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Godt naboskab og skøn natur
og inden for de første 14 dage blev vi
inviteret med til fødselsdag.
Vi følte os i den grad taget godt imod
og velkomne, og i løbet af meget kort
tid havde vi hilst på flere naboer, end vi
havde på de 3 år, vi boede i København.
Vi blev del af et fællesskab, hvor vi
kunne dumpe ind til kaffe eller øl, hjælpe
hinanden med projekter og låne værktøj
og maskiner af hinanden.
Jeg faldt over en artikel, hvor de skriver:

Af Nana Ejsing Dalsgaard

Da vi for snart 13 år siden flyttede ud på
en nedlagt ejendom lidt udenfor Lihme,
efter at have boet tre år i København,
blev vi tit spurgt, om ikke det var lettere,
at bo tættere på en større by. Og jo det
ville da nok gøre hverdagen med job,
skole og fritidsaktiviteter lettere og give
mindre kørsel. Så hvad var det der i
første omgang fik os til at falde for vores
lille plet, og hvad er det, der har gjort, at vi
er blevet boende i alle de år?
Da vi i sin tid besluttede at flytte ”tilbage”
fra København, var det med et ønske om,
at komme tættere på familien, og for at
komme væk fra brosten og trafiklarm, at
få mere luft, at kunne kigge op på himlen
og se stjernerne.
Vi var ikke et sekund i tvivl, at her ville
vi bo. Stemningen i huset og naturen fik
os til at føle os hjemme. Men vi fik så
meget mere end natur og stjernehimmel.
I løbet af den første tid, var vi rundt for at
hilse på alle vores naboer, og når vi gik
tur, blev vi råbt an ”om ikke det er øl-tid”,
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”Godt naboskab er nok det, der
har allerstørst betydning for, om
man trives og føler sig tryg, dér
hvor man bor.”
Og når vi sidder til nabofest eller
fødselsdag i godt selskab med naboer,
eller bliver budt ind på kaffe, så er jeg
ikke i tvivl. Godt naboskab betyder rigtig
meget for os og vores valg, om at blive
boende. Og når jeg sidder og nyder vores
udsigt, og når jeg nyder en rask galop på
min hest over stubmarkerne eller en frisk
gåtur ved stranden, så fortryder jeg ikke
vores valg.
Naturen er stadig lige skøn her på
vores lille plet i Lihme. Der findes rigtig
meget skøn natur rundt om i Danmark,
og der findes ligeledes et utal af gode
naboskaber både på landet og i byerne,
store som små. Men det her er vores plet,
det var har vi slog os ned og det er her, vi
har valgt, at tage del i naboskabet.
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Skiftedag ved kirkerne i Rødding, Lihme,
Lem og Vejby sogne
Af Lissie Hermansen

I det dejligste solskin d. 26. august 2018
var Lihme Kirke fyldt til sidste plads med
lihmeboer og andet godtfolk, der alle var
med til sognepræst Jakob Fløe Nielsens
afskedsgudstjeneste ved Lihme Kirke.
Med en barnedåb, en vedkommende
prædiken til en lyttende menighed, en
tåre i øjenkrogen og en knækket stemme,
kom Jakob igennem sin sidste gerning i
Lihme Kirke.
Jakob kom til Lihme Kirke i 1991, så
gennem de sidste 27 år har han taget del
i vores lokalsamfund. Vi er blevet mødt
med et smil og et glimt i øjet, altid med
tid til en snak, tid til at lytte og hjælpe,
hvis man har søgt Jakob herom. Jakob
har taget del i vores dagligdag og lokale
arrangementer, i de gladeste stunder som
barnedåb, konfirmation, vielser og i de
højtidelige stunder til jul, påske, pinse.
Han har også været der i den sværeste
stund af alle, når vi mister og skal sige
farvel til et kært familiemedlem, hvad
enten de har levet et langt liv på godt og
ondt – eller at deres liv blev alt for kort,
det er altid svært at sige farvel. Jakob har
hjulpet os på allehelgensdag med at finde
mening og med at mindes vore kære.
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Oversigt over præster ved Lihme kirke siden ca. 1591.
Her skal Anne Røndals navn føjes til.

Jakob gav sit faste håndtryk og en
krammer til farvel efter prædikenen i
Lihme Kirke. Senere samme dag blev
den allersidste officielle gudstjeneste
afholdt i Rødding Kirke med efterfølgende
spisning med over 150 deltagere.

Vores nye præst: Anne Røndal
Jo, det er rigtigt, at den nye præst bor
i præstegården og overtager Jakobs
kontor, Jakobs ”Kjole og pibekrave” og
Jakobs arbejde, ”men jeg vil altså ikke gå
i hans sko, de er for store”.

Pensionisten Jakob Fløe Nielsen
forsvinder ikke ud af vores synsfelt, og
han flytter ikke engang fra præstegården,
men han bliver nødt til at rydde sit kontor
så der kan blive plads til vores kommende
præst!

Lihme Bladet besøgte præstegården en
sensommeraften, hvor pensionisten var
ude af huset som babysitter i Silkeborg og
havde efterladt konen derhjemme, så hun
kunne få ryddet op, få støvet af og vasket
gulvene efter en lang velfortjent ferie.

Jakob Fløe Nielsen siger farvel til
sin menighed i Lihme efter den
sidste gudstjeneste. Her
Kis Stampe og Ove
Møller Bek.
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Lihme Sogns nye præst
Anne Røndal i sofaen
hjemme i præstegården, hvor hun
allerede har boet
i flere år sammen
med sin mand
afgående præst
Jakob Fløe
Nielsen.

Men Anne, vores kommende sognepræst
med status af kirkebogsfører, er ung og
har ben i næsen. Hun havde det meste
fra hånden, da jeg ankom, og jeg blev
mødt af åbne døre og vinduer, fugtige
gulve og en Ajax rengøringstornado
i form af en barfodet kvinde i en let
sommerkjole, med fugtigt hår og et
kærligt smil på læben og ordene
”hvor har jeg glædet mig til,
at du skulle komme!”
Vi satte os godt til rette overfor hinanden
i hver vores sofa og på bordet stod
friskkværnet stempelkaffe og hjemmebag.
Alt klart til et kort visit og en snak
om, hvem det er, der skal prædike til
højmessen i vores kirker i Rødding,
Lihme, Lem og Vejby sogne - bare lige en
times tid til snak…
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Jeg havde fået noteret ca. elleve
linjer på et stykke papir, da jeg forlod
præstegården knapt fire timer senere,
hvor vi til sidst sad i mørket opslugt af
vores egen samtale, blandt kold kaffe og
kagekrummer. ”Du får mit nummer, hvis
du har nogle spørgsmål” – griner Anne og
gir en krammer og et på gensyn.
Her er så essensen af vores samtale – i
hvert fald den del som, jeg egentlig kom
for at tale om – nemlig hvilke tanker, man
gør sig, og hvordan man tackler at tage
over i en stilling, som ens egen mand lige
er fratrådt!
”Selvfølgelig har jeg tænkt mig godt om,
og vi har talt det igennem mange gange,
men det er jo på ingen måde nyt for
mig at virke som præst. Jeg ved alt om,
hvad det kræver, men ikke mindst hvor

givende det er som menneske. Jeg tror,
der har været andre perioder i mit liv, hvor
beslutningerne var mere krævende og
svære at træffe.”
Anne er fra 1964, og sammen med sin
første mand har hun tre børn og et enkelt
barnebarn.
Anne har været præst i Engesvang
gennem 22 år, hvor hun fratrådte i
oktober 2015 efter at være blevet gift med
Jakob.
“Min tid i Engesvang mindes jeg med
glæde og smil, og forleden holdt jeg et
foredrag dernede.”
Men Annes hjem er nu i Rødding, hvor
hun nu gennem nogle år har mødt
Sallingboerne i deres dagligdag.
“Jeg har mødt dem til kirkelige
arrangementer, æblefester, julefester,
koncerter, byfester og fællesspisning.
Jeg har mødt dem sammen med Jakob
som hans nye kone eller alene bare
som mig selv, Anne. Sallingboerne har
vundet mit hjerte. Disse mennesker
er eftertænksomme mennesker, der
med klogskab og munterhed møder
hverdagen og samles for at holde liv i
landsbymiljøerne i Rødding, Lem, Lihme
og Vejby sogne. Den indsats og iver
der bliver lagt for dagen glæder mig, og
jeg ser frem til at blive en medspiller,
der tager del i det hele og derigennem
også yde min indsats. Og i samarbejde
med Anna-Mette stå for kirkens indsats
for vores fælles liv i alle sognene. Jeg
har nogle ideer, som jeg ser frem til at
afprøve efterhånden. Og Jakob har nemt
ved at give slip på tingene, men er til
gengæld god at have og spørge til råds.
Der er forskel på at være på sidelinjen
og selv have kjolen på. Så der er mange
bittesmå ting, jeg ikke ved.

Du kan tro, jeg glæder mig
til at komme i gang – det er
lige så jeg bobler – men jeg
er også spændt på
indsættelsen
den 4. november 2018.
Jeg er ikke Jakob, men har dyb respekt
for hans virke som præst her på Salling
gennem de seneste 27 år og hans
samarbejde med Anna-Mette de sidste
14 år. Med den respekt tiltræder jeg som
præst og i samarbejdet med Anna-Mette
om kirkerne i sognene, men det bliver
som Anne og med mine ideer og evner og
jeg ser frem til at komme i gang.”
Det var opsummeringen af mit besøg i
præstegården. Jeg har personligt mødt
et kærligt og åbent menneske med
stor empati, Lihme Bladet har tjekket
internettet for artikler og udtalelser om
Anne som præst og vi behøver vist ikke
være nervøse – det skal nok vise sig at
være endnu en gevinst for vores dejlige
område.

Gudstjenester med Anne Røndal
Indsættelsesgudstjeneste
den 4. november i Rødding kirke kl.
10.30
De første gudstjenester
Vejby Kirke
den 11. november 2018 kl. 9.00
Lem Kirke
den 11. november 2018 kl. 10.30
Lihme Kirke
den 18. november 2018 kl. 10:30
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Bivuaktur

Af Noah Ejsing Dalsgaard
og Bjarke Ejsing Dalsgaard

Nede omkring Kås sø plejer vi at
holde bivuaktur med bivuakker, bål, og
pandekager.
Vi starter ved kostalden, og så går vi
ned til søen. Når vi når derned, bliver
vi introduceret i, hvad det er, vi skal. Vi
får udleveret feltrationer, presenninger,
pløkker og elastikker. Så bygger vi
bivuakker under lavthængende grene,
og efter det spiser vi mad fra vores
feltrationer.
Når vi er færdige, går vi en tur ind i
skoven, hvor vi leder efter dyr, og her får
vi at vide, hvad der er sket med stedet,
eller hvad der sker på steder i området.
Fx. så er de i gang med at gøre skoven
sundere ved at fjerne nogle træer og lade
dem vokse op igen. På turen så vi nogle
hvide dådyr, der gik på en mark lige ved
skoven.

Når vi kommer tilbage til lejren, begynder
vi at lave bål af grene, vi finder tæt på i
en lille skov. Imens vi venter på at bålet
bliver til gløder, hygger vi os. Når bålet
er blevet til gløder, steger vi pandekager.
Efter pandekagerne får vi pølser og brød,
og så sidder vi og hygger ved bålet. Efter
det kravler vi ind i vores bivuakker, hvor
vi gerne må snakke sammen, hvis vi har
lyst. Når vi vågner næste morgen, pakker
vi bivuakkerne sammen og venter ved
bålet, på at forældrene kommer med
morgenmad, og så spiser vi alle sammen
ved bålet.
Man har forventninger til bivuaktur, fx
blev vi meget glade da vi fik at vide at
afbrændingsforbuddet var ophævet i
Skive. Der bliver ingen bivuaktur uden
bål. Man vil sikkert også gerne have, at
det ikke regner, men det kan blive lidt
svært at undgå for det har regnet flere
år i træk. Men selvom det vil regne kan
det alligevel godt blive en hyggelig tur. I
år regnede det ikke, og vi havde også en
god tur.
Claus V. Mikkelsen viser børnene, hvordan man sætter
en bivuak op. I baggrunden er det Kås Sø, så det er
en unik soveplads.

Xantine
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Bål og pandekager i den mørke august nat
efter en god lang gåtur i Kaas Skov.
Flere af børnene har rigtig gode stemmer og
lyst til at synge, så det blev der også hygget
med.

Deltagerne i årets bivuak-tur. Yderst
til højre og yderst til venstre ses
denne artikels forfattere: Noah og
Bjarke Ejsing Dalsgaard.
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En familieberetning om Laust og Elsine
fra Sindinggård ved Lihme
Af John Schneider, Lyby

Familien Sinding havde boet på
Sindinggård i generationer og Laust’s
oldefar købte gården fri af fæste under
Kaas i 1778. Sindingnavnet fulgte
slægten som tillægsnavn indtil 1905,
hvor det på Kgl. forordning blev givet
som officielt efternavn til Elsine og
hendes 7 børn. Lausts’s far Chresten
Jensen Sinding(1803-1881)var foruden
at være storbonde også med i det
første teglværksprojekt ved Hærup
omkring 1865. Han kom i kontakt
med en teglbrænder i Lem, Christen
Jensen Bech(1839-1909), og denne
blev teglmester i 1877, først i Hærup og
senere på de andre teglværker, indtil
han på Gyldendal mistede en arm i et

Bryllupsbillede af
Elsine og Laust
Sinding.
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transportbånd i 1898. Han og hustruen
Andrea flyttede til Sønderbygade
19 på kvisten, og sluttede sit virke
som Teglmester i Skive på det netop
nedbrændte Harders Teglværk bag kirken
og ledede det frem til sin død 1909.
Hans søn af 1. ægteskab Harald blev
teglmester i Struer, og datteren Elsine
blev gift med Laust Jensen Sinding. En
datter af 2.ægteskab, Bojine Kirstine
Anine Jensen, blev gift Lindberg, og
bosatte sig i Lihme.
Normalt skulle ældste søn, her Jens
Jensen(1860-?) overtage Sindinggård,
men han forsvandt efter 1880, muligvis
emigreret til U.S.A., så det var en meget
ung Laust(1863-1903)der overtog gården
i 1881, ved farens død. Han fik ikke noget
med teglværket at gøre, udover at han i
1884 giftede sig med teglmester Christen
Jensen Bechs ældste datter Margrethe
Elsine Pouline(1866-1945) kaldet Elsine
eller Sine, og fik med hende 9 børn,
hvoraf de 2 første døde som små. Det
blev en kamp for at drive gården, for
Laust havde ikke held med driften, så det
endte med at Sindinggård blev overtaget
af familien Svenningsen. De var flyttet ind
på gården ved FT-1890, hvor Laust, nu
som husmand, også boede med kone og
børn. Her forblev familien, der nu bestod
af Laust, Elsine og efterhånden 7 børn,
frem til omkring 1899, for alle børn er født
på Sindinggård. Men ved FT-1901 var
familien flyttet, for de boede kortvarigt
til leje på Violvej 3 i Lihme by indtil 1902,
hvor Laust mageskiftede et stykke jord,
han havde vest for Lihme by, med Jens
Nielsen Morsings landejendom Vejbyvej
10 i Lem. Elsine var syg og lå på Skive
sygehus omkring den tid, så hvor Laust
og børnene er registreret som tilflyttere til
Lem i 1901 er hun først kommet til i 1902.
Hun og Laust fik ikke meget tid sammen,
for året efter døde han. Efter sigende i et

Elsine med børn. Christen (Chris) mangler - han er
rejst til USA. Stående fra venstre: Peder (Per), Kristian,
Magnus og Ellen. Siddende: Elsine
Johannes og Agnes

kapløb med en tyr, som han, i forbindelse
med et væddemål, mente han kunne løbe
fra. Han afgik ved døden 22.juli på Skive
Sygehus af sine kvæstelser, og blev
begravet den 28.juli på Lihme kirkegård,
bare 40 år gammel. Der blev sat en, på
den tid, ret imponerende gravsten over
ham.
Det blev nu hårdt arbejde for Elsine
at drive husmandsstedet, men hun fik
alligevel tid til også at gå ud og gøre
rent, bla. a i Lem Kirke. Hun fik desuden
god hjælp af de børn der var store
nok til at hjælpe til. Den ældste søn
Christen(1888-1972) kom i tjeneste
på en gård i Sdr. Lem, Hostrupvej 23,
og kunne med sin løn hjælpe Elsine.
Næstældste søn Christian(1890-1979)
hjalp til hjemme på gården i Lem.
Pigerne Agnes(1890-1981) og Ellen
(1895-1974) kom ud som tjenestepiger,
sønnen Magnus(1893-1973 kom i
tjeneste på Lem Kæmpegård, og senere
blev han ringer i Lem kirke. Yngste søn

Peder Kristian(1887-1994) gav også en
hjælpende hånd på gården, mens yngste
pige Johanne(1898-1948)havde epilepsi,
angiveligt forårsaget af fald fra træ, hvor
hun slog hovedet, så hun blev ved Elsine
hele livet.
Christen rejste i 1906 til USA og i 1911
fulgte Christian efter. Meningen var
at tjene så meget, så de kunne købe
Sindinggård tilbage, men de erfarede
som så mange andre, at der ikke lå guld
på gaden og ventede. Elsine kæmpede
videre, og blev i 1913 belønnet af
Husmandsforeningen med sølvmedalje
for sin flid. Hendes historie blev beskrevet
i ”Enken i Lem og hendes drenge”.
Sønnerne i USA blev gift og i 1918 rejste
endnu en søn afsted, for Peder Kristian
tog til Canada som farmer. Datteren
Ellen giftede sig og flyttede til Viborg, så
i 1921 boede Elsine alene med Agnes
og Johanne i Lem. Agnes forlod Lem i
1927 da hun giftede sig med enkemand
Karl Kristian Madsen og flyttede til
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Ørslevkloster, og herefter boede Elsine
alene med Johanne, til hun solgte huset
i 1937 og flyttede til Thomsensgade 7 i
Skive. Datteren Agnes blev enke i 1940,
og flyttede ind til Elsine og passede
hende til hun døde i 1945. Johanne blev
stadig mere svag, og Agnes passede
også hende til hun døde i 1948. Både
Elsine og Johanne blev begravet på
Lihme kirkegård og da Agnes døde i 1981
blev hun gravsat samme sted.
Elsines øvrige 5 børn klarede sig pænt,
blev gift og fik en del børn. Christen
kaldte sig Chris Sinding i USA og blev
storfarmer i Santa Ane, Californien. Han
og hans amerikanske kone, Grace, fik 8
børn. Chrstian Sinding startede et mejeri
i Rocky Ford, Colorado, blev også gift
med en Grace og fik 2 børn. Magnus
Sinding blev gift med Dagmar Pedersen
fra Roum, Viborg og slog sig ned i Lyby
som landpost. Der kom 3 piger ud af det
ægteskab. Ellen Sinding giftede sig med
Søren Møller og blev landmandskone
på Meldgård, Rødding ved Viborg. De
fik 8 børn, hvoraf et par emigrerede til

henholdsvis Australien og England. Peder
vendte tilbage til Danmark og blev i 1924
gift med Jenny Brunsgaard fra Nr.Lem
og fik 5 børn, hvor den førstefødte døde
som spæd. Han havde købte Teglgård
ved Grønning og havde den frem til 1952.
Han og Jenny havde da lige mistet en
søn ved skibsforlis nord for Bergen, så de
tog de resterende 3 børn med til Ontario,
Canada, hvor Peder fortsatte som farmer
under navnet Per Sinding.
Efterkommere af Laust og Elsines
udrejste sønner har gennem årene
besøgt slægten i Danmark og ligeledes
har den danske gren været flere ture over
Atlanten. Med oprettelsen af internettet
blev der mulighed for kontakt mellem de
forskellige slægtsled, samt finde glemte
grene af familien. De amerikanske og
canadiske familier havde nemmere
ved at træffes til Sinding reunions, men
man ville gerne mødes et sted og om
muligt samle alle i alle slægtsgrene. Det
resulterede i en sammenkomst i august,
hvor deltagerne i en uge boede i to

Billede af det gamle Sindinggård
før den brændte.
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Sinding-efterkommerne fra bl.a.USA og
Canada samlet ved gravstenen
på Lihme kirkegård.

sommerhuse ved Ejsingholm. Der var 26
Sinding-efterkommere, med et barnebarn
af Laust og Elsine som ældste deltager,
og et tip-tipoldebarn som yngste. Om
søndagen kom flere herboende Sinding
efterkommere til, og deltog i gudstjeneste
på engelsk i Lihme Kirke, med
efterfølgende nedlægning af blomster ved
Laust og Elsines gravsten, der herdigvis
er bevaret i Lapidariet. Derefter var der
en guidet tur til Sindinggård, hvor Ellen
Sørensen, der var barn af Sindinggård,
fortalte om branden, der lagde den gamle
gård øde. Bagefter en guidet tur på
Kaas og det pragtfulde landskab ud mod
Limfjorden.

Hanstholm og Bunkermuseet, Thorup
Strand med fiskerbådene, og sluttelig en
tur på Hjerl Hede.
Der blev snakket på kryds og tværs af
familier, og lagt fotos og film på nettet, så
de slægtsmedlemmer, der var forhindret
i at deltage, kunne følge Reunionen
der. Efter en uges koncentreret program
drog familierne hjem med det løfte, at
mødes igen snart, måske allerede om
to år. Flere er oppe i årene, så man skal
nok ikke vente for længe med en ny
sammenkomst.

Sommerhusene lå tilpas tæt på de steder
forfædrene havde haft deres virke, og
blev udgangspunkt for flere udflugtsture til
de jydske seværdigheder, så som Skagen
og tur ud til Grenen med Sandormen,
Råbjerg Mile og Den Tilsandede Kirke,
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Kås
Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme,
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
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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A/S

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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Lihme
Medborgerhus

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovemollerbek@gmail.com
Priser:
Store sal inkl. køkken: kr. 2200
Lille sal inkl. køkken: kr. 1500
Store og lille sal inkl. køkken: kr. 3000
Leje dagen før: kr. 400
Leje dagen efter: kr. 400
Leje for lokale foreninger:
1 sal inkl. køkken ved åbne arrangementer: kr. 200
Hele huset ved åbne arrangementer: kr. 300
1 sal inkl. køkken ved lukkede arrangementer: kr. 400
Hele huset ved lukkede arrangementer: kr. 600
Afholdelse af møder i Lounge, en af salene eller mødelokale (Lihme
Samlingen): kr. 100
Alle priser er inkl. moms og rengøring, men huset skal afleveres
ryddeligt.
Priserne er gældende for 2017-2018.
Udlejningsdøgnet går fra kl. 9.00 - 9.00
Der kan forekomme rengøring fra 09.00 – 11.30, ved to på hinanden
efterfølgende udlejninger.
Udlejning af mødelokaler går fra 18.00 – 23.00 eller efter aftale.
Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414
Heidi Jørgensen, 2311 4278
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Sallingboergeder & Besøgsgård
Øster Hærup Strandvej 27, Lihme

Åbningstider: 30. juni, 21. juli, 18.
aug., 13. okt. Alle dage fra 10-16.
Entre: 25 kr. pr. person
e-mail: sallingboergeder@gmail.com

tlf. 23273770 facebook: sallingboergeder

K. AGGERHOLM A/S
97 56 80 34
Karrosseri-værksted
Forsikringsskader
Aut. kølefirma
Undervognsbehandling

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

Amtsvejen 20, Brodal, 7860 Spøttrup
www.kaggerholm.dk

ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)
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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

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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Vi glæder os til at åbne dørene
til april for sæsonen 2019.
Vi har dog åbent for
selskaber og andre arrangementer.
Nytårsmenu ud af huset.
(www.tj-catering.dk)
Indtil videre kontakt Toke
20

Tlf. 21 24 34 91

Du skal
vælge os,
fordi:








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

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

Dorte Smedemark
82 22 94 05

Gitte G. Pedersen
82 22 94 08

Helle Glintborg
82 22 94 09

Knud Nørgaard
82 22 94 10

Lone Poulsen
82 22 94 11

May-Britt Nygaard
82 22 94 13

Kamilla H. Majdecki
82 22 94 17

Sonja T. Sørensen
82 2294 18

Lotte Goul
82 22 94 12

Henriette Dalgaard
82 22 94 19

Maja Overgaard
82 22 94 12

Ivan Kristensen
82 22 91 85

Jytte B. Christensen
82 22 92 87

Kontakt os
og lad os
få en snak

www.sparv.dk
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Atletik i Rødding - med Lihmebørn
Af Simon Sandberg (træner)

Op til sommerferien gennemførte
Rødding Atletik Klub (RAK) nogle
eftermiddage med sandkasseatletik for
børn i børnehave og fritidshjem, der
er glade for at løbe, springe og kaste.
Sandkasseatletik er en introduktion til
atletik, hvor fokus er på at lege sig ind i
sporten, frem for på at opnå de bedste
resultater. Det var oprindeligt planlagt til
kun at være fire gange, men det blev så
stor en succes, at der kom et par ekstra
gange på og et lille stævne, så alle kunne
få en medalje med hjem.
For nogle af de ældste, her i blandt
et par stykker fra Lihme, gav
sandkasseatletikken skub i OLdrømmene, og de har derfor valgt at
fortsætte den almindelige træning
mandag og torsdag fra kl 16.10-17.10.
Til træning øver vi alle atletikkens
discipliner godt blandet med en masse
leg og sågar boldspil en gang imellem.
Ca. en gang om måneden tager vi til
stævner rundt om i Nordvestjylland, og
for de største er der også mulighed for
at komme til stævner i København og
Sverige. Gør man det godt til stævnerne,
kan man komme på Nordvestjylland
holdet, hvor RAK stiller hold sammen
med Hvidesand, Skive og Holstebro
og kæmper mod de andre 4 jyske
atletikregioner til den årlige Regionsfinale.
I år gik det så godt til regionsfinalen,
at alle RAK’s deltagere kom hjem med
sølvmedaljer.
Skulle atletikken have vakt din interesse,
så kan du finde mere information på
www.123hjemmeside.dk/RAK1980 eller
Rødding Atletik Klub på facebook.
Stolthed med holdet.
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Medaljer
studeres.

Godt svæv.

Fin teknik.

Vagtskifte på Restaurant Gyldendal
Fra Restaurant Gyldendal til Dig & Mig
Af Marianne Husted
”Jeg har været mega glad for at være
her,” fortæller Laila Andersen om sine fem
år som forpagter af Restaurant Gyldendal.
Fra dag ét gjorde hun sig umage med at
være imødekommende over for gæsterne
og levere mad af høj kvalitet. Det har
betydet, at hun gennem årene har fået
mange stamkunder, som er vendt tilbage
igen og igen. Dem kommer hun til at
savne. Hun har også haft et rigtig godt
samarbejde med bestyrelsen i ”Gyldendal
Havnecafé ApS”, hvor formanden, Bent
Jensen, næsten har været som en far
for hende. Han kom og hjalp, hvis Lajla
ringede om noget, der ikke virkede som
det skulle. Så det er med en blanding af
vemod over at skulle sige farvel til det
kendte i Gyldendal og spænding over at
skulle i gang med et nyt kapitel i Skive, at
Lajla takker af.
”Nu er jeg klar til nye udfordringer, og
det bygger på en idé, jeg har gået med
i nogle år sammen med min veninde
Nanna Foldager,” siger Laila. Veninderne
vil gerne drive noget sammen. Noget
som er større end Restaurant Gyldendal,
hvor arbejdet er fordelt hen over hele
året frem for næsten udelukkende at
være koncentreret i sommerhalvåret.
Derfor har Laila opsagt forpagtningen af
restauranten på havnen i Gyldendal, og
er klar til at slå dørene op i Restaurant
Dig & Mig i Thinggade i Skive sammen
med Nanna den 16. november.
”Det bliver godt at få en sparringspartner
at dele tingene med. Vi har hver vores
spidskompetencer. Mine er maden og i
køkkenet, mens Nannas er i restauranten
og inden for vin, hvor hun nærmest kan
lugte en bestemt drue på flere kilometers
afstand,” siger Laila, som er 21 år ældre
end sin kompagnon, der er udlært tjener
og har arbejdet som restaurantchef på
Pinenhus i fem år. De to har arbejdet
sammen hele sommeren i Gyldendal
som optakt til samarbejdet i Skive, hvor

de får plads til 55 gæster i restauranten
og knap 100 gæster i de tilstødende
selskabslokaler.
”Vi holder på den gode kvalitet, hvor vi
bruger de bedste råvarer og laver alt
fra bunden,” røber Laila om det, der vil
møde gæsterne i Dig & Mig. Hun koger
selv fonder, serverer hjemmelavede
dressinger og giver gerne 200 kr./kg for et
stykke kød, som hun er sikker på er prima
mørt. Der kommer dog også noget nyt på
menuen i den nye restaurant. Mere fisk.
”Nannas far er selvstændig fisker fra
Thyborøn. Han har tre kuttere og kommer
ind med fisk hver dag. Det giver os
mulighed for at sætte dagens fisk på
menuen,” fortæller Laila. Menuen vil så
afhænge af fangsten. Havtaske en dag,
pighvar en anden dag og en bred palet en
tredje dag. Nanna er nærmest flasket op
med friske fisk. Allerede som 4-årig hjalp
hun sin far med at sy garn og lærte om de
forskellige fisk og skaldyr.
Laila glæder sig til at byde velkommen i
Dig & Mig og håber, at nogle af gæsterne
i Gyldendal også finder restauranten i
Thinggade.

Ny forpagter i Restaurant Gyldendal
Af Marianne Husted
Toke Jensen er ny forpagter af
Restaurant Gyldendal fra 1. oktober. Toke
driverBladets
også redaktion:
TJ Catering
i Skive
og Nr.
Lihme
Marianne
Husted,
Kim
Jacobsen,
Ann Balleby, Dorthe
Søby
forsamlingshus,
og han har tidligere
Dalsgaard,
Lissie
Hermansen
været vært
i Lem
forsamlingshus. Frem til
sæsonstart næste forår er der mulighed
for at holde selskaber i Restaurant
Gyldendal, som også vil levere en
nytårsmenu ud af huset.
Formanden for Gyldendal Havnecafé
ApS, Bent Jensen, fortæller, at der var
flere ansøgere til forpagtningen, og
at bestyrelsen valgte Toke. Den nye
forpagter røber allerede på nuværende
tidspunkt, at han har mange nye ting i
støbeskeen i Gyldendal. I et kommende
nummer vil Lihme Bladet løfter sløret for,
hvad det går ud på.
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
18,Pølsebrød
7,Ristet hotdog
25,Fransk hotdog
25,Pommes frites
25,½ Kylling, m/pommes frites
½ Kylling m/salat
½ Kylling m/agurkesalat
500 g kylling i ½ kylling

75,75,55,-

Forårsrulle
Ribbenssandwich
Toast m/ skinke og ost
2 Fiskefiléter m/pommes frites

30,55,25,75,-

Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf

50,-

Møllehjul (240 g hj. bøf)
m/pommes frites og
bearnaisesauce
Plankebøf (240 g hj. bøf)
m/pommes saute, salat,
flute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – flute og
bearnaisesauce

75,-

75,-

85,-

85,-

Kyllingefilét (2 stk.)
m/ pommes saute,
salat, flute og bearnaisesauce 85,Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
65,2 Kyllingespyd
m/pommes frites og salat
65,-
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2 Kyllingespyd
m/ salat og flütes
5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat

&

65,-

75,75,65,-

GRILLHUSETS BURGERE:
Burgere med 240 g hjemmelavet bøf
Alm. Burger
75,Cheese Burger
80,Bacon Burger
85,Bacon/Cheese Burger
90
Texas Burger m. barbecuesovs 75,Almindelige burgere
Big Burger
Cheese Burger
Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
Jumbo Burger

50,5565,60,65,-

Jumbo Burger – Bacon/Cheese 75,Kebab Burger
65,Kyllingeburger m/paneret kød 50,Kyllingeburger m/strimler
65,MIX:
Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)
Kebabmix
Kebabmix m/ekstra kød
Kyllingemix
Kyllingemix m/ekstra kød

50,65,65,75,65,75,-

&

PITA:
Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskefilet m/pommes frites
5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,
remoulade, ristet løg og
agurkesalat

55,55,-

45,45,45,-

35,-

Åbningstider i Grill-Huset
Mandag
Lukket
Tirsdag
Lukket
Onsdag
Lukket
Torsdag
kl. 17:00-21:00
Fredag
kl. 17:00-23:00
Lørdag
kl. 16:00-23:00
Søndag
kl. 16:00-21:00
Fredag og lørdag evt. åben til
kl. 02:00
Onsdagen før helligdage
kl. 17.00-21.00
Køkkenet lukker kl. 21.00

Sunshine
solcenter

åbent hverdage
8.00 - 21.00
lørdage, søndage
og helligdage
9.00 - 21.00

Grill-Huset
Østerbrogade 7, Lem
7860 Spøttrup
Kig ind
- eller ring og bestil
97 56 81 33

Happy hour
Hver fredag og lørdag
kl. 18 -20
2 alm. øl, kun 25,-

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk
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v/Knud Langberg 7860 Spøttrup
• Murerarbejde • Flisearbejde
• Forsikringsskader • Reaparation

97 56 07 07
21 40 09 88
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Kvalitet til tiden

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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Vuggestuen i Lihme
Af Rikke Mortensen
Okker gokker gummiklokker….
Vuggestuebørnene kommer gående i
tog ned af gangen i Fjordbo. De skråler
på livet løs en masse rim og remser –
æv bæv bussemand og ender til sidst i
garderoben, hvor flyverdragterne hænger
klar. Så er det tid til legepladsen….
En anden dag kigger man ind af døren
og ser børnene fordybet ved bordet.
Nogle øver sig på puslespil, mens andre
laver armbånd af perler. De mindste børn
leger måske på gulvet sammen med
en voksen, eller er ved at blive puttet i
barnevognen til en formiddagslur…
Vuggestuen i Lihme har i dag eksisteret
i fire år. Vi har ligenu 6 børn, som
bliver passet af to uddannede voksne.
Nøgleordene i Fjordbo Vuggestue er
tryghed, omsorg og nærvær. Når et
lille barn starter i vuggestuen, har vi en
indkøringsperiode, hvor vi sammen med
forældrene finder ud af den bedste start
for netop det barn. Alle børn er forskellige,
og nogle har brug for længere tilvænning
end andre, og det er der altid plads
til. Men lige så stille bliver barnet trygt
ved de voksne, de andre børn og selve
stedet, og det er her, at leg og læring
begynder. Læring i vuggestuen er nemlig
= leg. Det er i legen, at det lille barn
udvikler sig, fantasien springer ud, og de
sociale spilleregler bliver opdaget. Legen
kan være spontan børnene imellem eller
en mere form for struktureret leg, hvor
det er de voksne, der guider legen. Det er
her vi fylder på. Personalet i vuggestuen
har en del efteruddannelse i sprogligt
arbejde med 0-2 årige. Vi har deltaget
i et landsdækkende forskningsprojekt
omkring børns sprog og sprogtilegnelse,
så det er noget vi bruger meget i vores
dagligdag med børnene.
Genkendelse er vigtig for det lille barn.
Vores hverdag er struktureret, vi har faste
pladser ved bordet, vi holder bordskik,
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siger tak for mad og synger de samme
sange. Når I hører jeres lille barn for
tyvende gang synge ”hjulene på bussen”
er det altså ikke, fordi vi ikke kan andre
sange! Men når først børnene genkender
en sang eller en remse, er det først her,
de opdager de forskellige nuancer af
sproget. Så begynder de selv at lege med
lydene eller ordene, og fakterne til sangen
har de allerede lært som helt små.
Allerede inden de er et år, sidder de med
løftet pegefinger og nynner ”sure frøken
Madsen”.
Flyverdragterne er blevet mudrede!
Børnene er røde i kinderne – de har
moslet, cyklet og gynget, og nu melder
sulten sig. Vi skal ind at spise, og i dag
skal vi have spagetti og kødsovs. 1-23 madro – værsgo. De mindste bliver
hjulpet med skeen, men de store spiser
selv. Bagefter er det pusletid og tid til
middagslur.
I vuggestuen har vi madordning.
Vi veksler mellem varm mad eller
rugbrødsmadder, og til de allermidste kan
vi lave forskelligt grød. Det eneste man
selv skal medbringe er bleer og skiftetøj.
Vuggestuen stiller barnevogn til rådighed,
og de største sover inde på madrasser.
Som udgangspunkt vækker vi ikke
børnene af deres middagslur. Søvnen
er altafgørende for, at det lille barn kan
udvikle sig og trives. I vuggestuen er der
mange indtryk, der lige skal bearbejdes i
middagsluren!
I dag har Aase bagt boller til
eftermiddagsmad. Bagefter skal alle
børnene ind at lege i gymnastiksalen
sammen med børnehavebørnene. De
store børn hjælper meget de små, når
de er sammen. Det får dem nok til at føle
sig lidt voksne. Lille Josefine skal snart
starte i børnehaven, så hun er allerede nu
meget sammen med de store børn. Hun
glæder sig og fortæller sin veninde, at
hun også snart skal have madpakke med!
I Fjordbo Børnehus har vi åben hver dag

Børnene tumler sig
i Fjordbos egen
gymnastiksal.

fra 6.15 til 16.45. Hvis I har lyst til at se
vores hus er i velkomne til at aftale en tid
med personalet. Vi står altid til rådighed
for en rundvisning.
Efter de 6 ugers fælles oplevelser her i
Spøttrup venter den store “Togtur”. Det
er turen vi alle, både store og små ser
frem til. Turen starter med, at vi hopper på
bussen til Skive, alle udstyret med rygsæk
indeholdende madpakke, drikkedunk og
lommepenge! I Skive tager vi så toget til
Viborg, en rigtig stor oplevelse for mange
spøttrupbørn, der ikke er vant til at køre
tog. Vel ankommet til Viborg, går vi først
til Store Torv, hvor vi spiser lidt frugt og
samler kræfter til resten af gåturen til
Borgvold. Borgvold er et fantastisk sted,
hvor børnene boltrer sig på legepladsen,
kigger på ænder, spiser madpakker,
køber legetøj hos den søde kioskdame
for deres lommepenge, og til slut inden
vi går derfra, får vi alle en lækker is.
På tilbageturen mod togstationen er vi
inde og opleve Viborg Domkirke. Efter
domkirken går turen hjem igen, og alle
er trætte og mætte af oplevelser, når vi
rammer Lihme sidst på eftermiddagen.

En tur i den store
gynge på Fjordbos
legeplads.

På eventyr ved
Lihme Kirke.

Indfangede
larver og biller
vises stolt frem.
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Fra drøm til virkelighed - på Knud Strand
Af Marianne Husted

”Jeg måtte bare søge forpagtningen af
Pavillonen Knud Strand,” fortæller Ellen
Sørensen, der så opslaget i påsken, hvor
hun var i Spanien sammen med nogle
venner. De forsøgte ellers at råde hende
fra det. Mente det var et slid, som hun var
for gammel til. Men lysten til at drive egen
café har spøgt i 60-årige Ellens tanker
mange gange.
Mens hun gik på gymnasiet, serverede
hun på Traktørstedet Borgen og var helt
vild med det. Gennem mange år har hun
snakket med sine venner om at have en
café. Og da Den Gamle Pavillon var til
salg for godt ti år siden, gav hun et bud.
Hægtet op på en drøm om, at hun let
kunne cykle fra familiens sommerhus i
Ålbæk og hen til Knud Strand for at passe
spisestedet. Den Gamle Pavillon blev
solgt til nogle andre; men Ellen fulgte
fortsat med i, hvad der foregik. Og valgte
faktisk Pavillonen som case, da hun på
et tidspunkt tog et iværksætterkursus
imellem to jobs.
Ellen er vokset op på Spøttrup Mark,
tilbragte meget tid ved Knud Strand
som barn og kom meget i Lihme som
ung. Hvor hun også fandt ud af, at hun
ville noget andet. Væk fra Spøttrup.
Hun uddannede sig til kunsthåndværker
med speciale i beklædning og har boet
i Århus sammen med sin mand Børge
de sidste 33 år. Gennem årene har hun
fået en bred joberfaring. Hun har brugt
sin uddannelse og også arbejdet med
administration og ledelse af aftenskoler.
Undervejs fik hun også erfaringer med at
lave mad og drive en café.
”Arbejdet i Pavillonen er meget direkte.
Der kommer kunder ind, og så gælder det
om at tilgodese deres behov.
Den 30. juni sagde hun sit faste job op
på FOF-kontoret i Århus, hvor hun havde
ansvaret for mad- og tekstilkurser. Men
hun er stadig leder af Spøttrup Aftenskole
og to andre mindre aftenskoler. 1. juli blev
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Ellen
Sørensen
klar i Den
Gamle
Pavillion
ved Knud
Strand.

flaget hejst og dørene slået op til den
nybyggede pavillon, der ikke længere
hedder ”Den Gamle Pavillon”, men blot
Pavillonen Knud Strand.
Brat opvågning
”Det væltede ind med mennesker. Og
sådan er det fortsat lige siden. Det
har været helt fantastisk,” fortæller
Ellen om de første to måneder. Hun
havde ikke forestillet sig, at det blev et
aftenspisested; men snarere et sted,
hvor man kom og købte is og spiste
frokost. Der har været run på hele
dagen. Så antallet af bøffer, der skulle
steges, var noget af en brat opvågning
for Ellen. Personalemæssigt var hun
heller ikke gearet til det store rykind.
Men det fik hun på plads i den første tid.
Arbejdsfordelingen er nu sådan, at hun
selv laver al maden og har tre unge over
18 år, som skiftes til at være tjenere.
Når der kommer omkring 30 gæster til
spisning, som det fx var tilfældet fredag
og lørdag aften midt i september, så har
hun også en medhjælper i køkkenet til
madlavning og opvask.
”Jeg har åben til og med efterårsferien.
Det ligger fast,” siger Ellen om fremtiden.
Og hun åbner igen for næste sæson til
påske.

Limfjords Camping Nyt fra Ålbæk
Af Maj-Britt & Claus Hansen, Ålbæk

Så er vi kommet på den anden side af en
super god sommer, og en dejlig start på
en veloverstået sæson. Vi vil gerne sige
tak til alle de lokale, som har været søde
til at støtte op om vores café og isbar.
Det har været dejligt med den modtagelse
og hjælp vi har fået, som de nye på
egnen.
Vi lukker caféen ned efter uge 42, hvor
vi holder åben hele ugen. Vi vil i løbet
af vinteren bruge tiden på, at restaurere
vores servicebygninger samt caféen, som
skal ud af 70’er tidslommen. Vi håber at
skabe rammerne om en hyggelig café,
hvor alle føler sig hjemme.
Vi vil i sommerferien til næste år
planlægge nogle musikarrangementer,
som vi også vil give jer muligheden for
at deltage i. Det vi lægger op på vores
app. er for alle med mindre der står
kære Campister. Vi lægger det også på
Facebook, så meld jer endelig til, hvis det
har jeres interesse.

Solnedgang i vest over badebroen ved Ålbæk.

Af Simon Sandberg

Ålbæk Anker- og Landingsplads arbejder
fortsat på et slæbested, der skal bygges
lige syd for fiskerhusene på Ålbæk
Strand. Det kommer til at bestå af en
betonrampe ned i vandet og i tilknytning
til det, vil der blive en parkeringsplads til
bil og bådtrailer. Man forventer, at det
står færdigt 1. juni 2019.
Der er også skaffet finansiering til et
”Gangplankshus”, men det kan ikke blive
bygget før der er givet en byggetilladelse
fra Kystdirektoratet.
Igen denne sommer har Ålbæks
Strandparks Venner haft deres
udspringsponton i vandet ved Ålbæk
Strand.
Ålbæk Strandparks Venner arbejder i
øjeblikket på at få søgt penge fra Skive
Kommunes Landsbypulje til flere små og
større projekter. Af dem kan nævnes en
trappe på skrænten ved campingpladsen,
omklædningsskærme og handicapriste
ved badebroerne.
For mere information se: www.
aalbaekstrandpark.dk
Ålbækparkens Grundejerforening har
stået for at afholde nogle arbejdsdage,
hvor mange grundejere har hjulpet med
at sikre, at området forbliver pænt og
imødekommende for både fastboende,
sommerhusejere og lejere. Der er
f.eks. blevet udlagt nyt grus på vejene,
randbevoksningen langs vejene, stier,
grøfter og vandløb er blevet klippet,
og grundejerforeningens bænke, der
står rundt omkring i området, er blevet
vedligeholdt.
For mere information se: www.
aalbaekparken.dk
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Klassiske MG’er i konkurrence på Salling
Af Mathilde Nielsen-Boe & Simon Sandberg

Lørdag den 22. september kunne man
opleve 21 gamle MG biler komme
igennem Lihme, da MG Car Club
Denmark afholdt mesterskabsløb på
Salling.

Dagen bød på flere udfordringer for
deltagerne. Først var der den 109 km
lange rute, hvor bilerne blandt andet kom
ud til Sundsøre, Glyngøre, og selvfølgelig
Lihme. Undervejs var der også indlagt
6 poster, hvor deltagerne så skulle
forsøge sig med forskellige udfordringer
for at tjene point til mesterskabet. De
skulle f.eks. fange badeænder med en
fiskestang fra bilerne, trille dæk og på
Kåsvej, hjemme hos Mathilde og Thor,
som stod for at arrangere løbet, gjaldt det
om at ramme bordtennisbolde ned i nogle
glas med vand.
Oven i det var der vejret, hvor de kraftige
byger, der gjorde, at de deltagere, der
ikke havde tag til deres biler, måtte
finde på alternative løsninger. Hele
arrangementet blev afsluttet nede på
Limfjords Camping og Vandland, hvor
deltagerne fik eftermiddagskaffe og
præmieuddeling til alle vinderne med
flotte præmier sponsoreret af forskellige
virksomheder i Skive og omegn.

Veteranbilerne
linet op ved
Limfjordscamping
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Ballingvej 70 · 7800 Skive
Tlf. 9753 3165
sebastiansvvsteknik.dk

HOLSTEBRO • VINDERUP

Alt murer-, støbe-,
jord- og kloakarbejde
udføres
Kontakt Chresten på tlf. 30 95 01 59
www.ncransborg.dk
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Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

R!S

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

GUL PR!S

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00
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RESTAURANT

Dig & Mig

Thinggade 13 A, 7800 Skive
åbner 16. november
Bordbestilling på tlf. 25260166
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Åbningstider tirsdag til søndag fra kl 12.00 til 22.00. Køkkenet lukker kl 21.00.

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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Karamelliserede
æbler i tærte

Set og sket i Lihme
Aktivt liv på
Gyldendal Havn

Testet og anbefalet af Dorthe Dalsgaard

6-8 personer
Tærtedej:
200 g hvedmel
50 g flormelis
125 g blødt smør
1 æg
Fyld:
125 g smør
175 g sukker
½ kg æbler (gerne coxorange eller belle
de boskop)
Bland mel og flormelis, tilsæt blødt smør
og nulr det godt sammen. Saml dejen
med ægget, og ælt den godt sammen til
en glat fin dej. Lad den hvile i køleskabet
1 time.
Smelt to tredjedele af smørret og
sukkeret i en tykbundet pande. Tag
panden fra varmen og klargør æbler i
kvarte.
Læg æblebåde på panden med den
buede side nedad. Drys resten af sukker
og smør ovenpå.
Sæt igen panden på komfuret over
moderat varme. Panden tages af
og sættes på for at undgå at smørsukkerblandingen bliver for mørk.
Rul dejen ud i ½ cm tyk med en diameter
der er lidt større end panden. Læg dejen
over æblerne og pres dejen grundigt ned
i kanten.
Sæt panden i ovnen ved 175 grader i ca
30 min. Tag tærten ud og lad den hvile
lidt inden den vendes ud på et fad og
serveres med cremefraiche eller is.
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Så kom der asfalt
på ved Fjordbo og
Medborgerhuset.

Sommerkoncert
i Lihme Kirke.

En skøn sommer for
de mange lystsejlere.

Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

En fantastisk sommer med sol, varme
og tørke går nu over i et vejrmæssigt
ukendt efterår. Men et efterår med
borgerforeningens kendte aktiviteter.
Et udsat børnediskotet til november,
fællesspisninger, banko op til Mortens
aften, tænding af lys på kirken og byens
juletræer og en ny foredragssæson, der
er omtalt i en anden artikel.
Sommerens varme og forbud af ild/grill
gjorde, at vi var holdt noget i spænding
op til årets bivuaktur for de unge, med
overnatning på Kaas. Turen er afhængig
af, at vi kan tænde bål og lave mad over
ild. Men heldigvis kom regnen, og vi
fik nok en af de mest spændende ture
nogensinde. Vi sov i den åbne natur,
oplevede en flok dådyr tæt på, så en
hejrekoloni, hyggede ved lejrbålet med
pandekager og pølser.
Da vi igen kunne grille, fik vi lavet en
fredag aften, hvor en flok mødtes ved
medborgerhuset til grill. Hyggeligt,
og snakken gik! Det skal helt sikkert
gentages til næste år.
Vi har længe skulle omlægge nogle
dele af terrassen ud mod sportspladsen
og ind mod Fjordbo. Her mødtes en
flok raske gutter, og vi er nu færdige
med flisearbejdet. Det færdiggør
udenomsarealerne for Lihme
Medborgerhus. Der er rigtig vigtigt, at der
støttes op om et sådan projekt, ellers vil
foreningens økonomi blive udfordret. Så
tak til alle.

Det er næsten de samme, som også
bruger en formiddag en gang imellem på
at vedligeholde de grønne områder rundt
om huset og vaske vinduer. Igen en hjælp
og indsats, som er så uundværlig, set i
det noget større økonomiske perspektiv
for foreningen.
Når det er sagt, så har foreningen en
sund økonomi, og vi kan glæde os over
en lang række gode og mangfoldige
aktiviteter både i medborgerhuset
og i lokalområdet. Aktiviteter der er
drevet af fællesskaber, foreninger og
enkeltpersoner.
Vi går i gang med en ny foredragsrække
der handler om natur, naturudvikling,
naturbevarelse og anvendelse af naturen.
Foredragsrækken er som nævnt omtalt i
en særlig artikel. Vi regner med at have
fællesspisning forud for foredragene. Der
er gratis adgang til foredragene. Dette er
bl.a. kommet i stand ved, at Sparekassen
Vendsyssel har sagt ja til at være ene- og
hovedsponsor for foredragene.
Vi kommer med i et projekt, der er
initieret af Skive Kommune omkring
fællesspisning. Her vil vi få nogle
fællesspisninger, der bliver støttet af
kommunen omkring hvorledes der kan
laves mad til mange med et kik på
kvalitet og ernæring. Projektet er lige nu
i støbeskeen, og så snart vi ved mere og
har fået planlægningen på plads, bliver
der informeret på Facebook og Lihme
mailservice.

Og økonomi er vigtig. Vi har i fællesskab
med Fjordbo/VSD og Skive Kommune
fået asfalteret den gamle skolegård og
indkørslen og opstribet til parkering. Vi
har bidraget til omkostningerne til asfalt,
så derfor var det så vigtigt, at vi kunne
spare andre steder, og få frivillige til at
lægge fliser med videre.
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Foredrag vinteren 2018-18
Af Lihme Borgerforening

Så er vi klar til foredragssæsonen 201819, og vi har nogle virkelig gode og
spændende foredrag på bedding.

Provst Susan Aaen

Overlægger foredrag: ”Folkekirkens
udfordringer i dagens Danmark og
rolle i et landsogn som Lihme”
Torsdag den 25. oktober 2018 har vi
det udsatte og sidste foredrag om 1.000
år med kristendommen i Danmark.
Foredraget holdes af provst Susan Aaen.
Hvad betyder kristendommen og det
menneskesyn der ligger i kristendommen
for udviklingen af vores samfund? Og
hvad betyder det specifikt for et landsogn
som Lihme? Med foredraget får vi
afrundet foredragsrækken om 1.000 år
med kristendommen i Danmark, og er klar
til at tage hul på en ny foredragsrække og
et nyt tema.
Vi vil i forlængelse af visionsdebatternes
fokus på naturen i Lihme-området
afholde fire foredrag over temaet ”Natur,
naturbevarelse og naturudvikling” og her
lade foredragsholdere fortælle om deres
erfaringer og de muligheder de ser i
naturen.
Første foredrag: Limfjordsfortællinger
- om jægere og fiskere - og en fiskers
kamp mod en kemifabriks forurening
af fjord og hav
Torsdag den. 22. november 2018 holder
Jens Østergaard og Knud Høirup
foredrag.
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I århundrede har Limfjorden været en
vigtig del af livsgrundlaget for fjordegnens
beboere, idet mange havde hele – eller
store dele af deres indtægter fra fjorden.
Limfjorden var et spisekammer og en
arbejdsplads. For omkring 100 år siden
blev jord efterhånden vigtigere end fjord,
og for cirka 50 år siden begyndte en
forarmelse af den tidligere så rige fjords
naturtilstand. En massiv forurening satte
ind fra fabriksvirksomhed, landbrug og
husholdningen – og det store spørgsmål
er om den tidligere gode naturtilstand
med dets rigdom af planter, fugle og fisk
vender tilbage.
Siden 1980-erne er fiskeriet i fjorden stort
set ophørt undtagen muslinge-, østers- og
hummerfiskeriet.
Andet foredrag: Naturudvikling i et
landsogn med fjord
Biolog Louise
Aaen Jensen

Den 5. februar 2019 vil Louise Aaen
Jensen, der er biolog ved Skive
Kommune, fortælle om, hvordan
myndighederne vurderer og kategoriserer
områderne i et sogn som Lihme, hvor

halvdelen af sognegrænsen går ud
til Limfjorden. Den anden halvdel af
sognet grænser op til nabosogne med
landbrugsland, plantage og lavtliggende
vådområder. I sognet ligger den
fredede Kaashalvø mod vest og tæt på
naturparken Flyndersø – Sønder Lem
Vig, som har videre forbindelse til Hjelm
Hede og området omkring Hjerl Hede og
Stubbergård Sø.
Lihme Sogn har en række
naturpotentialer, og myndighederne har
lavet en kategorisering af landbrugs/
naturtyperne lige fra fredninger, Natura
2000 områder, §3 områder, eng og hede
mv.
Tredje foredrag: Mennesket i samspil
med naturen
Svend Bichel

Godsejer
Birger Schütte

skovdrift. Birger har gjort en stor indsats
for at varetage og udvikle naturen på
sin ejendom. Han vil fortælle om disse
erfariger og muligheder, ligesom han vil
forklare om, hvorfor landbrugene bliver
større og større. Jorden dyrkes mere og
mere intensivt med krav om øget udbytte,
hvad enten det drejer sig om planteavl
eller dyrehold. Tillige vil han komme
ind på, at nye ejerformer er vej ind i
landbruget, hvor vi går fra de traditionelle
familiebrug til egentlige virksomheder i
forskellige ejerformer eller selskaber, nogle ejet af investorer/fonde.
Fællesspisning og foredrag
Alle foredragene ligger i forlængelse af
Lihme Borgerforenings fællesspisninger.

Holdes af Svend Bichel i marts
2019. Svend er tidligere præsident
for Danmarks Naturfredningsforening,
underviser i biologi ved Skive Gymnasium
og har boet på vores egn gennem en
årrække. Mennesket har gennem alle
tider levet med eller udnyttet naturen.
Globaliseringen, befolkningstilvæksten
og ændrede dyrkningsmetoder, intensivt
landbrugsdrift, bebyggelse, udledninger
mv. har sat naturen under øget pres.
En række debattører har kritiseret, vist
problematikker eller afvist samme.
Fjerde foredrag: Det moderne landbrug
i samspil med naturen
Godsejer Birger Schütte driver godset
Eskær med både dyrehold, agerbrug og

Lihme har hold fællesspisninger fem
gange hver vinter de seneste 10 år og går
således i gang med 11. sæson.
Alle er velkomne til at deltage. Billetterne
købes i Lihme Brugs og drikkevarer
købes i Lihme Medborgerhus, hvor alle
foredrag og fællesspisninger holdes.
Sparekassen Vendsyssel er eneog hovedsponsor på foredragene i
sæsonnen 2018-19.
Der er gratis adgang.
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Arrangementer i Lihme
Oktober
18. okt. kl. 14.00 Strikkecafé i Lihme Medborgerhus
23. okt. Lav dine egne smykker-kursus ved Kirsten Schmidt (1 aften). Husholdningsforeningen
24. okt. Lav dine egne smykker-kursus ved Kirsten Schmidt (1 aften). Husholdningsforeningen
25. okt. Fællesspisning og foredrag ved provst Susan Aaen Lihme Borgerforening
29. okt. Sangeftermiddag med Gitte og Johannes. Lem Ældrecenter
30. okt. kl. 18.00 Generalforsamling i Medborgerhuset. Pensionistforeningen
31. okt. kl. 18.30 Vinsmagning i medborgerhuset. Dagli Brugsen Lihme
November
02. nov Børnediskotek i Lihme Medborgerhus. Lihme Borgerforening
04. nov. Allehelgen i Lihme Kirke.
08. nov. Banko. Lihme Borgerforening.
12. nov. kl. 19.30 Generalforsamling i Landsbyen Lihme´s Støtteforening i Medborgerhuset.
12. nov. Ulla tager os med på en spændende tur til Island i ord og billeder. Lem Ældrecenter
15. nov. kl. 14.00 Strikkecafé Lihme Medborgerhus.
19. nov. Tøjsalg og mannequin opvisning ved Smartes tøj. Lem Ældrecenter
20. nov. kl. 18.00 Fælles julefrokost med Lem/Vejby i Lem Samlingshus. Pensionistforeningen.
22. nov. Fællesspisning og foredrag ved Jens Østergaard og Knud Høirup. Lihme Borgerforening
23. nov. Lystænding i Lihme. Borgerforeningen og Lokalrådet ved Lihme Kirke
24. nov. Julemarked i Lem Ældrecenter
25. nov. Julemarked i Medborgerhuset. Husholdningsforeningen
26. nov. Line Frømann Ehlers, Skive Bibliotek, læser noveller krydret med humor. Lem Ældrecenter
29. nov. kl. 14.00 Adventshygge i Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen
December
12. dec. Julekoncert i Lihme Kirke med Luciaoptog og Vestsallings Kirkekor. Julegodter i kirken.
17. dec. Ane Marie Henriksen læser julehistorier. Lem Ældrecenter
Januar
08. jan. kl. 14.30 Stolegymnastik i Lihme Medborgerhus
14. jan. kl.14.00. Oplæsning i Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen
17. jan. kl. 14.00 Strikkecafé. Lihme Medborgerhus
21. jan. kl 14.00. Oplæsning i Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen
24. jan. Lihme Borgerforenings generalforsamling for 2019 og fællesspisning
28. jan. kl. 14.00. Oplæsning i Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen
Februar
5. februar. Fællesspisning og foredrag ved Louise Aaen Jensen. Lihme Borgerforening
19. feb. kl. 19.00 Vinterfest. Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen
Gentagende arrangementer:
Stolegymnastik hver tirsdag kl. 14.30 i Medborgerhuset.
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Dagli’Brugsen Lihme kl. 8.00
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HAVETRAKTOR
•
•
•
•

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

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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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

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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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

Lihme Frisørsalon
www.skp-el.dk

Sdr. Boulevard 7
7800 Skive
Tlf. 97 52 23 00
Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 85 00

46

Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

Åbningstider:
ons-fre kl. 8-17.30
og lør kl. 8-12

Følgværdigrundlag
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
for-at
Ring
og
lad
os
arrangere
din
næste
Vi accepterer og respekterer hinanden
forfest.
den vi er.
Altid friskt pålæg, kød og lækkert mad i butikken.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Kirsten
Kirsten Munkesø
Munkesø
Nørregade 9,
9, Balling
Balling
Nørregade
7860 Spøttrup, 9756 4167
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Tag en pause fra hverdagen - kom og nyd
den skønne natur ved Limfjorden.

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

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

Indendørs vandland
Tæt på børnevenlig
strand
www.limfjords.dk
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