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Når jeg er pinlig - måske
Kaj kager, jeg elsker kaj kager, dem med
grøn marcipan og luftig lyserød creme,
jeg elsker dem til kvalmegrænsen, uhmm
Krimier på TV, der står serieoptagelse
på vores TV boks udfor ”Castle”, ”Mord
med Miss Fisher”, ”Inspektor Foyle”,
”Maria Vern” og ”Murphys Lov”, her er
det ikke krimiserierne i sig selv, jeg synes
er pinlige, det er MÆNGDEN jeg ser, og
gerne hver dag!
Af Lone Wagner

For nogen tid siden i bilen på vej til
arbejde, spillede de ”I am on the top of
the world” med Carpenters i radioen. Jeg
konstaterede, at mit humør steg betydeligt
og jeg skruede op for radioen (meget op
..) og skrålede med. Det har helt sikkert
ikke været kønt, men jeg var i højt humør,
og glad for, at jeg var alene i bilen. Jeg
kom i tanke om, at jeg på en blog havde
læst om præcis det samme, bloggeren
brugte det engelske udtryk Guilty
Pleasures. Der findes ikke rigtig et dansk
udtryk der betyder det samme. Udtrykket
dækker over noget vi nyder, selv om vi
føler os en smule skyldig. Det er ikke det
samme som en hemmelig lidenskab eller
last, det behøver ikke være hemmeligt,
bare noget vi ikke siger ret højt, ret tit og
til særlig mange. Det er måske en lille
smule pinligt, det er måske en lille smule
”politisk ukorrekt” eller uacceptabelt i
den sociale sammenhæng vi færdes i.
Skylden opstår sikkert af frygt for at blive
afsløret i at have en pinlig smag, der ikke
passer helt med det billede, vi har skabt
af os selv, og som vi ynder at vise frem
for omverdenen.
Jeg har fundet lidt frem, som jeg godt tør
afsløre, og så har jeg har et par stykker
mere som ikke er modne til at springe ud
endnu.
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Jane Austen film, jeg elsker de
romantiske film fra de engelske
herresæder, jeg har set ”Emma” og
”Stolthed og Fordom” gentagne gange i
flere versioner, og de skal selvfølgelig ses
igen og helst alene, for præcis her er jeg
meget nærtagende omkring kommentarer
om filmens handling.
…. Og så selvfølgelig Carpenters ”I am
on the top of the world, looking down on
creation …..”
Det sjove er, at alt efter hvilken
sammenhæng, vi færdes i, flytter det
pinlige sig. Noget der er pinligt i nogle
sammenhænge, taler vi gerne om i andre
sammenhænge. Jeg vil vædde på at
Lihme rummer mange eksempler på det,
og der er heldigvis ikke noget, der er
mere rigtigt eller forkert end andet, kun
vores egen opfattelse af det. Mon ikke vi
alle har en lidenskab eller last, vi holder
lidt tæt ind til kroppen? Tør du dele dine
Guilty Pleasures.
Må forårssolen skinne på din vej.
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Sebastian Grønbjerg
i landsholdets bruttotrup
Af Ann Balleby

Sebastian Grønbjerg er 11 år,
går i 5. klasse på Lihme skole
og er midterbarn hos Hanne og
Flemming, som bor på Liljevej i
Lihme.
Og så er han en af Danmarks
største badmintontalenter i sin
2001-årgang. For nylig er han
blevet udtaget til bruttotruppen til
landsholdet for årgang 2000 og
2001.
Sebastian træner 5-6 gange i
ugen og dertil selvtræner han
hjemme. Han spiller for Skive
Resen Badminton Klub og
deltager i elitetræning i Aarhus
Badmintonklub, hvor han får
specialtræning med Thomas
Engholm.
Landsholdet inviterede Sebastian
med til en landsholdssamling. De
trænede i tre dage i Aalborg. Dem
med stort talent i badminton fik lov
at blive i bruttotruppen, hvor der
er ca. 15 børn af hvert køn. Selve
landsholdet består af 6 af hvert
køn. Alle drengene på landsholdet
er fra 2000, så Sebastian ser frem
til, at han bliver 2. års og dermed
har en mere reel chance for plads
på landsholdet.
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Legen med fjerbolden og
ketcheren startede allerede da
Sebastian var 5-6, hvor han
spillede med sin morfar, Evan
Andersen, og sin fætter Kristian
B. Siden startede han som sin
storesøster, Cecilie, i Vestsalling,
hvor rigtig mange Lihmebørn
spiller og har spillet.

Det viser sig, at Sebastian har
et særligt talent i badminton,
hvilket spottes af Jesper Bak, som
er træner for Team Salling og
hædret som Midtjyllands bedste
træner.
Talentet kan også aflæses
ved stævnerne for her vinder
Sebastian. Dertil får han venner
og begge dele gør, at han får lyst
til flere stævner og der fra udvikler
det sig. Han rykker lynhurtigt op
gennem rækkerne C og B til A,
hvor han spiller en tid. Så rykker
han op i M(ester) og videre til
E(lite) - og så begynder også

De tre søskende Grønbjerg, Sebastian,
Alexander og Cecilie. De spiller alle tre
badminton.
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Sebstians forældre at fange, at
han har talent. I dag spiller han
turneringskampe to årgange over
sin alder.
Sebastian deltager i E-stævner
i hele landet, hvilket kan give
spændende oplevelsr til hele
familien, som da han for nylig
spillede DM i Trolle Hallen ved
Herlufs Holm.
Hvis han kommer på landsholdet
er der endnu flere oplevelser, for
så spiller man kampe i udlandet,
f.eks. i England, og det er helt klar
Sebastians drøm.
Den lange drøm er at blive
professionel badmintonspiller i
den kinesiske liga!
Sebastians forældre, Hanne og
Flemming, understreger, at det
ikke er deres ambition, som bærer
Sebastians drømme. Men det er
også klart, at talent ikke er nok,
når man er 11 år og skal passe sin
5. klasse og lektierne på Lihme
skole, forældreopbakningen er her
helt nødvendig for at drengeliv,
badminton og familieliv kan
hænge sammen.
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Sebastian sammen med Lee Chong Lee,
som ligger nr. 1 på verdens ranglisten.
Billede er taget til Denmark Open i
rykker
han op i M(ester) og videre
efteråret 2012.

til E(lite) - og så begynder også
Sebstians forældre at fange, at
han har talent. I dag spiller han
turneringskampe to årgange over
sin alder.
Sebastian deltager i E-stævner
i hele landet, hvilket kan give
spændende oplevelsr til hele
familien, som da han for nylig
spillede DM i Trolle Hallen ved
Herlufs Holm.

Hvis man kommer på landsholdet
er der endnu flere oplevelser, for
så spiller man kampe i udlandet,
f.eks. i England og det er helt klar
Sebastians drøm.
Den lange drøm er at blive
professionel badmintonspiller i
den kinesiske liga!
Sebastians forældre, Hanne og
Flemming, understreger, at det
ikke er deres ambition, som bærer
Sebastians drømme. Men det er
også klar, at talent ikke er nok, når
man er 11 år og skal passe sin
5. klasse og lektierne på Lihme
skole, forældreopbakningen er her
helt nødvendig for at drengeliv,
badminton og familieliv skal
hænge sammen.
Jesper Bak, som er kåret som Midtjyllands
bedste badmintontræner, fik øje på
Sebastians talent, hvilket var starten
på Lihme-drengens badmintondrøm,
der foreløbigt er kulmineret i en plads i
landsholdets bruttotrup.

Håndværksbrød
fra
Jebjerg Bageri

Mejeriprodukter fra Thise
Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter  
Primagaz
Indlevering af rensetøj

Åben hver dag kl. 7.30-19.00
Kåsvej i Lihme
9756 0008
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Det var Eriksens skyld
Af Ane Marie Henriksen
I 1961 var der lærermangel i Danmark,
og derfor blev vi, der gik på seminariet på
2. årgang, sendt ud til forskellige skoler
som vikarer i et halvt år. Jeg blev sendt
til Lihme en solrig og kold 15. januar
1961. Forinden havde jeg besøgt min
gamle lærer Olesen fra Borridsø skole,
og da jeg sagde farvel til ham, sagde
han: ”Vil du hilse Hans Frederik”. Det
viste sig, at H. F. Eriksen og jeg havde
gået i skole til lærer Olesen med 17 års
mellemrum, så ved det første møde var
vejen banet for en god snak. Ak, det
halve år gik alt for hurtigt. Jeg græd mine
modige tårer den sidste dag, da jeg efter
udflugt til Himmelbjerget med børnene og
Meta og Eriksen sagde farvel til dem på
banegården i Silkeborg.
Da vi kom tilbage til seminariet, blev vi
i en psykologitime hos rektor K. GroNielsen bedt om at fortælle lidt om vores
vikartid. Det tog ca. 5-7 minutter, men
da jeg havde fortalt om Lihme i ca. 20
minutter, blev jeg bedt om at stoppe.
Okay, så da.
1962 var jeg færdig på seminariet og fik
job på centralskolen i Ulstrup, hvor jeg var
meget glad for at være, men i januar 1965
ringede Eriksen og sagde, at til sommer
var den nye skole i Lihme færdig, og de
forventede, at jeg ville søge job her. Jeg
havde et dejligt job i Ulstrup, og Anders

skulle jo flytte med, og hvad med hans
job?
Det var igen Eriksens skyld; han tog ind
til daværende postmester Martin Jensen
i Skive og formidlede derved, ved hjælp
af en lille nødløgn, der gik ud på, at jeg
stammede her fra egnen og gerne ville
tilbage, at Anders kunne få job som
postbud ud fra Skive postkontor.
Der var flere grunde til, at jeg gerne ville
tilbage til Lihme. Det der vejede tungest
var børnene. I 1961 blev jeg meget
betaget af deres Sallingbomål, som alle
børn talte dengang. Når de gik hjem fra
skole sagde de: ”Fuwall, tak for i då, ka
do ha’et godt til i mår”. Eriksen lærte mig
om Lihme, beboerne og området på en så
varm måde, at man ikke kunne undgå at
blive smittet.
Eriksen elskede Lihme og skolen, og som
Meta sagde: ”Skolen er Hans’s skole”.
Jeg har ikke et sekund fortrudt skiftet til
Lihme skole, hvor jeg havde 34 trygge år
med Eriksen som skoleleder. Selvfølgelig
var der ind imellem problemer (opgaver),
der skulle løses, og havde jeg selv fået
et problem, gik jeg trygt til Eriksen, hvor
vi efter en god og konstruktiv snak fandt
løsninger.
Jeg er Meta og Eriksen dybt taknemmelig
for, at de huskede vikaren fra 1961, da
der i 1965 skulle ansættes lærere ved
Lihme skole.
På kirkegården ved Lihme
kirkes østlige ende kan man
besøge Meta O. og Hans
Frederik Eriksens gravsten.
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Eriksen hygger sig med Kristian Nyrup
på sidste skoledag i 1989. I hånden har
Eriksen sin elskede pibe og over armen
bærer han Metas taske.
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Tilbage på Lihme skole som hjælpelærer
Af Niels Anton Nielsen Husted

I ugen inden vinterferien var eleverne, der
senest gik ud af Lihme skole, inviteret til
at komme tilbage som hjælpelærere i fire
dage.
Da vi ankom mandag morgen, var der
morgensang. Lærerne fortalte, hvad vi
skulle lave sammen med børnene på det
lille hold i 0.-3. klasse, som var inddelt i
grupper. Børnene skulle lære, med hjælp
fra os, om et præsentationsprogram
kaldet Power Point. De skulle selv sidde
ved computeren og lave præsentationer.
Vi gav dem gode råd, som de, efter lidt
tid, flittigt brugte. I pausen løb de ned
for at lege i aktivitetsrummet, mens os
hjælpelærere gik op for at snakke med de
lidt større i 5.-6. klasse.
Anden dag gik vi videre med programmet
og fik sat lyd og animationer ind nogle
steder. Sidst på dagen skulle grupperne
fremvise, hvad de havde lavet. Det blev
rigtigt godt.

En flok dejlige krudtugler på
Lihme skole.
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Onsdag morgen fik vi besked på, at
vi (altså 7. klasse) skulle lave lege og
aktiviteter for alle børnene på skolen.
Det foregik i gymnastiksalen, hvor vi
satte redskaber op rundt omkring, så det
dannede en sjov fangelegsbane. Alle
børnene syntes det havde været mægtigt
sjovt og gik glade fra skole.
Sidste dag var det meningen, at børnene
i 0.-1. klasse skulle gå en gåprøve, men
på grund af vejret blev det ikke til noget.
I stedet skulle de lære at sende mails til
hinandnen over et skolebaseret program,
der hedder Skoleintra. 7. klasse skulle
hjælpe, men de små var så skrappe til
det, at vi ikke lavede andet end at drikke
te og bygge kuglebaner. Da skoledagen
gik på hæld, kunne vi næsten ikke
holde horden af børn væk, fordi vores
kuglebane var så sej. Klokken ringede, vi
sagde tak til lærerne og eleverne, og så
gik vi hjem.

Traditionen tro har den 7. klasse, som gik ud af Lihme skole
i sommer været tilbage for at fungere som hjælpelærere for
de små årgange, for at hilse på deres gamle lærere og for at
hygge med de store børn på Lihme skole.
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Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK

Lihme Tennisklub

•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

Medlemspriser sæson 2012
Senior
350 kr.
Junior
175 kr.
Familie
500 kr.
Petanque
50 kr.
Vdr. medlemskab og nøgle, kontakt:
Laurits Christensen tlf. 97560121
eller Carl Erik Witte tlf. 97560243
Leje af bane 1½ time
Leje af bane, inkl. bolde 75 kr.
Udlejning sker ved: Lihme Brugs

Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
5127 0704

Slip for regnskabet
- lad mig hjælpe dig
til at holde fri.
Kontakt mig for en
uforpligtende snak.
Amtsvejen 21, Lihme,
97 56 02 92/20 87 88 23
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Kis Stamp
9756 0011
2335 2301
Børnekajak kr. 150/døgn
Junior- og voksenkajak kr. 175/døgn
2’er kajak kr. 250/døgn
Efterfølgende døgn minus kr. 25
Depositum kr. 500
Min. 2 personer, heraf en over 20 år
Årsmedlemspris kr. 500
- kr. 200 pr efterfølgende medlem
i samme husstand

P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

Ringvej 6, Lem
7860 Spøttrup
Tlf.: 97568233 / 40728233
Web: www.phald.dk
Mail: phald@email.dk

Friske Fisk

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

9756 0179
2176 6615
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Gyldendal igennem 100 år
Når vi i dag enten spiser en god middag
på restauranten, går en tur og nyder
udsigten over fjorden, eller måske sejler
en tur på den fra den smukt anlagte
marina, tænker mange af os nok ikke over
det summende liv som tidligere fandtes
her. - Når røgen fra teglværksskorstenen
sendte sine signaler op i luften,
trælemmene fra tørreladerne indimellem
klaprede, og den pibende lyd fra det
automatiske fyringsanlæg over ringovnen
kunne høres blandt blæstens friske gang
over fjorden, ja så stod det straks enhver
besøgende i området klart, at her var der
liv og arbejde, her blev der produceret.
Rundt omkring sås stabler af nybrændte,
røde mursten og tilsvarende drænrør i
forskellige størrelser. Lastbil efter lastbil
kom, chaufførerne fik læsset, hvilket
naturligvis foregik med håndkraft, medens
en teglværksarbejder måske stablede nye
sten op i snorlige rækker.
Kunne man komme ind i selve værkets
hjerte, ringovnen med dens brændkamre,
kunne svedige mænd iagttages i færd
med enten at tømme et kammer med
nybrændte sten, eller man var måske
ved at fylde op med rå sten til brænding.
Måske kunne man få et kig op til
”sumpen”, hvor ler og sand blev blandet,
efter at tipvogne havde bragt leret hjem
fra lergraven, hvor mænd i hvert fald
de første mange år læssede leret med
håndkraft. Andre kørte rundt med tunge
træ trillebører, som kunne rumme omkring
75 sten. Kort sagt, så var det rå, fysisk
arbejdskraft, der blev leveret.
En Gyldendalfamiile på vej mod
Venø en flot sommersøndag
omkring 1949.
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En dag besøgte en såkaldt dørsælger
teglværket, idet han ønskede at falbyde
bøger, blandt andet ”Livets kamp” skrevet af
Charles Dickens. Da han henvendte sig til
en af de hårdt slidende arbejdere, der stod
solidt plantet med fødderne i ler i sumpen,
og lovpriste sin bog, bemærkede arbejderen
tørt, at det kunne han godt spare sig. Her
på værket behøvede ingen at læse Livets
kamp, for det var dagligt en ”kamp for livet”.
Herefter forlod dørsælgeren teglværket,
men nye gæster kom til.
Den varme ringovn virkede som en magnet
på tidens farende svende. De fik så lov til at
sove oppe på loftet oven på ringovnen, hvor
de smed sig i en kulbunke. - Aftensmaden
skaffede de direkte fra fjorden, og mangen
en god rødspætte er blevet stegt på
fyrelemmene, hvorfra brænderne smed
kulstøv ned på stenene i brændkamrene.
Det hele var startet i 1893, da en gruppe
arbejdere sled med udgravning til det
daværende Hostrup teglværk. Det udviklede
sig gennem årene til en af egnens største
teglværker med en daglig produktion på
ca. 25000 sten hen i mod slutningen af
teglværkets levetid, idet værket stoppede
omkring 1969.
Og hvor kommer jeg så ind i billedet. Min
for længst afdøde morfar var gennem en
årrække ansat som teglværksbrænder og
andre nære familiemedlemmer har ligeledes
arbejdet på værket, der gav brød til en ca.
25 mand i sommerhalvåret.
I taknemmelighed til og respekt for alle
disse hårdt arbejdende mennesker og den
tid de levede og virkede i, vil jeg forsøge
at skrive en bog, hvis jeg kan. Det er
vigtigt for os alle og også vores eftertid,
at vi ind i mellem kommer på arkiver, får
kigget i gamle fotoalbummer og talt med
mennesker, der kan huske lidt af vor fælles
fortid især i et lokalsamfund.
Men det er som bekendt ikke nok blot at
kigge i arkiverne. De guldgruber af historie,
papirer og dokumenter som graves frem,

Gæve teglværksarbejdere med
spidssnudede træsko og frodigt overskæg
i 1918.

skal også fortælles.
Jeg har indtil nu kun mødt stor
hjælpsomhed og venlighed i forbindelse
med forberedelsen af bogen, og jeg
glæder mig hver gang jeg kører en
tur til Lihme for at interviewe folk. Jeg
er også vildt imponeret over det store
engagement, der udvises med blandt
andet udgivelsen af jeres eget blad Lihme
bladet. Det er sjældent, man ser det i
mindre lokalsamfund.

man som trækkraft ”grisen”. Det var
motoren fra en gammel Ford A, som man
selv havde fremstillet og monteret på et
chassis med 4 hjul.

Jeg tør endnu ikke spå om, hvornår
min bog vil blive færdig, men den skal
nok komme. Jeg er naturligvis fortsat
interesseret i at modtage henvendelser,
hvis man har en historie og gerne vil
fortælle om den.

Flemming Bjerregaard Johansen
22832557/b.johansen@12move.dk

Gravkoen i lergraven var en Bedford
lastbil, hvor der bag på ladet var monteret
selve gravemaskinen med hus til føreren.
Disse 2 maskiner ville jeg forfærdelig
gerne have et billede af, hvis det
overhovedet findes.

Jeg vil tillade at bringe en efterlysning:
Da man i sin tid gravede ler fra lergraven
og kørte med sand på tipvogne, hvor
der var anlagt spor ned til værket, havde
En fyringslem med låg, som Flemming har fået
foræret af en mand i Højslev, som havde læst om
bogprojektet i folkebladet.
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Rødt guld i Lihme
Af Ann Balleby

Jeg har altid syntes, at Lihme var en fin
by, og engang hørte jeg en, med forstand
på de dele, forklare, hvordan især de
gamle røde murstenshuse med tegltaget
var en ”intakt andelslandsby”.
Men en dag i bilen, hvor jeg hørte radio
om firmaet Gamle Mursten i Svendborg,
sank det rigtig ind, og da jeg senere
på dagen kørte gennem byen, SÅ jeg
pludselig husene med nye øjne. Det
var en kæmpeoplevelse. Nu rangerer
jeg husene efter skønhed, og det
hænger snert sammen med graden af
oprindelighed. Faktisk kører jeg min egen
lille interne konkurrence, om at kåre
Lihmes skønneste hus.
Radioudsendelsen handlede om firmaet
Gamle Mursten i Svendborg.
Som en byggeleder udtaler på firmaets
hjemmeside: ”Vi havde ikke arbejdet
med gamle mursten før. Svendene var
en smule skeptiske i begyndelsen, fordi
der er lidt mere sorteringsarbejde end
med nye sten. Men vi kunne hurtigt se, at
byggeriet får sjæl, du ikke kan skabe med
nye mursten, og det har overbevist alle
om det smukke ved disse mursten. Dertil
kommer selvfølgelig, at det er bedre for
miljøet.”
Prøv at tjekke deres hjemmeside, www.
gamlemursten.dk , der er så flotte billeder,
så meget god stil.
Og når jeg går en tur i Lihme i dag, så ser
jeg god stil, sjæl og miljø på en helt ny
måde. Den autenticitet, man andre steder
dyrker og stræber efter, den har vi i Lihme
uden krukkethed - det er bare ægte levet
liv i generationer af stolte folk.
En forsker udtaler til Information i
april 2012: »Begrebet autenticitet
dyrkes primært af et særligt segment
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af veluddannede, ressourcestærke
storbyboere. Gennem især det, de spiser,
er de med til at producere et ideal om
samfundet, hvor autenticitet spiller en
central rolle,« siger Arun Micheelsen,
der er ph.d. på Københavns Universitet.
Længere nede i artiklen står: ”Muligvis er
Almanakken (kogebog af Claus Meyer,
red.) nået vidt omkring som kogebog.
Alligevel vurderer Arun Micheelsen, at
den autentiske og nye nordiske mad som
fænomen er forbeholdt den kulturelle og
økonomiske overklasse i så høj grad,
at det først er om 30 år, at danskerne i
udkantsdanmark også vil kunne finde
mening i at plukke egne brændenælder.”
Hm, her har folk vel altid lavet ”Ny
nordisk mad”, måske ikke med så mange
brændenælder, men med alt godt fra
urtehave, frugttræer og bærbuske.
Mange har også levet af fjorden og dyr,
man selv har opdrættet, af jagt og af
mælkeprodukter fra egne dyr. Noget er
gået tabt, men meget er overlevet og
noget er på vej til at blive genopdaget.
Og ”Udkantsdanmark er hot” ifølge
Mandag Morgen. 840.000 mennesker går
rundt inde i byerne og drømmer om enten
et sommerhus eller helårshus i udkanten.
Det er da tankevækkende.
Om lidt har vi en bog om Gyldendal
Teglværk, som uden tvivl har leveret de
fleste mursten og tegl til de gamle røde
huse i Lihme. Det er da autenticitet, det er
god brug af de lokale ressourcer.
Lihme by og sogn har meget guld, både
det røde i teglet og f.eks. naturstenene
i murværk. Det fik jeg øje på efter en
radioudsendelse. Der er også masser af
kulturelt guld. Det vil jeg nyde i mit liv og
samtidig nyde bredbåndets muligheder
for udsyn og underholdning. Gammelt og
nyt i nye konstellationer.

Adelgade 1. Der er arbejdet med
forskellige mønstre i dette hus, som
engang var butik.

Adelgade 9 er et meget klassis Lihmehus.
Det er nok bygget i 1930’erne.

Set i dette perspektiv minder
tagene om skivemaleren
Hans Smidths berømte
malerier.

En helt typisk gavlløsning.

Lihme kirkes tårn. Stenene i det
nybyggede mandskabshus ved kirken er
valgt, så patineringen minder om tårnets
slidte, smukke sten.
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100 år – kan det passe?
Af Marianne Husted

”Det lyder så mærkeligt at være en
100-årig,” siger Tormod Jeppesen,
som havde svært ved at vænne sig til
tanken om, at det bar den vej for ham.
I måneden op til den meget runde
fødselsdag den 5. februar talte han meget
med Kristine Lofstad Jensen, som bor
på Lem Ældrecenter ligesom Tormod.
Hun fyldte 100 år i november, og delte
Tormods tanker om, at det var svært at
forstå, at de skulle blive 100 år. Tormod
havde en forestilling om, at 100-årige var
Sikringsstyrken, 1914-1918
Første verdenskrig brød ud i 1914.
For at Danmark kunne hævde sin
neutralitet blev der den 1. august
1914 givet ordre til at indkalde en
Sikringsstyrke. Det var ikke en
mobilisering, da Danmark ikke var
i krig. I alt blev 50.000 indkaldt,
hvoraf de 40.000 blev afsat til
forsvaret af København.

sammensunkne oldinge, der ingenting
kunne.
”Jeg har jo ikke forandret mig og føler mig
helt rask,” siger han og ligner på ingen
måde en gammel gubbe, som han sidder
ret på stolen og med stor indlevelse og
smil i øjenkrogene fortæller om sit liv. Han
mener, at det handler om at bruge sin
krop, hvis man vil nå en alder på 100 år.
”Musklerne går af lårene og resten af
kroppen, hvis man går og hænger på
rollatoren,” siger han og peger over på
hjælpemidlet, som han har med sig,
når han fx går lange ture på stien til
Præstegårdsmarken.
Fødselsdagen bød på mange
overraskelser. Ældrecentret gav kaffe,
og pludselig myldrede det ind med folk.
Det var sangkoret med medlemmer fra
bl.a. Lihme og Lem under ledelse af en
dirigent fra Nordsalling, der kom og sang
for Tormod. Uden han anede det.

Tormods far (bagest th) i Sikringsstyrken under 1. verdenskrig, da
Tormod var fem år.
Tormod og Margrethe
på bryllupsdagen i
1939.

18

Tormod (forrest th) i
barndomshjemmet i Ålbæk omkring
1916.

Tormod og Margrethe med
deres børn i starten af
1950’erne
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Tormod giver to børnebørn en
tur på traktoren.

Tormod er med på spøgen
som 91-årig i 2004.
Penneven med dronningen
Tormod går ind i stuen ved siden af og
henter tre breve. Skrevet af den samme
person. Hendes Majestæt Dronning
Margrete. Første brev er dateret 29.10.99.
Og andet brev er sendt nøjagtig fem år
senere. Begge breve er stilet til Tormod
og Margrethe Jeppesen. I det første brev
ønskede dronningen parret tillykke med
deres diamantbryllup og i det næste
gjaldt det krondiamantbryllluppet. Nu har
majestæten så igen været i blækhuset
og sendt brev til Tormod i Lem og ønsket
ham tillykke med de 100 år.
Husker 95 år tilbage
”Der var krig, og far var indkaldt til
Sikringsstyrken. Så kan jeg huske, at
han kom hjem på orlov engang imellem,”
fortæller Tormod om det første, han
husker. Det var under første verdenskrig,
hvor hans mor så passede ejendommen i
Ålbæk med hjælp fra sin far og naboerne,
som det var brugt dengang.
Gennem tiden har Tormod oplevet rigtig
meget. Noget af det bedste, der skete
for ham, var, da han mødte Margrethe.
De bosatte sig i Margrethes fødegård
lidt uden for Lihme, fik tre børn og
nåede altså at fejre krondiamantbryllup i
hinandens selskab.
Store forandringer
”Vi brugte le, og der var ikke ret mange,
som havde selvbinder,” fortæller Tormod
om høsten i sin barndom. Det var hans
far, der brugte leen, og Tormod og hans
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søskende rev stråene sammen, bandt
neg og rejste negene op om aftenen.
Husmandsbruget var på 11 tdr. land i
alt, og høsten varede adskillige dage.
Tormod sammenligner med høsten i
dag, hvor en mand kører alene rundt
med en mejetærsker og på en enkelt
dag høster arealer svarende til mange
husmandsbrug.
”Vi gik om til lærer Husted for at ringe,”
fortæller Tormod, hvis barndomshjem
lå tæt på skolen i Ålbæk, som var det
eneste sted med telefon på de kanter.
”Nu løber alle knægte jo rundt med en
mobiltelefon i lommen. Og vi kan se dem i
Kina på sådan et bræt,” fortsætter han. Et
af hans børnebørn bor i Fillipinerne og var
i Kina på 100-årsdagen. Herfra var han
med til fødselsdagsfesten via computer.
Han holdt en tale for sin bedstefar over
Skype. Barnebarneet gik helt tydeligt
igennem med både billeder og lyd. Helt
anderledes end forbindelsen til læge eller
dyrlæge fra nabotelefonen for 90 år siden.
På plejehjem
”Her er meget uro, men her er også
meget stilhed. Det skifter. Og jeg kan
godt lide begge dele,” fortæller Tormod
om livet på Lem Ældrecenter, hvor han
har boet de sidste seks år. Han nyder
at sidde i timevis i stolen i sin stue. Her
har han læst mange bøger, fx om gamle
folketingsmænd fra husmandsbrug som
Jens Houlgaard og Christian Mejdal.
Men han og de andre plejehjemsbeboere

får ikke lov at sidde stille hele tiden. Det
sørger omsorgsassistenten Irene for. Hun
sætter en masse ting i gang, der får dem
op af stolene og får mundene på gled.
Gymnastik, bob og sangkor for bare at
nævne et lille udpluk.
”Det er godt, ellers kom vi jo bare til at
sidde her og glo,” siger Tormod, der gerne
vil lave noget og have en snak med de
andre beboere. Han og Irene passer
også plejehjemmets drivhus, hvor de
dyrker kartofler. Inden længe er han klar
til at lægge årets kartofler til spiring. Det
foregår under dækketøjsskabet i hans
stue.
Telefonen ringer. Tormod tager den, og
det lyder som om, der vil komme gæster
i eftermiddag. Modsat nogle af de andre
plejehjemsbeboere er han heldig at have
sine tre børn tæt på. De kommer tit på
besøg, og de tager ham tit med sig hjem
eller i byen hos familie og venner. Uanset
hvem der holder fødselsdag i familien, så
er han med.

Fremtiden
”Oldebørnene snakker om deres
konfirmation, og til efteråret skal et
af børnene holde guldbryllup. Det er
noget mærkelig noget,” siger Tormod,
der igen og igen bliver mindet om sin
høje alder. Nu er han 100 år og tænker
i samme ombæring på en kone fra
Lihme, der nåede at blive 106 år på Lem
Ældrecenter. Her vil han også gerne have
mange år endnu.
”Det er godt så længe jeg har det, som
jeg har det og kan blive boende her,”
siger Tormod og følger med helt ud på
trappen for at tage ordentlig afsked med
deres udsendte.

Tormod som 100-årig,
februar 2013.

”Når der er gået fem eller seks timer, så
er jeg træt. Så er jeg glad for at komme
her hjem. Her er jeg jo ikke alene. Det
er rart,” siger Tormod, der nyder, når
aftenvagten stikker hovedet ind og hilser
ham velkommen hjem efter en aften i
byen.
Flere er over 100 år
Antallet af personer på 100 år og
derover har været voksende de
seneste år. 1. januar 2012 var
der ifølge Danmarks Statistik 924
personer (771 kvinder og 153
mænd) på 100 år og derover.
I 1980 var der kun 158 personer
(40 mænd og 118 kvinder) på 100
år eller ældre.
Der er altså sket hen mod en
seksdobling i løbet af 30 år.
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Stude ved Kås Hovedgård, kobberstik i
Illustreret Tidende, 1870

Stude fra Kås
Af Marianne Husted

Som led i landboreformerne i 1788
blev studehandelen givet fri. Det blev
startskuddet til en særlig regional
kultur- og driftsform i Nordvestjylland
for bondefødte handelsmænd. Deres
handelstalent udfoldede sig vidt omkring
fra Jylland til nordtyske og engelske
markeder.
Kaas Hovedgård afsatte stude til de
foretagsomme kreaturhandlere. Af gamle

Man kan købe en andel i sin helt egen stud,
følge dyret græsse hele sommeren og så få den i
fryseren for kr. 50 pr. kg til efteråret.

optegnelser fremgår, at Hans Andreas
Colding på Kaas solgte ti stude i 1835
til Søren Stokvad og Jens Sahl. Første
dagsmarch gik sandsynligvis vest om
Sønder Lem Vig over det flade område
og til højdedraget ved Egebjerg, hvor
der stadigvæk er nedslidte rester af
en gammel studefold. Næste dag gik
turen videre sydpå ad studevejen mod
Holsten, hvor studene blev afsat til en
gennemsnitspris på ca. 18 rigsdaler.

Skor en stud
Af Ann Balleby

En gruppe af lokale Vestsallingfolk er gået
sammen, så man nu kan købe en anpart
af en økologisk sallingstud. Prisen ligger
på ca. kr. 50 pr. kg.
For at få fingre i dyret, så skal du blot gå
ind på www.spottrupborg.dk.

Man køber andel i et bestemt dyr og så
Du kan
også
købegræsningen
en anpart ved at betal
kan man følge
dyret
under
hen over sommeren.
Til oktober
bliver
detKonto.nr.:
følgende konto:
Reg.nr:
9307
slagtet ogved
leveres
fra
godkendt
slagteri.
begge betalingsmetoder at anføre n
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adresse. Når vi har registreret din betalin
ninger, får du tilsendt et købsbevis. Køb

Udlejning af havkajakker
Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
Kis Stamp + 45 2335 2301

Spøttrup
Havkajaklaug/-klub
Vester Hærup Strandvej 34A
Gyldendal
DK-7860 Spøttrup

Vejby Grønsagsgartneri
v. Inge og Per Nielsen
Gadekæret 20, Vejby
7860 Spøttrup
Tlf. 9756 6394

Priser pr døgn /
Prices per 24 hour /
Preise pro 24 Stunden
Børnekajak / Children’s kayak
/ Kinderkajak DKK 150
Junior- og voksenkajak /
junior and adult kayak /
Junior und Erwachsenenkajak
DKK 175.
2’er kajak / two person kayak
/ Zweierkajak DKK250.
Efterfølgende døgn / successive 24 hours / je weitere 24
Stunden: minus DKK 25
Depositum / Deposit / Kaution
DKK 500.
Minimum 2 personer, heraf
en over 20 år/ minimum two
persons, of whom one must
be over 20 / mindestens 2
Personen – eine davon älter
als 20.

Åbningstider:
Mandag- fredag 8.00- 18.00
Lørdag 8.00 –17.30
Søndag 9.00- 17.30

23

GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Rød pølse
17,Grill pølse
17,Pølsebrød
7,Rød hotdog
Ristet hotdog
Fransk hotdog
Pommes frites (lille)

25,25,25,20,-

Pommes frites (stor)
Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)
Kebabmix
Kebabmix m/ekstra kød
Kyllingemix

26,40,55,55,70,55,-

Kyllingemix m/ekstra kød
½ Kylling, m/pommes frites

70,70,-

½ Kylling m/salat
½ Kylling m/agurkesalat

70,45,-

500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
60,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
55,2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
55,2 Kyllingespyd m/ salat og
ﬂütes
55,5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
Big Burger
Cheese Burger
Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger

24

70,45,48.58,47,-

&

Jumbo Burger
55,Jumbo Burger – Bacon/Cheese 68,Burger (Hjemmelavet bøf )
Texas Burger m/hjemmelavet
bøf og barbecue sauce
Buffaloburger
m/hjemmelavet bøf

68,-

68,68,-

Kyllingeburger m/paneret kød 45,Kyllingeburger m/ slice kød
55,Menu:
Menu:
Menu:
Menu:

Bigburger
Cheeseburger
Jumboburger
Pitakebab

72,80,90,72,-

Menu: Hjemmelavet burger

97,-

Incl. lille pommes frites og ½ l cola
Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce 78,Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
55,2 Fiskeﬁléter m/pommes frites 69,Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– ﬂute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – ﬂute og
bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pommes frites og
bearnaisesauce
Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf

78,-

78,-

68,45,68,-

