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Ukraine

om regeringen ikke har ulovliggjort det at
rejse til Ukraine for at kæmpe.

Af Simon Sandberg

Heldigvis er der andre ting, man kan gøre.
Først kan man støtte de indsamlinger
der er igang, selv et lille bidrag hjælper.
Kommer der ukrainske flygtninge her
til, så kan vi gøre alt for, at de føler sig
velkomne. Specielt for børnene, som kan
tages med i de lokale idrætsklubber eller
på ture ud og opleve Danmark.

Dette var ikke den leder, jeg ville have
haft skrevet, da jeg sagde ja på Lihme
Bladets redaktionsmøde for et par
måneder siden. Og jeg havde også
skrevet det meste af en anden, men det,
jeg havde skrevet, syntes lidt irrelevant i
lyset af det, der er sket i Ukraine.
De seneste 10 år er der kommer mange
fra Ukraine til Danmark for at arbejde i
landbruget. Mange af os kender derfor
mennesker med ukrainsk baggrund,
og derfor rammer denne krig os ekstra
meget. Vi vil alle gerne hjælpe, men
de færreste kan tage til Ukraine for at
kæmpe. Faktisk vil jeg decideret fraråde
det for dem, der vil og kan, også om man
så har militær træning og erfaring. Er
man ikke ukrainsk statsborger, så kan
man komme til at stå i en meget skidt
situation, skulle noget gå galt, også selv
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Men det største, vi kan gøre, er at vise
vores politikere, at vi er klar til at leve
med de konsekvenser sanktionerne
mod Rusland også har for vores
hverdag. Skær lidt ned på forbruget, så
prisstigningerne ikke påvirker så meget.
Brug cyklen eller lav samkørsel for at
spare på brugen af olie og gas og køb
lokalt i brugsen og øl fra Hancook.
Bøjer politikerne af nu, så går Europa en
mørk fremtid i møde.
Så allervigtigst, gå ud og vis dem jeres
glæde for at bo i Danmark og for vores
demokrati, også selv om det er dyrt.
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Profiler af de ansatte i Dagli’ Brugsen Lihme

Maria Svenningsen

Ungarbejder over 18 år. Har næsten haft
fuldtid her det sidste halve år
Ansættelsesår 2018
Sabbatår: Spiller håndbold, gik ud af
gymnasiet i sommers, lige nu rejser jeg i
Asien 3 måneder
Kerneopgaver i Brugsen: Stå ved
kassen, sætte varer på plads, bestille
varer, datomarkere varer, bage
morgenbrød, åbne+lukke, pakke bake-off

Sebastian Hansen

Ungarbejder over 18 år
Ansættelsesår 2020 som ungarbejder under
18 år. Stoppede da jeg så blev 18 år og er så
lige startet igen i 2022 som ungarbejder over
18 år.
Skolegang: 2.g på Handelsskolen i Skive
Kerneopgaver i Brugsen: Lukkeansvarlig,
kundebetjening, vareopfyldning og andet
praktisk.
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Preben Haunstrup
Nielsen

Uddeler på Deltid!!! Arbejder
halvt og sover halvt
Ansættelsesår 2017
Anden beskæftigelse: Det er der
ikke tid til.
Kerneopgaver i Brugsen: At
styre hele byens butik gennem
en periode, hvor mindre
dagligvarebutikker har store
udfordringer.

Vincent Nielsen

Ungarbejder under 18 år
Ansættelsesår 2022
Anden beskæftigelse:
Spiller american football
Kerneopgaver i Brugsen:
Betjener kunder, fylder varer
op

Maren Strunck

Charlotte
Gregersen

Fuldtid Uddannet
salgsassistent
Ansættelsesår 2013
Kerneopgaver i
Brugsen: Kundebetjening, bestilling
af varer, opfyldning af
varer, kontorarbejde &
så forsøger jeg at holde
styr på Preben

Flexjobber på
12 timer om
ugen. Er udannet
Salgsassistent
Ansættelsesår 2018
Kerneopgaver i
Brugsen: Betjening
af kunder, opfyldning
af varer, håndtering
af postpakker,
lettere rengøring og
oprydning, opgaver
i forhold til bake-off
samt diverse andre
hverdags opgaver.

Astrid Pinnerup

Ungarbejder under 18
Ansættelsesår 2021
Skolegang: Lige nu går jeg på
Vesterbølle Efterskole, hvor jeg mest
spiller volleyball og musik.
Kerneopgaver i Brugsen: I Brugsen
står jeg mest ved kassen og sætter
varer på plads.

Amalie Barslund

Ungarbejder under 18 år
Ansættelsesår 2021
Anden beskæftigelse: Jeg går på
Himmerlands Ungdomsskole ved
Aars
Kerneopgaver i Brugsen: Står
primært bag kassen og ellers stiller
jeg varer på plads
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Ida Kirsten Hansen

Ungarbejder over 18 år
Ansættelsesår: 2017
Anden beskæftigelse: Holder sabbatår efter at have
færdiggjort min gymnasielle uddannelse, og arbejder i
børnehaven i Lem.
Kerneopgaver i Brugsen: Lukkeansvarlig, betjene kunder,
sørge for friske varer til kunderne, og generelt bidrage til
en butik med god stemning, hvor man har mulighed for at
købe lokalt.

Marie Elna Barslund Andersen

Ungarbejder under 18 år
Ansættelsesår 2019
Skolegang: Til dagligt går jeg i 1g på Skive
Gymnasium. Og når jeg ikke bruger min fritid i
Brugsen er jeg gymnast på kvik mini elite piger i
Viborg.
Kerneopgaver i Brugsen: Betjening af kunder,
opfyldning af varer og hvad der ellers er brug for

Mille Bech
Nybo Jensen

Ungarbejder over
18 år
Ansættelsesår 2018
Skolegang: Går i 3.g
på Skive Gymnasium
Kerneopgaver
i Brugsen:
Lukkeansvarlig,
pakker bake-off,
fylder op med varer.

Julie Bidstrup

Ungarbejder over 18 år
Ansættelsesår 2019
Skolegang: 3.g på Skive
Gymnasium
Kerneopgaver i Brugsen:
Lukkeansvarlig med fokus på
opfyldning af varer, ekspedition af
kunder og at få solgt varer med lav
holdbarhed m.m.
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Sølvskat ved Hesthave
Af Jesper Svenningsen

Så har vi, Detektorgruppen Guldhornene,
været ufattelig heldige igen!!!!!
Den 7 jan. 2022 skete det, som man
aldrig troede kunne ske igen.
Vi fandt endnu en unik og sjælden
Sølvskat fra Vikingetiden.
Sølvskatten vil officielt hedde Hestehave
skatten.
Mønter fra Harald Blåtands tid
Første fund blev gjort den 9. oktober
2021. Dette viste sig at være et lille
fragment af en mulig mønt, som vi
dengang var meget i tvivl om, hvad var.
Men efter noget søgning på FB, via
nogle Detektor-grupper, fandt vi hurtigt
ud af, at dette fragment var et stykke
af en Hedeby Halvbrakteat. Hedeby
halvbrakteaterne er mønter, der med
stor sandsynlighed er slået i – dengang
– danske Hedeby. Det var i Harald
Blåtands tid i årene 960 – 980. Denne
type danske vikingetidsmønter er meget
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sjældne, idet de er meget skrøbelige. En
hel Hedeby halvbrakteat vejer kun ca. 0,4
gr og er papirtynd. Denne mønttype er
efterligninger af den tyske kejser Karl Den
Stores Dorestadsmønter.
Blandt andet gjorde dette, at vi gik i
gang med en mere intens søgning på
fundstedet.
Den 7. jan. 2022 gik den næste søgning i
gang. Planen var at finde resterne af den
Hedeby halvbrakteat mønt, som vi fandt
den 9. oktober 2021. Dette viste sig, at
være en fantastisk god idé!!! Pludselig
stod vi lamslåede og måbende med HELE
seks Hedeby halvbrakteat mønter og to
Dirhemklip!!! Vi blev med det samme klar
over, at vi endnu engang stod med en ny
unik vikingetidsskat…
Museum Salling tilkaldes
Nu fik vi travlt med – endnu engang - at
få kontaktet Museum Sallings ansvarlige
for detektorfund, museumsinspektør
Ellen Østergaard, for vores fælles videre

Det er med stor ærefrygt og en smule jysk
stolthed, at vi endnu engang har fundet
en vigtig historisk brik i det store puslespil
for vores lokalområde.
Utroligt, som dette fund er anderledes
i forhold til vores sidste Vikingetids
sølvdepot, Ejstrup skatten, som vi fandt i
2020.

Sådan ser det ud, når en sølvskat dukker ud ad den
fede muld i Salling efter at have ligget skjult i over
1.000 år.

arbejdsgang i forbindelse med fundet.
Samtidig fik vi kontaktet vores meget
engagerede lodsejere, som, med meget
god grund, er stolte over fundet på deres
matrikel. Stor tak til vores lodsejere
Lars Rasmussen og Emil Thorgaard
Rasmussen.
Efterfølgende blev der aftalt to dage med
Museum Sallings museumsinspektør,
Terkel Brannet, på fundstedet. Her blev
der – helt utroligt - i løbet af de to dage
fundet ca. 100 fantastiske fund i form af
flere hele Hedeby halvbrakteater i en helt
fantastisk stand. De står som nyprægede
og som om, de slet ikke har været i brug
efter fremstillingen i Hedeby. Fragmenter
af Hedeby Halvbrakteat, to stk. engelske
sølvmønter slået under Kong Æthelred
den 2. (den Rådvilde). Den ene Æthelred
er ekstrem sjælden! Denne mønt er
slået i byen Horncastle i Lincolnshire af
Møntmester Æthlen. Denne mønt er i
en klasse helt for sig selv, idet den - ud
over stand – efter sigende aldrig før er
fundet i Danmark!! Et stk. tysk sølvmønt
slået under kejser Otto Adelheid den
2., omkring år 980. Betaling/klipsølv af
Arabiske Dirhems, flere sølvbarer og
sølvsmykker. Et sølvarmbånd (meget
oxideret) med en fin løkkeknude og en
anderledes formgivning.

Fund fra øst og vest
Hvor Ejstrup skatten var langt mere
orienteret mod øst, i form af bla. de hele
Arabiske Dirhems, så er Hestehave
skatten orienteret mod syd (Hedeby)
og mod vest (det gamle Danelagen i
England). Dette er især specielt i forhold
til deres geografiske placering, med små
tre km afstand mellem de to fund. Ejerne
af de to depoter må have haft kendskab til
hinanden, idet de periodemæssigt passer
ret godt sammen.
Udgravningsdagene
Den 17. og 18. marts 2022 kom de store
dage, hvor området skulle udgraves. Vi
fem detektorførere fik igen muligheden
for at hjælpe Museum Salling ved
udgravningen. Det var endnu engang
en helt fantastisk og uforglemmelig
oplevelse. Stor tak til Museum Salling.
Vi fandt i løbet af disse to dage HELE 93
genstande!!! Ca. 85 sølvmønter fordelt
på Hedeby Halvbrakteater, en tysk Otto
Adelheide penning og flere Arabiske
Dirhemklip.
Ydermere er der tydelige tegn på
bebyggelse i form af 2-3 grubehuse
og stolpehuller fra en bygning - Helt
fantastisk!!!
Museum Sallings arkæologer skal nu i
gang med at udgrave disse grubehuse.
Det bliver vildt spændende at følge
dette arbejde. Man kan håbe på, at
disse grubehuse indeholder yderligere
information, om dagligdags livet på
”Gården”.
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Det vil være med til at gøre vores unikke
fund langt mere levende.
Nu venter vi med tålmodighed
og spænding på arkæologernes
videre arbejde og den kommende
udgravningsberetning.

man følge med på vores hjemmeside.
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret
med nye oplysninger, når disse
modtages.
Hjemmeside link: https://www.
detektorklubben-guldhornene.dk/

For yderligere information om
Ejstrupskatten og Hestehaveskatten, kan

Sjælden dansk vikingesølvmønt af typen Hedeby Halvbrakteat.
Mønten er slået i Hedeby under Harald Blåtands regeringsperiode 960-980.

Engelsk sølvmønt slået under Kong Æthelred den 2. (den Rådvilde).
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Om at miste....
Af Sonja Uhrenholdt

Da Lihme Bladet nr. 59 var under udarbejdelse,
blev jeg af redaktionen spurgt, om jeg kunne
skrive lidt om min mand Gorms bortgang og
afskeden med ham sidst i maj 2021 - under
det gamle æbletræ i haven på Sønderhede. Og om det at komme videre i livet.
Jeg prøvede at tage udfordringen op,
men måtte give op. Det hele var for
tæt på – og det er det faktisk stadigvæk!
Men læs alligevel dette lille, nøgne skrift:
Vi var to Mennesker, men også et Par,
og gennem mange, mange år en Familie.
At miste sin livsledsager er som at miste sig selv,
som den man kendte.
Som på et træ, der er blevet beskåret,
skal nye kviste og grene gro ud.
Men hvordan kan det ske?
Lihme-boerne ved det, og TAK for det:
Ingen undvigende blikke, men et medfølende: ”Hvordan går det så nu?”
En smuk nabo-buket.
Eller ”Hvor er det dejligt at se dig i Medborgerhuset igen”
En krammer i Brugsen trods corona.
Og så gåturene ved Fjorden, naturligvis!
Sorgen, savnet og smerten forsvinder ikke,
men lindres. Nye grene gror ud.
Og den 22/2 2022 hørtes lærkesang på Udsigten.
Forår!
Men ak! To dage senere ændredes Verden fundamentalt:
Rusland invaderede Ukraine.
Sorg, smerte, hjemløshed og lidelser
i den helt store skala.
Ak!
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Hjælp – Bevar Ukraine
Af Marianne Husted

”Jeg fik en sms fra min søn om, at der
blev bombet ved lufthavnen klokken 4.
Russerne bombede i flere byer og gik
over grænsen fra nord og syd,” fortæller
Oleg Marusin. Sådan startede dagen
for ham kl. 5.30 den 24. februar. Oleg
bor på en gård på Mellemtoften i Lihme
sammen med sin kone, Olga Kasianchuk,
og deres børn, 7-årige Sofia og 1-årige
Ilija. Sms’en var fra Olegs 12-årige søn.
Han bor sammen med sin mor i storbyen
Zhytomyr, som ligger 120 km vest for Kyiv
i Ukraine.
”De er flyttet 80 km væk fra byen, fordi
der lyder luftalarmer hele tiden. Men
nu overvejer de at flytte tilbage. De tror
krigen stopper og vil ikke rejse ud af
landet,” siger Oleg, som også har sine
søskende og far boende 350 km fra Kyiv.
Olgas mor kom til Lihme i december for at
hjælpe familien, da Olga skulle tilbage på
arbejde efter barselsorlov. Moren er her
stadig. Hun blev, da krigen kom.
Da jeg ankom til gården, stod en ung
mor og en pige med kraftige brune
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fletninger og hilste og gestikulerede uden
for stuehuset. De talte tydeligvis ikke
dansk. Det er Olgas søster med datteren
Victoria.
”De kom i starten af marts. Da var
situationen meget kritisk for dem. Alarmen
lød 24 timer i døgnet, og dagene var
fyldt med stress og nervøsitet,” fortæller
Oleg. Mor og datter flygtede til den polske
grænse, hvor de kom med i en bus, som
en sjællandsk familie kørte til Danmark.
”De græd de første 3-4 dage og spiste
ikke noget. Men nu har de det bedre.
Victoria savner sin far og vil se ham hver
dag. Han blev tilbage i Ukraine,” siger
Olga. Hendes 58-årige far er også i det
krigshærgede land. Han blev indkaldt til
militæret, da krigen startede. De må ikke
tale med ham om, hvad han laver. Kun
spørge på sms eller i telefonen, om han
er okay.
Olgas mor, Olga, Oleg, Sofia og kusine Victoria
sammen med hygiejneartikler, der skal sendes
til Ukraine.

Russiske bomber og
raketter smadrer de
ukrainske byer og sender
mennesker på flugt.

Vi må hjælpe
Siden krigens start har der været
raketter, bomber fra luften og alarmer
hver dag. Flere af Olegs samtaler med
familien er blevet afbrudt af, at de måtte
gå i kælderen. De første par uger var
meget stressende for Oleg og Olga.
Ligesom Sofia også var mærket af
situationen og græd i skolen, selvom
forældrene forsøgte at holde hende
væk fra nyhederne i fjernsynet. Nyheder
om bomber hvert 10. minut, skyderier
på skoler og hospitaler, begravede
mennesker under sammenstyrtede
beboelsesejendomme og byer, som er
smadret 90% af raketter.
”Vi må være stærke og ikke så bange.
Nu er de stressede i Ukraine, og så må
vi finde en psykologisk styrke. Vi kan
også hjælpe herfra,” siger Oleg. Derfor
er stort set al hans fritid den seneste
måned gået med frivilligt arbejde for
hjælpeorganisationen ”Bevar Ukraine”
(www.bevarukraine.dk/da). Sammen med
Jonna Bjerre fra Vestergård, hvor Oleg
arbejder, Preben Haunstrup Nielsen og
Charlotte Gregersen fra Dagli’ Brugsen
i Lihme fik Oleg stablet den første
indsamling ind i en lokal butik. Det foregik
den 1. marts, hvor brugsen donerede

10% af omsætningen til Ukraine.
Omsætningen lå 50% over en tilsvarende
dag sidste år, så Lihme-boernes vilje
til at støtte ukrainerne var stor lige fra
starten. Nu står der en indkøbsvogn
ved indgangen i brugsen beregnet til
donationer til Ukraine.
”Folk kan købe lidt ekstra og lægge i
vognen. Fx bleer, hygiejneartikler og mad
med lang holdbarhed,” forklarer Oleg.
Han har nu fået tilsvarende ordninger
organiseret i dagligvarebutikker i fx
Rødding og Lem, så der nu er ti butikker
omkring Skive, hvor kunderne kan give
produkter til ukrainerne. Oleg samler
det hele sammen og tager også imod
andre donationer, hvis du ringer til ham
på tlf. 50332333. Alle tingene bliver
sorteret og samlet på et lager i Holstebro,
inden det bliver læsset på en lastbil.
Den kører til den polske grænse og
videre ind i Ukraine til Zhytomyr. Herfra
bliver nødhjælpen distribueret videre
ud til kritiske områder i landet. Oleg
bliver løbende ringet op af forskellige
hjælpeorganisationer, som siger, at de
mangler mange ting.
”Jeg tænker ikke kun på min familie,
men på alle gamle og børn, som ikke har
noget at leve af. Gennem det frivillige
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Oleg Marcusin og Charlotte Gregersen ved
indkøbsvognen i Lihme, hvor kunderne
kan donere produkter til Ukraine gennem
hjælpeorganisationen Bevar Ukraine.

arbejde vil jeg være med til at hjælpe alle
mennesker i Ukraine,” forklarer Oleg.
Også civile uden for de værste krigszoner
i Ukraine finder nye måder at hjælpe
deres landsmænd. Fx er landsbyer i
det vestlige Ukraine gået sammen om
at lave mad med lang holdbarhed på
gammeldags manér til de ukrainske
soldater. En landsby slagtede fem grise,
konserverede kødet og fik 600 dåser
med kød, som de kunne sende af sted
sammen med henkogte kål, rødbeder, løg
og kartofler.
”Vi vil gerne, at krigen snart stopper, så
familierne kan komme hjem og holde
sammen igen. Vi håber, at vi kommer til
at kunne mødes med vores familie og
gamle venner i Ukraine igen,” siger Olga.
Oleg deler hustruens håb for fremtiden og
bringer dette budskab:
”Jeg vil gerne sige mange tak for støtten
og hjælpen til Ukraine. Stor tak for alt det,
I gør og giver i Lihme.”

NH Algerens Aps
v/Glenn Hyldgaard

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

Telefon: 71 993 995

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

Algerens af tag og fliser - Fliserens - Facaderens- Solcellevask - Imprægnering
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Forår i Fjordbo
Af Fjordbo

Så begynder foråret at nærme sig, og vi
nyder at være ude her i Fjordbo. Hver
onsdag går børnehaven ned til vores
lejrplads i skoven ved kirken. Det er
vores yndlingssted. Vi har efterhånden
fået indrettet en helt fin lille lejrplads
dernede. Vi har vores overdækkede
madpakkeplads, vores nye tipi står
næsten færdig, og vi har en lille bålplads.
Børnene er meget aktive i arbejdet med
at vedligeholde og forbedre lejrpladsen;
men de bruger også timer på at lege og
udforske den spændende natur dernede.
Vi laver bål og hygger med pandekager,
pølser og brød (da vi havde rejsegilde
på tipi’en), nogle dage laver vi bare te
eller kakao til at lune os på. En gang
imellem krydrer vi også skovturen med et
besøg på Lihmegård, hvor vi altid bliver
modtaget med åbne arme og højt humør.
Vi kan se, at andre også bruger
lejrpladsen, når vi ikke er der. Det er
super dejligt. Dog vil vi gerne opfordre
til, at man passer rigtig meget på, hvis
man laver bål oppe i skoven (det kan vi
nemlig se, at der er nogen der gør), der
er meget tørt. Vi har altid masser af vand
med, så vi altid får slukket alle gløder. Vi
vil også gerne opfordre til, at man passer
godt på vores ting. Vi har en kasse med
forskellige materialer, som er vores, der
er ikke lås på; men vi opfordrer til, at man
lader den være. Vi vil også gerne have, at
vores bænke i tipi’en og vores brænde får
lov at ligge. På forhånd tak, fra de glade
skovbørn og voksne i Fjordbo.
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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

• Slamsuger
• Tømning af septiktanke
• Rensning af kloak

97568024/51182529
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Min rejse til El Salvador
Af Astrid Pinnerup

Jeg har været på en to ugers rejse med
min efterskole, Vesterbølle Efterskole, i
forbindelse med skolens projekt kaldet
“ud i verden”, hvor vi får et bedre indblik
på verden udenfor vores normale
hverdag, dens kultur og mere.
En af de rejser, der er i forbindelse med
projektet, gik til El Salvador, et land i
Mellemamerika. Hvor helt basale ting som
mad, toiletbesøg, sovefaciliteter pludselig
kan vise sig at være prøvelser.
Vi var 10 elever og to lærere, som rejste.
Vi tog fra skolen fredag d. 11. februar
om formiddagen med bus fra skolen til
Aalborg lufthavn, hvor vi skulle flyve fra
til Amsterdam i Holland. Her fra skulle
vi flyve til Atlanta i USA, hvor vi skulle
overnatte en enkelt nat. Dagen efter
skulle vi tidligt afsted til lufthavnen i
Atlanta for at flyve til El Salvador. Da vi
landede i San Salvador, El Salvador, blev
vi kørt med en bus til vores lille hotel i
Suchitoto.
Workshops
Vi har været på forskellige workshops i
forbindelse med the golden platform.
Vi var på en tømrer-workshop, hvor vi
skulle lære, hvordan vi lavede en gammel
palle om til en sofa/bænk. Her lærte vi,
hvor vigtigt det var at genbruge og lave
gamle ting til nye.
Så var vi på en, hvor vi var ude at besøge
nogle cirkusartister, hvor vi fik muligheden
for at prøve nogle cirkustricks af.
Vi fandt ud af, hvor svært det er i El
Salvador at skabe en karriere som
kunstner.
Vi skulle også lære om graffiti, her fik vi
fortalt, hvorfor folk vælger at male graffiti,
og hvor vigtigt det er, at nogle skal holde
sig anonyme. Vi skulle også selv prøve
kræfter af med graffiti, vi skulle sammen
med en professionel maler lave et værk
på the golden platform.
Salsa var også noget, vi blev udfordret i.
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Vandreture
Vi var også på en del vandreture for at
opleve El Salvadors fantastiske natur.
Vi var på en tur i byen Suchitoto, som vi
boede i. Vi gik langs en flod, som løb tæt
på byen. Der var ikke lavet en sti, som vi
kunne følge, så vi blev nødt til at hoppe
på de sten, som lå i floden. Vi fandt også
et sted på floden, hvor der var dybere, så
vi fandt muligheden for at dyppe os lidt.
Vi besteg også et bjerg som hed
Guazapa, hvor der har været en frygtelig
krig. Her fik vi fortalt historier, de blev
fortalt af en, som var med i krigen.
Vi var på toppen af Santa Ana vulkanen,
hvor vi bagefter skulle overnatte på en
strand. Dagen efter skulle vi ud og plante
mangrovetræer.
Homestay
Vi var på to dages homestay ved en
familie i en lille landsby ved navn
Copapayo i El Salvador. Vi boede to
sammen ved hver familie. Det var en vild
oplevelse, for da vi ankom til landsbyen,
var de meget gæstfrie. De havde lejet et
band til at spille for os, og vores familier

Astrid sidder i forreste række
midt for.
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stod klar til at tage imod os. Da vi kom
ud til vores familiers hjem, var deres
gæstfrihed også meget høj. Da vi ankom,
fik vi vist vores værelse, som vi skulle
sove i, og så fik vi en rundvisning i deres
fantastiske hjem. Vi prøvede at fortælle
dem noget om os selv, for de var meget
interesserede; men de taler kun spansk,
og da både mig og min homestay-makker,
Sofie, ikke kan spansk, så var det lidt af
en udfordring; men efter noget tid lærte
vi at lave håndtegn, så det var nemmere
at forstå hinanden. Vi skulle hjælpe med
at lave tortillas, som er en standardting
at spise dernede. Vi var ikke de bedste til
det i starten, men de ville gerne hjælpe så
meget som muligt, så jeg vil mene, at vi
blev okay gode til det til sidst. De havde
forberedt god mad til os både til da vi
ankom, men også under resten af vores
besøg. Næsten alle af de ting, de bruger
til madlavning, er ting, som de selv har
dyrket.
Efter spisningen skulle vi finde en måde
at fortælle mere om os uden at kunne det
samme sprog, så vi gik i gang med vise
billeder af vores familie, hus, hobbyer,
venner og meget mere.
Senere blev vi kaldt ud, hvor vi så en
truck med nogle af vores venner, som
vi rejser med og deres familie, hvor vi
blev kørt ud til en by tæt på landsbyen,
hvor de fortalte lidt om byen. Og vi skulle
smage en slags is, som er kendt i El
Salvador. Bagefter gik vi ned og så en
fodboldkamp, som også er en en stor ting
i El Salvador. På turen hjem stoppede vi
ved en kasino højt oppe på siden af en
høj bakke, hvor vi fik en cola. Vi fik også
lige et hurtigt besøg ved de andre for at
se, hvordan de boede.
Om aften var vi ude i byen, hvor vi skulle
vise vores gymnastikopvisning til dem.
Resten af aftenen stod på at lege med
de andre børn i landsbyen. Da vi kom
hjem til vores familie, stod den bare på
ren hygge, hvor vi lærte hinanden meget
bedre at kende, vi fik klaret det med
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sproget ved hjælp af håndtegn og lidt
google oversæt.
Dagen efter skulle vi på en bådtur ud til
et sted, hvor der er sket forfærdelige ting
fra krig, dem, vi havde med, fortalte, hvad
der var sket.
Efter vi kom hjem, spiste vi mad, og så
stod den på at lege med maling. En af
vores homestay-lillesøstre, Camilla på
fem, var mere end glad for gaven, vi
havde taget med til hende, og vi skulle
selvfølgelig også være med, men der kom
ikke så meget på papiret, men mere på
os.
Vi skulle ud og slå pinata med børnene
fra de andre familier, hvilket var en stor
begivenhed. Andre fra landsbyen kom
også for at være med. Og der var bare
masser af god stemning og grin.
Bagefter skulle vi hjem, og det var ikke
sjovt, fordi vi var så hurtigt blevet meget
tætte med vores familie, kalder dem også
vores El Salvadoriske- familie, og de
kaldte også os for både datter og søster.
Vi har stadig kontakt til dem i dag.
Minder for livet
Det er helt klart en af de største
oplevelser, jeg nogensinde kommer til
opleve. Jeg er meget taknemlig for, at
jeg kunne få muligheden at rejse til et
land på den anden side af jorden til et
land, hvor jeg ikke kan sproget, sammen
med venner. Denne rejse har både
lært og givet mig meget. Både fra de
mennesker, som vi mødte, og hvad de
står for. Men jeg har også lært at skubbe
til grænser, som jeg ikke selv kendte, jeg
havde. Rejsen har ikke kun været hård
og lærerig; men også fuld af grin, smil og
masser af hygge. Både med de venner,
som jeg havde med og de nye, som jeg
mødte dernede.
Det er en tur, jeg aldrig vil glemme.

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup
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Pensionistforeningen på tur
Af Inga Madsen

Onsdag d.16.marts havde Lihme
Pensionistforening kaldt til aktivdag.
Dagen startede i Medborgerhuset med
kaffe og rundstykker. Da det var fortæret gik
turen i private biler til Dorthe og Chresten
Elgaard, Kjærgaardsholm Avlgård. Chresten
fortalte levende om gårdens historie, og vi
kunne se hans samling af veteranbiler og et
par gamle restaurerede traktorer.

at de gik ude hele året, det var det bedste
for dem. Tilbage på gården viste han, hvad
han havde i hangaren, et to-personers fly,
det havde han købt efter en større fartbøde.
Dagen på gården sluttede med at bese en
gammel motor fra et militærkøretøj. Kl 11.30
var det ved at være tid at køre tilbage til
Lihme, selvom Chresten kunne blive ved at
fortælle. Det var en dejlig oplevelse hos dem.

Derefter gik turen, på en halmvogn,ud i
marken, hvor vi så, hvor den oprindelige
gård havde ligget. Der var stadig rester af
den gamle voldgrav. Besætningen af Angus
kvæg fik vi også at se. Chresten fortalte,

Tilbage i Medborgerhuset var der
håndmadder til frokost. Derefter var der
kortspil, bob, rommikup, og nogen fandt
strikketøjet frem.Dagen sluttede med kaffe og
kage.
Tak for en hyggelig dag.
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Naturen vinder frem i Vendal
Af Marianne Husted

Lærkesang fylder luften. I et vandhul
svømmer en lille vandsalamander, og det
vrimler med haletudser. Et markfirben
titter frem i et hulrum i en bunke sten.
På solsiden af en jordvold summer det
af insekter. Hedepletvingen breder sine
sommerfuglevinger ud over urterne på
marken, hvor en flok agerhøns letter i det
fjerne. Variationen i arter vender tilbage.
Det er målet for Færchfonden, som
har købt ejendommene Vendal 2 og
Udsigten 7, hvis marker grænser op til
kystskrænterne, der ligger langs stranden
hele vejen om til Kaas, som også ejes
af Færchfonden. Den økologiske bedrift
Kaas Landbrug har lang erfaring med
naturpleje på Kaas Hovedgaard, der liger
i et Natura2000 område, og som har store
arealer med fredede beskyttede arealer.
”Nu vil vi lave naturgenopretning på
de nye arealer og være med til at øge
biodiversiteten. Det er en meget dårlig
forretning; men nogen skal prøve
at gøre noget. Fonden har fokus på
bæredygtighed og prioriterer naturen,”
fortæller Klaus Østergaard, der er
bestyrer på Kaas.
Afgræsning
Overdrev og ekstensiv afgræsning
af arealerne er et vigtigt element i at
forbedre naturtilstanden og samtidig
reducere tilgroning. Der vil komme
kreaturer i stil med dem, der går på Kaas’
fredede områder, og der vil komme geder,
som holder gyvel, brombær og andre
vilde vækster i skak. Afgræsningen vil
ikke kun ske på de nye marker; men
også på naboarealer. Kaas har lavet
aftaler med naboer om afgræsning af
deres marker ud til kysten. Ligesom de
har indgået en aftale med en nabo om
en drivgang gennem hans marker. På
den måde kommer arealerne til at hænge
sammen i et stort område. Det har både
betydning for dyrene og naturen, at der er
store sammenhængende arealer.
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Væk med den næringsrige jord
Naturgenopretningen indeholder flere
forskellige dele, som skal være med til
at genetablere naturarealer, binde dem
sammen og øge biodiversiteten.
”Kystskrænterne er unikke, så de må
gerne få mere plads. Vi fjerner de
øverste 15 cm muldjord på de traditionelt
dyrkede marker. Så forsvinder alle rester
af gødning, råjorden kommer frem, og
naturen fra kystskrænterne vil brede sig
ind over arealerne,” forklarer Klaus. Der
skal ikke sås noget på jorden. Naturen
skal selv indtage den.
Størstedelen af de godt 8.000 m3
muldjord bliver kørt væk og brugt andre
steder. Resten af jorden skal bruges til at
regulere terrænet. Det er både som led i
at forbedre landskabsæstetikken og bryde
markfladerne og som led i at fremme
artsrigdommen.
Insektvolde og stenbunker
Jorden samles i en række øst/vestgående
volde med en bredde på tre meter og
en højde på en halv meter. Det giver en
tør biotop på toppen, en varm sydside
og en kold og mere fugtig nordside.
Insektvoldene er gode levesteder for vilde
Klaus Østergaard ved en mark, der skal indgå i
afgræsningen.

Fjordskænter i aftenlys med udsigt til Kåshoved.

Naturligt slynget vandløb.
Indsat: Hedens pletvinge.
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bier og andre insekter og får også værdi
for fuglene, som kan finde føde og bygge
reder i dem.
Ved hver insektvold skal der også
etableres en stenbunke, som ligger i
solen og vil være et godt levested for
vandsalamandere, padder og markfirben.
Vådområder
”Vi vil fritlægge rørlagte vandløb, så
vandet kommer til at bevæge sig
naturligt. Det er godt for padder, insekter,
tuegræsser og siv, at jorden bliver fugtig
og står og sopper lidt,” siger Klaus. Når
markernes drænrør bliver gravet op, vil
permanente og midlertidige vådområder
blive genskabt som følge af vandets
naturlige afstrømningsforhold.
Vand er i særlig grad med til at bringe
mere liv til et område. Vådområder giver
mere variation og dermed flere levesteder
for flora og fauna. Allerede kort tid efter
etableringen af et vådområde vil faunaen
reagere i form af flere og nye arter. Det
tager normalt lidt længere tid før en
varieret flora indfinder sig.
Som en del af naturgenopretningen
skal der laves et lavvandet vandhul i
en naturlig fugtig lavning på marken.
Et såkaldt paddehul. Når marken ikke
længere er drænet, vil vandhullet ikke
blive belastet af næringsstoffer. Det
betyder, at det kan fungere som en slags
trædesten for tudser og padder, da det
vil forbinde fugtige eng- og moseområder
i syd med vandudtrækningerne i
skrænten langs fjorden samt med de
fugtige engområder og vandløb mod
nord. Vandhullet bliver så lavvandet, at
det vil tørre ud ind imellem. Til gavn for
padderne, fordi der så ikke vil komme fisk,
som er nogle af haletudsernes fjender.
Samarbejde med Fjordland og Skive
Kommune
Landboforeningen i Skive, Fjordland,
har udarbejdet beskrivelsen af
naturgenopretningsprojektet i for Kaas,
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som også samarbejder med Skive
Kommune under hele processen. Også
Kystdirektoratet er inde over og skal give
tilladelse, fordi nogle af arealerne ligger
inden for kystbeskyttelseslinjen.
”Papirgangen er noget mere besværlig
end at få gravemaskinerne i gang,”
siger Klaus. Sagsbehandlingstiden
hos Kystdirektoratet er 12 måneder.
Han forventer dog ikke, at
naturgenopretningen vil give anledning til
problemer, fordi der udelukkende er tale
om forbedringer for naturen og ikke tale
om, at der skal stilles noget op, som vil
kunne ses ude fra vandet.
Her i foråret starter de med
muldafrømningen uden for
kystbeskyttelseslinjen og at bygge
de første insektvolde. Så følger
stenbunkerne og de øvrige ting resten af
året og til næste år.
”Jeg tror, det bliver godt. Ikke bare
landskabsmæssigt; men også botanisk,”
spår Klaus Østergaard.
Faktaboks:
Overdrev og ekstensiv afgræsning
”Overdrev omfatter tørre, lysåbne
naturtyper, som overvejende har
været udnyttet som græsningsareal.
Urtevegetationen er ofte righoldig og
varieret med mange sjældne arter.
Der indgår desuden ofte islæt af
græsningstolerante buske og træer.
De mest værdifulde overdrev har
en lang græsningshistorie og har
sjældent eller aldrig været opdyrket...
En ekstensiv græsning, hvor
arealerne hverken gødes eller
omlægges, er en betingelse for at
opretholde et rigt dyre- og planteliv….
Græsning er en velegnet og meget
anvendt metode til pleje af lysåbne
naturtyper og lysåbne skovtyper.”
Miljøstyrelsen

Kås
Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme,
7860 Spøttrup

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk
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Hjertestartere
Ring først 112

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

21653519

Birthe Hald, Ålbækvej 24

61670239

Jonna Bjerre, Udsigten 2

24987705

Klaus Bjerre, Udsigten 2

61759731

Hanne Trærup, Mellemtoften 12

61392414

Susanne Priess, Dybdal 4

42969700/97560131

Preben Nielsen, Dybdal 4

23272318/97560131

Kim Jacobsen, Adelgade 9

23339727

Jeanette Jacobsen, Kåsvej 40

97560331

Inga Madsen, Sønderhede 19

24227402

Tove Christensen, Sønderhede 14

27630503

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

30480522

Ole Pedersen

20268880

Jens Kr. Lofstad

21623141
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Køkkenhaven
Af Ann Balleby

Jeg var au pair i Washington D.C., USA,
i 1986, og blev spurgt, hvad jeg syntes
var vigtigt, i forbindelse med opførelsen af
min families nye hus. Mit svar var: ”At der
kan være en køkkenhave”.
Det med at kunne samle og dyrke sin
egen mad ligger helt dybt i mig og er
en eksistentiel nydelse. Fjorden har
altid været et spisekammer for mig og
køkkenhaven er den perfekte makker.
Mange her på egnen har køkkenhaver for jer der har mere forstand på det end
mig, så undskyld artiklen. Den er rettet
mod andre end jer.
Jorden
Vi startede vores køkkenhave helt råt - vi
(min mand) fjernede græstørvene fra
vores mark. Beliggenhed, beliggenhed,
beliggenhed gælder også for
køkkenhaver. Vores ligger på et stykke,
der skråner svagt mod syd. Dvs. at jorden
får mere sol, hvilket betyder meget både
med hensyn til mængden af sollys og i
forhold til varme. Der er mere lys og mere
varme, fordi det skråner mod syd.
Dernæst begyndte vi (min mand) at
”fodre” jorden med energi i form af
”affaldet” fra vores heste og høns. Det gør
vi (min mand) hvert år. Han håndgraver.
Man kan også fræse jorden.
Nu er det ikke alle, der har et stykke jord,
der skråner mod syd og heste + høns lige
ved hånden. Pointen er, at jorden skal
have sol og energi.

præget af grove grøntsager, som kunne
klare sig i den endnu lidt ukultiverede jord.
Kartofler er gode som førsteafgrøde. Af
andre grove grøntsager, som giver til mange
måltider kan nævnes gulerødder, løg,
hvidkål og porre. Det er også grøntsager,
som er gode at gemme.
Af andre grøntsager, som er et ”must have”
i min have er ærter. Jeg bare elsker at spise
dem lige af planterne. For mange år siden
fik jeg nogle tørrede ærter af en veninde,
Jette Lind. En ærtesort, som hun synes er
god. Siden har de her i huset heddet ”Jetteærter” og vi høster hvert år ærter til næste
sæson og tørrer.
Bønnerne skal også nævnes. De giver rigtig
godt og er helt anderledes effektive i forhold
til at få noget mad på bordet, end ærterne
er. Vi tager også frø fra til næste sæson fra
bønnerne. I år kom vi på at høste tørrede
bønner - som en del andre opdagelser kom
det af slendrian og noget, der egentlig gik
galt. Så nu har vi flotte tørrede bønner, som
vi bruger i bl.a. sammenkogte retter.
Kål
I vores køkken bruger vi meget kål. Indtil
videre har vi købt kålplanter i Lundly, men

Planterne
Der er mulighed for at dyrke en masse
mad til køkkenet. Det er ligesom
hovedideen med en køkkenhave. Men
vi har også blomster, fordi det gør haven
endnu kønnere. Dertil kan blomster også
bruges som pynt på maden og naturligvis
i vaser rundt i huset.
Af spiselige planter har vi frøplanter,
stauder, buske og et lille træ.
Det første år, vi havde haven, var den
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de kan også drives fra frø. Vi har som
regel hvidkål, grønkål, savoykål, spidskål,
broccoli, rosenkål og blomkål. Det er lækre
og sunde sager til køkkenet - og så er de
smukke.

Haven i juli. Tv. en bønnestage, som
giver haven karakter og charme.

Hvidløg
En af de sjove urter er hvidløg. Jeg troede,
at det var en sart middelhavsplante. Nu har
jeg lært, at den er robust og genial i vores
klima. Den skal sættes i oktober og gerne
have frost. Den høstes i højsommeren og
får man den tørret godt, så kan de holde i
7-10 måneder.
Squash kan også synes at være en
eksotisk urt, men den stortrives og er den
først i gang, så har man mange, mange
flere squash, end et normalt køkken kan
omsætte.
Asparges og rabarber
Af stauder har vi asparges. Det er til
gengæld en både lidt besværlig urt og
rigtig sjov. Den er besværlig, fordi det i
virkeligheden er en salturt, der gror ved
stranden. Derfor skal der med nogle års
mellemrum hentes tang ved fjorden til
den. Dertil har vores det med at blive
befængt med ukrudt. Men den er skøn,
fordi den er en af de tidlige afgrøder og
fordi den er skøn! Vi har de fleste år så
mange asparges, at vi dårligt kan spise os
igennem fra engang i foråret til sankthans.
Efter sankthans skal man lade stauderne
vokse op og samle energi. Det er lidt en
krukket plante - den må ikke bruges de
første 2-3 år og dør efter ca. 10, men den
er ståhejet værd.
Rabarber er nem. Man sætter roden godt
ned. Og så kommer den op.
Krydderurter
Vi har krydderurter af mange slags. Der er
ikke meget mad i dem, men de har kæmpe
magt på smagssiden. Vi dyrker kruspersille
og bredbladet persille samt dild. Timian
er en fin lille busk, som altid leverer.
Basilikum og mynte har vi også som regel.
Purløg gror som ukrudt.
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Buske
For et par år siden fik vi blåbær i
køkkenhaven. Der er to sorter og de giver
på forskellige tidspunkter. Sidste sommer
og efterår gav de godt. Rigtig godt.
Træer
Vi har et lille æbletræ i haven. Det har
endnu ikke båret ret meget frugt, men
giver karakter og facon til haven.
Forrige år fik vi foræret et par figentræer.
Dem er vi spændte på. De varmere
vejrforhold vil nok være gunstige for dem,
ligesom den sydvendte plet, hvor haven
ligger passer træet.
Den bedste hjælper
Jeg var heldig at have lært et par
køkkenhave tip og trick hjemme fra. Så
der var et afsæt.
Og så kommer her en reklame - den
bedste hjælper, jeg kender er ”Den
selvforsynende have” af John Seymour.
Man kan bestille den hjem gennem Lihme
Brugs og den koster ca. kr. 169. Bogen er
langt mere værd, og så er den pæn.

Laura råhygger med Jette-ærterne.
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Samvær som solorejsende
Af Anton Husted

Lige nu bor jeg i San Marcos, en landsby
ved bredden af en fantastisk lagune
i midten af et enormt vulkankrater i
Guatemala. Min rejse hertil har været
lang, sej og vidunderligt spændende.
Jonas Nybo fra Lihme, Kasper Pedersen
fra Brodal og jeg tog afsted til Mexico
d. 13. september 2021. Sammen rejste
vi gennem hedebølger, kaktusser og
tequila i ca. fire måneder, hvorefter vi
tre musketerer skiltes og fandt vores
egne veje. Siden da har jeg fundet en ny,
vidunderlig verden, som er meget ukendt
og eksotisk; men som også minder
mig om det tætte lokalsamfund, vi har
derhjemme hvor kragerne vender.
I min tid i Mellemamerika har jeg boet hos
familier i junglen, arbejdet på vandrehjem
i storbyer, boet og rejst i et gammelt
folkevognsrugbrød med nogle hippier,
besteget vulkaner og bjerge, set delfiner
og skildpadder i havet, taget kurser
i fremmede emner, besøgt oldgamle
ruiner og blev endda berøvet i megabyen
Mexico City. Jeg har mødt tusindvis af
mennesker: andre rejsende og lokale
indbyggere med spændende historier og
meget anderledes livssyn og opfattelser.

Anton sidder ovenpå
bilen til venstre.
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Men det mest fantastiske, jeg har fundet
gennem mine oplevelser de sidste syv
måneder, er hverken den smukke natur,
nye kulturer eller dyrelivet. De bedste
øjeblikke har været, når jeg kom til et
sted, hvor folk hilser på hinanden på
gaden, er imødekommende, hjælpsomme
og vil hinanden det absolut bedste. Det
er bestemt ikke alle steder, der giver mig
denne følelse af fællesskab. Folk i store
byer har glemt det livsbekræftende, der
er i at mødes med lokalsamfundet og vise
omsorg og interesse for hinanden. Når
jeg kommer til sådanne steder, landsbyer
og lokalsamfund, på min rejse, kan jeg
kun tænke tilbage på min hjemstavn,
hvor jeg er vokset op med et værdifuldt
lokalsamfund.
Det seneste sted jeg har fundet
meningsfuld forbindelse med mine
medmennesker, er her i San Marcos,
på bredden af Laguna Atitlan. Området
er fuldt af liv, permakulturgårde,
yogaundervisning, friskplukket kakao og
smukke, imødekommende mennesker.
Så her vil jeg slå mig ned for et stykke tid,
mens jeg tager en læreplads på en lokal
svampedyrkningsskole for at lære noget
nyt og brugbart, som jeg kan tage med
mig tilbage til Danmark og til Lihme.
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Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup
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Tilflytter til Lihme
Af Dorthe Dalsgaard

Beate og Renè Hansen har fundet Lihme.
Parret viser som det første
velkomstbrevet fra naboerne på Liljevej.
Velkommen på Liljevej, et kort med
en nøgle, blomster, sommerfugle og
en mariehøne. Derudover fortæller de
om en velkomstpakke, som Lihme
Borgerforening har overbragt fra Lihme
Brugs.
Beate og Renè Hansen har sagt ja til, at
jeg kigger forbi, og vi tager en snak om,
hvordan de har fundet Lihme.
Hus sættes til salg i Næstved
Det starter med, at parret sætter deres
hus i Næstved til salg, og det bliver
solgt på ca. 2 måneder, og det er nok
hurtigere, end de havde turde regne med.
De huse, som de ønsker som ny base for
deres fremtid, ryger også hurtigere, end
de lige havde forventet.
Lihme ved Limfjorden
Lihme kommer på tale, fordi Beate og
Renè har været på ferie ved Limfjorden
flere gange og havde lyst til at komme tæt
på Limfjorden.
Da de fandt huset på Liljevej opfyldte det
alle de ønsker, de havde til en rummelig
og velholdt god bolig, og de bookede
møde med ejendomsmægler, men havde
inden givet udtryk for, at de med største
sandsynlighed ønskede at købe huset i
Lihme, som kun havde været udbudt til
salg i nogle uger.
Hurtig handel
Handlen gik hurtigt på plads, og Beate
har fortsat arbejde som optikerassistent
hos Louis Nielsen, blot skiftet fra Næstved
til Skive. Renés arbejdssituation er under
afklaring, da en rygsygdom gør, at han
ikke længere kan arbejde som vagt,
som har været hans virke indtil for to år
siden. Han tager flere gange om ugen til
Kulturcenter Skive for at træne, så parret
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har to biler, så de hver især kan passe
deres hverdag.
Kreativitet
Under coronakrisen startede Beate med
at udforske en helt speciel hollandsk
malerkunst på basis af acrylfarver, som,
når de bliver tilsat forskellige tilsætninger,
kan danne de mest fantastiske mønstre
og udtryk. Beate viser et utal af lærreder
i alle mulige faconer og bordplader på
småborde, og alt kan komme i spil, lige
som hun viser brikker lavet af plastlåg,
CDèr og vinylplader.
Overfladebehandlingen er er kraftig
lak, som gør, at fladerne kan holde som
bordplader og møbler.
Renè hjælper, når Beate vælger farver,
og parret supplerer dermed hinanden i de
kunstneriske projekter.
I deres designnavn design.by.bereh
indgår Beate og Renè Hansen, og alle
kan følge med på instagram. Beate vil
gerne bidrage til det kunstneriske liv på
egnen, og hun fik oversigten over de

foreninger, som er oplistet i Lihme Bladet.
Asiatiske møbler
Det blanke går igen på møblerne i huset,
som er af asiatisk oprindelse og netop
behandlet med lak, som er klassisk for
asiatiske møbler. Parret falder for de
dekorerede møbler, fordi de fortæller
historier og eventyr fra denne verden.
Solgt kendis hundehvalpe
Huset i Lihme tiltalte parret, fordi huset
er rummeligt med en lukket have, hvor
deres to hunde kan færdes. Parret har
i 10 år arbejdet med udstilling af Old
English Bulldogs og har i denne periode
fået mange oplevelser og venner rundt i
landet og i udlandet.
De har også været hvalpesælgere og
en af de hvalpe, som de har lavet, er
blevet kendis og været med i flere TV
reklamer, og de er selvfølgelig stolte af at
se deres hundehvalp deltage i reklamer
for Hyundai biler, besøgshund for Tryg
og Stryhns leverpostej. Denne familie

bor også i Jylland, så dem er de kommet
tættere på, nu hvor de har base i Lihme.
Flytning er et kæmpe arbejde
Flytningen til Lihme har været en nem
beslutning for parret, da rammerne er
perfekte for deres liv, hvor deres fælles
interesser er drivkraften. Det er altid et
kæmpe arbejde at flytte, så parret har
stadig rum med flyttekasser og et mindre
ombygningsprojekt i gang. Beates mor,
som stadig bor i Næstved, kommer på
besøg til påske og kombinerer det med at
deltage i påskebal i Salling hallerne.
Endnu en gang hjertelig velkommen til
Lihme og dejligt, at I ønsker at fortælle
om jer selv her i Lihme Bladet.
Dejligt at høre, at i allerede efter få
måneder i Lihme har fundet ud af, at
søndagsudflugten altid kan gå til Kås
Hoved for at nyde den fantastiske egn
ved Limfjorden.
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Foreningerne i Lihme
I Lihme Bladet har vi på side 3 en
oversigt over foreningerne i Lihme.
Nu lader vi foreningerne komme til
orde og give en lille præsentation af
sig selv. I dette nummer kan du møde
Rødding Atletik Klub og Landsbyen
Lihmes Støtteforening.

Rødding Atletik Klub

Af Finn D. Andersen (formand, træner og
cykelmotionist)

Rødding Atletik Klub (RAK) er stiftet 3.
juli 1980 og har hjemme på Rødding
Atletikstadion Nørre Alle 2B. RAK startede
med atletik og løbemotion, og den store
motionsbølge i 80-erne betød, at klubben
snart var vokset til 140 medlemmer.
Halvdelen lavede stadionatletik, og
den anden halvdel sled på landevejene
omkring Rødding. I perioder var gang og
stavgang også på menuen.
I de første ca. 20 år var der mange
voksne atletikudøvere. Det betød, at
RAK havde kvindehold i 1. division og
herrehold i 3. division i en årrække. I de
senere år har de fleste været 3-18 årige.
RAK har i årenes løb hentet mange
medaljer ved både vestdanske og danske
ungdomsmesterskaber. Mange af vore
aktive har deltaget i atletikstævner i
Norge, Sverige og Tyskland. I en årrække
har vi været med til Världsungdomsspelen
på Nya Ullevi i Göteborg. Et ”lille” stævne
med ca. 7.000 deltagere.
På motionssiden blev motionsløb mindre
populært i slut 90-erne, og folk ville gerne
løbe på alle tider af døgnet. Vi ville gerne
stadig have mange voksne i klubben,
så vi startede motionscykling op. Det
er stadig en væsentlig del af klubben,
hvor vi i perioder har været helt oppe på
25 cyklister på racer og mountainbike.
I en længere periode havde vi også en
beachvolley-turnering for firmahold.
Motionscykling er i år søndage kl. 09.30

44

fra Torvet i Rødding og tirsdage kl. 18.30
fra RAK’s klubhus. Start søndag den 10.
april.
For nogle år siden startede vi
sandkasseatletik for de 3-6 årige. Det
har været en stor succes. De små
poder elsker at løbe, springe og kaste.
Og forældrene deltager mere eller
mindre sammen med børnene. Fokus er
selvfølgelig på udvikling af motorikken.
Aktiviteten forgår seks gange i maj-juni,
og afsluttes med et ”medaljestævne”,
hvor alle børn selvfølgelig får en medalje.
I år er sandkasseatletik onsdage kl. 16.17.30: 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6 og 8/6.
Atletik for de 7-årige og ældre er
tirsdage og torsdage kl. 16.30-17.30.
Start tirsdag den 19. april. Vi deltager
i en del stævner i løbet af sommeren,
primært i Nordvestjylland. Forældrene er
meget velkomne til at tage med ud og se
deres børn udfolde sig. Vi træner efter
et aldersrelateret udviklingskoncept fra
Dansk Atletik. Fokus er på at have det
sjovt med alle former for løb, spring og
kast, men samtidig også at udvikle sig.

Skoleatletikken i Vestsalling har stor
glæde af RAK. Vi arrangerer atletikdage
for alle klasser fra 5. og opad. Specielt for
9. klasserne i VSD, kører vi et program i
forhold til afgangsprøverne i idræt. Hvert
år afholder RAK et SkoleOL atletikstævne
i maj for 5.-7. klasse med 8. klasse som
hjælpere. Vinderne i hver årgang deltager
i en landsfinale, som i år ligger i Billund.

I dag er vort niveau ca. 70 medlemmer.
Vi har medlemmer fra hele den vestlige
del af kommunen. Skulle denne artikel
give lyst til at blive aktiv i Rødding Atletik
Klub, så kontakt endelig Finn D Andersen,
mobil 22203707, finn@fdan.dk.

Landsbyen Lihme´s
Støtteforening

Forkvinder for foreningen er Inger Jensen
og Birte Hald. De vigtigste aktiviteter i
foreningen er udgivelse af Lihme Bladet
samt vedligeholdelse af stierne: Nord
om vuggestue og børnehave, øst om
boldbanen, øst om Violvej – Liljevej –
Irisvej, over trampestien ned til kirkesøen,
stien om søen samt Dybdalstien. I 2020
var der lukket ned for vedligeholdelse af
stierne pga. Corona.
Det er gratis at være medlem af
foreningen.

Af Birte Hald, forkvinde

Foreningens formål er at virke til gavn
for Lihme´s borgere, og at styrke
fællesskabet på tværs af allerede
eksisterende foreninger, forretninger og
institutioner.
Foreningen arbejder målrettet på at udvikle landsbyen Lihme i Skive kommune.
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Fastelavn i Medborgerhuset
Af Simon og Jane-Elisabeth Sandberg

Igen i år blev der holdt Fastelavnsfest
i Lihme Medborgerhus. Der blev slået
katten af tønden i tre grupper.
Hos de små blev: Kattekongen Batman
(Viktor) og Kattedronning Prinsessen
(Cecilie)
For de mellemste blev: Kattekongen
Hulk (Daniel) og Kattedronning Havfruen
(Rebecca)
Ved de største blev: Kattekongen Den
Gamle Dame (Simon) og Kattedronning
Ananassen (Freja)

Der var mange rigtig flotte udklædninger,
så kampen var stor om de tre præmier for
bedste udklædning. Vinderne blev: Hos
de små Kyllingerne Josefine og Oliver, for
de mellemste Pippi, Freja Marie og ved
de store Popcorn Alma.
Efter præmieuddelingen havde
borgerforeningen sørget for noget lækkert
at spise og drikke, både for børn og
voksne.
Tak til alle dem der hjalp med det
praktiske og til dem der har taget de
billeder Lihme Bladet har fået lov at vise
frem.

www.egebjergplanteskole.dk
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APRIL
07. april. Biblioteksdag og Fællesspisning
19. april kl. 18.30. Cykeltur med start fra Brugsen
24. april kl. 19.00. Informationsaften med Midttrafik og Nabogo om
kollektiv trafik og samkørsel i Lihme
26. april kl. 19.00. Livestream foredrag i Medborgerhuset.
MAJ
30. maj. Ladywalk i Agger
JUNI
09. juni kl. 19.00. Lægeurt foredrag v. Inge Kjær. Arr. Lihme
Borgerforening
11. juni kl. 09.00. Tur rundt og se lægeurter. Skive Kulturuge/Lihme
Borgerforening
12. juni kl. 19.00. Historier og sang i Lihme Kirke. Skive Kulturuge/
Lihme Kirke
13. juni kl. 17.00. Introduktion til havkajak. Skive Kulturuge/Spøttrup
Havkajak Klub
17. Juni kl. 18.30. Festligt arrangement med offentliggørelse af
Lihmesangene
17.-18. juni. Byfest i Lihme. Arr. Lihme Borgerforening
JULI
01. juli. Grill og ringridning. Arr. Lihme Borgerforening
10. juli Loppe- og garagemarked. Arr. Lihme Borgerforening
Gentagende arrangementer:
Hver tirsdag cykelture fra Brugsen kl. 18.30
Hver onsdag bob og kortspil Lihme Medborgerhus kl. 14
Ret til ændringer forbeholdes.
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Vi har nu næsten glemt nedlukningen
og restriktionerne. De sidste to år med
pandemien er nærmest fortrængt.
Nu fokuseres der på krigen i Ukraine,
flygtninge, sikkerhed og forsvar,
samfundsøkonomi, inflation.
Vi kan ikke rigtig fra vores egn påvirke
konflikten, de store nationale og
internationale dagsordner, eller den
pandemi, som stadig er her.
Men vi kan påvirke vores lokalsamfund,
vores samvær, foreningsliv, fællesskab og
aktiviteter.
Når man ser på den omkringliggende
verden, hvor samfund og dagligdagen
stort set kan ændres dag til dag eller over
nogle ganske få uger, så er det vigtigt at
vi er opmærksomme på både hinanden,
det fællesskab og det lokalsamfund vi alle
er en del af.
Vi har nu fået åbnet lokalsamfundet op.
Foreningsaktiviteterne er som før corona.
Vi kan handle, tage på arbejde og leve
i en tilværelse uden de sidste to års
restriktioner.
Åbningen har betydet at vi igen har
kunnet holde Lihme Borgerforenings
generalforsamling, Running Dinner,
fastelavnsfest med ny rekorddeltagelse,
(102 deltagere), fællesspisning (89
deltagere) og fem Live Stream Foredrag.
Vi har også været gennem en
hovedrengøring af Lihme Medborgerhus.
25 frivillige har over tre dage sørget for
at huset skinner og er rent til forårets og
sommerens aktiviteter.
Vi har pres på udlejningerne både
til private fester og forskellige
foreningsarrangementer. Det er positivt
med al denne aktivitet og brug af Lihme

Medborgerhus. Indimellem kan vi slet
ikke imødekomme ønske om private
udlejninger.
Men når folk er i god tid for bestillinger,
kan der normalt byttes lidt rundt, ændres
en dato – og i de fleste tilfælde lykkes det
at finde løsninger.
I den kommende periode frem til
sommerferien har vi dette halvårs sidste
Live Stream Foredrag. De bliver taget op
igen til efteråret.
Lige før påske er der biblioteksdag og
fællesspisning. Det bliver også forårets og
vinterens sidste fællesspisning, som også
tages op igen til efteråret.
Vi har i godt et år arbejdet sammen med
Skive Kommune (Energibyen Skive) om
transport i et område som Lihme. Der
er kommet fem indsatsområder ud af
undersøgelserne. To forhold som vi lige
nu arbejder med er:
1) Lokal samordning/nabo-hjælp til
transport. Her er vi rigtig gode til
at køre med hinanden. Men nogle
har svært ved at finde transportmuligheder sammen med andre. Her
er NaboGo måske løsningen. Lige
nu prøver vi at få denne løsning
afprøvet, forbedret og brugt på
egnen.
2)

Undersøgelsen viste også, at mange
ikke kendte til de transportmuligheder, der findes med offentlig
transport. Derfor vil alle modtage en
informationsfolder i deres e-boks,
hvor Skive Kommune informerer om
transportmuligheder.

Som opfølgning på både information om
offentlige transportmuligheder og NaboGo
bliver der afholdt en Informationsaften
med Midttrafik og Nabogo om kollektiv
trafik og samkørsel i Lihme torsdag d. 21.
april i Lihme Medborgerhus fra 19-20:30.
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Kulturuge og byfest
Når vi nærmer os sommerferien,
vil vi igen i år være del af Skive
Kommunes Kulturuge 2022, ligesom
vi vil holde byfest, og festligholdelse
af offentliggørelse af de fem sange og
melodier, der er skrevet om egnen og
dens beboere og vores drømme for og
om livet hvor vi bor.
Der bliver udsendt program, når vi
nærmer os juni. Men allerede nu ligger
det fast, at der bliver foredrag om
lægeurter den 9. juni. Vandretur i naturen
hvor vi skal finde lægeurter lørdag den
11. juni.
Om søndagen den 12. juni bliver
der historiefortællinger om aftenen i
Lihme Kirke. Om mandagen kan man
få introduktion til havkajaksejlads på
Gyldendal Havn.
Fredag aften den 17. juni bliver de
fem nye Lihmesange for første gang
præsenteret i deres helhed ved et
”Releasearrangement”, bagefter er der
”Live musik” i teltet.
Lørdag den 18. juni har vi byfest som
tidligere. Festligheder på sportspladsen
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med hoppeborg, aktiviteter og om
aftenen fællesspisning med grillstegt gris.
Selvfølgelig med boder og ølvogn som vi
plejer. Musikken både fredag og lørdag
aften er bestilt, og vi kan se frem til to
gode orkestre.
Sommerferien
Fredag den 1. juli vil vi holde
årets ringridning og fællesgrill ved
medborgerhuset. Her medbringer man
selv det, som skal grilles og tilbehør.
Den 10. juli holder vi loppe- og
garagemarked.
På Facebook-siden Lihme Info og
Lihme Mailservice vil vi informere mere
om arrangementerne og der kommer
opslag op i Lihme Brugs og Lihme
Medborgerhus.
Lihme Borgerforening ønsker alle et godt
forår.

www.husqvarna.dk
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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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Følg os på Facebook - se gode tilbud og nye tiltag.
Ring og lad os arrangere din næste fest.
Altid friskt pålæg, kød og lækkert mad i butikken.

Kirsten Munkesø
Nørregade 9, Balling
7860 Spøttrup, 9756 4167
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