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Vores valg

Af Marianne Husted

Efteråret har været noget særligt i
år. Jeg har deltaget i mit livs første
vælgermøde. I Lihme Forsamlingshus.
Kandidater fra alle de opstillede lister til
kommunalbestyrelsen debatterede huller
i vejene, varmeregninger, skolelukninger,
hvordan vi skaffer arbejdspladser og får
folk til at flytte hertil og meget mere. Det
var spændende at være en del af, og
jeg gik fra mødet beriget med politiske
synspunkter og godt læsset til med
læsestof fra de forskellige partier og en
fancy kuglepen fra Liberal Alliance.
Borgerforeningen stod for arrangementet
og sørgede for, at de mere end 100
fremmødte i forsamlingshuset blev peppet
op til valget i den kommende uge.
Så kom valgdagen. Det var en glædens
dag, for også denne gang skulle jeg
stemme i Lihme Forsamlingshus, selv om
der havde været raslen med sabler og
trusler om lukning af afstemningssteder
efter sidste valg. Og alt var som det
plejede. Kendte folk fra Lihme tjekkede
valgkortet, kendte folk fra Lihme sørgede
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for at forhænget blev trukket for og hjalp
til med at få stemmesedlerne i de rigtige
stemmeurner. Og kendte folk fra Lihme
spiste middag ved bordet ud mod vejen,
så de kunne stå dagen igennem og
aftenen med, indtil stemmerne var talt op.
De valgtilforordnede granskede Lihmeboernes 459 kommunale stemmesedler,
som blev en cadeau til demokratiet med
en stemmeprocent på 79,68.
Resultatet i Lihme er
bemærkelsesværdigt. Rødt og grønt
hitter. Sammenlignet med de øvrige
19 afstemningsområder i Skive, så
har Lihme-boerne en topplacering i
støtte til de to partier længst til venstre,
SF og Enhedslisten. På 15 % af
stemmesedlerne i Lihme stod krydset
ved et af disse partier. På andenpladsen
følger afstemningsområdet Åkjær
med 11,7 % af stemmerne til SF og
Enhedslisten, og området er dermed
noget mere borgerligt end Lihme.
Yderligere information om resultaterne
kan hentes på http://kmdvalg.dk/kv/2013/
K84713779008.htm.
Julen står for døren, og jeg fletter
julehjerter af rødt og grønt glanspapir.
Snart bliver det nytår, og den nye
kommunalbestyrelse tager plads på
taburetterne i byrådssalen. Dorthe
Dalsgaard fra Lihme er med igen, og
jeg vil gøre Preben Andersens ord fra
vælgermødet, om at vi skal passe på
vores brugs i Lihme, til mit nytårsfortsæt
for 2014. Glædelig jul og godt nytår.
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Jimmy Andersen og hans
virksomhed kan lave alt i stål.
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Stålsat
Af Marianne Husted

Jimmy Andersen og hans kompagnon
overdrog nøglerne til Skive Maskinfabrik
til nye ejere i december 2011. Nøjagtig
en måned efter salget af virksomheden,
slog Jimmy dørene op i sit nye
enkeltmandsfirma, J.A. Stål.
”Jeg flyttede bare ind i lokalerne ved
siden af, hvor jeg startede med de
samme produkter,” fortæller han om
opstarten på den nye virksomhed, som
fulgte i fodsporene af den tidligere, hvor
de nye ejere kun var interesserede
i at overtage maskinerne. Både
Jimmys tidligere virksomhed gennem
ni år og den nuværende virksomhed
ligger på Gyrovej i Skive og har til
huse i fabriksbygningerne, som for
år tilbage dannede rammen om
landbrugsmaskinfabrikken Gyro.
”Vi laver alt i stål,” forklarer Jimmy om
virksomhedens sortiment. I den store
fabrikshal viser han dagens arbejde frem.
Han har renoveret et stort kvadratisk
kloakdæksel, som har været en tur
omkring galvanisøren og nu ligger på
cementgulvet og kun mangler at blive
samlet igen, inden det kan komme
tilbage på sin plads på Skive Havn. Ved
siden af står en delvis færdig skovl, som
Jimmy er i gang med at renovere til en
entreprenørmaskine, der holder parkeret i
hallen, indtil den får skovlen monteret og
kan komme tilbage til Scan Truck og blive
solgt.
Samarbejde i stålbranchen
”Inden krisen lavede vi ofte 20 skovle af
hver type. Nu er det mere enkeltstyks
som passer til en enkelt maskine. Men
engang imellem får jeg også en stor
ordre,” fortæller Jimmy. Han handler
med 67 danske maskinhandlere og
kom gennem en af disse i kontakt
med et firma i Frankrig, der bestilte 80
enheder. Det gav masser af arbejde til

den lille nystartede virksomhed. Langt
mere end Jimmy selv kunne præstere. I
sådanne situationer nyder han godt af et
netværk af stålfabrikker og et særlig tæt
samarbejde med to andre virksomheder
inden for branchen, som hjælper
hinanden på kryds og tværs.
”På et tidpunkt lejede jeg 11 mand ind til
et projekt,” siger han. De er alle faglærte
som klejnsmede eller maskinarbejdere
eller eventuelt mekanikere, som Jimmy
anser som et ualmindeligt godt folkefærd.
Han er selv udlært mekaniker i sin tid,
forstås.
”Vi skal lave et ordentligt håndværk. Når
vi har at gøre med maskiner, der skal
kunne trykke op til 100 tons, så skal
svejsningerne være 100 % i orden, så det
ikke falder fra hinanden,” forklarer han og
synes, at alle opgaver er spændende. Det
være sig renovering af kunst i rundkørsler
og på gader og stræder eller de mange
omforandringer og renoveringer, han
laver på brugte maskiner, der skal sælges
videre.
Fra tidlig morgen til sen aften
Arbejdsdagen er lang for den 47-årige
iværksætter. Han starter typisk ved
4-tiden om morgenen og kører hjem
igen ved 17-18-tiden, kun afbrudt af en
pause om morgenen, hvor han spiser
morgenmad med sin datter Michela og
kører hende i skole. Både Michela og
hendes bror Dennis, som er i smedelære,
kigger tit ud til deres far på værkstedet
hen på eftermiddagen, hvor Dennis
giver et nap med eller er optaget af sin
ynglingsbeskæftigelse, at makke i biler.
Jimmy voksede op i Hedensted, hvor han
også fik sin første arbejdserfaring. Efter
at være udlært som mekaniker tog han
job som post kombineret med et liv som
selvstændig.
”For postbudene dengang startede
arbejdsdagen ved 5-6 tiden og sluttede
ved 10-11 tiden, hvis man tog benene
lidt på nakken. Så havde jeg god tid til

5

Jimmy har dybe rødder i Lihme, men
boede en årrække i Hedensted, før han
flyttede til Dybdal lige nord for Lihme by.

at passe en sportsbutik ved siden af
i Vejle, som åbnede ved middagstid,”
fortæller han om sin fortid, hvor han
åbenbart heller ikke gik af vejen for en
lang arbejdsdag. Jimmys arbejdsliv i
trekantsområdet fortsatte som opstiller
på Glud og Marstrands dåsefabrik, på en
boligbetonfabrik og til sidst i et firma, som
opbyggede lastbiler, hvor han for alvor
blev trænet i at svejse.
Jimmys rødder befinder sig i
bogstaveligste forstand i Lihme. Hans
bedstefar på mødrene side er 91-årige
Ingemann Jensen fra Lihme og hans
bedstemor på fædrene side er 92-årige
Ragnhild Bundgaard Andersen fra Kås
(begge portrætterede i Lihme Bladet
inden for de sidste tre år, red.). Også
Jimmys mor, Karin Andersen, er vendt
tilbage til sin fødegård i Sønderhede. I
1999 fik det Jimmy til at rykke teltpælene
op i Hedensted og flytte til Dybdal, hvor
han stadig bor. Fremtiden i J.A. Stål
tegner lys.
”Kunderne kommer af sig selv. Jeg
regnede med at skulle rundt og
præsentere mig, men det har ikke været
nødvendigt,” siger en stålsat Jimmy, som
bruger sin energi på så meget andet end
markedsføring.
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Håndværksbrød
fra
Konditorbageren
Skive
		

Mejeriprodukter fra Thise

Tips - Lotto
Pakkeservice fra GLS
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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Ny sti omkring
Lihme
Af Dorthe Dalsgaard

Den nye sti giver god adgang til alt
det skønne, som Lihme har at byde
på. Vi kommer tæt på legepladsen,
boldbaner, tennisbaner, petanquebaner
og naturanlægget ved kirkelunden
med søen.
Vi er en flok på ti, der går på stien en
tidlig lørdag morgen, den 30. november
2013. Vi starter med at gå om til skolens
indgang, videre op langs cykelskuret og
ind imellem den tidligere lærerbolig og
skolen for at komme om på stien. Stien
går op langs skolen og gymnastiksalen.
Ved enden af gymnastiksalen er der en
fantastisk lille legeplads, hvor børnene
kan muntre sige med Tarzanbane og
klatrevæg. Da vi alle er over 50 år, er
der ikke nogle af os, der blev fristet til
at prøve denne dag. Hvis man har børn
med på turen er det oplagt at tage en bold
med, da det også vil være et fint stop at
gå op til mini-boldbanen.
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Turen går videre op igennem en helt
fantastisk allè af seljerøn, som på
denne årstid står nøgne uden blade og
danner espalier op imod morgenhimlen.
Bag tennisbanen bestiger vi en mindre
bakke, som består af overskudsjord
fra tennisbaner, og nu udgør en helt
naturlig bakke på stien. Fra bakken er
der en fin udsigt ud over Limfjorden og
markerne, som støder op til Nr. Lem
plantage. Vi snakker om, at der er alt for
få, der benytter tennisbanerne, men vi
håber på, at det igen bliver moderne at
spille tennis. Det er fantastisk, at vi har
to fine tennisbaner. Bagved ligger de
meget anvendte petanquebaner i læ af
hybenbuske og anden lav bevoksning.
Stien følger ydersiden af læbæltet langs
fodboldbanen, hvor der skal plantes
forskellige træer og buske, som fuglene
kan have glæde af som vinterforråd. Det
er en opgave, som stigruppen organiserer
som et fællesprojekt i løbet af foråret.
Stien støder til cykelstien og fortsætter
på den anden side af Amtsvejen, hvor
den ligger op til engen med udsyn over
vidderne mød øst.
Selvom det har regnet meget kraftigt
dagen før, er stien meget tør og farbar,

og vi beundrer, at der er lavet gangvej fra
Violvej til stien. Selvom stykket tidligere
har været anvendt til kartofler er det givet
til stien af John Miltersen. Stien følger
terrænet, boliggrundene ligger tydeligt
højere i niveau og må være etableret med
fyldjord.
Da vi kommer ned til hjørnet krydser vi
Ole Kristensen og Bente Vestergårds
mark, hvor vi styrer over mod
Kirkelundens skov, som også ejes af
Lihmegård.
Inde i skoven er der etableret en gangbro
hele vejen rundt om søen. Vi går hele
turen rundt og nyder turen på en bred
gangbro, som giver direkte udsyn til den
mørke skovsø. Der er få steder, hvor
gangbroen ligger direkte til søen. Vi
snakker om, at det er at sammenligne
med en badebro, hvor små børn skal
være under 100 % opsyn. Vi har alle
en god oplevelse af at gå på gangbroen
og er enige om, at det, at det er nemt
af færdes, gør, at vi kommer ud og får
denne naturoplevelse tæt på Lihme.
Stenmelsstien fortsætter hen over
græspladsen bagved kirken og hen
forbi tombolahuset, som var en central

del af byfestpladsen. Idet stien nu giver
nem adgang til arealet er det oplagt at
tænke nye anvendelser af arealet, og
der tænkes på etablering af bænke og
beplantning til glæde for kommende
brugere.
Turen går videre op ad kirkestien, som
virker helt smal sammenlignet med de
nyetablerede stier. Det bliver nævnt, at
der kommer lys på kirkestien, og, at det
gør, at den bliver meget rarere at færdes
på om aftenen. Turen går videre på stien,
som forbinder Irisvej og Adelgade for lidt
henne ad Adelgade at gå ind til Valmuevej
og videre ud mod Kås og Nordentoft.
Tak for den store indsats fra lodsejere,
stigrupperne, og udviklingsafdelingen i
Skive kommune, som er forudsætningen
for, at stien er blevet til virkelighed.
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Status på projekter
i Lihme
Af Dorthe Dalsgaard

Æstetisk løft af pladsen ved Lihme Brugs
Tidsplanen er, at der arbejdes videre med
indretning af værested, belægninger,
beplantning og indretning. Tidsfristen for
igangsætning er 1. maj 2014.
Lihmecyklen
Der arbejdes med forskellige cykeltyper og
planer for vedligehold. Tidsfristen er også
her 1. maj 2014.
Information om aktiviteter og natur
Der købes digitale skærme til Gyldendal,
Ålbæk og Lihme By. Der bliver produceret
film om naturen i fjorden og på Kås.
Tidsfristen er 1. februar 2014.
Stier i det åbne land
Skiltning og opmærkning med afstande og
QR koder med info:
Stien fra Lihme til Hostrup til Gyldendal og
tilbage til Lihme.
Stien fra Lihme til Nordentoft, Ålbæk og
tilbage til Lihme.
Stien fra Lihme ad Ålbækvej, Nr. Lem
Plantage, Brodal til Lihme.
Tidsfristen er også her 1. maj 2014
Cykelstien fra Lihme til Ålbæk
Lihme borgerforening arbejder videre med
mulig financiering. Ingen tidsfrist.
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P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

Ringvej 6, Lem
7860 Spøttrup
Tlf.: 97568233 / 40728233
Web: www.phald.dk
Mail: phald@email.dk
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Ehvervspraktik hos Spøttrup Ugeavis
Af Julie Bjerre og Nanna Dahl

Hele uge 46 har forløbet anderledes
end normalt, da alle 8. klasses
eleverne på VSD Balling Skole har
været i erhvervspraktik hos forskellige
virksomheder.
Selv har vi været i praktik i fire dage hos
Spøttrup Ugeavis i Balling. Det har været
en meget anderledes uge, men indtil
videre har den budt på nye spændende
oplevelser, selvom det har været en
smule hektisk.
Vi startede vores første dag i praktik
tirsdag den 12. november, da vi, heldige
som vi jo var, havde fået fri mandag. Den
første dag blev vi introduceret til nogle af
de forskellige ting, vi skulle ud at dække.
For eksempel skulle vi allerede ud at
interviewe og fotografere hos Balling
Ældrecenter blot halvanden time efter vi
var startet, så den dag gik med at skrive
denne artikel færdig.
Tirsdag aften blev vi sendt til et foredrag
i Rødding Sognehus, som hed ”Børn
møder Døden.”
Her skulle vi igen notere og tage billeder
og skrive en artikel om dette, da vi mødte
op onsdag morgen.
Således gik onsdag også med at skrive,
og vi lærte også at sætte artikler op, så
det kunne se ordentligt ud i avisen.
Pausetid
Ind i mellem vores artikel-skrivning havde
vi små pauser, som vi blandt andet
tilbragte i det lille frokostrum sammen
med resten af redaktionen. Andre
gange sad vi og snakkede med vores
klassekammerat, Magnus, som delvist var
på Spøttrup Ugeavis, da han havde fået
praktikplads hos videojournalisten René.
Som noget helt tredje kunne vi faktisk
også finde på at sidde og tegne små
foldetegninger, og det fik vi bla. en del af
onsdagen til at gå med.
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Torsdag skulle vi ikke møde op på
redaktionen til at starte med, da vi skulle
til Skive og dække et arrangement for
kommunens 9. klasser, der skulle til ”DM
i Skills” på erhvervsskolerne. Vi blev
kørt derud til kl. 8:30, hvor vi fulgte 9.
klasserne rundt på handelsskolen og så
dem lave deres såkaldte ”skills.”
Da vi havde fået nogle fine billeder i
kassen og skrevet nogle gode notater,
tog vi bussen tilbage til Ugeavisen, hvor
vi skrev denne artikel færdig. Herefter
havde os tre praktikanter lidt sjov med
at tage billeder af hinanden, nu hvor vi
havde lov til at låne et helt professionelt
kamera.
Torsdag var en smule anderledes i forhold
til de andre dage, da vi for en gangs skyld
fik sent fri. Tirsdag og onsdag havde vi
fået fri henholdvis kl. 12 og kl. 13, men
torsdag måtte vi dælme vente helt til kl.
15.
Sidste dag
Fredag var jo den sidste dag, vi skulle
være i praktik. Vi rettede nogle ting i
avisen og indskrev nogle arrangementer,
mens vi delvist sad og tegnede nogle små
fjolletegninger.
Til slut fik vi på computeren set, hvordan
næste uges avis ville komme til at se ud,
og det var nu et godt resultat. Vi er sikre
på, at avisen får lidt ekstra omtale, nu når
der er to praktikanter, der har skrevet tre
ret så fine artikler.
Lige inden vi skulle til at gå, holdt vores
arbejdsgiver Karen os tilbage og sagde
at vi ikke måtte gå endnu, fordi vi skulle
have vores løn. Vi fik hver 200 kroner til
pengepungen, hvilket vi egentlig blev ret
overraskede over – det havde vi i hvert
fald ikke regnet med!
Det har været en spændende og sjov
uge, og vi har helt sikkert lært noget nyt,
som vi måske kan komme til at bruge i
fremtiden.
Tak for en dejlig uge, siger vi bare!

Nanna Dahl
og Julie Bjerre
i praktik på
ugeavisen.

Vi’ cool. Julie og Nanna tager professionelle
billeder sammen med klassekammeraten
Magnus.
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Skive – Viborg • Tlf.: 8660 1171
PsykologCentrets Skive afdeling: Ågade 10, 1 sal 7800
Skive (Søndercentret)
PsykologCentrets Viborg afdeling: Li.Sct. Pederstræde 8,
8800 Viborg
PsykologCentret tilbyder psykologisk behandling
/samtaler hos autoriserede psykologer – ring gerne og hør
mere om hvad vi kan hjælpe dig med på Tlf.: 86 60 11 71.
PsykologCentret udbyder igen i 2013-2014 forskellige
KRAP uddannelser – se mere om de enkelte uddannelser
på www.PCaps.dk

Eller kontakt PsykologCentrets leder Lene Metner på Tlf.:
21 79 52 04
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Jan Metner · Niels Peder Toft · Helle Ørskov · Finn Andersen
Sanne Jensen · Freddy Hansen · Birgitte Toft Hummelmose
Elsebeth Futterup · Martin Eberhard Olesen
Mette Boel Christensen · Ida Albers Nielsen
Gitte Bolby · Stine Toft Kjer
Solveig Hornskov Davidsen

Aut. fysioterapeuter
Christiansgade 15 · 7800 Skive

Tlf. 97 52 03 05
Telefontid: 8.00-15.00
Mandag - torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-15.00
www.fysioterapien-skive.dk
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Juletilløb
i Lihme landsby
Af Ann Balleby

Den fælles følelse af julestemning i Lihme
begynder med, at vi mødes ved kirken og alle
børnene får fakler. I år var det 22. november.
Vi går alle sammen i mørket om til kirkens
nordside, hvor vi synger sammen i faklernes
skær. Til sidst tændes lyset på kirken og
kirkens klokkespil spiller de første julemelodier.
Så går fakkeloptaget først til Brugsen og siden
til Forsamlingshuset, hvor juletræerne tændes
med en sang. Til slut nyder vi alle æbleskiver,
glögg og sodavand ved forsamlingshuset.
Arrangementet, som samlede ca. 120, laves i
samarbejde mellem Lihme Borgerforening og
Lokalrådet ved Lihme Kirke.
Dagen efter holder Husholdningsforeningen
julemarked i forsamlingshuset. Det er
superhyggeligt og mange har en tradition
i familien, hvor man mødes og spiser
den lækre, veltillavede juleplatte, som
Husholdningsforeningen hvert år sælger. I
forsamlingshuset er der masser af små boder,
hvor man kan købe en meget varieret række
af varer produceret lokalt.
Midt i december holder Lokalrådet ved Lihme
Kirke en aften, hvor ”Vi synger julen ind”. I år
startede vi i kirken med fællessang, læsninger
og koncert ved Skive Herrekor. Bagefter
mødes man i Forsamlingshuset, hvor over 100
bespises med hjemmebagte boller og lagkage.
Igen er der fællessang og så de fantastiske
krybbespil med minikonfirmanderne, skrevet
at præst Jakob Fløe Nielsen. I år hed stykket
”Jul ved pølsevognen”. Stykket i sig selv var
morsomt, havde bid og vid, men højdepunktet
var, at Jakob måtte være standin i rollen som
Maria. Sjældent har man set en mandlig præst
føde et jesusbarn med så svære veer! Til slut
stillede en flok skønne piger fra Lihme Skole
op og gav en gang korsang - helt uplanlagt,
men en super god oplevelse.
Så nu er vi klar til julegudstjenesten
juleaftensdag kl. 14.45 og juledagene.
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Juletraditioner i Lihme
Fotos af Kim Jacobsen og tekst af Marianne Husted

”Vi tænder lys i Lihme” og Husholdningsforeningens julemarked er efterhånden stolte
traditioner i Lihme i den sidste weekend i november. Men hvad med Lihme-boernes
traditioner i julemåneden? Hør om nogle af dem her:
Rikke Karstoft Knudsen, Sønderhede (gift den 7-9-13…)
”Vi er til julefrokost med hele familien. Forældre, børn, børnebørn og svigerbørn. Og min lillebror og hans kone og børn. Vi
skiftes til at holde det. Og der skal altid være min mors hjemmelavede karrysalat – det er grunden til, at børnene bliver
ved med at holde fast i traditionen.”

Cecilie Skriver Jensen, Brodal
”Vi har indført en ny tradition for ca. fem år siden, som min lillesøster tog med fra sin efterskole. Aftenen før den 1. december er vi oppe til efter midnat, uanset hvilken dag i ugen det
er. Så får vi varm kakao og boller, når vi går ind i december
måned. Min far er ikke så meget med i det. Han er som regel
gået i seng, fordi han skal tidligt op på arbejde. Men min mor
og mine søstre og jeg synes det er hyggeligt at fejre den 1.
december på den måde.”
Birgit Holm, Lihme
”Jeg har ingen særlige juletraditioner. Det er ikke noget, jeg
går op i, og min hund er ligeglad. Det er hyggeligt i byen
med lysene rundt omkring, men det er ikke mig, der bringer
traditionerne videre. Jeg kan godt lide at give julegaver; især
når man rammer plet.”

Jean Damien, Lihme
”Jeg kommer fra et sted i Sydvestfrankrig, hvor det er lunt og
lyst i december, så der plejede vi mest at være ude i december måned og havde ikke så mange juletraditioner. Men her
i Danmark er vi indenfor og har lyst til at hygge os. Min kone
laver små kalendergaver til børnene, både til hverdag og i
weekenden, så det er efterhånden ved at være en masse pakker, der skal pakkes ind. Juleaften er meget afdæmpet i forhold
til resten af Danmark. Vi pynter op og spiser en familiemiddag.
Julegaverne ligger under juletræet og bliver delt ud den 25. om
morgenen – det er en fransk tradition.”
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Dorte og Anne-Lene Smedemark, Nordentoft
”Vi bager småkager, vanillekranse og pebernødder. Vi har juletræ på terassen og laver konfekt
sammen med familien. Ind imellem sniger vi os ud
og køber julegaver og forsøger at gemme dem, så
ingen ser dem. Der er også adventspakker til AnneLene og Jacob. I år kommer nogle af pakkerne
med på efterskole.”
Bertel Trærup, Mellemtoften
”Jeg har en kone, der går rigtig meget op i juletraditioner.
Og efterhånden også en datter, der gør det. Vi holder
julefrokost for medhjælperne med påhæng og børn. Og vi
holder julefrokost med nogle kammerater. Det har vi gjort i
10-15 år den 2. lørdag i december.”

Alice Lillelund, Lihme
”Juletraditionerne er forsvundet lidt, efter at børnene er flyttet hjemmefra. Men nogle ting kommer stadig frem hvert år.
Carsten lavede to nisser af grydeskeer, da han gik i dagpleje
hos Marianne. De kommer op at hænge på væggen. Og i
vinduet hænger vi misundelsesjulepynten. Det er en meget
slidt glimmertingest, som folder sig ud, når den bliver hængt
op. Gitte købte den til Carsten, da han var 10 år, hvilket Maj
Brit blev frygtelig misundelig over. Derfor kalder vi den misundelsesjulepynten. Den er simpelthen så grim; men den fanger
børneøjne, når lyset glimter i den.”
Laura og Hanne Trærup, Mellemtoften
”Den sidste søndag før første søndag i
advent står vi her i Lihme Forsamlingshus
som fast inventar til julemarkedet… Vi laver
rigtig meget til jul. Vi bager vanillekranse,
brunkager, pebernødder, koger klejner og
laver julekonfekt.”
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Juletraditioner
i Lihme

Inga Madsen, Lihme
”Jeg hænger det gamle julepynt op, som mine børn og børnebørn har lavet. Der er en lille ting fra hver, og det er flot.”
Hanne Slot Nielsen, Lihme
”Jeg er født og opvokset på Nørrebro i København, hvor vi
havde lidt anderledes juletraditioner. Der stillede vi en sko
i vinduet i december måned. Så kom julemanden og lagde
noget i skoen, hvis man havde været rar. Ellers kunne der
ligge et brev med formaninger.
Nu starter jeg allerede juleforberedelserne i begyndelsen af
november, hvor jeg tager på julemarked og sælger hjemmelavede ting. Jeg koger klejner, og det går som varmt brød.”

Maj-Britt Vestergaard, Ålbæk
”Det handler om at slappe af og se så meget af familien som
muligt i december. Så sidder vi og snakker og hygger os og
spiser alt for meget mad. Vores kasse med nisser kommer
frem fra gemmerne, og så pynter vi op. Ikke helt som Gertrud Sand, men næsten.”

Grethe Nielsen, Vendal
”Jeg pynter op til jul og sætter nisselandskabet frem. Da
ungerne var flyttet hjemmefra, tænkte jeg, at nisselandskabet
godt kunne spares. Men så kom Børge og spurte om, hvor
fanden nisselandskabet var blevet af. Det hører sig til. Så nu
kommer nisselandskabet igen frem på skabet oppe ovenpå,
så hunden og katten ikke skal træde på det.”

19

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

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

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.
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Mads Møllers erindringer nr. 18: Julen
Fundet i arkiverne af Ib Svenningsen

I Spøttrup lokalhistoriske Arkiv findes en
kopi af Mads Møllers erindringer.
Mads Møller var en søn af den første
eksaminerede lærer i Lihme, Peder
Christensen, der blev ansat som lærer
ved den nyopførte skole ved kirken i
1848. Her blev Mads Møller født d. 24.
marts 1862, men måtte flytte over på den
anden side af vejen til et lille aftægtshus
opført til Mads Møllers mor, da faderen
døde, da Mads var 4 år gammel. Dette
hus blev Mads Møllers barndomshjem,
og herfra stammer mange af Mads
Møllers erindringer. Omgivelserne lagde
op til mange oplevelser og narrestreger
f.eks gadekæret også kaldet Laust
Bruunsgårds dam, hvor de om vinteren
huggede isen i isflager - de såkaldte
kavver - og hoppede fra den ene til den
anden. Desuden var der flere lergrave
øst for kirken fyldt af diverse padder
og fisk, der nok kunne pirre et barns
nysgerrighed foruden de mange hugorme
der gemte sig i kirkegårdsdiget.
Kirkegården var en dejlig tumleplads med
mulighed for at slå kolbøtter i det tykke
mostæppe, for bagefter at hvile ud i solen
på Jens de Hoffmanns store gravsten
under hyldbærtræet, hertil kom en masse
personligheder eller originaler, der aflagde
moderen et besøg - f.eks Gret Skov, der
boede i et lille hus i Vendal, som havde
et væld af mus, hun håndfodrede, idet
det var hendes nærmeste venner. En dag
mødte hun hos moderen med en levende
mus mellem sine bryster, som efter
en hidsig kattejagt var faldet i hendes
vandspand. Der var også Stine stoffer,
der gik i kirke i morsingbo-folkedragt med
en tørret rødspætte oven på hendes store
hovedbeklædning.
Mads Møllers erindringer er en pragtfuld
beskrivelse af Lihme og omegns beboere
fra 1848 til 1880.
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Et aktuelt eksempel herpå er Mads
Møllers første juletræ i 1869, som I
hermed får i sin helhed:
”For at få til dagen og vejen, syede mor
en hel del, især for pastor Schaarup og
frue på Ålbæk Præstegård, der nærmest
- som en slags betaling - sendte mad
og klæder op til mor. Engang var der
blandt tøjet et monstrom af en hue med
øreklapper til mig. Den var ikke særlig
køn at se på, hvorfor de andre børn
drillede mig. Derfor ønskede jeg huen
hen, hvor peberet gror. Mor syntes
imidlertid, at den var så grumme fin og
så var den jo varm. Men jeg larmede
og skældte ud og sluttede med at bryde
sammen i gråd og sagde, at med den
gryde på hovedet kunne jeg ikke være
bekendt at vise mig nogen steder, så jeg
måtte hellere blive hjemme, når de andre
gik til børnegilde. Mor tog imod alle mine
urimeligheder, men da jeg samme aften lå
i min blideste slummer, stjal mor sig til at
tage et papirmål af mit hoved, og dernæst
listede hun sig om til naboen, der skulle til
Skive dagen efter.
Det var midt i december, vejret var mørkt
og sludfuldt, da der skete så meget
underligt, der fik mig til at føle mig så
ensom, idet mor ikke delte sin fortrolighed
med mig længere. For eksempel var
der hendes mægtige nerium, der ikke
fandtes magen til i miles omkreds, den
var pludselig bleven borte, og det var
ikke muligt at få hende til at sige mig,
hvem hun havde foræret den til. Og så
var der gæstekammeret, som hun havde
forbudt mig at gå ind i, da hun havde
gjort julerent. Det var jo også et sted
jeg sjældent satte mine ben, men det
generede mig alligevel, at mor ligefrem
havde forbudt mig at gå derind. Hvad
havde hun der inde, som jeg ikke måtte
se. Jeg prøvede at kigge ind ad vinduet,
men det var tættet så solidt, at ikke
den mindste sprække gav mig indsigt i

Lihme kirke.

hemmelighederne. Jeg blev nærmest
gnaven og sur, og det skulle endda lige til
at være jul.
Men så skete det: I mørkningen sidst på
eftermiddagen, bad min mor mig løbe
over til naboen, Per Christians, med
en æbleskivepande, hun havde lånt.
Da jeg kom hjem igen, kom hun mig i
møde udenfor huset, og lige i det samme
begyndte det at kime til jul oppe fra tårnet.
”Nu er det jul, min dreng, og så ønsker
vi hinanden ”Glædelig jul”. Jeg så op
på hende. ”Glædelig jul Mads Møller!”
sagde hun og tog min hånd. Jeg sagde
ingenting, men så kom jeg i tanke om,
hvad jeg skulle svare:”Tak i lige måde”
sagde jeg og blev helt flov, for jeg syntes,
det lød så fremmet.
Men så tog mor mig ind, og der stod, inde
midt på bordet et juletræ, akkurat som jeg
så tit har set det på billeder, med hjerter,
æbler og lys i mangfoldighed. Og så sang
vi ”Julen har bragt velsignet bud”. Men
aldrig så snart vi var færdige sagde jeg:
”Mor, jeg har set, at mit navn står på den
store runde pakke i træet!”. ”Ja så må du
også tage den ned! Sagde mor. Nå da da,
en helt splitter ny hue med skygge. Nej,
hvor var jeg henrykt, og det kan såmænd
godt være, at jeg tudede over den. Det
var altså mit første juletræ. Mors nerium,

der var pyntet med hjemmestøbte lys,
men jeg tror også, det var det, der gjorde
størst indtryk på mig af alle træer, jeg har
set i mine dage.
Et andet træ jeg kan huske var det første
juletræ vi havde i Lihme skole. Det blev
bragt hertil af Jens Skov fra Skovhuset
på Kås. Det var vores lærer, A. Sørensen,
der ordnede og betalte for det. Nu var det
imidlertid således, at der ikke voksede
grantræer i Kås skov, hvorfor vi måtte
nøjes med et kæmpe enebærtræ, af
hvilke der voksede mange på Kås. Det
viste sig, at alle var begejstrede over det
nye træ, idet de fleste ikke havde set et
juletræ før.
Da vi kom til at få vor gang i Lem, var
min søster Kirstine og jeg til juletræ hos
pastor Kirkebys. Her blev der leget, og
Laust Peter fra Rødding hede, som var på
alder med mig, fortalte på sit brede jydsk
om Store Klaus og Lille Klaus. Herefter
deltog alle i legen både voksne og børn.
Under legen blev Søren Børsting dømt
til at bukke for den viseste, smile til den
smukkeste og kysse den han holdt mest
af. Han bukkede for præsten, smilede til
sin kone og kyssede fru Kirkeby. Det var
nu ikke rigtigt fint, men han var heller ikke
en fin mand.
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
Pølsebrød
Rød hotdog
Ristet hotdog

17,7,25,25,-

Jumbo Burger
60,Jumbo Burger – Bacon/Cheese 70,-

Fransk hotdog
Pommes frites (lille)
Pommes frites (stor)
Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)

25,20,28,45,60,-

75,49,59,-

Kebabmix
Kebabmix m/ekstra kød

60,75,-

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

60,75,75,75,49,-

500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
65,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og

57,57,-

ﬂütes
57,5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
75,Big Burger
50,Cheese Burger
55Bacon/Cheese Burger
65,Bacon Burger
55,-
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Burger (Hjemmelavet bøf )
Texas Burger m/hjemmelavet
bøf og barbecue sauce
Kyllingeburger m/paneret kød
Kyllingeburger m/ slice kød
Menu:
Menu:
Menu:
Menu:
Menu:

Bigburger
Cheeseburger
Jumboburger
Pitakebab
Hjemmelavet burger

75,-

77,85,95,75,105,-

Incl. lille pommes frites og ½ l cola
Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce 85,Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
60,2 Fiskeﬁléter m/pommes frites 75,Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– ﬂute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – ﬂute og
bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)

85,-

85,-

m/pommes frites og
bearnaisesauce
Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)

75,50,-

m/hjemmelavet bøf

75,-

