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Den lokale stemme

210 til de blå. Hertil kommer 12 stemmer
til de to borgerlister.
De to mest bemærkelsesværdige
ændringer fra valget 2013 er, at
DF gik 9,9 procent tilbage, mens
Socialdemokratiet gik 9,0 procent frem.
Nu kan vi se frem til fire år med
Venstres Peder Christian Kirkegaard
som borgmester. Han har ganske stort
kendskab til Lihme, som han har besøgt
ofte i de seneste års tid, hvor han bl.a.
har klippet adskillige røde snore ved
vores flotte indvielser.

Af Ann Balleby

Demokratiet i Danmark er ikke, hvad det
har været. På godt og ondt.
Lihme sogn var frem til 1970 en
sognekommune og havde stor
selvbestemmelse. Efter 1970 bliver
Lihme en del af Spøttrup kommune og
fra 2007 en del af Skive kommune. Målt
i antal indbyggere er demokratiet i Lihme
kommune på under 1.000 personer, i
Spøttrup kommune ca. 8.000 og i Skive
kommune ca. 47.000.
I denne udtynding i demokratiet er det
vigtigt, at et lokalområde som Lihme har
en lokal stemme i byrådet, og det fik vi
igen i den kommende fire års periode
med Dorthe Dalsgaard fra Venstre. Hun
fik 130 personlige stemmer i Lihme og
389 personlige stemme i alt. Hun er
således valgt som nummer 6 på Venstres
liste.
Dertil blev der også valgt folk ind fra
nabobyerne.
Hvis man kigger nærmere på Lihme
med blokpolitikkens rød-blå briller på,
så er Lihme relativt farveblind, måske
med et stænk af rødt. Der er afgivet
441 stemmer. Heraf gik 219 stemmer til
partier, som traditionelt kaldes røde og
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Demokratiet under det kommunale
Demokrati kommer af ordene “demos”,
som betyder folket, og “kratos”, som
betyder styre. Modsat fx teokrati, som
betyder gud styrer.
I Lihme har vi et ganske dynamisk
og stærkt demokrati nede under det
kommunale demokrati. Det viser sig i den
enkeltes vilje, som kommer til udtryk til fx
vælgermødet i oktober, læserbreve mv.
og i de mange foreninger, hvor vi er fælles
om forskellige formål. Det er en enorm
styrke. For her mødes vi, og det er, hvor
folk mødes, at demokratiets egentlige
kerne udleves - det er i samtalen. Og
det er her fra, at vi skal påvirke de 27
byrådsmedlemmer.
God arbejdslyst til alle nyvalgte i byrådet.
Måske må Lihme Bladet tillade sig at
anbefale artiklen ”Landsby, landskab og
planlægning i Lihme - som vi oplevede
det”, af lektor Lone S. Kristensen og
professor Jørgen Primdal, som kan
læses her i bladet, hvor der peges på, at
dialogbaseret planlægning er en god ide.

Forening			Kontaktperson		Telefon
Aktive Fritidsfiskere		
Leif Søndergaard		
9756 1027
Gyldendal Bådelaug		
Lissie Hermansen
2483 3115
Gyldendal Havn			
Søren Vang		
2190 7052
Gyldendal Havnecafé ApS		
Bent Jensen		
9756 8078
Gyldendal Støtte- og beboerfore. Hans J. Thomsen		
9740 4636/3048 0522
Gyldendal, Ungdomssejlere
Troels Nørgaard		
4275 6911 		
Gyldendal VinterbaderKlub		
Inge Axelsen		
2276 5526
Husholdningsforening		Hanne Trærup		9756 0049
Jagtforening			
Tage Moesgaard		
9756 4358
Kontaktforældrerådet, Fjordbo
Jane Sandberg, vuggest. 6017 4955
				
Jane Loftstad, børneh.
2147 8938
				
Laila Risom, børneh.
2537 0870
				
Line Jensen, børneh.
2233 9278
				
Camilla Hansen, børneh. 2892 3637
Kontaktrådet for ældreområdet
Hanne Nielsen		
9756 8277
Landsbyen Lihmes Støtteforening Dorthe Dalsgaard		
9756 8104
Lihme Borgerforening		
Claus Mikkelsen		
9756 0410/2140 4541
Lihme Medborgerhus (udlejning)
Karin Andersen		
9756 0402/2428 3513
Lokalrådet ved Lihme Kirke
Mette Nymann		
4218 0688
Menighedsrådet			
Lone Wagner		
9756 0662/6179 1515
Menighedsrådet			Jenetta Albers		4070 2080
Pensionistforening		
Inga Madsen		
2422 7402
Petanqueklub			
Per Kaj Jensen		
9756 0904
Rødding Atletikklub		
Finn D. Andersen		
9756 1207
Skolebestyrelsen, VSD		
Nanna Ejsing Dalsgaard 2465 1806
Spøttrup lokalhistorisk Arkiv
Ib Svenningsen		
9756 0138
Spøttrup Havkajakklub		
Kis Stamp		
2335 2301
Tennisklub			
Carl Erik Witte		
9756 0243
Ålbæk Anker- og Landingsplads
Mogens Larsen		
9756 0331
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Lihme Bladet skal medvirke til at samle Lihme og give
fastboende, sommerhusfolk, turister, presse og kommende Lihmeborgere/tilflyttere mv. et billede af det liv,
som leves her med udsigt over Limfjorden.
Redaktion:
Kim Jacobsen, 9756 0636 (foto)
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Profetkonkurrence 2018 –
Vind snaps eller blomster
Af Marianne Husted

”Det er svært at spå – især om fremtiden,” sagde Storm P. og andre før ham. Men ikke
desto mindre, så går vi lige om lidt ind i 2018, hvor der vil ske både det ene og det
andet. I Lihme og i verden.
Find din indre profet frem og gæt med på, hvad der kommer til at ske i 2018 i Lihme.
Send dine bud til redaktionen senest den 15. januar 2018. Enten kan du klippe siden
ud af bladet og aflevere den i Dagli’Brugsen Lihme. Eller du kan skrive dine svar i en
mail eller scanne siden med dine svar og maile det til annballeby@outlook.com. Det er
også tilladt at komme med kommentarer. Men svarene kan der ikke fires på. De skal
være præcise.
Lihme Bladet finder den største profet, som efter eget valg
vinder en julesnaps eller en julebuket til at sætte på bordet
ved højtiden næste år. Vinderen offentliggøres i
Lihme Bladet, december 2018.
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Lihme Bladets profetkonkurrence 2018

1. Hvor mange børn bliver der født i Lihme i tidsrummet
01.01 – 01.12.2018? _____ børn
2. Får Ålbæk en jollehavn i 2018? ___ ja

___ nej

3. Hvor mange indbyggere er der i Lihme Sogn
den 1. december 2018? _____ indbyggere
4. Er der påbegyndt en cykelsti eller anden trafikregulerende vej til Ålbæk fra Lihme i 2018? ___ ja ___ nej
5. Hvor mange aktive medlemmer er der i vinterbadeklubben Gyldenspjæt i november 2018? _____medlemmer
6. Bliver Lihmes nye præst en mand eller en kvinde?
____ mand ____kvinde
7. Hvor mange damer er skrevet ind på Kis’ gymnastikhold i efteråret 2018? _____damer
8. Hvordan går det med antallet af gæster (betalende
både og autocampere) ved Gyldendal havn i 2018 i forhold til 2017. Antallet af gæster er ____flere ______
færre
9. Hvor mange børn går i Fjordbo (vuggestue og børnehave) den 1. december 2018? ____børn
10. Får Lihme Bladet afsat brudebuketten i 2018? ___ ja
___ nej
Navn:_______________________________________________
Adresse:_________________________________________
Tlf.:_________________
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Jul i Fjordbo
Af Jane-Elisabeth Sandberg

Børnene i Fjordbo juler til den store
guldmedalje i december måned. De
har holdt julefrokost sammen med
dagplejemor-Pernilles dagplejebørn,
bagt pebernødder, været på nisseløb,
været på besøg hos Pernille og lavet
juledekorationer og slutter ugen op mod
jul af med luciaoptog og juleafslutning i
samarbejde med Kontaktforældrerådet og
en tur i kirke til børnejulegudstjeneste.
Derudover har børnene brugt mange
kræfter i de yderst tophemmelige

Der bages pebernødder.

juleværksteder, hvor der er blevet savet
og hamret, malet og banket for at lave
flotte julegaver til mor og far.
Julestress er der dog ingen bekymring
for, at børnene får, da der også er masser
af rolig julehygge med kalenderlys,
julehistorier og julesange.
Billederne, Lihme Bladet er kommet i
besiddelse af, er muligvis blevet udsat for
juledrillerier og Lihme Bladet står derfor
ikke inde for, at de viste materialer faktisk
indgår i de færdige julegaver.

Elina tager sigte.

Lia, Valdemar og Celina i
juleværkstedet.
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Den 1. december blev
julemanden set i
Lihme...

...og senere har han
sendt denne hilsen til alle
børnene i Fjordbo!
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Frey og
Luca.

Julefrokost.

Shh, det er tophemmeligt.
Flemming, Elina, Magnus
og Nele.

Xantine
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Hjem til jul
Af Hans Hovgaard

Vi har haft sommerhus ved Ålbæk Strand
i godt 30 år, og vi bruger det mere og
mere. Vi er der gerne fra forår til efterår,
og i vinterperioden tager vi derom nogle
dage ad gangen. Juleaften har vi fejret en
del gange i sommerhuset. Det er noget
vores børn og børnebørn nyder. I år bliver
vi 14 juleaften.
Juleaftenens menu er ganske traditionel.
Vi tænder op i grillen og steger
flæskestegen der, mens der kommer et
par ænder i ovnen. Det serveres med
almindeligt juletilbehør. Desserten er
risalamande og kirsebærsovs. (med
mandelgave).
Efter at have nydt maden danser vi
om juletræet og synger julesalmer og
julebørnesange. Derefter pakker vi
gaver ud. Vi tager en gave ad gangen,
så det kan godt tage noget tid. Under
gaveudpakningen serveres der juleslik
og pebernødder. Så alt i alt er det en
ganske almindelig dansk jul, vi holder
i sommerhuset. Så for at gøre det helt
perfekt, ønsker vi os et godt lag sne.
Allerede 4. juledag samles familien igen

Faktaboks
Hans Hovgaard er født i 1947 som
søn af Edjvind og Esther Hovgaard
i Ålbæk. Sammen med sine to
søskende gik han i Ålbæk Skole
hver anden dag.
Siden 1973 har Hans boet sammen
med sin kone Grethe i Breum. De
kommer hjem til jul sammen med
deres tre børn, svigerbørn og syv
børnebørn i sommerhuset, som
de byggede i 1985 i et hjørne af
forældrenes frugthave ved Ålbæk
Strand.
Hans er formand for foreningen
Ålbæk Strandparks Venner.
i sommerhuset til julefrokost/pakkeleg/gå
tur i området ved stranden og evt. en tur i
vildmarksbadet, som vi fyrer op i dagens
anledning.
Julen er en højtid, vi alle sætter pris på,
for så ser vi lidt mere til hinanden, end vi
gør i det daglige.
I ønskes en rigtig glædelig jul fra os i
Ålbækparken 13.

Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Maling · Værktøj · Arbejdstøj · Brændeovne · Haveredskaber
Plæneklippere · Postkasser og alt i byggematerialer
Åbningstider:
Mandag-fredag: 7.00-17.00
Lørdag:
8.00-12.00

HOBBY-HUSET

A/S

GRUNDVAD BYGGECENTER
Grundvadvej 13 · 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 15 55 · grundvad@hobby-huset.dk

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK
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Velbesøgt julemarked i Lihme
Af Dorthe Dalsgaard

Rigtig mange lagde vejen forbi
julemarkedet i Lihme Medborgerhus
igen i år. Parkeringspladsen fyldtes med
biler, og folk kom fra både nær og fjern
for at besøge markedet og indtage en
lækker frokost i Husholdningsforeningens
café. Maden både smagte og rakte til de
mange besøgende, som hyggede sig
rundt ved bordene og fik sig en snak med
de andre fremmødte.
I mange familier samles flere generationer
og får sig en fælles oplevelse med et
besøg på julemarkedet, hvilket også
giver anledning til, at mange genser de
unge mennesker, som engang gik i skole
i det hus, som nu er forvandlet til et flot
Medborgerhus.
Boderne udstillede deres fine
hjemmelavede ting, og der blev
handlet, så der kunne bæres poser
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med spændende ting eller sjove grene
ud til bilerne igen. Ved andre boder
var der smagsprøver og konkurrencer,
som man kunne deltage i og håbe på,
at man blev den heldige vinder. Fra
Husholdningsforeningen lyder der en stor
tak til de mange udstillere.
Julemanden fra Grønland kom skam
også til Lihme. Han blev fulgt af en større
folk børn rundt i lokalerne og nysgerrigt
studeret. Heldigvis havde han husket lidt
godt til børnene.
Nu er den spændende juletid skudt godt i
gang i Lihme med julemarked søndag og
lystænding i fredags på byens juletræer
og på Lihme Kirke. Mange tak for det
store fremmøde, og til alle der var med til
at gøre dagene så hyggelige.
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Af Ann Balleby

I Lihme fejres julen med mange fælles
arrangementer.
Selvom Allehelgensaften og Halloween ikke
direkte har noget med jul at gøre, så kommer
den fine stemning med lys og følsomhed i
Lihme Kirke Allehelgensaften og de udskårne
græskarhoveder ved Brugsen og private hjem
til at sende bud om julens komme.
Jul er en før kristen fejring. Mange steder
ændrede fejringen navn med kristendommens
indtog, fx det engelske ”Christmas”, som
faktisk betyder messe for Kristus.
Hvad ordet ”jul” præcist betyder er der ikke
klarhed over, men man fejrede solhverv,
lysets genkomst og ofrede for frugtbarheden.
Vikingerne skålede for Frej, Njord og Odin. De
blev sidenhen skiftet ud med Jesus, Jomfru
Maria og Gud.
I Norrøn tid havde man begrebet ”At drikke
julen ind”. Hvilket vel er det, vi gør til
julefrokosterne.

I Lihme hjælper vi lyset på vej ved at have
lys på kirken og i byens juletræer. Dertil har
mange private lys i forskellige afskygninger.
Lyset på kirken slukkes om natten og så
kan man opleve mørket. Måske er det en af
Lihmes store attraktioner - at her kan blive
virkelig, virkelig mørkt. Nogle gange, når man
har byboere på besøg, så forundres de over
antallet af stjerner på himlen. ”Så mange har
vi ikke i Skive”, har jeg hørt folk bemærke.
Når lysene er tændt holder Lihme
Husholdningsforening julemarked,
juletraditionerne og -hemmelighederne
trives i Fjordbo hos vuggestue-, dagpleje- og
børnehavebørnene. Pensionistforeningen
holder julefrokost og Brugsen hænger enormt
mange julestrømper op og har alle hånde
juletiltag. Så kommer Lucia og julekoncerten
i kirken.
Det hele kulminerer med julegudstjenesterne.
I år er der to tjenester juleaftensdag kl. 11
og kl. 14.45. Og der er tjeneste igen første
juledag.

Juletraditioner i Lihme
- fællesskaber i mørket
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Lihme
Medborgerhus

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovemollerbek@mail.dk
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
14

LIHME
Vi er bla.:
– Byens daglivarebutik
– Byens bageriudsalg
– Byens pakkeshop
– Byens apotek
– Byens renseri
– Byens spillebutik
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Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup

KOM og oplev Tingfinderiet; et
anderledes loppemarked. 900 m2 retro,
rå romantik, antik og nostalgi. En
rejse i tiden med gamle ting og møbler
til kreativ boligindretning. Se 360
graders visning på hjemmesiden.
Åben: 24. juni til 21. august samt uge
42 : kl. 11 - 17. - lukket tirsdag.
Resten af året: fre-lør-søn kl. 13 - 17.
Buksager 9, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
Tel +45 3052 9960
tina@tingfinderiet.com
www.tingfinderiet.com
facebook.com/Tinfinderiet
instagram.com/tingfinderiet
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Lækker mad - pragtfuld udsigt
Frokostmenuer, eftermiddagskaffe, a’ la carte og buffet
Følg os på Facebook og www.restaurantgyldendal.dk

I efterårs- og vintersæsonen:
Mad ud af huset
Åbent for selskaber efter aftale (min. 20 kuverter)
Bordbestilling 97560166 - laila@restaurantgyldendal.dk
V. Hærup Strandvej 30, 7860 Spøttrup
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Forventninger til 2018
af Marianne Husted

Gad vide, hvad 2018 byder på og hvilke
forventninger Lihme-boerne har til det
nye år. 2. søndag i december mødte
jeg nogle af dem ved Dagli’Brugsen i
Lihme og snakkede med dem om deres
forventninger til 2018.
Ditte Olsen, social- og
sundhedsassistent fra Lem.
”Jeg ser frem til nye udfordringer. Både
på familieplanet og arbejdsmæssigt.
Sebastian skal starte i skole og stoppe
omme i børnehaven Fjordbo. Det er lidt
vemodigt, men også spændende. Så skal
han ud af den lille hyggelige institution
og over på den meget større skole i Lem.
Men vi har så heldigvis stadig den lille
omme i børnehaven.
Arbejdsmæssigt siger jeg farvel
til hjemmeplejen og starter på
friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården i
Viborg, som er et specialplejehjem for
demente. Jeg skal starte den 1. februar,
og det ser jeg frem til.”
Henning Trærup, Lihme
Mit barnebarn, Tom, blev gift den 2. september,
og han havde barnedåb den 1. maj. Der er
sket så meget i 2017, så der sker nok ikke så
meget næste år, som jeg kan forudse. Men man
kan jo aldrig vide. Jeg har et barnebarn mere,
Trine, som ikke er gift endnu. Hun er lige flyttet
sammen med sin kæreste i Århus.”
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Kristian
Miltersen, Ålbæk
”Jeg synes det
går så fint det
hele, så jeg har
ikke særlige
forventninger til
2018. Jeg er elev
hos Scantruck og
jeg skal på skole
et par gange
næste år på
Erhvervsskolerne
i Års. Der går lige
et par år inden
jeg er udlært. Så
jeg bliver boende
hjemme indtil da,
hvor moneterne så
begynder at blive
flere.”
Edith Andersen,
Lihme
”Jeg tager det
som det kommer.
Der sker bare det
daglige. Ikke noget
specielt. Nej. Heller
ikke med båden. Vi
sejler bare.”

Sofie Dahl, Vadum
Jeg lader bare tingene ske. Ser hvad der sker,
og så tager vi den derfra. Jeg har ikke lyst til
at planlægge noget. Det er meget simpelt.
Efter sommerferien skal jeg gå i 7. klasse
og skifte skole fra Rødding til Balling. Jeg
håber det bliver sjovt, og at jeg lærer nogen at
kende fra de andre
skoler, så vi bliver
blandet og ikke bare
fortsætter med at
gå sammen med
dem, vi kender fra
Rødding skole.”

Anita Stengaard, Sønderhede
”Arbejdsmæssigt bliver det bedre. Vi har fået
omstruktureringer i hjemmeplejen. Det har været en
kaotisk tid i år, hvor der mest blev tænkt på politik og
at spare penge. Men nu ser det ud til, at borgeren
kommer i centrum. Og at vi får lov til at udføre vores
kerneydelse. Det vi er uddannet til har været langt
henne at hente og sat i baggrunden af dokumentation
og andet administrativt arbejde. Vi kan lide at være
omkring de gamle mennesker. Med de nye aftaler
bliver der tid til det igen.
Familiemæssigt er jeg glad for, at Tobias bor i Skive
med sin kæreste, og at de stadig kan finde tid til lige at
kigge hjem en tre timer, hvor vi spiser sammen. Det er
de små ting, der tæller. Det skal vi huske på.
Jeg sætter pris på at bo her i Udkantsdanmark. Og
jeg vil bade, være i naturen, passe min have og være
kreativ. Det er luksus at have tid til det. Jeg vil også
nyde at være sammen med mine storesøstre, Ruth og
Anne Grethe. Ruth arrangerer kurser for os i Århus. I
år har hun lavet et kursus i at farve garn.”

Marius Dahl, Vadum
”Der er sket så meget her
i Lihme. Det har været
helt fantastisk de sidste
3 – 4 år. Med fx det nye
medborgerhus. Så jeg kan
ikke finde på noget, der
skal ske i 2018.
Bare man har det, så man
kan passe sig selv, så
er det godt. Stå op hver
morgen og tage strømper
på uden hjælp. For mig er
det godt så. At hele min
familie har det godt er også
vigtigt. Børnebørn og alle
de andre.”

Helene Henriksen, Lihme
”Jeg håber, jeg kan komme i gang med redderuddannelsen. Jeg vil gerne have en hverdag,
hvor jeg kan hjælpe folk. Og det gør man som ambulanceassistent og Falckredder.
På sigt vil jeg gerne uddanne mig til paramediciner, som er det højeste niveau af
redderuddannelsen.
Det gælder om at få noget erfaring for at komme ind. Jeg vil gerne arbejde med mennesker,
så jeg håber jeg kan blive afløser i hjemmeplejen i sommerferien, selv om jeg ikke er udlært
social- og sundhedshjælper.
Jeg vil også begynde at gå til noget for frivillige samaritter sammen med Heidi Haarbo.
Det er hver anden tirsdag aften. Og det tror jeg også kan hjælpe mig til at komme ind på
redderuddannelsen.”
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Landsby, landskab og planlægning i
Lihme – som vi oplevede det

Lettere
forforsne
eksperter.

Af lektor Lone S. Kristensen og professor
Jørgen Primdahl, Institut for Geovidenskab
og Naturforvaltning, Københavns
Universitet

I marts 2007 – kort efter strukturreformen
var en realitet med nedlæggelse
af amterne og sammenlægning af
mange kommune - blev vi bedt om at
holde et oplæg for den nye areal- og
miljøforvaltning i Skive kommune. Henrik
Willadsen, der dengang havde ansvaret
for den nye kommuneplanlægning, havde
inviteret os til Skive til et seminar om
det åbne land – om udviklingstendenser
og udfordringer for planlægningen
og forvaltning. Flere forskellige
kommuneforvaltninger var bragt sammen,
og flere fra den nedlagte amtsforvaltning
var kommet med om bord. For os der i
mange år havde arbejdet tæt sammen
med flere amter, bl.a. Viborg amt i både
vores undervisning og forskning var
det et spændende seminar. Det var
tydeligt og - indrømmer vi gerne - også
overraskende for os, at de kommunale
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planlæggere og forvaltere tænkte meget
anderledes end amtsfolkene. De var –
især dem fra de tidligere landkommuner
- meget mere udviklingsorienterede
og de skelnede ikke særligt mellem en
byplantradition og planlægning i det åbne
land. Amtsfolkene derimod var meget
mere fokuseret på beskyttelse af naturog landskabsværdier, og de var tydeligvis
bekymrede for, hvordan det nu skulle gå
med miljø, natur og herlighedsværdierne
i det åbne land. Det blev et langt og
lærerigt seminar, og vi husker det sådan,
at der var stille i bilen på vej hjem til
Københavnstrup.
Plan09 projektet
Dårligt nok var vi tilbage på arbejdet, før
vi blev ringet op af Henrik Willadsen. Om
vi havde set, der netop var opslået forslag
til ansøgninger om forsøgsprojekter inden
kommuneplanlægningen. Programmet
blev kaldt Plan09 med Miljøministeriet
og Realdania som initiativtagere.
Anledningen var netop strukturreformen
- nu skulle kommunerne lære at håndtere

Engagerede borgere
For det første var vi overvældet af det
engagement, som Lihme-borgere lagde
ind i opgaven. Fra starten blev der nedsat
en slags strategi-gruppe bestående af
ildsjæle, som Henrik og hans kollegaer
kendte i forvejen og disse supplerede så
med andre lokale ressourcepersoner og
sikrede en balance mellem landmænd
og landsbybeboere. Gruppen tog virkelig
fat – først med en såkaldt SWOT analyse
af sognets styrker (S), svagheder
(Weakness), muligheder (Opportunities)
og trusler (T) set i et udviklingsperspektiv.
Dernæst gik man – efter halvandens
dags inspirationsforedrag om bl.a.
landskabsanalyse - i gang med at
udforme en plan for Lihmes fremtidige
udvikling. Og hvilken visionær plan, der

Med denne bog gives konkrete eksempler på dialogbaseret
planlægning i det åbne land, ligesom generelle problemstillinger om kulturlandskabets anvendelse og forvaltning
diskuteres.
’Dialogbaseret Planlægning’, forkortet Diaplan, repræsenterer en ny måde at planlægge på, hvor alle interesser og
parter i planlægningsprocessen involveres. Herved adskiller den sig fra den traditionelle planlægning, der uanset høringer og borgermøder hovedsagelig har behandlet
overordnede emner, der kun i begrænset omfang har været
integreret på tværs af sektorer.
Med reference til erfaringerne fra Diaplan gives i sidste kapitel en række anbefalinger til en ny, mere involverende og
mere integrerende planlægning i det åbne land.

Lone S. Kristensen er uddannet hortonom fra KVL og har en ph.d. i landskabsforvaltning. Hun er
lektor i landskabsforvaltning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og underviser og forsker i det åbne lands planlægning og udvikling. Siden 2007 har hun været engageret i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter vedrørende fornyelse og udvikling
af det åbne lands planlægning. Herunder projekterne CLIPS (Collaborative Innovation in the Public
Sector), Diaplan og programmet Fremtidens Landskaber, som hun leder i samarbejde med Jørgen
Primdahl
Jørgen Primdahl er professor i det åbne lands planlægning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Han er uddannet landskabsarkitekt fra KVL og har en ph.d. i
landskabsplanlægning. Han forsker og underviser i kulturlandskabets udvikling og forvaltning. Han
har været medlem af Naturrådet 1998-2000 og Natur- og Landbrugskommissionen 2012-13. Sammen med Lone S. Kristensen har han ledet Diaplan, og sammen med hende leder han programmet
Fremtidens Landskaber, der slutter i 2017
Henrik Vejre er professor i landskabsforvaltning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
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Lone S. Kristensen, Jørgen Primdahl og Henrik Vejre Dialogbaseret planlægning i det åbne land

en ny planlov uden regionplaner. Vi
blev enige om, at her var der en chance
til at prøve nye ideer af – både med
hensyn til konkrete projekter og med
hensyn til at udvikle nye principper for
samarbejdsdreven planlægning. Vi fik
som bekendt bevillingen og startede
samme år fem steder i Salling, bl.a. i
Lihme. Bevillingen var faktisk kun givet
til tre områder, men Henrik havde fået så
mange henvendelser fra lokalsamfund,
der også ville være med, at han blev
ambitiøs og skaffede midler til at medtage
to ekstra områder. At tilpasning af
projektet til nye omstændigheder er en af
Henrik Willadsens mange kompetencer,
fandt vi hurtig ud af
For os, de to forfattere af denne
artikel, var Plan09-projektet i Salling
en øjenåbner, som siden har haft stor
betydning for vores arbejde. Selve
procesforløbet med planen for Lihmeområdet kender mange af Lihme Bladets
læsere sikkert bedre end vi, så det skal vi
ikke trætte med her. Blot vil vi fremhæve
tre aspekter ved forløbet, som virkelig
gjorde indtryk på et par forskere og
undervisere i det åbne lands planlægning.

Lone S. Kristensen, Jørgen Primdahl og Henrik Vejre (red.)

Dialogbaseret planlægning
i det åbne land
– om strategier for kulturlandskabets fremtid

BOGVÆRKET
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blev præsenteret for en lille flok eksperter,
der virkelig fik sig en på opleveren, da
de sad overfor en flok selvbevidste men
også meget åbne Lihme-borgere. At
borgmesteren var med – mest på en
engageret lytter - var også med til at gøre
denne aften både produktiv og minderig.
I dag i vores skriverier kalder vi den slags
diskussioner mellem lokale og eksperter
udefra for ’konfrontations-dialoger’,
hvor det alene handler om at udveksle
ideer, viden og så det svære med at få
det hele til at hænge sammen bl.a. med
kommunens egne planer. Med et ord fra
musikken kan man sige, det handler om
at få skabt resonans i det som borgerne
og kommunen vil.
En god og modig plan
For det andet var vi imponerede over
selve planen. Masser af ideer og
også modig. Forslagene til nye træer
i landsbyen, stier omkring Lihme, en
landsbyskov og renovering og udvikling
af Gyldendal-området rummede mange
konkrete bud på forbedringer. En del
af disse er realiseret – ikke nøjagtig
som beskrevet i planen, men det gør jo
ingenting, især ikke når det er ens ’egen’
plan det handler om. Der var også forslag
til tre grønne korridorer udgående fra
Lihme, hvoraf to har forbindelse med
kyst, den tredje med en større dal mod
øst. Disse korridorer er ikke realiseret,
men er stadig fastholdt som en del
udviklingsplanen kan vi se på Lihmes
hjemmeside. Hvad der kan være en rigtig
god idé.
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Halvøen Kaas.

Engang, hvor Dorthe Dalsgaard
præsenterede Lihmeplanen for en gruppe
borgere til møde i Karby på Mors, kom
der en diskussion om disse tre kiler. På
den ene side kunne de berige landskabet
og forbedre de rekreative forbindelser.
På den anden side skærer de igennem
private ejendomme, hvor jorden
anvendes til landbrug, og der er ejere
som ikke just synes sådanne grønne
kiler er verdens bedste idé. Hvad skal
man gøre i en sådan situation, fastholde
forslagene eller tage dem ud af planen?
Det spørgsmål blev stillet til en anden
oplægsholder på mødet, gårdejer Niels
Clemmensen fra Odderbækområdet
ved Thyregod. Han har været aktiv
i Odderbækkens Vandløbslaug, der
gennem 10 år har gennemført det ene
større landskabsprojekt efter det andet.
Og svaret kom prompte: Hvis man i
Lihme gerne vil have de tre kiler skal man
ikke tage dem ud af planen – så kan man
nemlig være helt sikker på, at man aldrig
får dem. Man skal lade dem blive, man
skal tænke langt frem. Måske der engang
i fremtiden bliver økonomisk mulighed

22

for at realisere de tre kiler, og måske alle
ejerne til den tid vil være med på ideen.
Kommunalt-lokalt samarbejde som
planmodel
For det tredje har vi lært meget af den
måde, hvorpå kommunen og den lokale
strategigruppe har arbejdet sammen.
Henrik Willadsen, Anders Rask, Sille
Linnet og de andre folk i kommunens
team arbejdede måske ikke lige frem efter
bogen, men de gjorde det i en stemning,
der var præget af lige dele planfaglig
dygtighed, samarbejdsorienteret
åbenhed og en lyst til konstruktivt at
medvirke til forandring. Syvmileskridt
foran den planlægning der (for 10 år
siden) karakteriserede den kommunale
planlægning i det åbne land.
Da Henrik mod slutningen af Plan09projektet foreslog, at vi fortsatte
samarbejdet med et nyt projekt, tøvede
vi derfor ikke i mange sekunder. Morsø,
Jammerbugt og Odsherred kommuner
koblede sig på, og vi fik finansieret et
treårigt program om ’Dialogbaseret
planlægning i det åbne land’. Naturparken

ved Sønderlem Vig og Flyndersø, kom
der bl.a. ud af dette arbejde plus en
nogenlunde færdigudviklet model for,
hvordan man arbejder med planlægning
i det åbne land på en mere involverende
og udviklingsorienteret måde, end man
tidligere har gjort. I bogen Dialogbaseret
planlægning i det åbne land gennemgås
de fire projekter sammen med
andre erfaringer med nye former for
planlægning, bl.a. erfaringerne fra Lihme.
Samarbejdet med Skive kommune
sluttede ikke her. I et netop afsluttet
program om ”Fremtidens Landskaber”
indgik et projekt om ’Liv og
Limfjordlandskab i Nordfjends” sammen
med 10 andre kommunale projekter fra
hele landet og et samarbejde med Dansk
Jægerforbund, alt sammen med støtte
fra Realdania, Nordea-fonden, 15. juni
Fonden og Friliftsrådets udlodningsmidler.
Resultaterne herfra præsenteres i en

ny bog, der udkommer til 2018, ligesom
de vises på en udstilling om Danske
landskaber mellem fortid og fremtid på
Øhavsmuseet i Faaborg. Udstillingen
åbnes med en offentlig konference den
31. maj i Faaborg.
Fra et forskningsmæssigt perspektiv
har det været en længere rejse – fra
mødet i Skive kommune for 11 år siden
over Plan09 til to større programmer
om at udvikle en ny og dialogbaseret
planlægning i det åbne land.
Vi føler derfor vi var heldige, da vi blev
ringet op af Skive kommune dengang i
marts 2007 for snart 11 år siden.
Læs mere i bogen: http://nyheder.ku.dk/
alle_nyheder/2016/01/ny-bog-viser-vej-tildialogbaseret-planlaegning-af-det-aabneland/

Lihme Bladets redaktion: Marianne Husted,
Kim Jacobsen, Ann Balleby, Dorthe
Dalsgaard, Lissie Hermansen
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Hanne
Af Marianne Husted

Nørrebro og Liljevej i Lihme. Det er som
to verdener. I alt fald for Hanne Nielsen,
der sammen med sin soldat Villy og lille
Lykke fra et tidligere ægteskab flyttede
til den nyanlagte parcelhusvej for 42 år
siden.
”Det første år var jeg billigt til salg, her
Faktaboks
Hanne Lund Nielsen
Gift med Villy Nielsen
Har datteren Lykke og
barnebarnet August
i København, samt
datteren Lærke og
børnebørnene Filuka,
Ofelia og Elvira i Sjelle
vest for Århus.
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vader folk jo bare ind” siger Hanne, der
som 28-årig kom fra en lejlighed på 4.
sal, hvor man låste sin dør og var ude af
syne for alle andre. Men sammenhold
var der masser af på Nørrebro. Hannes
forældre kendte alle i de fem opgange i
nabolaget, hvor der lå en købmand på
hvert gadehjørne og små ismejerier og

grønthandlere ind imellem. Som barn
badede Hanne i Ladegårdsåen om
sommeren og løb på skøjter på den om
vinteren. Indtil den blev gemt væk under
beton, og Nørrebro begyndte at ændre
sig hen imod nutidens Nørrebro, hvor
mange ældre ifølge Hanne ikke tør gå på
gaden om aftenen.

menighedsrådet ved Lihme Kirke i 20 år
og bagefter med i lokalrådet i mange år.
Her syede hun bl.a. Lucia-dragter og var,
sammen med andre kvinder fra Lihme,
med til at brodere et nyt altertæppe, som
var en tro kopi af det tidligere altertæppe,
som også var syet af kvinder, der engang
levede i Lihme.

Liljevej viste sig dog hurtig som en både
livlig og frugtbar vej. Hanne og Villy fik
Lærke i marts 1976, og det vrimlede snart
med barnevogne i gadebilledet.
”Vi rendte til barselsgilde hele tiden. Og
folk begyndte at kalde vejen Gummiløs,”
fortæller Hanne og nævner i flæng
fem – seks børn, der også blev født på
det tidspunkt og bidrog til, at Hanne ser
tilbage på vejen i slutningen af 1970erne som en virkelig dejlig vej. Igennem
alle årene har hun haft et godt forhold til
Lykkes far, som med jævne mellemrum
kom fra København til Lihme og tog sig af
sin datter. Efter nogle år flyttede Hannes
forældre også fra etageejendommen på
Nørrebro til Hjalmar Malers hus i Lihme,
hvor de fik de bedste år i deres sene liv.
Hanne er kendt af mange i Lihme. Både
via sit arbejde og via sine mange gøremål
i fritiden, hvor hun bidrager til, at mange
aktiviteter bliver til noget og bliver til noget
særligt.
”Jeg kom ind i bestyrelsen for Spøttrups
Venner, hvor jeg stod for dragterne
igennem 20 år,” siger Hanne, som også
tog sig af kostumerne og ledede syholdet
i forbindelse med borgspillene. På de
historiske markeder på borgen var Hanne
også én af dem gæsterne mødte iført
middelalderdragt. Med tiden er hun blevet
lidt træt af Middelalderen; men hun er
fortsat vild med historie og elsker at læse
om den.

Hanne arbejdede i forretning i København
og fik arbejde på en systue i Lem, da
hun flyttede hertil. Fabriksarbejdet
sagde hende dog ingenting. Hun tog
arbejde som hjemmehjælper indtil gigt i
håndleddene satte en stopper for det, og
hun måtte igennem en operation. Efter
to år på kulturlinjen på en daghøjskole
startede et nyt kapitel i Hannes arbejdsliv.
”Jeg kom om på skolen i fritteren og
børnehaven. Det er de bedste ti år af
mit liv, så det var virkelig svært at gå på
pension,” siger Hanne, som stoppede
med at arbejde i 2008. Ud over arbejdet
med børnene i skolefritidsordningen og
børnehaven blev det også til en PGU
(pædagogisk grunduddannelse) i løbet
af de ti år. Til husholdningsforeningens
julemarked i slutningen af november fik
Hanne masser af knus af børn, der nu er
blevet voksne. Det bekræfter hende i, at
tiden i Fjordbo ikke var forgæves.
Hanne fyldte 70 år i september og er
trappet ud af forskellige bestyrelser.
Men hun har sin systue, hvor mange
af dem hun havde i fritteren kommer
og får repareret tøj og sat lynlåse i. Og
hun tager meget gerne til koncerter, når
lejlighed byder sig.

Lån en dåbskjole
”Jeg har syet dåbskjoler, og de ligger
til gratis afbenyttelse i graverhuset ved
kirken,” fortæller Hanne, som var med i

”Jeg har aldrig haft så travlt, som jeg har
nu. Jeg kunne godt bruge nogle flere
timer i døgnet,” siger Hanne, som lige om
lidt er på vej ud af døren sammen med
en veninde til Kulturcenter Limfjorden
for at høre Nøddeknækkeren live via i
en satellit-transmission fra Royal Opera
House i London.
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Margit og Niels fra Ålbækparken
Af Simon Sandberg

I Ålbækparken bor Niels og Margit. De
er et pensioneret ægtepar, der efter
arbejdslivet er ophørt har gjort deres
tidligere sommerhus til deres faste bolig.
At det lige blev Ålbækparken Niels og
Margit kom til at bo i er lidt et tilfælde. Det
meste af deres liv har de boet og arbejdet
omkring Skive. De har også i mange år
haft et sommerhus i Klitmøller, som de var
meget glade for. Køreturen til Klitmøller
begyndte dog med årene at føles længere
og længere, derfor gik de i gang med at
se sig om efter et nyt sommerhus noget
tættere på Skive.
På det tidspunkt arbejde Margit for
en ejendomsmægler og kom i den
forbindelse ud til et sommerhus i
Ålbækparken, der skulle sælges. Det
sommerhus viste sig at være lige det
Niels og Margit selv var på udkig efter, og
de blev derfor hurtigt enige om at købe
det. Det var i 2007.
I 2011 gik de begge på efterløn, og da de
nu tilbragte langt størstedelen af deres
tid i sommerhuset, valgte de at søge om
tilladelse til at bo fast i Ålbækparken. Den
beslutning har de ikke et sekund fortrudt.
De er rigtig glade for det naboskab, der
er mellem de ca. 13 faste beboere og alle
”fritids” beboerne i Ålbækparken, hvor
altid kan regne med at få en hjælpende

hånd, hvis man har brug for det, men man
ikke sidder lårene af hinanden.
Selv om de ikke render rundt og stemmer
dørklokker er Niels og Margits ansigter
kendte både i Ålbækparken, hvor Niels
er formand for grundejerforeningen, og
i Lihme, hvor Margit blandt andet laver
gymnastik og deltager i strikkecaféen.
Også til pensionistforeningens
arrangementer, de månedlige gåture og til
fællesspisning kan man ofte møde Niels
og Margit.
Aktiviteterne i Lihme blev Niels og Margit
opmærksomme på, efter at en af de
andre fra Ålbækparken inviterede dem
med på en af de månedlige gåture. Her
mødte de en masse søde mennesker, der
både kunne fortælle en masse om Lihme
og som var gode til at invitere dem med
til nogle af de andre fælles aktiviteter, der
foregår her i området.
Med hus, have, børn og børnebørn,
og alle de aktiviteter de har fundet i
Lihme, så mangler Niels og Margit ikke
underholdning efter at være flyttet til
Ålbækparken. Dog er der en enkelt
ting Niels savner i Lihme. Som aktiv
fodbolddommer i mange år kunne
Niels godt tænke sig, at der var flere
fodboldkampe, han kunne tage op og se
på Lihme stadion.
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Larissa Aalbers
Af Lissie Hermansen

Ved årtusinde skiftet boede der i Holland
en lille familie med familienavnet Aalbers.
Far Ferdinand, mor Jenetta, Lille Larissa
og hendes to mindre søskende Dinand og
Xanthine. De boede i stuehuset på den
grisegård, hvor Ferdinand arbejdede som
driftsleder.
Ferdinand og Jenetta drømte om egen
gård, stor familie og trygge rammer, som
deres børn kunne vokse op i.
Den gårdejer, som Ferdinand arbejdede
for i 2003, ville gerne have solgt sin
bedrift.
Ferdinand ønskede ikke hele bedriften,
men ville gerne købe den gård familien
boede på, og det var bonden gået med
til. Fremtiden tegnede sig som de drømte
om. De kunne have deres eget hus og
Ferdinand kunne tilbyde en ny ejer af
bedriften at fortsætte som driftsleder.
Drømmen brast, da de pludselig fik at
vide, at gården var blevet solgt fra til
anden side, og at de inden 6 måneder
skulle flytte og finde andet arbejde.
På en ferie hos hollandske venner,
der var emigreret til Danmark, blev der
drømt nye drømme. Der bliver skabt
kontakter gennem vennernes netværk og
pludselig er det en mulighed at emigrere
til Danmarks smukkeste egn, Salling. På
Dalsgård i Brodal, hos familien Dalsgaard
kunne man godt bruge en medarbejder
mere, og man havde også et lille hus,
hvor familien kunne bo. Nu skulle der så
holdes familieråd og tages en beslutning
af de svære.
For os der altid har boet i det land, hvor
vi er født og måske ikke engang er flyttet
særligt langt omkring i det land, kan det
være svært at forstå, hvordan det er at
beslutte sig for at flytte til et nyt og ukendt
land, hvor man ikke taler sproget osv.
Mon ikke de har tænkt, at deres børn
endnu var så små, at de hurtigt ville finde
venner og lære sproget, når de kom i
børnehave og skole. Og ude på landet

havde det nok en større chance end i
en større by. Der var jo også vennerne
i Ringkøbing, og der var vel andre
hollandske familier i Danmark. Det var
muligheden for en anden tilværelse, og så
håbede de også, at de ville falde til og få
venner, der hvor de nu skulle bo.
Larissa var ikke helt glad, da hendes
forældre fortalte, hvad de havde i
tankerne for fremtiden – når man er 7 år,
hvad er det så man bekymre sig om ved
udsigten til at flytte til et fremmed land?
Kan jeg få min hest med?
Leger børn i Danmark?
Spiser børn i Danmark slik?
Hvis disse tre ting var i orden, så var det
ok at flytte til Danmark.
Fra Holland til Danmark
Flyttelæsset blev pakket, og familien
Aalbers og hesten Cindy drog afsted til
Danmark for at flytte ind i den nuværende
administrationsbygning på Dalsgård i
Brodal.
Jørgen og Dorthe Dalsgårds datter
Helene, der er jævnaldrende med
Larissa, syntes, at det var spændende
med de nye børn på ejendommen, og hun
tog sig især kærligt af Larissa og et langt
venskab tog sin begyndelse. De legede
hver dag og løb ud og ind hos hinanden
og Helene hjalp Larissa med at falde til i
den første svære tid.
Jørgen Dalsgaard købte endnu en
gård ude på Nordentoft i Lihme, for der
var brug for mere jord til driften af den
store svinebesætning på Dalsgård.
Gården blev til et nedlagt landbrug, hvor
bygninger med lidt jord blev solgt fra
og den resterende jord lagt ind under
Dalsgård. Ferdinand og Jenetta købte
den lille gård på Nordentoft, og her bor
de endnu. Ferdinand er stadig driftsleder
på Dalsgård og Jenetta arbejder hos
svinehandler Jesper Madsen i nærheden
af Herning.
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I Salling og især på lihmeegen var der for
bare 14 år siden ikke mange med anden
etnisk baggrund, hverken asylansøgere,
flygtninge eller migranter. Familien
Aalbers var blandt de allerførste her på
egen.
Med der var en sprogskole, hvor Larissa
gik i tre måneder for at lære sig det
danske sprog og resten fik hun lært i
skolen. Larissa opdagede, at der var
andet, der var svært, for selv om børn i
Danmark både spiser slik og leger, så er
de alligevel meget forskellige fra de børn,
der var hendes venner i Holland.
Danske børn spiser RUGBRØD – og de
har en helt anden TØJSMAG – og deres
underforståede sprog er svært at tyde.
I skolen var det svært at falde til, når
madpakken indeholder toastbrød, når
man bedst kan lide tøj, der ikke ligner de
andres, og læreren havde en forventning
om hendes evner til dansk. Det er så
svært, når ens netværk af kammerater er
i Holland – og man ikke kan lide rugbrød.
Larissa vil være lærer
Mødet med skolesystemet og lærerne har
især bidraget til, at Larissa nu på tredje år
læser til lærer på VIA University College
i Skive.
Larissa siger selv: ”Jeg vil være lærer,
fordi jeg håber, jeg kan gøre det lige så
godt og måske endda bedre, når det
kommer til børn med en anden etnisk
baggrund. Det er meget vigtigt, at de
næste generationer kommer godt afsted
og får de rette færdigheder – for ellers
har min generation ikke en chance, når vi
bliver gamle.”
Larissa har gået i skole i Ramsing,
Lihme, Rødding og Lem og taget 9.
kl. på Rydhave Efterskole. Senere
på gymnasiet i Skive. Når Larissa
afslutter sin uddannelse ser hun sig
selv underviser/lærer/formidler et sted
i Skive kommune og allerhelst på
Balling Skole, hvor hun på nuværende
tidspunkt allerede har gennemført to
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praktikperioder.
Blandt hendes mange venner hvoraf
nogle er fra skoletiden fremhæver hun
specielt en, og det er hendes gode ven,
som altid er der i lyst og i nød, nemlig
Thomas Trærup fra Lihme. De har lavet
mange narrestreger sammen og har
støttet hinanden, når der var mest brug
for det.
Heldigvis er Thomas Trærup også blevet
rigtig gode venner med Larissas kæreste,
Thomas Hjortborg. Så Thomas Trærup er
nu deres fælles ven.
Larissa og Thomas Hjortborg har været
kærester i nogle år nu. Thomas er i
smedelærer på andet år hos Søgaard
Stålbyg, en god arbejdsplads med
masser af udfordringer. Drømmer om
fastansættelse der, men skulle der
komme bud, vil han gerne offshore som
smed.
Søvang Søndergård
Larissa flyttede fra Lihme til Skive for
at have kortere til seminariet, men er
netop flyttet fra bylivet ud på landet igen.
Det var her, jeg mødte hende, i hendes
og Thomas’ nye hjem, i den gamle
inspektørbolig på Søvang Søndergaard.
Det var anden søndag i advent og
morgenen efter en snevejrsnat. Jeg
forlod den asfalterede vej på Jegstrupvej
i Skive og kørte godt tre kilometer ud
over markerne, gennem en lille skov,
forbi skiltet med ”uvedkommende adgang
forbudt” og fortsatte ad den snoede og
meget slidte markvej med mange huller.
Denne morgen var jeg glad for, at der var
hjulspor i sneen, ellers havde jeg aldrig
fundet derud.
Her deler Larissa og Thomas huset, der
har to lejemål, med Katrine Primdal. Hun
er en af Larissas veninder. Deres store
fælles interesserer er foto og heste.
Fotografering
Da Larissa var 7 til 14 år lånte hun
forældrenes digitale spejlflekskamera og

tog sin hest med på fototur, og hesten
Cindy var en meget fin og tålmodig
fotomodel. For et halvt år siden fik Larissa
et spejlrefleks i gave af Kathrine, og
nu fotograferes der til fester, på ferie,
naturmotiver gerne med noget der er
levende eller i bevægelse og selvfølgelig
stadig heste.
Larissa fortæller: ”Op til kommunalvalget
her i november blev jeg spurgt, om
jeg ville lave en fotoreportage om
kommunens kvindelige kandidater til
byrådet. Jeg sagde ja, da jeg syntes, at
lød som en spændende opgave.
Jeg skulle fotografere i forbindelse
med den City-walk alle de kvindelige
kandidater til byrådet skulle gå gennem
Skive by.
Min tanker op til turen var at finde motiver
der viste forskelligheden, men også
sammenholdet blandt kandidaterne. Jeg
brugte jakkerne, logoer, farver, og søgte
at fange billeder af alle de frivillige, der
var rundt om kandidaterne. Der kom
nogle heldige billeder ud af det, men
desværre vejret en modspiller denne dag.
Oplevelsen ændrede ikke ved, hvor
jeg satte mit kryds til valget – men det
glædede mig at opdage, at de alle som
en – selv om de ser tingene forskelligt –
ønsker at gøre Skive kommune til at godt
leve og bo.”
Hjemme på adressen ligger kameraet
altid klar til at gribe ved døren – så hvis
der lige midt i aftensmaden er et motiv,
der skal fanges, fordi nu er det rigtige lys
tilstede, ja så bliver maden altså kold.
Heste
Heste har altid været en del af Larissas
liv. Lige siden hun var meget lille pige,
dengang tilbage i Holland, har der været
heste i hendes liv. Som 3-årig fik hun sin
lille pony Cindy af sin bedstefar. Larissa
begyndte at ride som 4-årig. Larissa var
med til hestekåringer i Holland, inden
hun kunne gå og senere hjalp hun sin
bedstefar med at få hestene vasket,

skrubbet, børstet og flettet hår, så de var
flotte, når de skulle vises frem. Larissas
bedstefar har vundet mange præmier
gennemtiden. Hesten Cindy står stadig
i stalden hjemme på Nordentoft i Lihme.
Til sin konfirmation fik Larissa endnu en
hest, hun hed Candy – Candy og Larissa
har været på mange rideture og fototure
sammen. Desværre blev Candy meget
syg og måtte aflives i januar 2017.
Hjem til jul
Larissa skal hjem til Lihme og holde jul.
Hun holder endnu altid jul sammen med
hele familien Aalbers. Der tages hul på
juleforberedelserne den første weekend i
december. Her bliver der bagt småkager
i huset på Nordentoft. Der bages blandt
andet pebernødder efter en gammel
familieopskrift, der har flugt med familien
fra Holland.
Juleaften
Traditionen hos familien på Nordentoft
er meget dansk. Man skal i kirke til
julegudstjeneste bl.a. for at ønske naboer
og venner en glædelig jul. Hjemme er
der smukt pyntet juletræ med stjerne og
lys. Middagen er and og flæskesteg med
kartofter, sovs og risalamande. Julesange
bliver sunget, pakkeleg og gaver – kaffe
og dejligt bagværk.
Hele den 24. december hygger Larissa
sig med familien, hun laver mad med
sin mor i køkkenet, hun finder tid til at
tage far under armen og gå en tur – hvor
de to vender verdenssituationen og det
forgangne år.
Når middagen er spist har familien en
meget vigtig juletradition – de laver
nemlig meget mere julemad, end det
er meningen, de selv skal spise. For på
nabogården bor Ernst, og han skal også
have julemad. Det er Larissa og hendes
søster, der bringer ham den varme
julemiddag. Ernst skal først være færdig
i stalden, før han har tid til at spise, så
han glæder sig til at julemaden kommer
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til ham og er dejlig varm. Denne tradition
er ved at være nogle år gammel og den
nydes af alle.
For det er vel et af julens glade budskaber
at glædes ved at give noget, men også
glædes ved at modtage.
Igen i år har Larissa og kæresten Thomas
med hjem til jul og her tegner der sig en
ny tradition.
Fremtid
Larissa og Thomas er stadig meget unge,
og de har ikke lagt så mange planer
for fremtiden endnu – men de har dog
fundet ud af, at de ikke trives i de bynære
miljøer, og at deres nye hjem midt i
naturen derfor skal danne rammen for de
næste år af deres fælles livsbane.
Tjek evt. facebooksiden:
Photos by Larissa
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Aalbers’ pebernødder
50g. Smør
125g. Farin
10g. Hollandsk kryderi kaldt
Speculaaskruiden (en blanding af
kaneel og sukker)
250g mel.
1. tsk bagepulver
4 spk. Mælk.
Varm ovnen op til 160 grader.
Ælt smør, sukker, speculaaskruiden,
mel, bagepulver og en smule salt
sammen.
Tilsæt ske for ske mælken.
Kom bagepapir på en bageplade, og
form herefter dine pebernødder.
15 min i ovnen og lad derefter køle af.

Lad os mødes...
Du finder os
præcis, hvor
du plejer

Få vores øjne på din
økonomi og hør hvad
vi kan tilbyde dig som
kunde i Sparekassen
Vendsyssel.
Kontakt os med henblik på et uforpligtende
kundemøde, og hør
hvad vi kan tilbyde dig.
Kontakt en rådgiver
eller book et møde
på www.sparv.dk

Arne Raun Krejberg
82 22 94 03

Dorte Smedemark
82 22 94 05

Gitte G. Pedersen
82 22 94 08

Helle Glintborg
82 22 94 09

Henriette Dalgaard
82 22 94 19

Inge Andersen
82 22 94 14

Jan Wilsfort Lund
82 22 94 06

Kamilla H. Majdecki
82 22 94 17

Karina G. Filtenborg
82 22 94 16

Knud Nørgaard
82 22 94 10

Lone Poulsen
82 22 94 11

Lars Chr. M. Nielsen
82 22 94 14

Lotte Goul
82 22 94 12

Aase A. Frostholm
82 22 94 15

May-Britt Nygaard
82 22 94 13

Skive afdeling
82 22 92 80
Lem
afdeling
Sonja T. Sørensen
82 2294
18 94 00
82 22
Vinderup afdeling
82 22 91 80

Søren K. Vestergaard
82 22 97 04

Lem afdeling - Vesterbrogade 24
7860 Spøttrup - 82 22 94 00
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Mandag til fredag: kl 8.00-18.00,
Lørdag: kl 9.00-12.00, Søndag: kl 13.00-17.30
Gadekæret 20, Vejby, 7860 Spøttrup
Tlf. 97566394
Find os på facebook
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AKT-KRAP
2012-13 i Skive
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

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

ALTID BILLIG
BENZIN

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)
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To jetjagere af samme type som det der
forulykkede ved Kås. Disse maskiner har kun
plads til piloten. Deres hastighed ligger tæt op
ad lydens. Som følge af de mange ulykker med
disse fly blev det bestemt, at jetjagere på øvelse
altid skulle følges ad to og to.

Piloten Sven DIget Sørensen
omkom ved flystytet ved
Ålbæk. Han blev 21 år.

Flystyrt i Ålbæk 1955
Af Erik Lofstad

Den 18. november 1955 ved middagstid
lød der et enormt brag, som kunne høres
over det meste af Lihme sogn, efterfulgt
af voldsom støj fra jetjagere. Det var en
jetjager, som var styrtet ned.
Flyet, som styrtede ned, var en F- 84
Thunder-jet jager fra Karup. Det fløj
i formation med en anden jager. De
var startet på en øvelsesflyvning om
formiddagen. Ved middagstid fløj de ind
over Kås, hvor de indøvede dykning fra
stor højde. Pludselig eksploderede det
ene fly i luften, og skovfoged Richard
Christensen, som så det, mente, at der
var dele af flyet, som faldt ned i Brigsbjerg
krat. Maskinen fortsatte i lav højde ud
over stranden ved Ålbæk og styrtede
ned i fjorden få hundrede meter fra land
lidt vest for udløbet fra Kås sø med et
ordentligt brag.
Der var flere, som så flyet, da det
havarerede og styrtede ned.
Charles Køjborg stod uden for sit hus
ved enden af søen, da jetjagerne fløj
over. Pludselig hørte han braget og fulgte
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jetjageren, som med stor hastighed passerede over ham i lav højde og fortsatte
ud over engen, hvor den ramte vandet.
Gårdejer Andreas Madsen Ålbæk Vestergård var også øjenvidne til ulykken, og
han var den første, som slog alarm ved at
ringe til Skive politi.
En ung landbrugsmedhjælper var vidne
til ulykken. Kl. 12 da ulykken skete, var
han i gang med at fodre heste. Han hørte
eksplosionen og løb ud for at se, hvad det
var. Han opdagede straks jetjageren, der
styrtede mod jorden, og han kunne følge
dens bane ud over kysten til den faldt i
vandet.
En ung fisker, Peter Christensen, Ålbæk,
stod med ryggen til på stranden, ca. 1 km
borte. Da han hørte braget og vendte sig
om, så han en mægtig vandsøjle rejse
sig lidt ude på vandet, og på bølgerne
hoppede et landingshjul helt ind på land.
Efter ulykken blev det ledsagende fly, der
blev ført af K. Poulsen, ved med at kredse
over området et stykke tid, mens han
rapporterede til Karup om det skete.
Fra Karup anmodede man Zonen i Struer

om at tage ned på havnen, så de med
kort varsel kunne tage ud på fjorden, hvor
man regnede med, at nedstyrtningen var
sket. Samtidig gjorde Struer-fiskerne sig
klar til at sejle ud, hvis piloten havde nået
at udløse katapultsædet og redde sig i
faldskærm. Hvis dette var sket, kunne
han benytte sig af den gummibåd, der
hørte til enhver jetpilots standardudstyr.
Da der kom meddelelse om, at vraget var
lokaliseret ved Ålbæk, og at der sikkert
ikke var noget håb om at finde piloten
i live, blev fiskernes redningsaktion
afblæst. Zonens ambulance blev
derimod omgående dirigeret til
nedstyrtningsstedet.
Politiet rykkede ud sammen med
ambulance og redningsvogn fra Falck i
Skive.
Skønt man ikke straks var klar over,
hvor nedstyrtningen havde fundet
sted - de første meldinger gik ud på,
at det var i Kås sø – fandt politiet og
redningsvæsenet ret hurtigt frem til
stranden ved ulykkesstedet. Så snart
politimesteren havde fået underretning
om, at der var set flere dele styrte ned
over Brigsbjerg krat, organiserede han
en ”kæde” af de mange voksne og børn
over 10 år, der allerede var forsamlet,
og lod denne kæde gå på eftersøgning i
terrænet. Det kunne jo være piloten, man
havde set styrte ned.
På engene inden for stranden og på
strandbredden fandt man en del vragrester, blandt andet et landingshjul, der
var totalt sprængt. Dækket var revet midt
over, og det angiver med hvilken voldsomhed, ulykken var sket. Der blev også
fundet et maskingevær, som var slynget
ned i den bløde engbund med en sådan
kraft, at det var vredet helt i stykker. Endvidere fandt man en iltbeholder og en hel
del patroner, hvoraf nogle var afskudte.
Vandet omkring nedstyrtningsstedet var
farvet helt grønt. Det skete automatisk,
når et fly faldt ned i vandet, for at man
lettere kunne finde piloten, hvis han var

En af Falcks redningskorps` frømænd fra Århus gik ud i
båden sammen med militær og fiskere fra Ålbæk. Det er
frømandsleder Skjoldborg fra Falck i Århus der står op i
båden. I bagstavnen frømanden.

sprunget ud med faldskærm over havet.
Ud for kysten fandt man en gummibåd.
Ved 14- tiden kom fire jetjagere fra
Karup flyvestation og kredsede over
ulykkesstedet, muligvis for at lokalisere
vraget og meddele det tilbage til
flyvestationen pr. radio, eller for at
fotografere stedet. Der var kun 3-4 meter
vand, hvor jetjageren var gået ned. Om
natten gik Militærpolitiet på stranden for
at holde vagt ved de vragrester, som var
fundet i løbet af dagen og for at samle
ligdele, som drev i land, op. De blev lagt
i en zinkbalje, som stod i laden på Ålbæk
Mølle.
Om aftenen fandt nogle børn dele af
pilotens tøj et par hundrede meter øst for
nedstyrtningsstedet.
Lørdag den 19. ankom
havarikommissionen og i alt 10 Falck folk
fra Skive, Århus, Viborg og Silkeborg til
Ålbæk strand for at undersøge ulykken
nærmere. Ved hjælp af de undersøgelser,
der i forvejen var foretaget af frømænd fra
Falcks redningskorps, fandt man hurtigt
liget af den omkomne pilot Sven Diget
Sørensen. Det var tydeligt at se, at det
var en voldsom ulykke, der var sket. Der,
hvor man fandt piloten, var dybden kun
lidt over en meter.
I løbet af formiddagen var der
efterhånden samlet mange mennesker på
stranden ved Ålbæk. Der var et betydeligt
opbud af militær, politi og redningsfolk,
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Dele af maskinen
som blev fundet på
stranden Man ser
maskinens næsehjul
og nogle forvredne
plader.

og mange mennesker fra egnen var
kommet for at overvære undersøgelsen.
Militærpolitiet foranstaltede imidlertid
ret hurtigt en afspærring både for at
lette undersøgelsen og for at holde folk
væk fra stranden, hvor der lå spredt
ammunition fra jetjageren. Militærpolitiet
blev på stranden og holdt vagt i
weekenden. I løbet af weekenden var der
flere hundrede tilskuere og flere biler end
på den største badesøndag.
Den anden jetjager var også tæt på at
styrte ned
Om de nærmere omstændigheder ved
ulykken, kan der ifl. havarikommissionens
afhøringer oplyses, at da de to jetjagere
var over Vestsalling, ledede Sven
Diget Sørensen formationen. Hans
kammerat flyverløjtnant K. Poulsen i
den efterfølgende jetjager skulle følge
hans bevægelser. Uvist af hvilken årsag
foretog Sven Diget Sørensen pludselig
et stejlt dyk i en så stor hastighed, at
den overskred den maksimumsfart, der
var tilladt. Med en fart omkring 900 km
i timen strøg den førende jetjager mod
jorden, og K. Poulsen fulgte efter, indtil
han mærkede, at han var ved at miste
herredømmet over flyet. Det lykkedes
ham at rette sin maskine op, mens Sven
Diget Sørensen ramte vandet med et
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brag. Forinden lød der to eksplosioner,
der sikkert var fremkaldt ved den
voldsomme fart og ved, at noget havde
revet sig løs i jetjageren. Når jetjagerne
kom op over den hastighed de måtte
flyve, mistede de flyveegenskaberne, idet
rorene ikke længere fungerede på normal
måde. Man antog, at det var det, der var
sket med Sven Diget Sørensens maskine.
Han havde mistet kontrollen over den og
var styrtet ned.
Det var et fantastisk held, at piloten i
den efterfølgende jetjager nåede at rette
sin maskine op. Han havde selv været
ved at forulykke, men nåede at bremse
farten, inden det var for sent. Under
eksplosionerne var den forulykkede
jetjager allerede begyndt at bryde
sammen i luften, og den var blevet
sprængt i stykker, da den ramte vandet.
Efter at have undersøgt de vragdele, som
var bjærget i land, mente kommissionen,
at de kunne fastslå, at den nedstyrtede
jetjager havde gennembrudt lydmuren
under den skæbnesvangre neddykning.
Dette forhold forklarede i øvrigt det eksplosionsdrøn, flere beboere hørte, inden
maskinen styrtede ned.
Hævningen af den nedstyrtede jet
varede hele lørdag eftermiddag og
blev foretaget af Falck i Skive med
bistand af to frømænd fra Århus. En
del af vragstumperne kunne samles op
i fiskerbåde, mens motoren og andre
tunge dele måtte trækkes i land med
spil. Det meste af maskinen lå ovenpå
fjordbunden, hvorimod bl.a. motoren
havde boret sig ned i sandet.
Der har altid gået rygter om, at motoren
ikke blev bjærget, da man ikke kunne
trække den fri af bunden, men om det er
sandt, ved jeg ikke.
Det viste sig, at den dræbte pilot, Sven
Diget Sørensens kæreste, frk. Birgit
Reinholdt, Herning, blev underrettet om
ulykken på en meget ubarmhjertig måde.
Frk. Reinholdt var tjenestegørende på
flyvestationens taktiske hovedkontor som

lotte, og hun havde gennem radioen fulgt
hele flyvningen og hørt, hvorledes hendes
kæreste styrtede ned og blev dræbt.
Der drev stadig en del vragrester i
land, og der lå en del ammunition i
strandkanten. Der var mange, som
forsøgte at sikre sig et projektil eller
et stykke metal fra jetjageren, men
fra militærets side advarede man
indtrængende folk mod at beholde
ammunitionen. Den var blevet beskadiget
ved ulykken, og der skulle måske kun et
let tryk til at få den til at eksplodere.
Kirkebogen og mindehøjtidelighed ved
kapellet i Skive
I kirkebogen for Lihme sogn står der
den 18. november 1955 under døde
mandkøn Dødsdagen: 1955 – 18.
november. Dødsstedet: I flyvemaskine
over Aalbæk Lihme sogn Rødding
herred. Begravelsesdagen: 1955 – 24.
november. Begravelsessted: Vestre
Kirkegård København. Den afdødes
fulde navn: Sven Diget Sørensen.
Erhverv og bopæl: Ugift flyverløjtnant
af 2. grad af reserven fra flyverstationen i
Karup. Født i Hvidovre sogn 9. juli 1933.
Søn af fiskemedhjælper Aage Sørensen
og hustru Oda Rosa Charlotte Møller.
Antagelig ved for stærk fart sprængtes
den omkomne og maskinen totalt over
Aalbæk strand. Den afdødes alder
fødselsår og dag: 21 år – 1933. 9.
juli. Af hvilken præst begravelsen er
foretaget: Pastor Behrendz København.
Båren med den dræbte flyverløjtnant
Svend Diget Sørensen, der omkom den
18. nov., blev den 22. nov. ført fra kapellet
ved Skive Sygehus til Søndermarkens
Krematorium i København.
Et æreskontingent bestående af en halv
snes af flyverløjtnantens kammerater,
stod vagt ved båren, og i kapellet holdt
flyvestationens feltpræst, pastor Zeuthen,
en kort mindetale. Højtideligheden
sluttede med, at man sang en salme og
derefter førtes båren ud til rustvognen,

der kørte båren helt til København. På
hele turen ledsagedes bilen af en militær
bus med otte af den omkomne pilots
kammerater fra hans eget flyvehold.
En tak til fiskerne
Operationsofficer på flyvestation Karup
Niels Holst – Sørensen udtalte efter
at undersøgelsen var afsluttet, og det
var fastslået at ulykken skyldtes for høj
fart, at man var meget taknemmelig for
den hjælp, fiskerne ved Ålbæk strand
havde ydet. Fiskerne stillede deres
både til rådighed og hjalp selv til med
redningsarbejdet, og deres kendskab til
bundforholdene på ulykkesstedet havde
været til stor hjælp.
Lokale beboeres oplevelser
Ingrid Sørensen fra Ålbæk Mølle: Jeg
kan huske, at der stod en zinkbalje i
laden, hvor de mindre ligdele blev lagt
i, men de større blev lagt på gulvet i et
kammer.
Hans Hovgård boede tæt ved Ålbæk
Mølle: Jeg gik i Ålbæk skole. Da den
første eksplosion skete, sprang lågen
i kakkelovnen op. Da vi kom udenfor,
lugtede det kraftigt af benzin. På stranden
sagde Militærpolitiet til os, at hvis vi fandt
noget, skulle vi henvende os til dem.
Det lykkedes os alligevel at finde en del
stykker fra jetjageren og også en del
ammunition, som vi brækkede projektilet
af. Vi hældte en tynd stribe krudt ud,
og til sidst var der en lille dynge. Når vi
antændte det, brændte den tynde stribe
krudt, og når ilden nåede frem til dyngen,
flammede det kraftigt op.
Roma Nielsen boede tæt ved
fiskerhusene: Jeg sad i stuen, og
mor stod ved vinduet i gavlen, da hun
pludselig sagde: ”Der er da noget galt
med den flyver.” Jeg nåede dog kun at
se en vandsøjle, hvor flyet var faldet
ned. Min bror Kristian ville løbe om til det
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F-84G Thunderjet med Amerikansk bemaling

sted, hvor det var sket, men mor spurgte
om, han ikke kunne løbe op til Andreas
Madsen og slå alarm. Kristian sagde, det
havde han helt sikkert allerede gjort. Der
var dog ikke noget at se af selve flyet,
da han kom derom, men der lå nogle
vragdele på stranden. Han var den første,
som var på stedet. Jeg kan huske, at vi
havde nogle vragdele fra flyet, som far
havde lavet lysestager af.
Efter ulykken
Da der kom is på fjorden, var der nogen,
som slog hul i isen. Da der var ret
lavvandet i området, var det muligt at
fiske mindre vragdele op med en rive. Jeg
var ikke selv med til det, da jeg kun var
7 år på det tidspunkt, men jeg har set, at
nogen fandt en hel del stykker af flyet.
Lidt om F-84 Thunderjet
F-84 Thunderjet blev bygget i USA på
fabrikken Republic Aviation. Flyet blev
introduceret november 1947. Der blev i alt
bygget 7524 stk. Det var udstyret med en
Allison J35-A-29 motor og var bevæbnet
med 6 stk. 12.7 maskingeværer og var
i stand til at bære bomber herunder
atombomber op til 2020 kg.
Den 28. august 1951 fik Flyvevåbnet sine
første 6 stk. F - 84E. I alt fik Flyvevåbnet
239 fly som våbenhjælp fra USA. F-84 var
i tjeneste i ca. 10 år.
Der skete en del uheld med
Thunderjet. 18. marts 1954 standsede
forsvarsminister Rasmus Hansen al
flyvning med F-84, efter at fem piloter var
styrtet ned i løbet af en måned. Senere i
marts1954, blev flyvningen genoptaget.
I mange tilfælde var katapultsædet ikke
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udløst, og flyet ramte jorden med
fuld fart. Der var mistanke om, at
nogle af uheldene skete på grund af
ukontrolleret dekompression af cockpit
‘et, forårsaget af metaltræthed.
I årene 1950 – 55 havde Flyvevåbnet
79 totalhavarier, desværre med 62
dræbte til følge. Langt de fleste af
disse havarier var med F-84G.
Fra maj 1959 begyndte Flyvevåbnet at
udfase F-84, og erstatte dem med F –
100 Super Sabre.
Cockpit`et
i F -84G
Thunderjet

Kilder:
Skive Venstreblad
Skive Folkeblad
Wikipedia
Kirkebogen fra Lihme Sogn
Lokale navngivne beboere
Til sidst en tak til Niels Mortensen
på Skive Byhistorisk Arkiv for stor
hjælp.

Mor og barn gymnastik i en sen alder
Af Anne-Lene Smedemark

Hver mandag og torsdag aften er der høj
musik og sved på panderne i Spøttrup
Kulturhal, når mellem 20 og 25 kvinder
dyrker Cross Dance. Hjemme hos os
kalder vi det ”hop og spring”, - og mor og
jeg følges ad, - det må jo være en form
for mor og barn gymnastik ;O).
Cross Dance er en form for cardio (få
pulsen op) træning, styrke træning,
smidigheds- og balance træning, som
foregår til høj musik. Musikken sætter
tempoet for bevægelserne og dansens
koreografi.
Tina Agerholm er vores instruktør, og
hun formår at gøre dansene forholdsvis
simple, selvom vi måske ligner nogen, der
ikke helt er med på beatet. Tina har det
bedste humør og giver den virkelig gas i
timerne.
Alle kan være med, - i øjeblikket er
den ældste vel omkring 58 år, og den

yngste ca. 10 år. Hvis en deltager har lidt
skavanker i knæ eller albuer, så tilpasser
deltageren selv øvelserne undervejs og
sætter tempo derefter.
Vi går til makronerne, når vi hopper
og springer rundt. Sveden springer på
panden, vi griner, når vi laver ”forkerte”
trin, og vi koncentrerer os vildt om, at få
det hele til at se legende let ud.
Den første torsdag i hver måned hygger
vi efter træning i Spøttrup Kulturhals
Cafe, hvor Charlotte sætter kaffe, the og
lidt snacks frem til os. Så er der lige tid til
lidt snak på kryds og tværs.
Det er mega hyggeligt at følges ad til
sport, for vi får nogle fælles oplevelser,
som vi kan snakke om. Vi har min
storebrors kæreste, Sophie, med, og min
moster, Hanne, er også med. Så har vi
nogle fælles oplevelser at snakke om, når
vi ses.

Mor og barn gymnastik i en sen alder. Det er tydeligvis
hyggeligt for Dorte og Anne-Lene.
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Lihme Bladet donerer brudebuketten
Af Marianne Husted

I december-nummeret af Lihme
Bladet i 2016 udloddede bladet en
brudebuket. Den var tiltænkt det første
par, der fik taget bryllupsbillede under
de blomstrende japanske kirsebærtræer
ved ”Vores sted” eller Tumlestedet
midt i Lihme og holdt bryllupsfest i
Medborgerhuset.
Ingen brudepar har i 2017 levet op til
de to betingelser og lagt billet ind på
brudebuketten. Men ting tager tid. Og
rosa rimer også på romantik i 2018. Kom
an, kommende brudepar. Bliv fotograferet

indhyllet i et rosa flor, hold bryllupsfest i
Medborgerhuset og vind brudebuketten!

Nyt legeområde for vuggestuebørnene i
Børnehuset Fjordbo

Af Hanne Lind Nielsen, Leder Børnehuset
Fjordbo

Vuggestuen i Børnehuset Fjordbo har
nu fået deres eget legeområde på
legepladsen. Det er sat hegn op, så det
bliver muligt at gå på legepladsen direkte
fra vuggestuen. På legeområdet vil der
blive etableret en sandkasse, bord/

bænkesæt og lavet et legehus. Det nye
legeområde betyder, at små og store kan
lege uden at skulle tage hensyn til/passe
på hinanden, når alle er på legepladsen.
Vi vil gerne opfordre alle til at huske at
lukke lågerne, når de leger på vores
legeplads.

Fillip, Adam, Celina, Eric, Frey, Luca, Daniel, Lene
og Lia.
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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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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Her i efteråret kom vi i gang med
foredragsrækken om kirkehistorien. Her
ser vi på kristendommens betydning og
indflydelse på samfundet op gennem
historien. Foredragene kan høres
enkeltstående med der er også en linje og
sammenhæng. Omdrejningspunktet for
foredragene er Lihme Kirke.
I oktober 2017 fortalte museumsinspektør
Turi Thomsen om Lihme Kirke og de spor,
der kan ses pga. kirkens høje alder. Hun
fortalte om kirkens udseende og om den
tid eller de tider, hvor den er bygget og
tilbygget.
Dette foredrag blev fulgt op i november af
forfatter og højskolelærer Poul Abildgaard
som fortalte om reformationen i Danmark,
og hvordan styreformen ændrede sig
fra ”Bananstat til diktatur” – med en
enevældig konge.
Vi fortsætter foredragsrækken i 2018.
Tirsdag den 6. februar 2018 vil tidl.
museumsleder Gudrun Gormsen fra
Hjerm holde foredrag om Lihme Kirke
og sogn i oplysningstiden. Foredraget vil
bl.a. fortælle om de samfundsmæssige
ændringer i slutningen af 1700-tallet,
skoleloven i 1814 og kirkens rolle i den
forbindelse.
Vi slutter foredragsrækken torsdag 22.
marts 2018, hvor Provst Susan Aaen vil
fortælle om folkekirkens udfordringer i
dagens Danmark og rolle i et landsogn
som Lihme.
Vi havde ”Vælgermøde” i starten af
november. Det blev en fin aften. Vi fik
lejlighed til at spørge og kommentere
overfor et politikerpanel, som var rigtig
veloplagt. Vi kan glæde os over, at alle
vil vores område det rigtig godt. Man
ønsker en balanceret udvikling for hele
Skiveegnen. Den offentlige service vi har
i dag, vil man bevare eller udbygge. Det
er gode konklusioner fra debatten. Og
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samtlige politikere vil gerne støtte, at vi
får en cykelsti fra Lihme til Aalbæk. Så
kan vi vel ikke ønske os ret meget mere
fra denne aften.
Selve juletiden indledte vi på sædvanlig
vis ved, at vi tænder lys på Lihme
Kirke fredag den 17. november 2017
med fakkeloptog fra kirken til Lihme
Medborgerhus. Når vi sådan står ved
nordvæggen ved Lihme Kirke, kan der
tælles over 160 i alle aldre. Og flere
stødte til ved Medborgerhuset. Det er
hyggeligt at mødes og starte juletiden
sammen.
Vi skal i gang med kontingentindsamling
for 2019. Vi regner med at komme rundt
lige efter jul, lidt senere end vi plejer. Vi er
ved at komme på Mobile Pay, men der er
lidt formaliteter der skal på plads, fordi vi
er en forening. Når alt kommer i orden, vil
vi både kunne betale ved ”home banking”
med overførsel samt Mobile Pay. Endelig
vil man også kunne betale kontant enten
når vi kommer rundt eller senere direkte
til Jane Svenningsen.
Vi fik i sin tid støtte til bygning af
Lihme Medborgerhus af Lokale og
Anlægsfonden. Vi var med i fondens
”Projekt om udvikling af forsamlingshuse”.
Projektet omfattede tre forsamlingshuse.
LOA har bedt virksomheden
Gemeinschaft om at evaluere projektet
og vi er bedt om at deltage i denne
evaluering.
Der bliver sendt mail rundt via Lihme
Mailservice samt Facebook (Lihme Info).
Her vil der være link til et spørgeskema,
som flest mulige, både brugere af
Lihme Medborgerhus og andre gerne
skulle udfylde. Det tager kun 5 minutter.
Linket med spørgeskema er: : https://
da.surveymonkey.com/r/PKP7CWZ
Undersøgelsen vil blive fulgt op med
et besøg af Gemeinschaft onsdag den

24. januar og torsdag den
25. januar 2018, hvor de
gerne vil tale med brugere
af medborgerhuset. Det
passer sammen med
vores fællesspisning og
generalforsamling.
Endelig vil Gemeinschaft
afholde en debataften
den 7. marts 2018 kl. 1921, hvor de vil fortælle
om deres resultater og
debattere medborgerhusets
fremtid med os. LOA
skal gerne få noget ud af
denne evaluering til gavn
for de projekter, de støtter
fremover. Men vi vil helt
sikkert kunne få inspiration
og nogle ideer til at udnytte
vores medborgerhus endnu
bedre.

Annoncering for et af
foredragene i Lihme
Medborgerhus på
informationstavlen ved Katkjær
vest for Skive.
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Arrangementer i Lihme

Januar
08. jan. kl. 14.00 Oplæsning v. Ane Marie Henriksen i Lihme Medborgerhus.
08. jan. kl. 14.30 Lotterispil. Lem Ældrecenter
09. jan. kl. 14.30 Stolegymnastik starter igen efter jul
15. jan. kl. 14.00 Oplæsning ved Ane Marie Lihme i LihmeMedborgerhus
18. jan. kl. 14.00 Strikkecafe Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen.
22. jan. kl. 14.00 Foredrag v. /P.K.Nielsen om Jeppe Åkjær. Pensionistforeningen
22. jan. kl. 14.30 Historie læsning ved Ane Marie Henriksen. Lem Ældrecenter
25. jan. kl. 18.00 Fællesspisning
25. jan. kl. 19.30 Generalforsamling i Lihme Borgerforening
29. jan. kl. 14.30 Underholdning ved Limfjords Douen. Lem Ældrecenter
Februar
05. feb. kl. 14.30 Lotterispil. Lem Ældrecenter
06. feb. kl. 18.00 Fællesspisning
06. feb. Kl. 19.30 Foredrag v. Gudrun Gormsen. Lihme Kirke og sogn i oplysningstiden
11. feb. Kl. 10-12 Fastelavnsfest. Lihme Borgerforening
15. feb. kl. 14.00 Strikkecafe Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen.
19. feb. kl. 14.30 Underholdning med Poul Burgaard. Lem Ældrecenter
20. feb. Kl. 18.00 Vinterfest i Lihme Medborgerhus. Lem-Vejby, Lihme
Pensionistforeninger.
Marts
1. marts kl. 19. Koordinationsgruppemøde for foreninger i Lihme
7. marts kl. 19. Borgermøde og tilbagemelding fra ”Gemeinshaft” om projekt Lihme
Medborgerhus.
10. marts kl. 18. Running dinner
12. marts kl. 14.30 Lotterispil. Lem Ældrecenter
15. marts. kl. 14.00 Strikkecafe Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen.
21. marts kl. 10.00 Aktivdag med foredrag/Tapio Juhl om Finnebørn.
Pensionistforeningen.
22. marts kl. 18. Fællesspisning
22. marts kl. 19.30. Foredrag: ”Folkekirkens udfordringer i dagens Danmark og rolle i et
landsogn som Lihme” ved pastor Susan Aaen.
25. marts. Palmesøndag i Lihme kirke.
26. marts kl. 14.30 Fællessang med gl. kendte sange i samvær med John. Lem
Ældrecenter

Gentagende arrangementer:
”Gymnastik ved Kis” i gymnastiksalen hver mandag kl. 18.30
Stolegymnastik i Medborgerhuset hver tirsdag kl. 14.30
Bob, Rummikub m.v. hver onsdag i Medborgerhuset kl. 14.00
Vinterbadning hver søndag ved Sejlerhuset, Gyldendal Havn kl. 10.
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Dagli`Brugsen i Lihme kl. 8.00
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Visionsdebat II i Lihme
Af Claus V. Mikkelsen, formand for
Lihme Borgerforening
Lørdag den 25. november 2017 blev der
afholdt borgermøde for Lihmeområdet om
visioner for udvikling af området på en 10
– 20 års horisont. Mødet var opfølgning
på et tilsvarende møde i april 2017.

Formålet med visionsdebatten er at
diskutere visionen for hele Lihmeområdet.
Lihmeområdet afgrænses geografisk til at
være sammenfaldende med Lihme sogn.
Lihme Borgerforening var initiativ tager til
mødet, og der deltog 15 borgere. Henrik
Willadsen fra Pro-vins Aps hjalp igen med
debatten. Indledningsvis blev der samlet
op på drøftelserne på sidste debat (april
2017).

For at komme videre er følgende aftalt:

Der gennemføres en Visionsdebat III
i løbet af foråret 2018. Lihme Borgerforening indkalder.



Der indkaldes til et møde for alle
foreninger og interessenter, tilsvarende mødet vi havde omkring
landsbyklyngesamarbejder. Mødet
planlægges til den 1. marts 2018,
hvor vi vil drøfte styring af projekter,
organisering og mandat for aftaler,
koordinering mv.



Ved Visionsdebat I (april 2017) blev
der identificeret forskellige projekter og forhold som umiddelbart kan
bringes på plads. Denne liste blev
kort gennemgået og der laves en
projektgruppe for sti mellem Lihme
og Aalbæk. Andre mindre projekter
søges løst af Lihme Borgerforening
med flere. Projekterne omfatter:

1.

Cykelsti fra Lihme til Ålbæk Strand
langs landevejen.

Vi er enige om, at en vision for
Lihmeområdet skal omfatte fire
overordnede elementer:
Bosætning
Vedligeholdelse og bevarelse
Fællesskab
Landskab og natur
Med udgangspunkt i disse fire
overordnede elementer blev der
gennemført gruppedrøftelser med
efterfølgende fremlæggelse og diskussion
i plenum. Vi fik nogenlunde defineret,
hvad vi forstår omkring indholdet for de
fire elementer for visionen og erkendt,
at der er en indbyrdes afhængighed og
sammenhæng mellem de fire enkelte
elementer.
Hvordan kommer vi videre?
Der er behov for at arbejde videre med
selve formuleringen af en vision for
Lihmeområdet. Her skal vi tale mere
om de fire elementer og formulere en
vision med underliggende strategier for
de enkelte områder. Disse strategier
kan/skal igen nedbrydes i projekter og
handleplaner.

Der etableres snarest en projektgruppe. Aktion Lihme Borgerforening
2.

Cykelsti til fra Lihme til Gyldendal
langs landevejen, men evt. med mulige omlægninger på delstrækninger
på markveje.
Der etableres en projektgruppe i
løbet af 2018.

3.

Et ”Madpakkehus” og bænke samt
”Mødested” ved søen øst for Lihme
Kirke.
Afventer, drøftes med forældregruppen til Fjordbo mhp. etablering af projektgruppe.

4.

Skovlegeplads ved lund/sø øst for
Lihme Kirke.
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Afventer, drøftes med forældregruppen til Fjordbo mhp. etablering af projektgruppe.
5.

Særudgave af Lihme Bladet, som
henvender sig til potentielle tilflyttere
til Lihmeområdet. Særudgaven skal
bl.a. fordeles til ejendomsmæglere.
Aktion Lihme Bladet. Ingen tid/
termin.

6.

Vækstinitiativ eller samling af interesserede, som kan indgå i erhvervsmæssige netværk bl.a. med henblik
på nethandel. Andelstanker om deleøkonomi eller fællesskab om bygninger, redskaber og maskiner. Her kan
vi evt. lave en Café-aften og få startet
op på ideen.
Afventer.

7.

Kommunikationsmæssigt få linket til
www.lihmelandsby.dk mere udbredt,
bl.a. på byskiltet og infotavlerne
til Lihme. Derudover få Fjordbo
på hjemmesiden og evt. etableret
en oversigt visende køb/salg af
ejendomme i Lihmeområdet.
Igangsættes i løbet af 2018.
Koordineres af Lihme Borgerforening og forældre Fjordbo

8.

Forlængelse af fortov ved Amtsvejen
(ca. 10 m.) ved østlige byskilt, så
fortovet kommer til at hænge sammen med stisystemer om Lihme. Lige
nu er der vejkant/rabat.
Aktion Lihme Borgerforening,
der retter henvendelse til Skive
Kommune.

9.

Opdatering af Infotavlerne.
Aktion Lihme Landsbys Støtteforening, ingen termin

10. Brande Lihmeområdet med bl.a.
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landsby med fællesskab, natur med
bl.a. Kås, strandene, fjorden, morænelandskaber samt Gyldendal Havn
og svømmeland i Ålbæk.
Løbende
11. Initiativer som udvikler og forskønner
Lihmeområdets landskab/natur.
Afventer og konkretiseres.
12. Huse eller bomuligheder i Lihmeområdet for seniorer, så de ved fraflytting af deres ejendom, kan vedblive
med at bo i området. Evt. i form af
andelsboliger med faciliteter for den
ældre generation.
Der etableres en projektgruppe i
løbet af 2018.
13. Yderligere løft af krydset i Lihme ved
etablering af en Café tæt på Lihme
Brugs.
Afventer og konkretiseres, herunder om der er private investorer/iværksættere, som ønsker at
løfte denne
14. Styrkelse af den lokale dagligvarebutik, håndværkere og serviceerhverv.
Løbende.
Hele referatet kan finde på www.
lihmelandsby.dk

49

Vejby Vognmandsforretning
& Stouby Transport ApS
tilbyder vognmandskørsel med ...
•Kran/container
•Suge/blæse bil
•Rendegraver

•Minigraver
•Minilæsser
•Levering af
sand & grus

Søren:
24 26 32 13

Børge:
20 46 16 19
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Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk
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04-07-2012 10:48:01

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup

Møllegade 3 i Ramsing
7860 Spøttrup
Bestil tid på tlf. 20922258 efter kl. 13

www.jonsered.dk

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

Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00

GUL PR!S

GUL PR!S

lg
ALTID et stort udva
er
ug
br
du
R
RE
VA
AF DE
i hverdagen...
!
- til discountpriser

GUL PR!S

GUL PR!S

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

GUL PR!S

GUL PR!S
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Følgværdigrundlag
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
for-at
Ring og lad
os arrangerehinanden
din næste
Vi accepterer
og respekterer
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.

GUL PR!S

GUL PR!S

Kirsten
Kirsten Munkesø
Munkesø
Nørregade 9,
9, Balling
Balling
Nørregade
7860 Spøttrup, 9756 4167
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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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
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Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

www.skp-el.dk

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

Søndergade 3

• Balling

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

Sommeråbningstider 15.6 til 15.9: Lørdag 9-14 og søndag lukket.
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Kæmpe indendørs vandland
Tæt på børnevenlig strand
Stor sjov legeplads
20 m 2 luksus hytter med hems
Se mere på: www.limfjords.dk
Limfjords Camping & Vandland
Ålbæk Strandvej 5 · 7860 Spøttrup
Tlf +45 9756 0250

ms
olfbane
dk

land
øttrup
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