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Rådyr og Fugl Fønix

Af Marianne Husted
		
Her er så dejligt herude
		
på landet. Især om
		
sommeren synes jeg,
		
som elsker sol, varme
og blomster i flor.  

		
Nu er det Pinsedag
		
og knap en måned
		siden, bukkejagten
gik ind. I den tid havde min udkårne
været ramt af en uro, som ikke kommer
over ham på andre tider af året. Han
vågnede før vækkeuret ringede, stod op
før solopgang og drog ud med sin riffel
over skulderen. Mens jeg forberedte
morgenmaden, kunne jeg se ham komme
tilbage igen. Tomhændet. En søndag
viste jeg ham fornøjet, at jeg havde
flyttet et lille rønnebærtræ dagen før.
Det eneste, han så, var træets trævlede
bark, hvor en buk åbenbart havde fejet
sin opsats. Om aftenerne rodede han
igen med patroner og måtte af sted i den
grønne jakke og camouflagenettet. Helt
tændt blev han i går aftes, hvor han var
ude at rekognoscere på sin foretrukne
jagtmark ved dyrevekslen gennem min
fars frugthave og om til en lille klat træer.
Stakåndet kom han hjem og berettede
om den seksendede, der stod bare ti
meter fra ham og havde en hvid blis på
næsen. Og han havde hørt en rå smælde.
Brunsttiden er gået ind.
Da jeg så kiggede ud på havebordet her
til morgen, lå der et rådyr. Og jeg vidste,
at der nu er ro på manden igen. Jeg fik
hele historien. Fra sit skjulested kiggede
han den første halve time på en grævling,
der kom sjoskende og fandt hen til nogle
gamle avner fra sidste års korntørring,
som den mæskede sig i. Bagefter kom
en rå med lam forbi. Og så kom bukken.
Inde fra min fars køkkenhave, hvor
jordbærplanterne i den sidste uge var
blevet spist fra en ende af. Det var den
samme buk, som aftenen før. Død ved
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første skud, som gik lige igennem. Inden
han gik derfra med byttet, både hørte og
så han endnu en buk. Og jeg tænker, at
så bliver der også rådyr med lam næste
år, og naturen kan fortsat gå sin gang.
En hel anden sag er, hvordan det kommer
til at gå i Lihme, når skolen lukker lige om
lidt. Gæve folk lægger en masse kræfter
i at arrangere en sammenkomst og en
fest den 16. august for at markere det
fællesskab, som alle, der har gået i Lihme
Skole, er rundet af. Men hvad så bagefter,
når der ikke længere er en klokke som
ringer og får børn til at stimle sammen i
Aktivitetshuset til fælles morgensamling.
Og når det vil være forkert at sige, at vi
skal mødes på skolen til det ene og det
andet om aftenen, som er med til at binde
os sammen som Lihme-boere. Foreløbig
er det lykkedes at bevare børnehaven
i byen ved at flytte den om i skolens
bygninger. Og det er lykkedes at oprette
en vuggestue samme sted. Så ved at
bakke godt op om disse institutioner
og sende byens små i det lokale
pasningstilbud har vi forhåbentlig mange
år frem fortsat et naturligt mødested i
byen. Forsamlingshuset er også i spil.
Jeg håber, at vi med fælles indsats ender
med at få det hele til at gå op i en højere
enhed og som Fugl Fønix genopstå i en
ny og attraktiv form. Til glæde for børn,
unge, voksne, gamle og fællesskabet.
God sommer.

Fugl Fønix er en smuk gammel fabelfugl, der indgår
i både ægyptiske, persiske, græske og kristne
myter. Trods den værste modgang, hvor fuglen
fortæres af flammer, så rejser den sig som forynget
af asken og endnu mere pragtfuld.
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Smil og hjemmelavet dansk mad i
Restaurant Gyldendal
af Marianne Husted
”Vi prøver at trylle det frem, kunderne
ønsker,” siger Laila Andersen, der er
ny indehaver af Restaurant Gyldendal
og ser det som sin fornemste opgave
at tilfredsstille kunderne mest muligt.
Cheftjener Rikke Staun stikker hovedet
ind i restaurantens køkken og spørger,
om de har andet end æbletærte som
dagens kage. Laila finder straks en
chokoladekage frem i kølerummet og går
i gang med at pynte to kagetallerkener.
Hindbærpuré i et stilfuldt mønster.
Flødeskum dekorativt toppet op. Og så
lun æbletærte til den ene gæst, som skal
have sødt til kaffen, og chokoladekage
til den anden. Rie skubber til svingdøren
og er tilbage i restauranten med det,
gæsterne gerne vil have.
”Vi bager selv, når der er tid til det,
ellers serverer vi kvalitetskage, som
vi køber,” forklarer Laila. Dampede
limfjordsmuslinger, røget krondyr, stegte
rødspætter og husets bøf af oksefilet
er nogle af retterne på menukortet.
Restaurant Gyldendal går meget op
i at lave tingene fra bunden,
så Laila og kokken Claus
Ekelund koger selv fonder
til supper og saucer, skærer
wienerschnitzler ud af
kalvelår og banker dem
og står også selv med de
hele oksefileter og skærer
dem ud.
Headhuntet
”Vi sælger også pomfrites
og nachos. Det er der
også stor efterspørgsel på.
Både hos børnefamilier
og folk, der har nydt et par
fadøl eller et glas rosévin
på terassen og er blevet
lidt sultne,” siger Laila,
som blev kontaktet af

4

restaurantens bestyrelse, da den søgte
en ny forpagter. Hun var da på fjerde
år i et godt job i Spøttrup Kulturcafé
ved Spøttrup hallen, hvor hun oplevede
stigende salg og havde fået opbygget
en god kundekreds. På trods af det, blev
hun nysgerrig overfor, hvad bestyrelsen
kunne tilbyde. Efter en snak med to
af bestyrelsesmedlemmerne og lidt
betænkningstid, sagde hun ja tak til
opgaven i starten af foråret. Herefter er
det gået stærkt og har også været hårdt,
for frem til 3. juni skulle Laila både drive
hallens café og den nye restaurant ved
havnen, som skulle stå klar til at tage
imod gæster til påske.
”Det går bare supergodt. Folk er rigtig
glade. Det har nyhedens interesse, og
de vil se den nye giraf,” fortæller Laila
om sæsonstarten. Hun har været nødt
til at øge personalestaben ud over sine
to faste medarbejdere, Rie og Claus,
så der nu også er fire deltidsansatte i
serveringen og to i opvasken. Laila håber,
at både hun og de to fuldtidsansatte

Laila og Claus gør kødet klar.

Claus Ekelund, Laila
Andersen, Rie Staun
og Kirsten Andersen
hygge ved den
fantastiske udsigt
i restauranten.

Restaurant Gyldendal ligger højt
over den maleriske Gyldendal Havn.
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medarbejdere kan leve af restauranten.
De har en drøm om, at restauranten ved
havnen også skal holde åben til vinter.
Hen over sommeren vil de vurdere om
der er basis for det. Efter den første
måned har restauranten med den smukke
fjordudsigt allerede dannet rammen om et
krondiamantbryllup, en 90 års fødselsdag
og en 60 års fødselsdag.
”Vi arrangerer selskaber, sælger mad ud
af huset, leverer smørrebrød på bestilling,
og så har vi selvfølgelig a la´carte kortet,”
nævner Laila i flæng om restaurantens
tilbud, mens hun tørrer de store gasblus
og fliserne omhyggeligt af, så køkkenet
står klar til Claus. Han møder ind klokken
16, hvor frokostserveringen slutter, og
det er tid til at forberede aftenkortet eller
aftenens buffet.
”Frem til aftensmaden er der mulighed
for at få en ostemad eller dagens kage,”
siger Laila og sikrer dermed, at også en
lille sult kan blive stillet, når der er ønske
om det.

Rie viser desserten frem.

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
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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.

Vi holder åbent hver dag
kl. 11.30 - 22.00
Bordbestilling: 9756 0166
Følg os på facebook og
www.restaurantgyldendal.dk
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Børnene i Lihme er dygtige til
at synge.

Afslutningsfest for Lihme Skole
Af Bente Sørensen

”Og det siger: Boom, Boom når skolen
eksploder´, nu skal vi ikke gå her i
Lihme mer´”. Sådan sang børnene i
Lihme til sommerfesten i maj og sådan
sang børnene til afslutningsfesten for
Lihme Skole og SFO lørdag den 21.
juni. Og dermed var det besluttet, at vi
nødvendigvis måtte slutte skoleåret med
et brag. Et brag af en fest og en fest som
skulle ende med et brag, og sådan blev
det. 150 tilmeldte børn og voksne mødte
op til et brag af en fest. Ingen kunne se
at dette var en afslutningsfest. Det var på
alle måder en fantastisk, sjov, afslappet
og underholdende dag for både børn,
personale og forældre. Det blev som det
altid har været på Lihme Skole – gjort
med manér.
Dagen startede med et fælles kaffebord,
hvor mængden af kager ville have gjort
enhver bagerforretning til skamme.
Herefter sang børnene en sang om
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lærerne, som de havde skrevet i
samarbejde med deres musiklærer
Rasmus. Bente holdt en tale om
overgangen fra den trygge rede til nye
udfordringer og hele personalet fik en
efter en overrakt en gave (to små fugle i
glas) medfulgt af tre personlige ord, som
børnene havde sagt om hver enkelt.
I løbet af dagen var der store mængder
af aktiviteter for alle som havde lyst til
at deltage. Her var hoppeborg, Human
Football, forskellige boder med: Pilekast
mod balloner, Dåsekast, ansigtsmaling,
Chilismagning, Det muntre køkken og
Rollespil, samtidig var der gratis popcorn
og candyfloss til alle. Underholdning i
form af levende musik, blev leveret af
bandet ”Annoying Neighbors”. Der var
fælles aftensmad, hvor gymnastiksalen
var pyntet op til den helst store
guldmedalje. Peter Fogde Mikkelsen
holdt en tale for byen og for personale,
hvor han sammenlignede byens borgere

med granit og hvor han ganske fortjent
roste personalet for at holde gejsten til det
sidste. Talen blev afsluttet med kæmpe
klapsalver for personalet og en skål for
fortiden og fremtidens Fjordbo i Lihme.
Om aftenen var der arrangeret skattejagt
og diskotek med alt hvad dertil hører, og
alle som bor i Lihme og omegn, kan nok
nikke genkendende til at festen sluttede
med et kæmpe brag. Et brag som
resulterede i at de mange trætte børn gik
hjem, mens de sang: ”Og det siger Boom,
Boom når skolen eksploder´!
En stor tak til de sponsorer, som var
med til at gøre dagen uforglemmelig for
alle som deltog: Dagli Brugsen i Lihme,
Limfjords Camping og Vandland, Den

De helt uundværlige bedster slog til igen.

Jyske Sparekasse, Kims A/S og VSD
og ikke mindst en stor tak til de mange
frivillige som har ydet en kæmpe indsats
for at gøre det muligt. En afslutningsfest
som vi sent vil glemme.

Pige pjank og søde drenge.

Rollespil på fodboldbanen.
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Tør du???!!??

Bente Sørensen helt i
forgrunden holder tale
før festmiddagen i
gymnastiksalen.
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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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MiniChic har hjemme i
den meget smukke
Gl. Skole.

MiniChic og historien
Af Maj Sorin-Kristensen

færdigrenoveret, så ganske overskuelig
ud. Så på med arbejdshandskerne, en
masse materialer, gå-på-mod og et par
telefonnumre til gode håndværkere, og så
gik vi ellers i gang med hovedrenovering
af Lihmes skønne gamle skole.

Da vi overtog huset i 2005 var der ikke
meget glamour over det. Det var tydeligt,
at den gamle skole var præcis det navnet
antyder, nemlig gammel og havde set
lidt af hvert i tidens løb. Der var huller i
taget, yderdørene kunne ikke lukkes, en
stor del af ballustrene i trappegelænderet
var blevet sparket ud og brugt til at banke
løs på andre dele af husets indre, og det
hele kunne vel bedst beskrives som et
charmerende håndværkertilbud.

Det tog nogle år at nå igennem huset,
men i 2011 var det klart - jeg vil ikke sige
færdigt, for det bliver et gammelt hus
aldrig, men pludselig havde vi et helt
fantastisk hus med masser af sjæl og
masser af plads til vores rådighed. Så var
det tid til at finde på et nyt projekt, og så
opstod tanken til MiniChic.

MiniChic er meget mere end en
børnetøjsbutik MiniChic er også seneste
kapitel i en over 100 år gammel historie
her i Lihme, nemlig historien om den
gamle skole i Adelgade fra 1912.

Vi kom heldigvis fra et endnu mere
charmerende håndværkertilbud i Vejby
(ikke ret langt fra Lihme), og syntes at
den gamle skole, sammenlignet med det
meget nedlagte landbrug vi lige havde
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MiniChic var først tænkt som en
internetbutik med fransk børnetøj til
drenge og piger fra 0-12 år. Ideen har vi
egentlig haft i mange år, lige siden vi fik
vores ældste datter i 2002 og begyndte
at få bunker at lækkert fransk børnetøj
tilsendt fra den franske del af familien
(den bedre halvdel er franskmand). Vi har

i mange år undret os over, at man ikke
kunne finde det lækre franske børnetøj
i Danmark, og da jeg så pludselig i
slutningen af 2011 stod i et ophold mellem
to jobs, blev vi i familien enige om, at nu
skulle det være. Som sagt, så gjort og
efter mange og lange forhandlinger på
fransk med nogle af de største franske
børnetøjsmærker kunne vi i 2012 åbne
MiniChic.dk.
Det viste sig dog hurtigt, at det er meget,
meget svært at starte en internetbutik op
med i Danmark ukendte mærker - for
hvem søger lige efter noget, man ikke
kender på nettet? Jeg startede så med
at holde nogle homeparties, som var en
stor succes, og når jeg kom hjem, satte
jeg stativerne ind i vores store gamle
skolestue. En dag kiggede en veninde
derind og sagde: ‘det ligner da en hel
butik. Hvorfor sætter du ikke et skilt ud
på vejen?’. Så det gjorde vi så I første
omgang tænkte jeg, at det ikke ville have
den helt store effekt, for indrømmet,
Lihme er ikke verdens største by, men til
vores store overraskelse viste det sig at
være en rigtig god ide.

Det er muligt, at Lihme ikke helt er
verdens navle, til gengæld kommer der
faktisk rigtig mange mennesker forbi
herude alligevel. Der er turister fra de
mange sommerhuse i området og fra
vores store lokale campingplads i Ålbæk,
der er de mange lokale, der sætter pris
på at kunne shoppe godt børnetøj uden
at skulle ind til en af de større byer, og
så er der alle dem (og der kommer flere
og flere til), der kører langt for at handle
i butikken. Vi har i dag faste kunder fra
blandt andet Holstebro, Aulum, Viborg,
Nykøbing Mors og endda nogle der
kører helt herover fra Århus. Det ville
selvfølgelig aldrig have kunnet lade sig
gøre, hvis vi ikke fra starten havde valgt
at have et kæmpe udvalg, og kun gode
mærker man ikke lige finder andre steder
i Danmark.
Resultatet af åbningen af den fysiske
butik blev hurtigt, at internetbutikken
begyndte at vokse. Det fantastiske
ved at bo i et turistområde er jo, at de
besøgende kommer fra hele landet,
og rigtig mange der har besøgt den
fysiske butik fortsætter med at handle
Butikken er internetbaseret,
men har et rigtig godt besøgstal
i den fysiske butik også.

13

hver gang at få lov at høre en lille bid af
husets historie. Vi har haft besøgende
i alle aldre, der har gået i skole her, og
hver generation har sin historie, hvordan
læreren var, hvor man sad i skolestuen,
eller om man sad i den lille skolestue på
loftet, hvordan der så ud i skolegården,
hvordan toiletforholdene var og meget,
meget mere.
På den måde kan vi stykke husets
historie sammen lidt efter lidt. Man
finder ud af, hvornår der kom rigtige
toiletter i udhuset, hvor længe den gamle
gruekedel var i brug, hvem det er, der har
skrevet navne på vores endevæg, som
dengang lå i skolegården, hvilke lærere
der har boet her før os og hvordan haven
så ud dengang.
Maj Sorin-Kristensen ejer og driver
MiniChic. Maj er fransk gift, så valget
af fransk børnetøj var nærliggende.

i vores netbutik, når de kommer hjem.
Vi fornemmer også, at mange fortæller
om MiniChic i deres omgangskreds, når
de kommer hjem fra ferie, da der som
regel dukker mange nye netkunder op i
perioderne efter ferierne. Netbutikken har
i dag også kunder fra flere lande udenfor
Danmark, overvejende Norge og Sverige,
men til vores overraskelse har vi også
flere franske kunder, der bestiller -især
kjoler- hos os, hvis vi lige har den rigtige
på lager, og den er udsolgt i Frankrig.
Vi har også endnu en kategori af
besøgende, nemlig alle dem der har
en tilknytning til den gamle skole. For
vores hus har jo en lang historie forud
for MiniChics indtog i skolestuen. Det er
fantastisk at få besøgende, der kender
skolen fra tidligere. Mange har selv gået i
skole her, da skolen faktisk først lukkede
i 1976 og det er et privilegium for os
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For ikke ret længe siden havde vi et
besøg af en herre, som gerne ville vise
sin kone skolen. Han var i starten af
70’erne og havde en historie om vores
gamle hus med, der var lidt ud over det
sædvanlige. Det viste sig nemlig, at hans
bedsteforældre havde været lærerpar i
skolen under 2. verdenskrig, og at han
derfor var kommet meget i huset som lille
dreng.
Det var en rigtig spændende rundvisning
i vores gamle skole, hvor vi blandt andet
hørte om, hvordan der i en lille gang skjult
bag toilettet (som dengang nærmere
var et das) stod 3 motorcykler skjult
for besættelsesmagten. Motorcyklerne
tilhørte vores gæsts far, som dengang
var smed i Ramsing og som bestemt ikke
havde lyst til at lade sine motorcykler
annektere. Dengang var overetagen af
beboelsen ikke benyttet, og der blev skjult
flygtninge deroppe. Efter krigen rejste
lærerparret videre til en bestyrerstilling
på Hjerl Hede, også en rigtig spændende
fortælling, som vi dog ikke vil bringe her.
Sidenhen fortsatte undervisningen i
Lihme med 2 klassetrin her på vores
skole, og de andre klassetrin fordelt på

to andre skoler i byen. I 1976 blev al
undervisning samlet på en ny skole i
Lihme, og vores hus blev overtaget af den
daværende lærer som privatbolig. I dag
er det så vores familie, der er så heldige
at bo i huset, de seneste to år endvidere i
selskab med MiniChic.
I løbet af de sidste 2 år er MiniChic
vokset fra en god ide på tegnebrættet til
at fylde hele den gamle skolestue med
et stort udvalg i børnetøj og skønne ting
til børneværelset. Vi har udvidet fra den
oprindelige aldergruppe 0-12 år, til nu at
gå helt fra 0-16 år, og planen med det
rent franske udvalg har fået en enkelt
australsk tilføjelse. Grundkonceptet er
stadig intakt, nemlig at tilbyde et stort

udvalg til børn, som det er værd at køre
efter. Her skal man kunne finde noget, der
skiller sig ud fra mængden, til priser hvor
alle kan være med.
Så den gamle skole i Lihme lever videre
i bedste velgående og er, efter en pause
på 35 år, igen åben for besøgende. En
lang historie fortsætter, og vi glæder
os til at være en del af den fremtidige
fortælling. Alle der har lyst til at se
den gamle skole og besøge MiniChic,
er meget velkomne til at kigge forbi.
Åbningstider og adresse kan findes på
www.minichic.dk.
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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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Cykelløb for de seje
Billeder af Mille Jensen
Tekst af Marianne Husted

”Det er ikke for tøsedrenge, man skal
virkelig have viljen til det,” siger 14-årige
Jonas Jensen. Fem til syv dage om ugen
trækker han i cykeltøjet, spænder den
hvide Rudy cykelhjelm på hovedet og
træder hårdt i pedalerne på sin FRW
racercykel. Tit på vejene omkring Lihme,
hvor han suser forbi som et gult og rødt
lyn.
Cyklen er Skive Cykelklubs største, og
den lejer Jonas, indtil han er parat til at
købe sin egen cykel, der kommer til at
koste mindst 20.000 kr. Heldigvis har han
gemt sine konfirmationspenge til formålet.
Han startede i cykelklubben for knap to
år siden og træner nu tre til fire gange om
ugen sammen med klubbens otte andre
unge cykelryttere. Godt hjulpet på vej af
deres træner, som engagerer sig meget i
de unge.

Jonas har en rigtig god
krop til at være cykelrytter.
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Horsens, Hjørring, Hedensted, Hobro,
Randers, Ålborg og Skive. I starten
af maj har Jonas allerede deltaget i
syv cykelløb i år. Hver gang med sin
far og mor og lillesøster Mille som
ivrige heppere ved sidelinjen. Landets
forskellige cykelklubber fortsætter med at
arrangere cykelløb hver anden weekend
frem til sommerferien, så Jonas og
familien fra Violvej kommer vidt omkring.
I sommmerferien er der løbspause.
Familien skal ikke på ferie i år, så Jonas
har planer om at træne endnu mere, så
han er fit for efterårets løb.
”Det er også hårdt og ikke altid lige
sjovt,” fortæller Jonas og fortsætter:
”Konkurrencen, adrealinet og det med at
vinde driver mig. Hvis jeg ikke var så god,
at jeg kunne vinde nogen præmier, så
gad jeg ikke.” Foreløbig har han vundet
en andenplads til sit sidste løb. Hans
mål for i år er at vinde en førsteplads. Og
drømmen er en plads på landsholdet.

Starten på løbet går og Jonas suser
ned ad rampen.

Ude på landevejen...

Jonas har givet sig helt og
må finde pusten igen bag
målstregen.
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Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK

Slip for regnskabet

•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

- lad mig hjælpe dig
til at holde fri.
Kontakt mig for en
uforpligtende snak.
Amtsvejen 21, Lihme,
97 56 02 92/20 87 88 23

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

Mandag til fredag: kl 8.00-18.00, Lørdag: kl 8.00-17.30, Søndag: kl 9.00-17.30
Vejby Grønsagsgratneri, Gadekæret 20, Vejby, 7860 Spøttrup
Tlf. 97566394
Find os på facebook
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Lihme-dreng på landsholdet i badminton
Af Flemming Grønbjerg

Sebastian Grønbjerg havde fra
sæsonstart et håb om at blive udtaget
til U13 landsholdsturen til England, som
skulle finde sted i vinterferien, hvilket
alle i U13 landsholdstruppen var blevet
orienteret om. De vidste ligeledes, at der
kun skulle udtages fire drenge og fire
piger, der skulle med på turen, så der
var lagt op til en hård konkurrence blandt
spillerne.
Udtagelsen fandt sted i december måned.
Her var Sebastian blandt de fire drenge,
der blev udtaget, og som skulle forsvare
de danske farver imod England. Så
glæden var stor, og han mente, det var
den bedste julegave, han kunne få.
Landsholdet i England
Turen til England fandt sted i vinterferien.
Landskampen mod England skulle finde
sted i Milton Keynes 80 km nord fra
London. Dette sted bliver brugt til det
engelske badmintonlandsholds kampe,
så det var i sig selv meget stort. Turen
begyndte i Ålborg Lufthavn, hvor de fire
jyske spillere skulle samles for derefter
at flyve til København og der samle
de andre fire sjællandske spillere op.
Derefter fløj de til Birmingham, og turen
gik videre med tog til Milton Keynes.
Dagen hvor de ankom gik med at
indlogere sig samt en let træning. Det
var dagen før landskampen skulle finde
sted. Så kom endelig dagen, hvor de
skulle spille mod de engelske spillere.
I landskampen skulle Sebastian spille
herresingle, herredouble samt mixdouble.
Han vandt i herresingle og i mixdouble,
men tabte sin herredouble. Danmark
vandt samlet 11-5 over England.
Så det var en overbevisende sejr.
Landstræneren satte navn på dagens
bedste i herresingle og damesingle.
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Her blev Sebastian dagens bedste
drengespiller.
Spillerne skulle i dagene efter være med
til en åben turnering, hvor alle spillere i
Storbritannien kunne deltage. Her blev
resultatet for Sebastian en 2. plads i
herredouble, en 3. plads i mixdouble
og en 3. plads i herresingle. Det var
resultater, som Sebastian var tilfreds
med.

De udtagne spillere havde en rigtig
god tur (uden forældre) og de fik sig
en på opleveren. De var bl.a. meget
overraskede over, hvor usundt de spiste i
England.
Det var en flok trætte spillere, vi tog
imod i Ålborg Lufthavn efter en lille uge i
England.
Danmarksmesterskaber og næste
sæson
Danmarksmesterskaberne blev afholdt
i Viby J. i marts måned. Her vandt
Sebastian og hans faste makker Joakim
fra Kolding danmarksmesterskabet i
herredouble. I herresingle blev det til en
fin 3.plads. Så det var en god afslutning
på sæsonen.
Sebastian rykker op i U15 fra næste
sæson, men er allerede nu udtaget til U15
landsholdstruppens sommerlejr, der finder
sted den første uge af sommerferien i
Fredericia.
I slutning af sommerferien er han blevet
udvalgt til at deltage i Nordic Camp
i Finland, hvor de samler spillere fra
resten af Norden til at spille samt træne
sammen.
Så selvom den lige om lidt står på
sommerferie, bliver ketcheren ikke lagt
helt på hylden.

Det danske
U13 landshold.
Sebastian står
som nr. fire bagest.

Sebastian nyder
en pause i
turneringerne.

Sebastian øverst på sejrsskamlen med sin makker
i herresingle.
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Kolde og våde gys

Af Maj-Britt Vestergaard
Det er efter flere års arbejde lykkedes en
arbejdsgruppe bestående af en flok
sommerhusbeboere, campingpladsen og
andre med interesse for Ålbæk strand, at
få samlet ind til en udspringsponton.
Rigtig mange har bakket op om projektet
- lokale har givet både store og små
bidrag, landsbyudvalget og Spar Vest
fonden har også spyttet i kassen. I løbet
af sommeren kommer der en udsprings-
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ponton med både vippe og rutchebane
til glæde for områdets mange vandhunde.
Pontonen er bestilt, og vi forventer
levering i løbet af sommerferien. Vi
håber på, at udspringspontonen bliver et
stort aktiv for områdets beboere og
turister - både vandglade familier, men
måske i særlig høj grad teenagere, der
mangler et dejligt sted at mødes, hvor
der er mulighed for grin, leg og fællesskab.
Der kommer besked via Lihme Mailservice, når pontonen er klar!

Oplev aftenmalkningen på Lihmegård
Af Marianne Husted

180 køer skal malkes to gange om
dagen på Lihmegård. Fire torsdage i
juli inviterer Bente Vestergaard og Ole
Kristensen børn og voksne indenfor på
gården. Ved 15-tiden er det fordringstid
for både køerne og deres mange
små kalve. Herefter finder ægteparret
malkemaskinerne frem og går i gang med
at malke de sortbrogede.

Nyd landbohaven, se maskinhuset,
klap en kalv og få en snak om moderne
landbrug på Lihmegård, Øster Hærup
Strandvej 22, Lihme.
Torsdagene 10.7, 17.7, 24.7 og 31.7 i
tidsrummet 14.00 - 17.00.
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Ulve i og omkring Lihme sogn
Af Ann Balleby og Kim Jakobsen (foto)

Fra nytår og frem er der gjort fire kendte
fund af døde rådyr, som tyder på en
meget voldsom aflivning.
Det første fund blev gjort 30. december,
af svigersønnen til Preben Nielsen i
Ålbæk. Han var gået på jagt efter dådyr
og sad højt med godt udsyn. 20 meter
væk lå et rådyr. Dyret var blevet ædt.
Nabojægerne havde haft jagt dagen før,
så svigersønnen så efter skudhuller. Han
konstaterer, at bagbenet er brækket,
maveindhold er væk, halsen revet op.
Han snitter skindet op for at søge efter
hagl. Da han intet finder tænker han...
Han ringer til Preben, nok lidt vantro: “Tror
du også det kan være en ulv???”
Preben tager derud og de bliver enige
om, at “Ja!” Ræven kan ikke gøre det. I et
område på 3-4 meter i diameter er rapsen
nedtrampet – rådyrets dødskamp.
Der bliver taget prøver af rådyret og
måneder efter er svaret kommet. Rådyret
er blevet dræbt af en ulv.
Yderligere tre fund - af ulv?
I februar blev der fundet endnu to
skambidte og dræbte rådyr.
Det første blev fundet ved Lyngvej. Det
blev fundet af Marianne Husted og Poul
E. Nielsen.
Det andet blev fundet på Sønderhede
af Rikke Karstoft og Lars Knudsen. Test
tyder dog på, at synderen var en hund.
Et fjerde fund blev gjort omkring 1. maj
ved Sdr. Lem Vig af Lita Hyldgaard.
Dertil løber der forskellige rygter om, at at
folk har set ulv forskellige steder, bl.a. ved
Lem Plantage og Spøttrup Borg.
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Om det er ulv, der har været på spil er
svært med sikkerhed at vide.
Spændende eller skræmmende
Rundt ved snakke folk imellem diskutes
det så nu, om det er godt eller skidt, at
der med en vis sandsynlighed færdes
ulve på vores egn, om det er sprændende
eller skræmmende.
Begge synspunkter og så en masse
mellemstandpunkter trives og diskuteres.
Fakta er, at ulven ikke har været set i
Danmark siden 1813, hvor den sidste
kendte ulv blev skudt ved Estvad nær
Skive. På det tidspunkt havde der været
ulve i Danmark i mindst 13.000 år.
Men nu er det sommer og her er masser
af mennesker, hvilket fortrænger en
masse dyr og der i blandt sikkert ulven.

Overblik over ulvefund i Danmark mellem 2012-14
udarbejdet af Aarhus Universitet.

Fundet fra 30. januar i Ålbæk. Test
viser, at her har været en ulv på spil.
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Fundet fra fra Lyngvej i februar

Fundet fra Sønderhede i
februar. Test viser, at synderen
er en hund.

Fundet fra Sdr. Lem i maj
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Fundet fra Lyngvej i februar

Fundet fra Sønderhede i februar

Fundet fra Sdr. Lem i maj

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
29

GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
Pølsebrød
Ristet hotdog
Fransk hotdog

18,7,25,25,-

Pommes frites (lille)
Pommes frites (stor)
Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)
Kebabmix

20,30,45,60,60,-

Kebabmix m/ekstra kød
Kyllingemix

75,60,-

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

75,75,75,49,-

500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
65,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
60,2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og
ﬂütes
5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
Big Burger
Cheese Burger
Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
Jumbo Burger
Jumbo Burger – Bacon/Cheese
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60,60,75,50,5565,55,65,75,-

Burger (Hjemmelavet bøf )
Texas Burger m/hjemmelavet
bøf og barbecue sauce

&

75,75,-

Kyllingeburger m/paneret kød 50,Kyllingeburger m/ slice kød
59,Menu: Bigburger
Menu: Cheeseburger
Menu: Jumboburger
Menu: Pitakebab
Menu: Hjemmelavet burger

80,85,95,80,115,-

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

85,-

Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – ﬂute og
bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pommes frites og
bearnaisesauce

85,-

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

50,75,-

Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
Pita m/bøf

55,55,55,-

75,-

&

Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost
Cowboy toast
DEN SUNDERE LINJE:
Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling
agurk-tomat-valgfrit dressing

30,25,25,-

50,55,50,-

Salat m/ kylling el. kebab
Grov sandwich m.

70,-

kylling eller kebab

65,-

Alle sandwich er med salat, agurk,
tomat, majsb. og dressing.
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskeﬁlet m/ pommes frites
5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,
remoulade, ristet løg og
agurkesalat

40,40,-

Sunshine
solcenter

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

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

40,Åbningstider
35,-

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk

mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag
fredag og
lørdag evt.
åben til

kl. 17:00-21:00
kl. 17:00-21:00
Lukket
kl. 17:00-22:00
kl. 17:00-24:00
kl. 15:00-24:00
kl. 13:00-22:00
kl. 02:00

Køkkenet er lukket kl. 21.00
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