Lihme Bladet
Nr. 2, september 2007



Vi vil arbejde med sundhed og miljø!
Klimaet har været ekstremt over hele
verden, og isen smelter på Grønland,
og alle Europa`s politikere er ved at
overbevise kineserne og amerikanerne om, at forandringerne er menneskeskabte. Vi bliver mindet om, at vi
alle skal trække i den rigtige retning,
for at det virker.
Det er bare ikke alle, der har økonomisk og mentalt overskud til at
kæmpe for sundhed og miljø. Et
eksempel, fra da mor var barn, er de
bilfri søndage, hvor vi skulle spare på
olien. Stemningen var god, og vi gik
ture som aldrig før, dvs sundhed og
miljø gik op i en højere enhed.
Her i sommer var der perioder, hvor
solen fik magten, og vi mærkede, at
egnen summede af sommer, ligesom
vi gerne vil være kendt for. Jeg har
set flere på cykel i år end nogensinde
og har også selv sammen med mand
og børn været ude at prøve de nye
cykelstier. Vi har overbevist alle i
familien om, at man godt kan cykle
både til Lihme, Rødding og Lem. Det
kan især give børnene en stor grad af
frihed til at arrangere deres fritid.
Motion er en del af det sunde liv her
ude på landet, og nu hvor efteråret
er begyndt, starter der aktiviteter for
både ung og gammel. Måske kan du
finde en at tage under armen, da det
er den sikreste måde at komme godt
i gang på. Heldigvis er det hyggen
ved at være af sted, der giver den
største glæde, samtidig med at det
også er rart at dyrke motion. Hvis du
mangler navne og telefonnumre på
kontaktpersoner, tror jeg, du kan finde
dem her i bladet.



Vi er en egn med landbrug, og jeg er
nødt til at fortælle, at landbruget er
rystet som aldrig før for tiden, fordi
kornpriserne er steget ca 50 %. Efterspørgslen efter korn til produktion
af bioenergi er steget enormt og har
dermed bevirket, at kornpriserne er
steget på verdensplan. Der er ingen
i branchen, der har oplevet noget
lignende, planteavlerne sælger deres
korn til høje priser, og udgifterne til
foder er høje. Priserne ligner dem,
som vi arbejdede med for 20 år siden,
og alle forbrugere vil se stigende priser på kød, mælk og æg, når der går
balance i udbud/efterspørgsel.
Det er vist ikke prisen, der er afgørende, når de lækre limfjordsmuslinger
bliver handlet, de er meget efterspurgte i de sydlige dele af Europa.
Lars Nielsen fortæller om, at Limfjorden er det ideelle produktionssted
for opdræt af linemuslinger. Der er
gode muligheder for dem, der kunne
ønske at starte.
Mad bliver en god historie, når den
bliver tilberedt spændende. I Danmark bekymrer vi os ikke om kvaliteten, fordi vi har et velfungerende
kontrolsystem, som sikrer, at vi alle
smiler, når vi har fået et godt måltid.
Vi kan blot arbejde for at gøre det
sunde valg til et lettilgængeligt valg.
Jeg har her i sommer oplevet, at
ingen kan lade være med at spise,
hvis der er mulighed for frisk pålæg,
smør og lækkert rugbrød. Jeg vil
opfordre til at vi holder fast i traditionerne omkring rugbrødet. Jeg kan
høre en hvilken som helst teenager
wrappe rug-brød----med–smør.
Dorthe Dalsgaard
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97560410/2344 3673
9756 0662/2441 3750
9756 0292
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Byfesten i Lihme 2007
Af Ove Møller Bek

Byfesten startede i år ikke, som vi
plejer, ved forsamlingshuset, men ved
kirken. Formålet var at bringe kirken
til festpladsen ved skolen , hvor vores
sognepræst provst Jakob Fløe stod
klar til at holde gudstjeneste i kirken,
som optoget kom med. Jakob holdt
en prædiken om et aktuelt emne,
høsten. Han talte ud fra lignelsen om
ukrudtet i hveden, dengang sprøjtede
man ikke ,men efter høsten sorterede
man ukrudtet fra og brændte det.
Efter gudstjenesten, der havde
samlet 55 mennesker, var der kaffe
og kager i teltet, for børnene var der
snobrød ved spejderne.
Fredag var opgaven for børnene
at bygge en sæbekassebil, en
konkurrence drengene mod
pigerne, det blev dog kun drengene,
der byggede en bil efter deres
eget hoved, og flot det blev den.
Cykelringridning blev vundet af
Morten Trærup, der var syv deltagere.
Ringridning på kæphest begyndte
med én deltager, men da de andre
så det, ville de også være med;
holdet blev på elleve og Sally vandt.
Linedance opvisning med lokale
kræfter samlede mange tilskuere, så
mon der ikke er nogen, der har lyst til
det.
Lørdag morgen klokken 9 var der
kaffe og rundstykker i teltet med en
lille en til, det kan trække folk ud af
sengen. Loppemarked med over 10
stande fra trailere og bagagerum
fik en god opbakning fra de mange
gæster, her kunne man afsætte sine


Stor, stor ros og tak til hele Borgerforeningens
bestyrelse for en fantastisk byfest. I har vist
mod til nytænkning og evne til at udførelse.

brugte ting og købe andre med hjem.
Tryllekunstneren Jesper Grønkjær
fik hurtigt latteren frem hos børnene
der strømmede til teltet, han kunne
engagere børn og barnlige sjæle.
Kagekonkurrencen for børn blev
vundet af Morten Trærup, bage
konkurrencen for voksne, en vandre
pokal gik til Birgit Jørgensen.
Med våben fra rollespils værkstedet,
fremstillet på pladsen kæmpede
børnene nogle drabelige kampe.
Festen sluttede lørdag aften med
ca. 150 til fællesspisning i teltet med
efterfølgende dans . Det lokale band
Popcorn spillede .
Alt i alt en god byfest der samlede
og engagerede det meste af byen.
Bestyrelsen for borgerforeningen har
virkelig gjort et godt og stort stykke
arbejde.

Bountykage

1 rund form
4 æggehvider
140 g flormelis
140 g kokosmel
Nutella
¼ l piskefløde
Hviderne piskes meget stive.
Vend flormelis og kokosmel
i. Kom massen i en smurt
springform. Bages ved 180
gr. i 4o min. Når kagen er
kold smøres den med et lag
nutella. Pynt med flødeskum.



- gør det med et smil

Fast lavpris på:
Odin øl
Pokal øl

kr.   60 + pant
kr.   80 + pant

Primagaz
10 eller 11 kg. kr. 179,95
Tips
Lotto
Apoteksudsalg
Håndværksbrød fra bager
Træpiller - pejsebrænde - briketter

Åben hver dag kl. 7.30-18.00


Farmning af muslinger i Limfjorden
Af Jørgen Dalsgaard

En dag midt i august tog
Lihmebladets udsendte med Lars
Nielsen, der til daglig bestyrer
Spar Sallings afdeling i Rødding,
til Nykøbing. Lars beskæftiger sig
nemlig med at producere muslinger
på line i fjorden som en form for
omsiggribende bijob. Han har
sammen med en gruppe af folk,
der bor tæt på fjorden, etableret et
selskab, der med succes over nu 3 år
har bygget en produktion op af ca.
200 tons blåmuslinger om året. Der er
tillige tale om en særdeles fin kvalitet
af ensartede store lækre muslinger,
der opnår en pris i markedet på
næsten 10 gange det, som de
bundskrabede muslinger fra fjorden
opnår.
Lars indleder med at vise os båden
de har fået specialbygget på værftet
i Svendborg, og som ligger i havnen
i Nykøbing. Den er fladbundet, så
den er velegnet til fjorden, men
rummer op mod 5 tons muslinger og
tillige udstyret med de nødvendige
hydrauliske hjælpemidler til at
håndtere de tunge liner.
Lige ved siden af har man et område
med plads til alt det nødvendige,
såsom liner, bøjer mv.
Konceptet bygger på, at Limfjorden
rummer en tilsyneladende uendelig
mængder af muslingeyngel (larver).
Disse sætter sig fast på nogle ca. 5
cm brede remme, som man binder
fast på 16 mm nylon liner. Disse

hænger nogle meter ned i vandet for
hver halve meter line.
Typisk sættes disse yngelliner ud
i det tidlige forår. Ofte kommer der
yngelnedslag på linerne i april – maj.
Ynglen lader man blive på linerne til
midtsommer, hvorefter man henter
dem ind. Ynglen tages af linerne,
hvorefter den sorteres efter størrelse
i en specialmaskine. Muslingerne har
nu en størrelse som en negl.
De små muslinger fyldes nu i en
slags strømper med maskestørrelse,
der varierer efter yngelens størrelse.
Formålet er, at disse strømper, der
er ca. 2½ m lange, hænges op på
nylonliner ude i fjorden, således at
de hænger lodret ned i vandet for
hver halve meter. De hænger typisk
på en nylon line, der er 250 m lang.
Strømpen er vævet dels af nylon,
dels af bomuld. Når muslingerne
vokser sig større og kræver mere
plads, rådner bomuldstråden væk
og maskerne passer nu til, at
muslingerne flytter ud på ydersiden
af strømpen. Derved får den mere
plads, og er tillige lettere at høste.
På grund af sorteringen opnår man
netop den ønskede ensartede
kvalitet. Hele produktionsprocessen
for en musling kan klares på et år,
hvilket er ganske unikt for Limfjorden.
I øvrigt kan linerne genbruges år
efter år. De er fastgjort med nogle
ankere dybt ned i fjordbunden med
ca 250 m afstand. Imellem disse
ankere bruger man flydebøjer for


hver 3 meter til at holde linen oppe
i vandoverfladen. Når sæsonen er
ovre, løsner man blot disse bøjer fra
linen og lader den synke til bunds.
Her renser krabber og søstjerner
den lynhurtigt for alt, så den er klar til
genbrug.
Egentlig er dette en rigtig god
historie, hvor nogle idealister og
iværksættere har formået at udvikle
en produktionsform på naturens
præmisser. Jo større produktion man
når, desto renere bliver fjorden, da
muslingerne netop æder af de alger,
der findes i rigelige mængder i den
relativt næringsrige fjord. Opdrættet
sker på steder, hvor der er en god
strøm, så man helt undgår lokal
forurening ved evt. bundfald. Man
har ligeledes gode muligheder for at
undgå de giftige alger, der i perioder
over sommeren findes i fjorden. Det
sidste checkes med obligatoriske
laboratorieprøver, før der høstes.
Der synes at være tale om et erhverv
med et stort potentiale. Man har nu
bevist, at man rent teknisk formår
at fremstille et produkt af meget høj
kvalitet. I øjeblikket står man med
et ønske om at bevæge sig endnu
længere frem i værdikæden, og gerne
så tæt som mulig på forbrugeren.
Dette bliver formodentlig en af de
store udfordringer for dette erhverv i
fremtiden
Mere information på
Seafoodlimfjord.dk. Se under
links og vælg TV midt vest, der
viser blåmuslingeproduktion helt
tæt på i udsendelsen ”Naturriget”.



Yngel af muslinger,
som har slået sig ned
på linerne.

Lars Nielsen viser
snoren, som sikrer,
at flydebøjerne ikke
mistes. Bagved
ses betonbøjer,
som hænger i
længere snor. Når
muslingemængden
i strømperne er
oppe i vægt, går
de til bunden og
varsler høst af
muslinger.

•Tegnestue
• Tekniske produktions tegninger
• Alt indenfor tømrer-snedkerarbejde
• Nybyggeri , til & ombygning
• Præfabrikerede element huse
• Alt I vinduer & døre
• Nyt køkken
• Ovenlys & Kviste
v/ Per Kristensen
Næstildvej 10A, Næstild
7860 Spøttrup

Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK
•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40


Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Værktøj - Arbejdstøj - Brændeovne - Haveredskaber
og alt i byggematerialer

GRUNDVAD
Malerlærling
søges
TØMMERHANDEL ApS
Skriftlig
ansøgning senest den 26.6.
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup

Malersvend søges
Tlf. 97 56 15 55

grundvad@inet.uni2.dk - www.grundvad-gt.dk

Åbent: Mandag-fredag 7-17.00 - lørdag 8-12

hurtigst muligt, på grund af travlhed.
Arbejdet består af nybyggeri, renovering, flyttelejligheder m.m
Mulighed for samkørsel fra Skive.

Heden 9, Rødding, 7860 Spøttrup
Mobil 40 59 81 61
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graphicmaster.dk

Lihme´s lokale
sparekasse
Spar Salling er din lokale egnssparekasse med den klare vision:
”Vi vil gennem rentabel vækst skabe ét pengeinstitut,
der opfattes som egnens bedste.”
Limfjorden omkranser vores landsdel og danner rammen om
den smukke natur og sommerhusområder, egnen er så rig på
– specielt på egnen ved Lihme.
Spar Salling tilbyder som noget helt specielt lån op til
80% af vurderingen på dit sommerhus
på realkreditlignende vilkår som fleksibelt boliglån.
Husk – vi ikke stiller krav om helkundeforhold.
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Det er jo dine penge!

Lihme: 97 56 01 02
Kig ind i afdelingen
eller læs mere på:
www.sparsalling.dk
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Viceborgmesteren i Lihme
Af Ann Balleby

En torsdag aften sidst i
august kiggede den nye Skive
kommunes viceborgmester,
venstremanden Peder Christian
Kirkegaard forbi Lihme.
Christian bor selv i Hald og
”kender den gamle Skive
kommune som sin egen
bukselomme”, men kender jo
naturligt nok ikke så meget til de
andre 3 kommuner.
Anledningen til besøget var ud
over gammelt bekendtskab,
at der er folk i Lihme, bl.a.
Dorthe og Søren Smedemark,
som gerne vil bygge nyt på
Rosenvej. Der er grunde til
salg på Rosenvej, men de to
grunde med en fantastisk udsigt
over Lihme by og fjorden, som
Dorthe og Søren gerne vil købe,
er ikke byggemodnet og dermed
ikke til salg. Der arbejdes nu
med mulighederne for at få flere
grunde byggemodnet.
I løbet af aftenen så vi nøje på
Rosenvej, men også på
Sønderhede, Gyldendal,
Det gamle Plejehjem og
vi besøgte familien på
Dalsgård og var hjemme
hos Ann Balleby og
Claus Mikkelsen. Dertil
blev der snakket om alt
mellem himmel og jord,
bl.a. fjordens tilstand og
infrastruktur i Danmark
og dens indflydelse på
12

Nye facader i Lihme

udviklingen i Nord- og Vestjylland og
helt lokalt udviklingen i Lihme.
Et af de naturligste samtaleemner
var naturligvis Lihme skole. Dagen
før Christians besøg var udspillet om
skolestruktur kommet fra kommunen,
så der var mange roser til Christian
og han 30 kolleger i byrådet.
Skolestrukturudspillet blev opfattet
og rost som et klart signal om, at
Skive kommune vælger en decentral
strategi og vision for vores egns
udvikling.
Christian glædede sig over
engagementet i Lihme og en af de
ting, som slog ham var antallet af
nye huse, antallet af renoveringer af
huse og ikke mindst den meget høje
standard, som
bygningerne
havde.
Dorthe Smedemark
forklarer viceborgmester Peder
Christian Kirkegaard
om sin ønskebolig.
Samtale i
Dalsgaards køkken.

Brødrene Løvehjerte

En skolehi

storie

Af Ane Marie Henriksen

I 1973 udkom Astrid Lindgrens fine
bog: ”Brødrene Løvehjerte”. Da
den klasse, som jeg dengang var
klasselærer for, kom i 5. klasse, læste
vi med stor glæde og små tårer i
øjenkrogene den smukke bog om de
2 brødre.
Samtidig stod der i bladet
”Folkeskolen”, at der ville komme en
fortsættelse af bogen, men den kom
ikke.
Da børnene kom i 7. klasse, mistede
de tålmodigheden, så vi blev enige

om at driste os til at skrive til Astrid
Lindgren. Det gjorde vi, og der gik
ikke lang tid, før vi fik svar. Brev
med billede af Astrid Lindgren med
”hälsning och tack” + en side på
svensk, der fortalte, at der ikke kom
en fortsættelse af bogen, men hun
fortalte der, hvordan det videre gik de
2 tapre brødre.
Vi sluttede 7. klasse af med at tage
i biografen i Skive og se filmen om
”Brødrene Løvehjerte”.

Vi byder alle velkomne på pladsen til arrangementer, i
cafeen, i badeland og vores butik.
Limfjords Camping og Vandland
Ålbæk strandvej 9
7860 Spøttrup
Telefon: 97560250
A R K IT E K T F IR M A E T A N D R E A S R A V N

S ø n d e rg a d e 3 • B a llin g • 7 8 6 0 S p ø ttru p • T lf. 9 7 5 6 4 6 6 6 •

Vejby Vognmandsforretning v/Børge Hammer
- Alt indenfor suge- og blæsearbejde
- Levering af sand, grus, kalk mm.
- Udlejning af containere

Nymøllevej 19A, 7860 Spøttrup, 9756 1619/2046 1619
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Verner Jeppesen
Balling: 97 56 44 88
Dennis Arboe
Vinderup: 97 44 25 00
14
www.maeglerhuset.dk

Statsaut. ejendomsmæglere - MDE

®
KØKKEN / BAD / GARDEROBE

Estate mæglerne
Helle Johansson
Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar MDE
Ballingvej 41, Hem, 7800 Skive
Telefon 97 53 16 16, Fax 97 53 16 18
Mobil 29 46 27 98
7801@estate-maeglerne.dk

Lem Maskinstation
			
			

* Rendegraver
* Slamsuger

Tømning af septiktanke og spuling af dræn.
  
Viggo Thorgård
Tlf 97568027 –Mobil 23461030
15

Et sommerhusliv året rundt
Mit navn er Peter Gude, fast
helårsbeboer i sommerhuset, Rylevej
22 i Vendal, født og opvokset i
Sønderjylland, kom til Skive for 39
år siden som praktiserende dyrlæge,
hvor jeg traf min kone, Mona, som
er social- og sundhedsassistent
i demensafsnittet på Rødding
ældrecenter.
Vi har 3 børn, som alle er fløjet fra
reden og har haft hus i Skive ad 2
omgange, afbrudt af en periode i Ribe
på knap en halv snes år.
I 1976 kom en ”perle” ( sådan
stod der i annoncen ) til salg i
sommerhusområdet i Vendal,
beliggende i første række med en
flot udsigt over fjorden – lige over
for Oddesund. Huset var ikke noget
at råbe hurra for - ingen strøm, men
meget hyggeligt. Vi faldt pladask
for stedet og området, som lå i en
passende afstand fra Skive.
Her tilbragte familien mange ferier og
fridage, og børnene elskede stedet,
hvor de kunne bade, fiske og gå på
opdagelse i naturen.
I 1994 skulle huset renoveres, men
det var for dårligt og blev i stedet
revet ned, hvorefter vi byggede et
noget større hus ( helårsisoleret
), som vi har føjet en tilbygning til i
2005, således at vi nu råder over en
passende stor beboelse med hems,
hvor børnebørnene ynder at opholde
sig.
Der blev indlagt elektricitet, hvilket
børnene nu ikke var så begejstrede
for – så skulle vi jo have fjernsyn
- og hvad med den hyggelige duft
16

fra petroleumslamperne, som de
forbandt med livet i sommerhuset?
Fordi vi holdt så meget af stedet
og fandt, at det var for besværligt
med 2 beboelser, ansøgte vi i 1998
Spøttrup kommune om tilladelse
til helårsbeboelse, hvilket blev
bevilget for et år ad gangen. Det
var meningen, at ordningen kun
skulle være midlertidig, indtil vi
fandt en lejlighed i Skive, men den
blev permanent. Vi fik en meget fin
behandling af kommunen.
Med udgangen af 2003 gik jeg på
pension, men Mona arbejder stadig.
At bo i sit sommerhus året rundt
kan sammenlignes med at bo på
landet. Vi er 3 par fastboere, men
i sommerperioden er her mange
mennesker, som nyder stranden og
friluftslivet. Enkelte huse bliver lejet
ud, men det er ikke noget, vi mærker
til.
Hvis man holder af naturen er her
meget at opleve. Området er smukt
med bakker, klinter, dale og gravhøje.
Her er et rigt og mangfoldigt dyre- og
planteliv og masser af fuglesang,
ligesom fjorden har sin helt egen
melodi afhængig af vejrlig og årstid.
Om sommeren kan man opleve
det flotteste lysshow, når naturens
kræfter slippes løs og et tordenvejr
flammer hen over fjorden, og om
vinteren bliver sneen liggende hvid og
uberørt, hvor man så kan gå på jagt
efter dyrespor. Fra første parket er
vi tilskuere til det smukkeste havblik,
men også til stormenes rasen, som

Peter, Lea, Max og King

får fjorden til at vise tænder og gå til
angreb på kysten.
En tur langs stranden er en lise for
sjælen efter en travl arbejdsdag, og
her kan man finde flinteredskaber
fra vore forfædres tid. Specielt
om vinteren er en aftentur under
stjernehimlen i mørket og stilheden
en oplevelse, vi sætter pris på.
Nu er det hele jo ikke bare
naturoplevelser. Vi har en stor
omgangskreds, som skal tilgodeses,
ligesom vi deltager i mange
arrangementer. En gang hver
forsommer holder vi Vendaldag i
området. Her samles grundejerne
først til generalforsamling og
senere til arbejdsdag, hvor veje,
stier, træværk m. m. bliver gået
efter og vedligeholdt. Om aftenen
samles vi i teltet til fællesspisning,
underholdning, sang og hyggeligt
samvær. Enkelte år har vi holdt
Vintervendaldag i februar og ryddet
uønsket bevoksning, fordi mange
syntes, at det skæmmede vores
smukke natur for meget at gøre det
om sommeren.
Om vinteren læser vi meget og
rejser som regel en tur ud i den store
verden. Af fritidsinteresser har jeg
jagten og jagthundesporten, som
optager meget af min tid, mens Mona
plejer sin interesse for zoneterapi og

massage sammen
med veninderne.
I begyndelsen
fiskede vi meget,
når vi var i
sommerhus, men i
starten af 80´erne
forsvandt fiskene
og med dem også
fiskekutterne fra
den vestlige del af
Limfjorden.
Hus, grund, familie
og 5 børnebørn
kræver ligeledes
sin tid, så vi keder
os aldrig og føler
os ikke isoleret,
men vi har også
2 biler, som kun
én gang er blevet
forhindret i at køre på grund af
sne, og det var i februar 2007. Lem
maskinstation fik os dog befriet efter
4 døgns indespærring - men det var
faktisk ganske hyggeligt.
I Lihme er der gode
indkøbsmuligheder i 2
dagligvareforretninger, ligesom vi
benytter de lokale håndværkere, som
vi efterhånden kender og er glade for.
Hilsen fra Mona og Peter Gude
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Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup
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Frisøsen
v/Gitte Johnsen

Østergade 5, Rødding, 7860 Spøttrup

97 56 56 55

HAVETRAKTOR

MOTORSAVE

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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HENRIKSEN________________

VÆRKSTED
GALLERI

Balling
el a/s

UNIKA
Malerier
Tegninger
Smykker
Tasker i filt
Skulpturer

ÅBEN:

Sept. – Okt. – Nov.
Torsdag kl. 17.00 – 20.00
Åben når vi er hjemme eller efter aftale.
KARIN HENRIKSEN ADELGADE 8 , LIHME
Tlf. 97560312 – Mobil 29800350

97 56 42 44
40 80 66 66
Nørregade 8 - Balling
7860 Spøttrup
info@ballingel.dk
www.ballingel.dk
Forretningen åben:
Mandag, tirsdag og torsdag
kl. 9.30-16.30
Fredag kl. 9.30-17.00
Lørdag kl. 10.00-12.00

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
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Ladine

Nordentoft 6, Lihme
www.ladine.dk
97560640 – 23934202
Tøj 2 til 16 år

Vis mig denne annonce,
så få du 25% rabat

Tekst og
musik
Jens Jacobsen
Kåsvej 23, Lihme
9756 0503

Marianne Smedemark

Kåsvej 23, Lihme, 9756 0503

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Slagtermesterinden

			
		

...mad fra hjertet

			
			
			
			

Nørregade 9
Balling
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 41 67
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Mads Møllers erindringer
Af Ib Svenningsen

I Spøttrup lokalhistoriske Arkiv findes
en kopi af Mads Møllers erindringer.
Mads Møller var søn af den første
eksaminerede lærer i Lihme, Peder
Christensen , der blev kaldet til
stillingen ved Lihme skole d. 19.
februar 1847. Mads Møller selv var
lærer i Løgsted skole ved Ålborg indtil
1927. Han var en levende fortæller
med humoristisk sans:
1. Smedemarkskolen og Jesper
Brøndum
”Hans formand hed Jesper Brøndum.
Han var skolemester om vinteren og
murermester om sommeren, men jeg
tror ikke, at han var så dygtig til at
undervise som til at mure. Dette var
han temmelig flink til. Jeg ved nemlig,
at han havde den tjans at kalke kirken
og eftergå den med cement og kalk i
de defekte steder. Ved denne lejlighed
skulle han altid helt op på det øverste
af tårnet med sin kalkspand, og havde
han så et lille publikum af skoledrenge
nede på grønningen, lavede han
opvisning for dem. Således skulle han
have stået oppe på det øverste af
tårnet og kysset sin store tå.
Om hans skolehold ved jeg ikke
andet, end at han skal have været
hård til at prygle drengene, men det
troede man jo i disse dage skulle til,
hvis man ville have noget godt ud af
børnene. Denne aktion foregik ofte
under meget dramatiske former. Han
gav sig gode stunder til med et reb
at surre synderen fast til en bænk,
inden han begyndte aftampningen.
Ofte bøjede han en dreng sammen og
puttede hans hoved ind mellem sine
ben, hvorefter han fik, hvad Jesper
mente, han tilkom. Men en gang havde
han ikke takseret drengens størrelse
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og sine egne kræfter rigtigt, og det førte
til, at drengen, hver gang degnen trak
ud til slag, prøvede på at rive hovedet
til sig. Det lykkedes imidlertid ikke,
men hver gang måtte degnen gøre et
skridt fremad, hvilket til sidst førte til, at
han dunkede hovedet mod den store
bilæggerkakkelovn. ”Vil do grot mæ?”
råbte degnen edderspændt. Hertil
svarede drengen inde mellem degnens
ben: ” Ja, hvis a ka´ !”
Da Jesper Brøndum var skoleholder i
Lihme, lå skolen oppe på skolelodden
i Smedemark en god kilometer norden
for kirken (dvs.ca. 100 m. nord for
beachvolleyball-banen), lige sønden for
en høkerforretning (i dag Ålbækvej 22
– Svend Jørgensens ejendom – som lå
ca 100 m.øst for Ålbækvej og var ejet
af Christian Nielsen Høker). Skolen var
en ganske elendig bygning både ud - og
indvendig. Hele komplekset bestod af
1 hus, hvor der var skolestue i den ene
ende, en stue til læreren og køkken.
I den anden ende var lade og stald. I
stuen og skolestuen var der lergulv, og
væggene var overalt opklinede af ler.
Jesper Brøndum havde i det mindste 2
døtre, en der var gift med en gårdmand
Peder Christian Larsen i Sønderhede,
og en ”Gamle Hanne”, som kom til at
bo i et lille hus mellem Lihme by og
”Wejsterhyw”.
Da det blev bestemt, at embedet skulle
besættes med en eksamineret lærer, og
det blev betydet Jesper Brøndum, at han
skulle flytte ud, blev han meget vred, og
det var vist hans agt, at han ville vælte
hele huset, i hvert fald løsnede han en
del sylsten og slæbte dem ind i stuen,
men der skulle et større angreb til at få
den gamle rønne til at synke sammen.
Den nye skole blev opført nede i
Lihme by lige ved kirken året 1847.”
(Fortsættelse følger i senere nummer)

Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
9756 6207/2924 6171
Minimum 2 personer
heraf en over 20 år
Første døgn kr. 150
Depositum kr. 500

Friske Fisk

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

2176 6615
9756 0179

Leos radio
Jens Hansensvej 3, Højslev

97 53 61 55
Kvalitet til rimelige priser
Eget moderne værksted

gar ant B r ic h g u lv e & ga r d i n e r
Skive

•

v i bo rg

•

H o l S te b ro

•

N y kø b i N g M .

Inspiration til gulve og gardiner

		
		
		

BRICH TÆPPER SKIVE A/S
KATKJÆRVEJ 1 - SKIVE
TLF. 97 52 69 99 - FAX 97 52 69 98
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Indien er et vældigt land
Af Betty Nielsen Husted

I sommerferien var min familie og
jeg fire uger i Indien. I starten var
vi så langt nordpå og så højt oppe i
Himalayabjergene, som det er muligt
at komme med fly. Området hedder
Ladakh og ligger i delstaten Jammu
& Kashmir. La dags betyder ”landet
med de mange bjergpas.” Det er tæt
på Tibet, så der er mange tibetanske
flygtninge. Deriblandt tibetanernes
åndelige overhoved Dalai Lama. Hovedstaden i Ladakh hedder Leh, som
er en by på størrelse med Holstebro
(men den er alligevel meget forskellig
fra Holstebro). Leh ligger ved Indusfloden, og der er en stor militærbase
udenfor byen. Det er ret nyt med
turister i Leh, men det synes jeg ikke
man kan se, for der er rigtig mange
souvenirbutikker og Guest Houses.
En dag tog vi til byen Spituk
for at se et buddhistisk kloster på
toppen af et bjerg, og det var bare
rigtig spændende. Munkene, i deres
rustrøde kjortler, fortalte om stedet og
viste os nogle ting, der var ofret.
Trekking i Himalaya
Vi tog på en tre dages trekking, det
vil sige vandretur i bjergene. Fra
Leh kørte vi med bus nogle timer til
en lille landsby, hvor vi sov hos en
ældre kone og hendes voksne søn og
svigerdatter. I guidebogen stod der
noget om at leje et æsel til at bære
bagagen, så det prøvede vi. Konen
ringede til en mand med et æsel, og
han kom dagen efter, hvor vi startede
turen. Vi gik og det var varmt, det var
højt oppe og derfor meget hårdt. Det

Artiklens forfatter Betty
Nielsen Husted i Indiens
bjerge.

gik ned
og op og
ned og op
til nogle
pas. Det
var utroligt smukt
med bare
bjerge,
nogle
steder var
der også
en lille
flod, hvor
der var
helt frodigt
omkring. Min lillebror Anton, det heldige asen, red det meste af tiden på
æslets ryg.
Hver nat boede vi hos gæstfrie familier. De havde brændekomfur
i køkkenet, hvor vi sad og spiste
sammen med dem. I Ladakh drikker
folk meget smørte, som er te med
usaltet smør, det smager rædselsfuldt
og jeg takkede pænt nej tak, når jeg
blev budt. Ellers fik vi mest turnipsgryde, ris og daal, som er en linseret.
Æselmanden spiste også med, han
bad bønner hele tiden.
Udsigt til afgrunden
For at komme sydpå kørte vi 475 km i
bus, det tog to hele dage. Vejen gennem bjergene var hullet og med masser af hårnålesving. Bussen kørte tæt
på kanten til afgrunden, nok lidt for
tæt på efter min mening, der lå flere
væltede lastbiler på bjergsiderne. Vi
overnattede i telte i 4200 m’s højde,
Fortsættes side 27
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Bettys lillebror Anton hygger
sig sammen med en
Saddhu
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Lille og stærk med ægte knækstyring

34.995,-

PARK COMPACT 16 WD
Stigas mindste 4 WD er det
perfekte valg for dig, som ønsker at
tage skridtet ind i firhjulstrækkets
vidunderlige verden. Det er en
smidig rider, der let kommer
frem i din have. Den efterlader ikke skridmærker, hvis du
f.eks. standser
og starter på
skråninger eller
i fugtigt græs.
Inkl. 95 cm Combi aggregat

Nu med elektrisk justering af klippehøjden
SPAR
5.000

PARK ROYAL
En Svanemærket rider er et særligt miljøvenligt produkt. Den er
udstyret med ergonomisk sæde
med komfortabel affjedring, højdeindstilleligt rat, det nye 105 cm
Combi aggregat med elektrisk
højde-justering, 16 hk 2-cyl.
Honda motor samt
mekanisk hjælpestyring.
Vejl. udsalgspris
kr. 44.995,-

LIGE NU

39.995,-

NYHED!

Inkl. 105 cm Combi aggregat med elektrisk højdejustering

Skive Trykluft
Lars Bonde
Bilstrupvej,
7800 Skive

Vores mindste rider med frontmonteret aggregat
SPAR
1.000

READY
En kompakt rider med frontmonteret
klippeaggregat. Et godt alternativ til
de store plæneklippere og havetraktorer. Miljøvenlig motor på
12,5 hk, nyudviklet 85 cm Combi
aggregat, hvor du kan vælge
mellem bagudkast eller Multiclip.
5 gear frem og 1 bak.

15.995,-

Inkl. 85 cm
Combi
aggregat
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97 52 62 20
www.skive-trykluft.dk
Skiveegnens
største skov- og havebutik

hvor der var sne på bjergene og hundekoldt. Undervejs så vi murmeldyr,
yakokser, nomader med geder og
massevis af vejarbejdere fra Nepal
med skovle og hakker. Vi kom over
et af verdens højeste pas i 5360 m’s
højde, hvor der var en masse buddhistiske bedeflag, som vajede i vinden
og ønskede os god rejse.
Efter nogle dage i Manali tog
vi videre med bus til byen Shimla,
hvor vi var i et hindutempel for abeguden Hanuman, og her var der godt
nok mange aber. Ud over de mange
sjove aber er byen kendt for at være
bilfri og et godt rejsemål for indiske
turister. Jeg ved ikke om Indien altid
er sådan, eller om det bare er fordi,
vi var en familie, i hvert fald var der
mange af de indiske turister, som tog
billeder af os.
Hellige Ganges, hellige mænd og
hellige køer
Ganges er en stor, lang, beskidt og
hellig flod. Mange pilgrimme tager
til byen Haridwar for at rense sig i
Ganges. Det gjorde vi også. Ved
solnedgangstid deltog vi i en stor
ceremoni sammen med tusindvis af
hinduer. Der blev sunget, tændt store
olielamper og sat små blomsterbåde
i floden. Menneskemængden var meget opstemt. Efter en tur i templet og
et par røde pletter i panden kunne vi
sætte os ind i en osende og larmende
autorickshaw, som kørte os tilbage til
ashramet, hvor vi boede. Her dyrkede
vi yoga to timer hver morgen, og det
var en god måde at starte dagen på.
Vi så også en masse hellige mænd,
som bliver kaldt saddhu’er - de vandrer omkring og lever af almisser, de

er vældig flinke selv om de ser noget
underlige ud med deres lange, filtrede
hår.
Inden vi sluttede turen med
nogle dage i hovedstaden, skulle vi
lige 12 timer med tog til Agra, for at
se vidunderet Taj Mahal, der er et
marmormausoleum, som en shah
byggede til ære for sin kone, der
døde i barselsseng, da hun fødte sit
14. barn. På sådan en togtur kommer
man virkelig tæt på inderne. Togturen
var knapt så anstrengende som at
køre med de lokale busser, der slingrede så meget, at jeg blev køresyg
med det samme. I togene bliver der
solgt forskellige mad- og drikkevarer.
Specielt te-sælgerne er ihærdige og
går hele tiden rundt og råber: ”Chai,
chai, chai”.
I Delhi bor der mere end 12
mio. mennesker, så det er noget af
en mundfuld. Mange har ikke et hjem,
men bor på midterrabatter, under
broer og på banegårde. Der er virkelig, virkelig mange fattige.
I Delhi var der meget varmt,
mindst 40 grader, så vi gjorde os den
luksus at bo på et ”finere” hotel end
alle de andre steder undervejs. Byen
vrimlede med mennesker, osende
køretøjer, hellige køer og herreløse
hunde, så det var svært at komme
frem i de larmende gader. Vi sluttede
med en omgang henna tattoo, hvor
nogle flinke damer malede flotte mønstre på mine hænder og fødder med
en tube henna.
Jo, Indien er et vældigt land,
det er stort og mangfoldigt, det er
grimt og flot på en gang, sanserne
bliver bombarderet og man oplever
rigtig meget.
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Nyt fra Lihme Skole
Sommerferien er overstået, og vi er i
gang igen. For fuld tryk.
2. kl. til og med 5. kl. har været på
hver sin hyttetur. 2. – 3. kl. var på Fur.
Børnene besøgte museet og var på
fossiljagt. Overnatningen foregik ved
Råkilde campingplads. 4. – 5. kl. var
ved Flyndersø, Estvadlejren. Nogle
lange gåture på heden blev det bl.a.
til.
Vi har valgt at starte hvert skoleår
med sådanne hytteture. Det gør vi
for, at børnene kan lære hinanden
bedre at kende, da de hvert år får
nye ”klassekammerater” idet vi
sammenlæser 2 årgange. 0. – 1. kl.
skal på hyttetur i september. De skal
overnatte på Mogenstrup skole.
Vi er rigtig glade for vores drivhus
og højbede. Vi arbejder på at
integrere et grønt islæt i den daglige
undervisning. Dette også ved at
fokusere på sundhed i bred forstand.
Sunde børn lærer bedst.
Som det fremgår at vores
aktivitetsoversigt er der mange
gøremål i forbindelse med
undervisningen af de ca. 50 børn vi
har i dette skoleår. Har nogen lyst til
at invitere børnene på besøg – eller
komme på besøg her på skolen, kan
det sagtens presses ind i de øvrige
aktiviteter.
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På skolens vegne
Jens Poulsen, Skoleleder

September

14. Dronningebesøg
17. Klassekonference 2. – 3. kl.
19. MED + Pædagogisk rådsmøde
24. Klassekonference 1. kl.
26. O-løb i Legind Bjerge 4. – 5. kl
Skolebestyrelsesmøde
Skole/hjem samtaler 4. – 5. kl.
29. Pædagogisk dag - Fjordbo

Oktober

1. Klassekonference 0. kl.
3.-4. Skole/hjem samtaler 2. - 3. kl.
4. Forældremøde Fjordbo
8.-12. okt. Omlagt undervisning
+ Fjordbo Sundhed.
8. Skole/hjem samtaler 1. kl.
22.-24. Skole/hjem samtaler 0. kl.
23. 0. – 1. kl. Biograf
30. 4. – 5. kl. Biograf
Skolebestyrelsesmøde

November

27. Minihåndbold 2. – 3. kl.
30. Julepyntedag-Bedsteforældredag

December

5. MED + Pædagogisk rådsmøde.
6. Juletræsfest. Fjordbo +
dagpleje + indskoling.
11. Juledisco 4. – 5. kl.
12. Skolebestyrelsesmøde
13. Luciaoptog i kirken
Uge 51: Julefrokost, Fjordbo + dagpleje
20. Juleafslutning

4-5. klasses tur
til Estvad-lejren
Torsdag og fredag d. 16-17 august
skulle vi på lejrtur til den gamle skole
i Estvad. Vi kørte med bus, og da
vi kom, begyndte solen at skinne.
Hurtigt fandt vi vores sovepladser,
alle pigerne sov sammen i et stort
rum med køjesenge, og drengene
fik et lille værelse ved siden af også
med køjesenge. Nogen af drengene
ville ellers gerne have sovet inde hos
pigerne, men det måtte de ikke for
lærerne.
Vi havde rigtig god tid til at lege, vi
hoppede i sjip og spillede rundbold og
en masse forskellige spil indendørs.
Vi var også ude at gå en tur ved
Flyndersø, det var rigtig flot, for
lyngen blomstrede, og vi skulle læse
skilte på både dansk og tysk og
engelsk.
Til sidst på turen gik vi ned til
Flyndersø camping, hvor vi spiste
is og legede på deres legeplads.
Vi besøgte også det lille museum
Estvad gamle mølle, hvor vi bla.
så en udstoppet ulv. Vi havde også
besøg af Jens, og da vi havde spist
aftensmad ristede, vi skumfiduser
over bål i øsregnvejr. Thomas spiste
15 skumfiduser!
Der var mange, som blev kærester,
og der var kærlighed over det hele,
der var slet ingen, der var uvenner på
hele turen ! Det var dejligt at være på
lejr igen.
Mange hilsner fra 4-5. klasse på
Lihme skole
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Arrangementskalender

Husk at indlevere nyt til arrangementkalenderen til lonewagner@hotmail.com/97560662

September		

3. Havkajak, Klubaften kl. 19-21
5. Gyldendal Bådelaug, Onsdagssejllads
8. Gyldendal Bådelaug, Onsdagssejllads
8.-9. Lihme Borgerforening, Arbejdsweekend
9. Lihme Husholdnings Forening
Tøj-bytte-dag i Lihme Aktivitetshus
kl. 13-17
9. Lihme Kirke, Gudstjeneste kl. 9.00
- Kirkekaffe
10. Havkajak, Klubaften kl. 19-21
12. Gyldendal Bådelaug , Onsdags
sejllads
15. Gyldendal Bådelaug , Lørdags
sejllads
17. Havkajak, Klubaften kl. 19-21
22.Gyldendal Bådelaug, 		
Lørdagssejllads
24. Havkajak, Klubaften kl. 19-21
24. Lihme Ungdomsklub, Åbningsaften (7. kl – 18 år)
29. Gyldendal Bådelaug, Venø
Rundt. Start i Gyldendal. Morgen
kaffe kl. 9 i klubhuset.
Afriggerfest
30. Lihme Borgerforening,
Cirkus Maskot

Oktober

1. Havkajak, Klubaften kl. 19-21
18. Lihme Pensionistforening		
Generalforsamling i Lihme
Forsamlingshus
20. Line Dance Stævne i
Ejsing Hallen kl. 13-17
31. Lihme Pensionistforening
”Ældre i Trafikken” i
Aktivitetshuset
30

November		

3.-4. Lihme Borgerforening,
Åben Forsamlingshus
5. Lihme Borgerforening , Andespil
25. Lihme Husholdnings Forening
Julemarked
i Lihme Forsamlingshus
27. Lihme Pensionistforening
Julefrokost i Lihme Forsamlingshus

December		

3. Lihme Borgerforening Julelotterispil
7. Lihme Pensionistforening		
Adventsmøde i Fælleshuset
13. Lihme Kirke Julekoncert med
Margrethe Smedegård og
luciaoptog. Efterfølende kaffe i
forsamlingshuset.

Januar

15. Lihme Husholdnings Forening
Tur til Cejoma Tøj i Roslev
31. Lihme Borgerforening, 		
Generalforsamling

Februar

3. Lihme Borgerforening Fastelavn
18. Lihme Pensionistforening		
Aktivitetsdag
i Lihme Forsamlingshus
23. Lihme Husholdnings Forening,
Wellness, Rønbjerg Feriecenter
Hver Tirsdag er der cykeltur med
afgang fra Lihme Forsamlingshus
præcis kl. 18.30. Alle kan være med
på cykelturen, rute og distance
aftales fra gang til gang.

Guiness Rekordbog
Af Ane Marie Henriksen

Omkring 1990 var jeg klasselærer
for en 7. klasse. En dag i februar
begyndte det at sne voldsomt, og der
lå et godt lag sne i løbet af kort tid.
Så kom jeg til at høre noget, som jeg
ikke skulle have hørt: ”Et par drenge
planlagde, at nu skulle der kastes
snebolde på gamle damer. Det var
jo ikke så godt, så jeg sagde til dem,
at hvis de kunne lave den højeste
snekonstruktion i Danmark, ville
jeg sørge for, at de kom i Guiness
Rekordbog.

En skolehi

storie

Så fik de travlt. Hos Ulla og Thomas
Hansen blev der hele eftermiddagen
arbejdet på et snetårn. De havde
det sjovt, knægtene. Men Ulla og
Thomas blev betænkelige, jo højere
tårnet blev.
Det korte og det lange er, at de kom
i Guiness Rekordbog, og diplomet i
ramme kan ses hos John Hansen.
Tårnet faldt sammen den næste dag
pga. tøvejr.

Undervisning på Lihme Skole
Tilmelding og flere oplysninger:
• Edb basis. Torsdage 15.30 – 18.00
Aase Iversen,
• Edb trin 1. Torsdage 18.30 – 21.00
Uddannelseskonsulent på VUC,
• Engelsk - lettere øvede. Tirsdage
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SPARBANK - DIN LOKAL BANK

SPARBANK er en kompetent og fleksibel
rådgiver i mange af livets store økonomiske
beslutninger - både for privatpersoner og
erhvervsvirksomheder. Vi rådgiver f.eks.
ved køb og salg af fast ejendom, ved
investering, ved finansiering af både små
og store anskaffelser og i spørgsmål om
pension.
Kig ind. Uanset om du kommer som privateller erhvervskunde vil vi gøre alt for at
give dig en god oplevelse.
SPARBANK A/S
BORGERGADE 18 - 7860 SPØTTRUP
T 9756 1488 - F 9756 1820
ROEDDING@SPARBANK.DK
WWW.SPARBANK.DK
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v/Rikke Karstoft
Sønderhede 16, Lihme, 7860
Spøttrup
Tlf: 2757 1958
www.cliniquerikke.dk

Tidsbestilling Tirsdag – Fredag
fra 9-10
Åbningstider:
Tirsdag 10.00 - 17.30
Torsdag 13.00 - 20.00
Onsdag og fredag efter aftale.
Lørdag i lige uger efter aftale.

Buffetsuccen fortsætter:

SPIS ALT HVAD DU KAN FOR KR. 168
Torsdag, fredag, lørdag
kl. 18-21

Bordreservation:
tlf. 97 56 01 66

Husk julefrokost med levende musik:
24. november, 1.+8.+15. december
v/Leonhard Sapiga
Vester Hærup
Strandvej 30, Lihme
7860 Spøttrup
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