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En forårsdag i Danmark
Af Ann Balleby

Her er varmt
og trygt, der er
mad i forrådene
og udenfor er
køkkenhaven
ved at blive
gravet, mens
hønsene
konkurrerer
med lærkerne,
gulspurven og
musvågen om lydbilledet. Alt er fredeligt
og ordenligt her i vores lille land – sådan i
det store og hele.
Og så løfter jeg blikket lidt og ser ud i
verden. Ser til Libyen. Hvilken tåbelighed.
I stedet for at leve i fred, tryghed og
ordentlighed med hinanden, så slås en
bindegal oberst med sit eget folk. Det
er uordentligt. Vi mennesker har alle
muligheder for at komme ordentligt ud
af det med hinanden, hvis bare ikke
grådigheden rammer os og gør os
splitterravendetossede.
Så kigger jeg lidt længere ud. Ser til
Japan. Jordskælv og tsunami kan vi
mennesker ikke holde for, men den
tredje katastrofe, som lurer, nemlig
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atomkraftværkerne og bestråling
af mennesker og natur, de er
menneskeskabte. Skabt i dumdristighed.
Det er uordentligt at risikere natur og
menneskeliv i en grådig drift mod billig
energi.
Lad ikke grådighed og konkurrence
gribe vores lille land. I går hørte jeg en
journalist spørge en politiker: ”Bliver
danske F16 fly så nogle af de første
i kamp, kommer vi til at stå i forreste
række”, underforstået denne krig er en
konkurrence, hvor det gælder om at
komme først og blive bemærket, måske
blive helte. Politikeren svarede klogt,
at det jo var lige meget. Det vigtige var
sagen, at undgå massakre på civile og
om muligt at få afsat en bindegal oberst.
Lad os passe godt på vores ordentlighed,
lad os passe godt på hinanden. Se
filmen ”Invictus” om Sydafrika og Nelson
Mandela og se ordentlighed og klogskab i
virkeligheden. Her til sidst vil jeg anbefale
Susanne Biers film ”Hævnen”, som vandt
en Oscar. Den handler om hævnen i et
psykologisk perspektiv mellem Det Nye
Testamente og Det Gamle Testamente.
Og lad os så besinde os på, hvad
ordentlighed er sådan en forårsdag i
Danmark.
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Jane og Lars Lofstad.

Drømme og virkelighed i Lihme
Af Dorthe Dalsgaard

Stearinlysene ved gangdøren, den
dæmpede belysning i huset og
stearinlys rundt på borde, en glad hund
i kurven og en datter Signe, som lige er
puttet. Det er Jane og Lars Lofstad, som
gæstfrit har åbnet dørene for at bidrage
med et interview til Lihme Bladet. Jane
og Lars er en ung og nyetableret familie
i Lihme, hvor begge parter er meget
aktive i foreningslivet på egnen. De
tøver ikke med at give udtryk for, at de
trives godt og er glade for, at de har
valgt at blive på egnen. De har taget
uddannelser i Holstebro og Skive, men
det har ikke fristet dem til at flytte fra
Lihme.
”Det er jo her vi er sammen med venner,
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familie og tæt på den natur, som vi har
knyttet os til fra barndommen,” forklarer
de.
Gymnastikken
Jane og Lars har altid kendt hinanden,
og de kan supplere hinanden med
oplysninger om hvor og hvornår.
Gymnastikken har givet Jane mange
udfordringer og oplevelser.
”Jeg startede som træner i Lihme, først
for puslingeholdet, da jeg gik i 7. klasse,
og senere sammen med Bertel Trærup,
hvor vi havde springholdet sammen,”
siger hun med et smil og fortsætter:
”Så var jeg på Skyum Idrætsefterskole,
hvor jeg lærte en kammerart fra
Glyngøre at kende. Jeg tog bussen

til Glyngøre, selvom transporttiden var
meget lang, for at vi kunne træne et
hold sammen i Glyngøre.” Senere har
Jane helt sikkert benyttet bilen som
transportmiddel, idet hun har været med
i DGI Nordvests gymnastikbestyrelse og
været med til at organisere vejledning
og kurser for DGI Nordvests gymnaster.
Samtidig har Jane været træner for DGI
Nordvests juniorhold Salling i Jebjerg
og gået på DGI´s aspirantholdet i Skive.
Men nu prioriterer Jane etableringen af
familielivet sammen med Lars i Lihme.
Herregårdsskytten
Lars har også gennemlevet mange
drømme i sin ungdom.
”Da jeg gik i 9. klasse i Rødding, fik jeg
en praktikplads som herregårdsskytte
på Borreby gods ved Skælskør via
en kontakt, som min mor havde fra sit
lærerjob på Balling skole.” Bagefter
overvejede han at blive professionel
skytte, men fortæller:
”Jeg kunne ikke finde en praktikplads her
i området, og drømmen om at kombinere
job og hobby blev ikke til noget i denne
omgang.” Lars brænder for livet tæt på
naturen og blev tidligt medlem af Lihme
Jagtforenings bestyrelse. På denne måde
kunne han planlægge diverse udflugter
for egnens jægere og blive oplært inden
for jagt og vildtpleje.
Babyalarmen gjorde os lige opmærksom
på, at Signe ikke sov helt endnu, og Lars
gik ind for at sige endelig godnat til Signe
Helene Lofstad.
Uddannelser
Jane fortsætter med at fortælle om, at
hun tog HHX i Skive. Lige efter eksamen
vidste hun ikke, hvilken uddannelse
hun kunne ønske at starte på og havde
forskellige jobs i industrien her på egnen.
”Med min baggrund i gymnastikken
kunne det være oplagt at starte som
fysioterapeut, men efter et besøg på
fysioterapi- og ergoterapeutskolen i

Designer etiketter på rødvinen.

Holstebro fandt jeg ud af, at jeg ville
starte på ergoterapeutuddannelsen.
Under uddannelsen havde jeg gode jobs
som fast vagt på Holstebro Sygehus på
psykiatrisk afdeling. Vi boede på Øster
Hærup Strandvej i Lihme, hvor vi havde
plads til vores hund, og jeg kørte til
Holstebro dagligt,” siger hun.
Jane kommenterer, at Lars havde
10 års jubilæum for tre år siden som
værktøjsmager i Phasion Group A/S
Skive. Lars valgte en uddannelse
som værktøjsmager i stedet for
det mere hobbyprægede job som
herregårdsskytte.
”Jeg valgte at gå på en teknisk skole
for værktøjsmagere, hvilket kun findes i
Skive og København.” Lars er stolt af, at
værktøjsmageruddannelsen i Skive har
et fantastisk godt ry. I dag er antallet af
medarbejdere i Phasion Group i Skive
halveret efter, at firmaet har flyttet dele
af virksomheden til Vietnam.
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Kirke, kaffe og fest
Det giver glimt i både Jane og Lars`s
øjne, da vi kommer til at snakke om
forberedelserne til deres bryllup i Lihme
kirke og festen i Lihme forsamlingshus.
Jane prøver at fortælle mig, at det med
invitationerne var noget specielt. Lars
havde lavet en stålform, som kan lave tryk
med et hjerte og deres navne til prægning
af papir til festlige invitationer til festen.
Snart sidder jeg med en flaske rødvin,
som også har en helt speciel etiket lavet
af rustfristål med et hjerte og brudeparrets
navne. Jane siger, at de lavede alt selv
til festen, og hun havde god tid, fordi
det var samtidig med den langvarige
sundhedsstrejke ramte hele landet.
Sygehuset i Skive
Når Jane valgte uddannelsen som
ergoterapeut var det ud fra et stort ønske
om at arbejde med mennesker. I dag
arbejder Jane på Neurorehabilitering
på Regionshospitalet i Skive. Nu er det
ved at være fire år siden, Jane blev
færdiguddannet, og hun siger:
”Jeg nyder at have praktikanter,
som kan være sundhedsassistenter,
sygeplejersker, fysioterapeuter og
ergoterapeuter, som jeg selv er. Det er

Jane og Lars Lofstads datter Signe.
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altid spændende at høre om ny teori, og
vi skal jo lære dem, hvordan vi arbejder i
hverdagen.”
Jeg kommer til at stille spørgsmålet:
har I haft lyst til at flytte fra Lihme?
Svarene bliver ikke helt entydige,
idet Lars kunne drømme om at flytte,
hvorimod Jane ikke forliges med denne
tanke.
Jane lader Lars berette om sin norske
familie, som driver landbrug med ca.
140 malkegeder. Om sommeren flytter
familien op i højfjeldet ved Beitostølen,
og konen passer sit ergoterapeutarbejde
fra denne base i sommerhalvåret, hvor
de samler gederne til malkning to gange
dagligt. Denne tilværelse giver ro i sindet,
og Lars kunne tænke sig en dagligdag
i denne stil. Parret i Lihme kigger på
hinanden og siger samstemmende:
”I første omgang vælger vi at holde ferie
i Norge.”
Sidste år sagde Jane ja til at deltage i
bestyrelsen for Lihme Borgerforening.
Lysten til at gøre noget i Lihme er
blot blevet større efter det første år i
borgerforeningen. Jane siger, det er
fedt, at det lykkes, og alt er skrevet ned,
og der ligger en drejebog for, hvad der
skal gøres, og der er mange, som gerne
vil hjælpe. De er enige om, at det er
vigtigt at være aktive, idet Lars også har
opbakning til at være med i bestyrelsen
for Brodal Jagtforening, som står for den
ugentlige flugtskydning i Bustrup.
Etableret familie i Lihme
Nu hvor familien har etableret sig på et
landsted lige uden for Lihme, er der god
plads til familien og gode rammer for de
udendørs aktiviteter, som begge elsker.
Datteren Signe bliver også præget på
det fællesskab, som tydeligt betyder
meget for hendes forældre. Signe går
hver onsdag til forældre-barn gymnastik i
Lihme. Lars slutter af med at sige:
”Hun skal nu også med mig på jagt, når
hun har lyst til det.”

Niels Husted på Svingårdsted er 83 år
og aktiv landmand med 43 hektar, egen
mejetærsker
og griseavl.
I interviewet
LARS BONDE
· BILSTRUPVEJ
· 7800 SKIVE
· TLF. 97 52 62 20
www.skive-trykluft.dk
fortæller Niels
om sit liv.
Skiveegnens største skov- og havebutik

Af Ann Balleby

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup

Niels Husted blev født i 1925 på slægtsgården
Svingårdsted 1½ km syd for Lihme. Jorden
derude har været i slægtens eje siden 1645.
Han fik en yngre søster – forældrene var
”modne mennesker”, da de fik børn.

Niels gik i skole i Lihme, men blev efter ét
år flyttet til Ålbæk skole, hvor hans farbror
var lærer: ”Måske har jegHvad
væretenten
uartig eller
det drejer sig
noget”, fortæller Niels med et
smil.
Det var til mindre
om
materiel
fem km på cykel eller gåben.

opgaver i hjemmet eller
større
erhvervsopgaver,
En nabokone var på besøg hos Niels’
mor,
har vi det du skal
da han kom hjem kl. 5 om eftermiddagen.
Nabokonen sagde: ”Det har været en lang dag bruge!

www.skp-el.dk
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7800 Skive
Tlf. 97 52 23 00

Niels.” Niels svarede: ”Ja, men en skøn dag.”
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udlejningsprogram
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Fra sin barndom husker han, www.skive-trykluft.dk
at man nogle
gange var på besøg hos familien eller
i Lyby.kontakt
Det
os på
var langt væk. Transporten foregik med ”lille
9752 6220
bil” en art taxi, som kørte ud fra Lihme.og hør om de
Lillebilmanden hentede familien hjemme på
mange
gården, kørte dem til Lyby og ventede til de
muligheder!
skulle hjem igen, så han blev budt ind i stuen
til kaffe og aftensmad med resten af selskabet
Salg og leje
og kom dermed af
tilalle
at kende
typer hele familien.
Nogle gange skulle
dentillille
Niels på ferie
trailere
private
og erhverv!
hos morbroren helt
ovre på Mors – morbroren
var den i familien, som boede længst væk. Så
cyklede Niels til Ny Mølle, hvor han hejste
et bræt, så færgemanden kunne se, at der var
en, der skulle med færgen. Der kunne så godt
gå noget tid med at vente på færgemanden,
for hvis han f.eks. lige var ved at rense roer,
så skulle han jo først have hesten spændt fra,
før han kunne komme i robåden og bringe
passagerer over.
Niels har en alder, så han kan huske, hvordan
en masse handlende kom ud til gårdene:
manden med lertøj, hosekræmmeren,
brødmanden, slagteren, fattige arbejdsløse
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Gamle vindmøller på Udsigten.

Energi
af Palle Jørgensen
Energi er et stort og omfattende emne.
Energi driver hele vores industrialiserede
samfund på én eller anden måde.
Det første vi normalt tænker på, når
ordet ’energi’ bliver nævnt, er nok olie og
benzin. I dag er der faktisk også vindkraft,
solenergi, jordvarme og biogas, og det
sidste nye er geotermisk energi. Det er
disse grønne og alternative energiformer
en artikelserie i Lihme Bladet kommer til
at handle om.
Vindenergi
For at starte ved det, som de fleste af os
kender og også havde interesse i, tager vi
udgangspunkt i vindmøllerne på Udsigten
i Lihme.
Ideen til vindmøllerne i Lihme kom fra
Flemming Jensen og Finn Albrectsen. De
håbede, at der kunne sælges anparter,
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så der kunne rejses en 75 kW mølle
(største model på det tidspunkt). Det viste
sig hurtigt, at der var så stor interesse
for vindmølle-projektet, at der kunne
rejses to møller, og dermed var Lihme
Vindmøllelaug en realitet.
Guld og godt vejr
Vindmøllerne havde så god en placering
og indtjening, at der var mange
forespørgsler på udbud af flere anparter.
Derfor besluttede bestyrelsen at opstille
endnu en vindmølle. Det blev en 200 kW
vindmølle (største model på daværende
tidspunkt), som blev indkøbt og opstillet.
En 200 kW vindmølle placeret på
Udsigten kan producere ca. 550.000 kWh
el pr. år. Det svarer til ca. 150 husstandes
årsforbrug (1 husstand bruger 3600 khW
pr. år).

Vind-eventyret kørte godt og blev et
samtaleemne næsten på samme niveau
som vejret. Dengang var det altid godt
vejr. Hvis vejret var stille og lunt, var det
dejligt, og blæste det, blev der produceret
el til andelshaverne, som også var godt.
Dog får ethvert eventyr en ende, og
det gjorde dette også. Staten ændrede
reglerne om tilskuddet til vedvarende
energi fremstillet af møller, og denne
ændring, samt udsigten til en meget lav
afregning af el, betød, at det ikke mere
var rentabelt at drive møllelauget, som
derfor blev opløst.
Fra vind til strøm
En vindmølle funger ved, at vinden får
vingerne til at rotere. Omdrejningerne
herfra ledes gennem en gearkasse,
som hæver omdrejningerne fra
vindmøllens vinger på ca. 42 rpm
(omdrejninger pr. minut) til eksempelvis
1400 omdrejninger, som generatoren er
beregnet til. Når omdrejningerne er nået,
kobler vindmøllen på el-nettet. Øges
vindhastigheden, vil vindmøllen forsøge
at rotere hurtigere, hvilket ikke kan
lade sig gøre på grund af generatoren,
da den kun kan køre 1400 rpm. Den
overskydende energi, som opstår fra den
modstand generatoren giver, omsættes til
strømproduktion.

Husstandsmøller
Med tiden er det også blevet muligt at
købe mikro-, mini- og husstandsmøller.
Disse kan producere fra nogle få Watt op
til ca. 15 kW pr. time.
En husstandsmølle op til 6 kWh kan man
få lov til at opstille og tilslutte el-nettet,
så der nettoafregnes som privat. Det vil
sige, at man som privatperson, der har
opstillet en husstandsvindmølle, selv må
bruge strømmen, man producerer. Skulle
der så være lidt til overs fra produktionen,
kan det sælges til energiselskabet,
men dog kun til nettopris uden alle de
mærkelige afgifter, der er pålagt elprisen.
Der skal søges om at få lov til at opstille
en husstandsmølle hos kommunen. I
landzone er der som regel ikke problemer
med at få tilladelse, mens der er meget
skrappere regler for opstilling i by- og
sommerhuszone.
Er man interesseret i mere viden
angående de omtalte ting, findes der
mange gode artikler på internettet.

Husstandsvindmøller ved Udsigten.
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Toyota på glatis
af Marianne Husted

Kørekortet var knap dumpet ind ad
brevsprækken, inden Cecilie Stengaard
spurgte sin far, om de skulle køre en tur.
På Limfjorden. Det var Ole Stengaard
med på. Han havde erfaring med kørsel
på is i sin ungdoms isvintre og øjnede
en chance for at genoptage sporten, da
Lihme Borgerforening inviterede til isrally
første weekend i januar.
Far og datter, begge iført blå
harboørehabitter, sidder i Oles blå Toyota
Carina og venter på, at de bliver kaldt
frem fra køen af håbefulde, primært unge
mænd, rallykørere.
”Det bliver rigtig, rigtig sjovt. Det er ikke
noget, man oplever til hverdag. Der er
noget spænding over det,” siger 18-årige
Cecilie, der får lov at overtage rattet, når
Ole har kørt den første af de tre runder
på isen.
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Alt er klappet og klart. Borgerforeningen
har allerede i juleferien indhentet
polititilladelse til vinteraktiviteten. På
dagen sørger foreningens mange
mandlige hjælpere, i de til lejligheden
karakteristiske orange dragter, for, at
løbet foregår efter alle kunstens regler.
På stranden ved Ålbæk er der linet
op for biler, der skal tage turen ud på
isen og for de mange tilskuere, der ser
på udskridninger og udskejelser fra
landsiden. Og på isen er banen mærket
af med kegler. Martin Hamsjal holder
parat med rendegraveren og flytter sand,
der skal dække det større og større
stykke med frit vand, inden isen begynder.
Det er tøvejr. En af de orangeklædte
haster rundt på isen med en boremaskine
og foretager prøveboringer, der viser, at
isen er mere end de krævede 30 cm tyk
for, at iskørsel er forsvarligt.

”Så er det snart os, ” siger Ole og
modtager dessiner fra en af hjælperne om
at sørge for at have god fart på, når han
kører ind på isen. Ole lægger fra land,
drøner gennem vandpytten og ud til de
to hjælpere, der står ved banestarten og
forklarer, hvordan keglerne skal passeres.
Den ældste Stengaard starter runde 1 i
god fart, og en af tilskuerne udbryder lidt
efter:
”Toyotaen er i skred.” Det er ved banens
ene ende, hvor bilen kurer et langt stykke
på isen, inden føreren får den vendt for at
tilbagelægge banens længste strækning
og tilbage til start. Her bytter far og datter
plads, og Cecilie kører sikkert de to sidste
omgange i hus, inden bilen igen finder ind
på land.

”Det var superfedt,” griner Cecilie, der til
daglig går på Skive Handelsskole. ”Hun
kørte hurtigere end mig. 2,31 minutter
mod mine 2,43,” siger Ole og indrømmer,
at det nok var ham, der var mest nervøs
og henviser til, at han jo også er ejeren af
bilen.
Borgerforeningen havde planer om
tre weekender med isrally. Det blev
dog kun den ene lørdag, isen kunne
bære, og de kvindelige medlemmer af
Borgerforeningens bestyrelse solgte varm
kakao og pølser i pølsevognen, der var
opstillet ved siden af en toiletvogn. Men
byens borgere fik sin lokale isrally og har
senere på vinteren kunnet købe store
mængder pølser, ketchup og sennep med
rabat.
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Konsortium for Limfjordslandet
Af Per Østergaard

Tirsdag den 22.
februar 2011 blev
en skelsættende
dato for Nordvestdanmark. Det var
nemlig datoen,
hvor det sidste
afgørende beløb
tikkede ind til den
almennyttige
LimfjordsFondens
grundkapital på 250.000 kroner.
Forud ligger mere end 5.000 timers
frivilligt arbejde over de seneste fire år.
Og indtil i dag kontante bidrag fra syv
Limfjordskommuner og 26 virksomheder
fra hele Limfjordsområdet. Bl.a. to lokale
Skive-banker, nemlig Spar Salling og
Sparbank. Spar Salling administrerer nu
LimfjordsFondens samlede kapital.
Bestyrelse
Pengene fra fondens rådighedskapital
forvaltes med professionel kyndighed
gennem en bredt sammensat bestyrelse,
som indtil nu tæller syv medlemmer.
Holstebro stiller med næstformanden,
advokat Charlotte Pors fra advokatfirmaet
Hviid og Frederiksen i Vinderup. Fra
Lemvig kommer kommunaldirektør Birgit
Fogh Rasmussen, mens Thisted er
repræsenteret ved havnedirektør Birgitte
Klittenberg Juhl. Adm. direktør i Vils
Entreprenørforretning, Erik Yde Larsen
er bestyrelsens morsingbo (det er Vils
Entreprenørforretning, der har bygget
Skives rundkørsler). Og fra Aalborg
kommer regionsdirektør i COWI Torben
Søgaard Jensen samt professor ved
Institut for Produktion, Karl Brian Nielsen.
Formandshvervet i LimfjordsFonden og
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dens tilhørende LimfjordsKonsortium
ligger hos mig. Derved bliver også Skive
repræsenteret i konsortiets øverste
ledelse. Og bestyrelsen får samtidig tilført
den ledelses- og innovationspsykologiske
kompetence, som er helt afgørende for
et konsortium med den menneskelige
potentialeudvikling øverst på
dagsordenen.
Synergi mellem de gode kræfter
Med fremskaffelsen af fondens
grundkapital er den første milepæl
banket i jorden. Vi kan dermed få smøget
ærmerne op og skabt synergi mellem alle
de gode kræfter i Limfjordskommunerne,
som sammen tager ansvar for en
accelereret vækst i hele Limfjordslandet
og de tilstødende områder. Lige fra
Thyborøn i vest til Hals i den østligste del
af Limfjorden.
Det var den utilstrækkelige udnyttelse af
Limfjordens enorme maritime potentiale,
der i 2006 satte hele processen i
gang for at få skabt et handlekraftigt
maritimt baseret vækstkonsortium for
hovedsageligt Limfjordens 10 kommuner.
Grundigt forarbejde
Fra starten blev både embedsmænd,
erhvervsfolk, eksperter, lokalpolitikere,
regionalpolitikere, og fagministre
konsulteret med det formål at nå frem
til den helt rigtige og langtidsholdbare
konsortiekonstruktion. Over godt tre år
blev det til 100 særdeles nyttige svar og
efterfølgende justeringer.
Det betyder, at LimfjordsKonsortiet
i dag kan starte sin tænketank og
sine innovationsklynger. Ligesom
LimfjordsFonden kan søge støttemidler
til kommende projekter, andre
udviklingsaktiviteter og konferencer, der
har betydning for Nordvestdanmarks
maritime eksponering.

Konferencer og LimfjordsLege
Det første større projekt, der er i
støbeskeen, er et årligt tilbagevendende
LimfjordsLegene med kapsejladser og
søsportsaktiviteter i hele Limfjorden og
dens 43 spredt liggende havne.

i Region Nordjylland borgmester Knud
Kristensen fra Vesthimmerland, Venstres
trafikpolitiske ordfører Kristian Pihl
Lorentzen samt formanden for SF’s task
force-gruppe for udkantsproblemer Steen
Gade.

På konferenceområdet har
LimfjordsKonsortiet allerede været stærkt
på banen med to store konferencer.

Conni Pedersen, der er studievært på
P4 og bosat i Lihme deltog i ledelsen af
Vækstkonferencen, der blev sat i værk af
SF og Konservative i Nordvestjylland.

Første gang var i august 2008,
hvor konsortiet i samarbejde med
LimfjordsRådet (18 kommuner), Morsø
Erhvervsråd, Grundfos og Thise Mejeri
afholdt en konference på mejeriet
om decentral vandrensning gennem
Grundfos’s verdenssensation –
bioboosteren.
Anden gang var i november 2010 på
Flextronics i Skive. Temaet var ”Vækst
i Nordvestdanmark” med deltagelse af
professor Anne Lorentzen fra Aalborg
Universitet, kommunaldirektør Birgit
Fogh Rasmussen fra Lemvig, formanden
for Vækstforum i Region Midtjylland
Bent Hansen, medlem af Vækstforum

Fra ideer til vækst i virksomheder
Konsortiets opgave lige nu drejer
sig i høj grad om at få aktiveret hele
Limfjordsområdets skjulte viden og alle
de mange lige så skjulte vækstideer,
som bare ligger og venter på at blive
nyttiggjorte. Hvis ikke vi selv allerede
nu samler flere muligheder op i
Nordvestdanmark og får dem omsat til
virksomheder og mere arbejde, er det helt
stensikkert, at vi både kan vinke farvel
til de gode hoveder og de gode hænder.
Initiativer vil altid søge derhen, hvor der i
forvejen tages initiativer.

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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Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi
Vores værdigrundlag for at drive Slagtermesterinden er:
Vi accepterer og respekterer hinanden for den vi er.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Kirsten Munkesø
Nørregade 9, Balling
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
14
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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
Lihme Tennisklub

Medlemspriser sæson 2011
Senior
350 kr.
Junior
175 kr.
Familie
500 kr.
Petanque
50 kr.
Vdr. medlemskab og nøgle, kontakt:
Laurits Christensen tlf. 97560121
eller Carl Erik Witte tlf. 97560243
Leje af bane 1½ time
Leje af bane, inkl. bolde 75 kr.
Udlejning sker ved: Lihme Brugs

Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
9756 6207
5127 0704
Kis Stamp
9756 0011
2335 2301
Børnekajak kr. 150/døgn
Junior- og voksenkajak kr. 175/døgn
2’er kajak kr. 250/døgn
Efterfølgende døgn minus kr. 25
Depositum kr. 500
Min. 2 personer, heraf en over 20 år
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Årsmedlemspris kr. 500
- kr. 200 pr efterfølgende medlem
i samme husstand

P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

Ringvej 6, Lem
7860 Spøttrup
Tlf.: 97568233 / 40728233
Web: www.phald.dk
Mail: phald@email.dk

Friske Fisk

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

9756 0179
2176 6615
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Bedstemor og plejemor:

Livet hænger sammen for børnebørn
anbragt hos bedstemor
Af Marianne Husted

To barnecykler læner sig op ad
huset i Lihme, der forrige år skiftede
ejer fra at være smedens til at blive
murermesterens. Inden for mahognidøren
står tre par små vinterstøvler ved siden
af murerens træsko. Lyset strømmer ind
fra ovenlysvinduerne, klokken nærmer
sig 17, og en gryde skrællede kartofler
venter på komfuret. Jette Brøndum byder
indenfor.
”Vi holder jo af dem. Det er vores små
guldklumper,” siger Jette om sine tre
børnebørn i alderen tre, fire og syv år.
Derfor stod hun i et stort dilemma, da
ekssvigersønnen for et år siden mødte op
med de tre drenge og fortalte, at han ikke
kunne have dem. Jette havde mærket,
hvor det bar henad. Efter skilsmissen
havde datteren haft det skidt i en periode.
Børnene boede hos hende; men hun
havde svært ved at passe dem og talte
også om anbringelse.
Jette var klar over, at det ville blive meget
vanskeligt at finde en plejefamilie, som
var parat til at tage tre børn. Og hun
vidste, at hun ikke kunne bære at se de
tre søskende blive skilt ad og anbragt hos
forskellige fremmede. Derfor tog hun og
samleveren, Knud Langberg, børnene
til sig i samråd med Skive Kommunes
Familieafdeling, hvor parret gik igennem
den sædvanlige godkendelsesprocedure
for nye plejefamilier. Aftalen blev,
at kommunen køber Jette fri fra en
pædagogstilling for et halvt år ad gangen,
mens hun passer arbejdet som plejemor.
Samme familie
Jette og Knud lægger vægt på, at
børnene får et stabilt og trygt børneliv
med nærvær, venskaber og oplevelser.
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Og en far og en mor. Jette sørger for,
at drengene bevarer kontakten til både
deres far og mor. Begge forældre ringer
og snakker med børnene og kommer
på skift og besøger dem. Knud tager
drengene med på murerværkstedet. Her
har han lært dem, hvad de må og ikke
må, så de nu kan drøne rundt på deres
cykler og lege, mens han selv er i gang
med noget. Jettes far kigger forbi flere
gange om ugen og hygger med sine
oldebørn, de ser mostre og onkler, som
de altid har gjort, og i februar var de på
skitur med Knud og Jette.
Fra sofaen siger Knud, at der kommer
en lille mus kravlende, mens to af hans
fingre tripper op ad den mindste brors
bukseben. Den treårige klukker, storgriner
og gentager hikstende, at der kommer en
ny mus kravlende op ad bedstefars arm.
Storebrødrene bygger med LEGO ved
siden af i sofaen, mens Jette tænder for
kartoflerne og gør aftensmaden færdig.
Normal eller anderledes
”Anbringelse i børns netværk er godt, når
indehaveren af forældremyndigheden
er helt indforstået,” siger Solvejg Lund,
som leder Familieafdelingen i Skive
Kommune. Drengenes mor støtter, at de
bor i Lihme:
”Jeg er tryg ved det, de kommer ud for.
De er jo hos min mor. Vi ser meget ens
på tingene, og hun kender børnene på
forhånd,” fortæller hun i telefonen.
Statens Forsknings Institut (SFI)
udsendte en forskningsrapport i
december 2010, som viser en række
positive sider ved at anbringe børn i
egen familie. Børnene føler, at deres
liv hænger sammen. De ser ikke på

Knud Langberg og
Jette Brøndum
er plejeforældre for
Jettes børnebørn.

sig selv som anderledes, men som
almindelige børn med en lidt usædvanlig
baggrund, hvilket er et godt fundament
for dem i deres identitetsdannelse.
Mange børn anbragt på institution eller
i traditionelle plejefamilier har derimod
dårlige oplevelser med i bagagen. Ifølge
nationale og internationale undersøgelser
føler de sig ofte stemplede som unormale
og klarer statistisk set arbejde og
familieliv dårligere som voksne end ikkeanbragte børn.

varetager børnenes tarv, og at det
er en meget stor udfordring at være
plejeforældre. Uanset om de er i familie
med børnene eller ej. Derfor leder
kommunen ofte forgæves efter en egnet
plejefamilie inden for børnenes familie.
Jette håber, at hun kan være med til at
give børnebørnene et almindeligt liv uden
alt for mange flytninger, og siger om
fremtiden:
”Lige meget hvad, så holder jeg altid min
dør åben for dem.”

I Skive er ca. ti af kommunens 100
anbragte børn i pleje i egen familie.
Afdelingslederen pointerer, at kommunen
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Find dine rødder
- de befinder sig kun et klik væk
Af Marianne Husted

Slægtsstudier vinder frem. Flere og flere
kaster sig over at forstå, hvor de stammer
fra. Via internettet kan vi i dag sidde
hjemme og fordybe os i vores fortid, når
det passer os, mens det tidligere krævede
køreture og lang tids studeren på et
landsarkiv.
”Nysgerrighed omkring egne rødder
og en vilje til at se ud over sig selv er
drivkraften,” siger Ib Svenningsen om
de mange amatørslægtsforskere. Han
er leder af Spøttrup lokalhistorisk Arkiv
og opfordrer til at kontakte arkivet, inden
man går i gang med at studere sine aner.
”Mange starter på egen hånd og samler
en masse navne og lapper papir, der
efterhånden fremstår som et stort kaos”,
fortæller Ib. Disse vanskeligheder kan
han befri nybegynderen for. Enten på et

Anetræ med udgangspunkt i Ib Svenningsens
bedstefar, Kristen Svenningsen. Personerne
i den yderste cirkel er så nogle af
Ibs tiptiptipoldeforældre.
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kursus eller under et besøg i arkivet, hvor
han giver ideer til, hvordan man griber
studierne an.
IT-programmer til slægtsforskning udfører
nu hele det krævende arbejde med at
holde styr på alting. Hvert navn er en sag
i systemet, og man kan koncentrere sig
om de enkelte aner og oplysningerne, der
knytter sig til dem.
Online kirkebøger
”For at komme i gang skal der være et
navn”, forklarer Ib. De fleste starter med
udgangspunkt i sig selv eller et af deres
børn.
I Statens Arkiver er der direkte adgang
til to af slægtsforskerens vigtigste kilder.
Kirkebøger fra 1680-1940 og seksten
folketællinger i perioden fra 1787 – 1921.

Ib Svenningsen vejleder om
slægtsforskning på
Spøttrup lokalhistorisk Arkiv.

Herfra kan navne og vigtige datoer hentes
og føres ind i de enkelte sager. Og vupti.
Ib trykker på print-knappen og vælger
at få udskrevet et anetræ i form af en
halvcirkel. Det kommer frem med Ib i
centrum, samtlige 32 tiptipoldeforældre
og generationerne herimellem.
Mordbrand
”Der skal kød på drengen, så det ikke
bare er et navn, der skal også være
et indhold,” siger Ib. Viden om de
enkelte aner, i form af oplysninger om
deres profession, ejendom, ejendele,
skatteindbetalinger, gøren og laden,
kan også hentes fra folketællingerne, i
kirkebøgerne eller i det systematiserede
og elektronisk tilgængelige billed- og
artikelmateriale i landets lokalhistoriske
arkiver.

sammentræf, hvor hans egen familie
bragede sammen med hans kone Elses
familie nogle generationer tilbage. En af
Elses forfædre var lensmand på Skæring
Munkegård, som et medlem fra Ibs
familie blev beskyldt for at brænde af. Det
resulterede i en dødsdom for mordbrand.
Henrettelsen blev dog aldrig eksekveret,
da bevismaterialet viste sig at være lige
lovlig tyndt.
Nutidens famliemønstre med skilsmisser,
nye parforhold og ”dine, mine og vores
børn” er der taget højde for i de forskellige
programmer. Ib anser mulighederne i
slægtsstudier for uendelige. Der vil til
stadighed være en ny gren at forfølge.
”Det fine er nu, at du kan lave så meget
du vil. Systemerne holder styr på det
hele,” siger han.

”Glæden ligger i at finde noget, som
føjer en brik til forståelsen af din fortid,”
forklarer Ib. Selv fandt han et sjovt
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Rød pølse
Grill pølse
Pølsebrød
Rød hotdog
Ristet hotdog

16,16,5,22,22,-

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

22,18,25,-

Pølsemix (lille)
Pølsemix (stor)
Kebabmix
Kebabmix m/ekstra kød
Kyllingemix
Kyllingemix m/ekstra kød

37,45,45,60,45,60,-

½ Kylling m/pommes frites
½ Kylling m/salat

60,60,-

½ Kylling m/agurkesalat
39,10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
55,7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
47,2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og
ﬂütes

47,47,-

Live musik!
Annonceres i
Spøttrup Ugeavis
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5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
55,Big Burger
36,Cheese Burger
39.Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
Jumbo Burger
Jumbo Burger – Bacon/Cheese

48,45,45,57,-

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

52,52,55,-

Majstrekantsburger m/kylling 39,Kyllingeburger m/paneret kød 40,Kyllingeburger m/ slice kød
47,Menu: Bigburger
Menu: Cheeseburger

65,69,-

Menu: Jumboburger
Menu: Pitakebab

79,60,-

Incl. lille pommes frites og ½ l cola

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

&

Kyllingeﬁlét m/ pommes saute
salat - ﬂute og bearnaisesauce 68,Marinerede kyllingestrimler

Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling
agurk-tomat-valgfrit dressing

37,-

Salat m/ kylling el. kebab

49,-

68,-

BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskeﬁlet m/ pommes frites

35,35,-

68,-

5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,

m/pommes frites og salat
45,2 Fiskeﬁléter m/pommes frites 55,Plankebøf (hjemmelavet bøf)
m/pommes saute – salat
– ﬂute og bearnaisesauce
Krydderschnitzel m/pommes
saute salat – ﬂute og
bearnaisesauce
Møllehjul (hjemmelavet bøf)
m/pommes frites og
bearnaisesauce

52,-

Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf
Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
Pita m/bøf

52,37,37,37,-

Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost

25,20,-

remoulade, ristet løg og
agurkesalat

35,40,-

35,-

25,-

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

kl. 17:00-22:00
kl. 17:00-22:00
Lukket
kl. 17:00-23:00
kl. 16:00-24:00
kl. 13:00-24:00
kl. 13:00-22:00
kl. 02:00

Åbningstider (køkkenet)

Sunshine
solcenter

åbent hver dag
07.00 - 22.00

mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag

kl. 17:00-21:30
kl. 17:00-21:30
Lukket
kl. 17:00-21:30
kl. 16:00-21:30
kl. 13:00-21:30
kl. 13:00-21:30
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Lihme Tennisklub
Af Carl Erik Witte

I et hjørne af Lihme, forbi børnehaven,
hen over fodboldbanen, op over
skrænten, godt gemt bag beplantede
volde, ligger Lihme tennisanlæg.
Anlægget består af et klubhus og to
grusbaner, hvor det kun er den ene,
som har været i brug de seneste år.
Det skyldes, at vi er for få medlemmer i
tennisklubben.
I starten af april, når solen begynder at
varme, starter vi med at gøre banerne
klar. Det kan være reparation af hegn,
opsætning af vindstreamers, reparation af
linier og påfyldning af grus, som er blæst
væk i løbet af det sidste år. Så skal banen
tromles mange gange i løbet af den
følgende uge, og til sidst sætter vi nettet
op, så banerne er klar til brug fra 1. maj.
Vi vil gerne være lidt flere
Klubben blev startet i 1992. I de første år
var der over 100 medlemmer, men det
gik efterhånden ned af bakke, så i dag er
vi under 20 medlemmer. Det kan måske
lyde som et luksusproblem, for så har vi
jo banen for os selv og behøver ikke at
bestille tid, for der er jo aldrig nogen, der
spiller. Men vi vil gerne, at der er noget
mere liv, og at der igen er nogle flere, der
kommer op og nyder at spille tennis.
Leje af tennisbane på timebasis
Man kan også komme til at spille, selv
om man ikke er medlem. Vi har en aftale
med Brugsen i Lihme, hvor man kan leje
banen på timebasis. Det koster kun 75
kr. for 1½ time incl. ketsjer og bolde. Vi
håber også her igennem at gøre nogle
af de mange sommerhusejere og folk på
campingpladsen opmærksomme på , at vi
har dette dejlige anlæg.
Medlemskabet for en junior er kun 175 kr.
og 350 kr. for en senior, hele hustanden,
eller sommerhuset koster kun 500 kr. Så
får man en nøgle, så man kan spille, når

24

man har lyst, hvis banen er fri. Vi vil også
gerne opfordre sommerhusejere, som
lejer derer sommerhuse ud, til at gøre lidt
reklame for tennisbanen.
Prøv bare
Hvis man ikke har prøvet at spille tennis
før, er man velkommen til at komme og
prøve, evt med en instruktør, inden man
køber et medlemskab.
Danmark har for tiden verdens bedste
kvindelige tennisspiller,Caroline Wozniaki.
Vi håber også, at det kan smitte af på
nogle af de unge, så vi kan få dem tilbage
på tennisbanen.
Hvis det lykkes at få en del flere
medlemmer, begynder vi selvfølgelig
også at gøre den anden bane klar igen.
Er du blevet interesseret i at komme til at
spille, eller har du nogle spørgsmål, kan
du kontakte:
Carl Erik Witte
97560243
Laurits Christensen 97560121

Skolebod på Lihme afdeling VSD
Af Julie Bjerre, 5. kl. VSD, Lihme afd.

Hver onsdag har vi en skolebod på
skolen, hvor vi kan købe noget rigtigt
lækkert mad.
Maden bliver jo nok også ekstra god, da
det er vores ”Bedster”, som laver maden.
Det er 8 bedster, som på skift i hold af 2
og 2 som er der hver onsdag. Der bliver
blandt andet lavet UFOer, Frugtbakke,
Pizzaboller, Gulerodsboller og Smoothies.
Jeg synes, det er en dejlig oplevelse at
kunne lave noget med sine og andres

Du er selv
ude om det!!!
Af Ane Marie Henriksen

Jeg fik gennem en bekendt besked om, at
en dreng, som jeg har været klasselærer
for, ikke kunne forstå, at Ane Marie ikke
skrev noget om ham, for som han sagde:
”A wa’ æ ålle tie rår”.
Nå, men så kom jeg jo i tanke om noget
om denne dreng. Han havde enormt
svært ved at sidde stille i timerne (det
her var vist, da han gik i 3. klasse).
Han havde brug for at få sig rørt, så
en dag, da det gik helt galt, fik han
besked om at løbe to gange rundt om
fodboldbanen. Vi havde klasseværelse ud
mod fodboldbanen, så jeg kunne holde
øje. Han løb to omgange, kom forpustet
ind i klasse, sad stille resten af timen.
Efterfølgende behøvede jeg bare at
kaste et blik ud på fodboldbanen, før han
højlydt erklærede: ”A ka’ godt sidde stille”.

bedster, og se den hyggelige atmosfære,
som bedsterne er med til at få frem.
Bedsterne hygger sig mindst lige så
meget som vi elever gør, og vi elever er
der også på skift for at sælge det dejlige
mad, de laver, til resten af skolen.
Så der skal lyde en rigtig stor TAK til alle
de ”Bedster”, som bruger deres tid på at
lave alt det gode mad til os elever.
Uden dem var der ingen Skolebod på
Lihme Skole.

Noas Ark

Af Helene Miltersen og Xanthine Albers

Noas Ark, hvad er det? Det er vores klub,
som Jakob, Else, Lone og Jenetta har
lavet. Det er en klub, hvor 0. - 4. klasse
må være med. Det er gratis. Det er hver
onsdag fra kl. 16 - 17.30.
Vi er fire, der går til det og vi kunne godt
være mange flere. Vi synger, leger lege,
hører om Biblen, og vi maler. Og lige nu
laver vi Noas Ark på et stort papir, og vi
tegner dyr til. Vi spiller også spil. Vi har
det bare mega sjovt. Håber, I har lyst til
at være med! Mød op ved Den gamle
skole ved Lihme kirke.
Hør nærmere hos Jenetta (97560640)
eller Jakob (97561044).

Sebastian, Mille, Xanthine
og Helene.

For øvrigt var det den samme dreng, som
på vej hjem fra Bornholm stadig havde
den madpakke i sin taske, som han
havde fået med hjemmefra til at spise på
vej til Bornholm fem dage tidligere. Den
blev kasseret på stedet.
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Har du en vandhund i maven?
Eller elsker du bare frisk luft og godt
fællesskab?
Af Lærke Baadsgaard

Så er optimist sejlads måske lige noget
for dig. Dette foregår på Gyldendal
havn mandag fra 18.00 - 20.00. Vi
mødes i klubhuset og snakker om hvad
dagen skal gå med. Her har trænerne
taget udgangs punkt i dansk sejlunions
diplomer, som går ud på at det skal være
sjovt at sejle. Vi bruger mest muligt tid på
vandet, men hvis vejret ikke tillader det
er vi i klubhuset, hvor vi leger lege som
kan hjælpe os på vandet. Når vi er ude
på vandet, foregår undervisningen via
leg, det kan være alt lige fra at samle små
bolde til at spille stikbold. Der er ingen
der kommer på vandet, hvis de ikke har
rednings- eller svømmevest på, dette
gælder også forældrene.
Hvilke både er der?
I ungdomsafdelingen i Gyldendal
Bådelaug er der tre forskellige slags
både. En optimistjolle som er perfekt til

dem på 8-15 år, optimistjollen er en lille
jolle med mast og sejl, den kan næsten
ikke synke på grund af luftpuder som
sidder i båden. En Zoom8 er den båd
man kan komme i, når man har sejlet
optimist et stykke tid. Det er egentligt bare
en lidt større og mere teknisk optimistjolle.
Med begge både er der mulighed for at
stille op til kapsejlads. Klubben har også
en 606´ for dem der hellere vil sejle en lidt
større båd. Det er en lille kølbåd og der
er plads til at man kan sejle 2-4 personer.
Dette er en båd man skal vælge at sejle
i, hvis man godt kan lide at samarbejde
med andre, hvorimod optimistjollen og
Zoom8 er enkeltmandsjoller.
Sikkerhed
Man skal selvfølgelig have rednings- eller
svømmevest på, men det er muligt at låne
af klubben. Derud over skal man kunne
svømme 200 meter.

Kim og Egon i havn
efter en gang træning
ude på fjorden.

Sjov med polokajakker inde
i havnen.
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Zoom8 sejlere ud for
Gyldendal Havn

Arrangementer
Der er hvert år mulighed for at stille op
til kapsejlads, det er som regel super
hyggeligt og virkeligt sjovt. Man får
mulighed for at mødes med sejlere fra
andre klubber og lære nye ting. Her kan
man få lov til at låne en jolle af klubben
hvis det er det man vil. Dette gælder
både optimist og Zoom8. Engang imellem
lejer vi også en trailer med udstyr fra
Dansk Sejlunion, hvor der er en masse
forskellige ting som vi får mulighed for at
bruge, bl.a. surfbræt, vandpolokajakker
og våddragter.
I 606’eren er der mulighed for at sejle
kapsejlads med de andre kølbåde på
havnen om onsdagen. Hvert år holdes
der en sejlads sidst på sommeren,
hvor vi mødes en fredag eftermiddag i
klubben, og så står den ellers bare på
hyggesejlads.
For at deltage i sejladserne skal man
være medlem af Gyldendal Bådelaug..

Man betaler ikke for undervisning og
lån af jollen, men det kræver at man har
rednings- eller svømmevest. Man kan
selvfølgelig låne af klubben i starten.
Ekstra tøj og håndklæde er en rigtig god
idé, da der ingen garanti er for at man
ikke bliver våd. I starten kan man nøjes
med at sejle i regntøj, varmt tøj samt
gummistøvler og om sommeren i shorts
og T-shirt.
Hvordan finder man os?
Vi sejler hver mandag kl. 18.00. så kom
ned til klubhuset på Gyldendal havn.
Første gang må man selvfølgelig komme
med ud i en af følgebådene for at se
hvad der sker på vandet. Hvis forældrene
gerne vil med må de også godt det.
Vi afholder introduktionsmøde den 4. april
2011 kl. 19.00 i klubhuset ved Gyldendal
havn.
For mere info kontakt Inger Jensen på
97 56 02 92.
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Legestue
Af Mette Jensen

Vi åbnede den 4. februar. Der var første
dag et lille hold fra børnehaven, der kom
forbi og Peter Panduro kom og spillede
lidt for os. Alle fik boller og saft og kaffe.
Vi har samlet brugt legetøj ind og har
allerede fået meget. Vi vil gerne takke
dem, der har givet os det. Desuden har vi
fået et tilskud af Skive komune til lidt nye
sager, så vi har meget forskelligt legetøj
at lege med.
Legestuen holder til på Lihme Skole i det
gamle fysiklokale hver fredag fra kl. 9.00
til 12.00 og er primært for børn mellem 0
og 3 år.
Vi kunne godt ønskes os, at der er flere,
der kigger forbi, både mødre og fædre
eller besteforældre med deres børn og
børnebørn. Der er kaffe på kanden!
Inititiativet til legestuen er taget af
Mathilde Køjborg, som har fire børn, og
Mette Jensen, som har tre børn.

Snevinteren 2009-2010 gav et
babyboom i Lihme!
Heraf to hold tvillinger.
Det er Mathilde øverst tv.
og Mette nederst th.,
som har taget
initiativet til legestuen.
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Gyldendal får fiberbredbånd
Af Hans J. Thomsen, Talsmand for
Beboergruppen GyldendalSå

- Svingårdsted
- Øster Hærup Strandvej

- Vester Hærup Strandvej
- Sønderhede
- Gyldendal

Tak for opbakningen fra alle jer, som har
støttet sagen. Skulle der sidde nogen,
som endnu ikke har tilmeldt sig på
ovennævnte veje, så skynd jer og kontakt
EnergiMidt på fibernet@energimidt.dkgravearbejdet er påbegyndt, som det ses
på billedet herunder.

Så lykkedes det! Efter lang tids
tovtrækkeri har EnergiMidt nu indvilget i at
etablere Fiber-bredbånd i Sydvestsalling nærmere betegnet drejer det sig om:

Nedgravning af fiberbredbånd.

BRODAL
EL-MONTAGE

- Kør stilen, få kort til bilen...
V/ Kørelærer Winnie Poulsen • Vadumvej 2 • Ålbæk • 7860 Spøttrup
Mobil 40 611 322 • E-mail: info@gearskiftet.dk • www.gearskiftet.dk

Reparation og salg af
hvidevarer
El-installation ved
autoriseret installatør
KARSTEN
J. NØRGAARD
51 36 30 10
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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

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

www.jonsered.dk
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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

dland
pøttrup

Lem Maskinstation
Udfører arbejde med
rendegraver og slamsuger.
Tømning af septiktanke
og spuling af dræn.

Martin Thorgård
Mobil 23461030
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graphicmaster.dk

Lihme´s lokale
egnssparekasse
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 er din lokale egnssparekasse med nogle attraktive
produkter, som for eksempel en af
Danmarks bedste lønkonti.

Eller hvad med at låne op til 80%
af vurderingen på dit sommerhus på realkreditlignende vilkår
som fleksibelt boliglån.
Husk!
Vi gennemgår gerne dine
nuværende engagementer
– helt GRATIS.
Det er jo dine penge !

Ring 97 56 01 02,
kig ind i afdelingen
eller læs mere på:
www.sparsalling.dk
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforening

Lihme Borgerforening har afholdt en
række aktiviteter hen over vinteren:
Kontingentsindsamling, is-rally,
teateraften med Limfjordsteateret,
generalforsamling med fællesspisning,
rengørings- og vedligeholdelsesdag
af forsamlingshuset, banko og
fastelavnsfest.
Der var rigtig god stemning, humør,
glæde og fint fremmøde til alle
aktiviteterne.
Det var spændende at afholde Is-rally
på fjorden ved Ålbæk Strand. Det var en
helt ny aktivitet – og så vejrafhængig, at
vi ikke ved hvornår chancen byder sig
igen. Aktiviteten kom lidt spontant op
at stå, da vintervejret og frosten tog fat
hen over jul og nytår. På ganske kort tid,
fik vi samlet støtte fra lokale sponsorer,
ligesom et stort antal hjælpere meldte sig
til at give et nap med gennemførelse af
arrangementet. Vi vil nok gentage Is-rally
på fjorden en anden gang, hvis vi skulle
få en isvinter som i år.
Limfjordsteateret trak fuldt hus. Med en
stemningsfyldt vinteraften, med humor og
satire, hvor dagens udfordringer blev sat
i relief gennem en række karakteristiske
typer.

Vi kan igen i år glæde os over en rigtig
god medlemsopbakning. Her på årets
tredje måned er vi næsten oppe på sidste
års rekord for antallet af medlemmer.
Og der kommer fortsat indbetalinger
dryppende. Det er rigtig skønt.
Foreningens økonomi er i god gænge.
Økonomien blev gennemgået og
diskuteret på årets generalforsamling.
Den gode økonomiske udvikling ser ud
til at holde. Vi kan se, at for de aktiviteter,
der er allerede er gennemført her i 2011,
er der generelt balance mellem udgifter
og indtægter.
På generalforsamlingen diskuterede
vi også, hvordan vi kan tage godt og
positivt mod tilflyttere til området. Der er
nu etableret en model og måde, hvorpå
vi kan gøre dette. En model, som vi kan
udbygge med tiden, efterhånden som
flere gode ideer dukker op. Modellen er
beskrevet i en artikel i dette nummer af
Lihme Bladet.
Vi er ved at forberede årets byfest. Den
kommer til at følge samme model som
de senere års byfester, men med lidt
fornyelse. Vi regner bl.a. med, at eleverne
ved Lihme Skole, gennemfører skolens
sommer/forårskoncert i forbindelse med
byfesten.

Borgerforeningen:

Aktivitetsoversigt for 2011

Byfest						
Fugning af forsamlingshus			
Oktoberfest					
Forsamlingshusets dag				
Banko 2/2011					
Lys på byens juletræ				
Julemarked (arr. Husholdningsforeningen)		
Kontingentindsamling for 2012			
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Torsdag den 16. juni - lørdag den 18. juni 2011
August - september 2011
Lørdag den 1. oktober 2011
Søndag den 6. november 2011
Mandag den 7. november 2011
Fredag den 18. lørdag den 19. nov. 2011
Søndag den 20. november 2011
December 2011

Velkommen til Lihme
Af Karsten Wagner,
Lihme Borgerforening

Ingen skal være i tvivl
om, at vi gerne vil
dele vor by, vor egn
og vor natur med nye
tilflyttere. Det er ikke
altid lige let at falde
til i et lokalsamfund. Men sådan skal det
ikke være for dem der vælger at flytte til
Lihme. Her ønsker vi at tage godt imod
nye medborgere.

giver tilflytterne et billede af hvor mange
service- og handelsmuligheder vi reelt
har i lokalsamfundet.
Stor tak til de lokale bidragydere.
Gavekortet indeholder også en invitation
med arrangeret følgeskab til den lokale
fællesspisning eller byfestmiddag.
Vi håber, at alle er med på ideen og
aktivt bidrager til at tage rigtig godt imod
nye Lihmeboere. Det må jo meget gerne
rygtes, at Lihme er et godt sted at flytte
til.

Borgerforeningen har derfor taget initiativ
til at iværksætte en organiseret velkomst.
Tanken er, at alle Lihmeboere fremover
skal være opmærksomme
på, når man får en ny
Følgende lokale forretninger og virksomheder ønsker med et beskedent
nabo. Borgerforeningen
gavekort, at byde dig velkommen til lokalsamfundet i og omkring Lihme
kontaktes og finder frem
til nogle jævnaldrende
Lihmeboere, som på
Jeg giver rødspætter til
Kom og se på vores fine
Kom og få lækkerier
en god middag
brugte biler, mens du får
med hjem til en
Lihmes vegne skal
din bil vasket.
hyggeaften.
tage kontakt til de nye
VÆRDI 100 kr
VÆRDI 100 kr
VÆRDI 100 kr
medborgere.
N-H Fisk, Irisvej 16
Aakjær Biler
Dagli` Brugsen
Ved velkomsten
medbringes nogle
eksemplarer af Lihme
Bladet. Her kan
der læses lidt om
lokale aktiviteter, vort
foreningsliv og i det hele
taget hvordan livet leves
og opleves i Lihme. Der
vil blive orienteret om
Lihme mailservice og
hvordan man kommer
på maillisten.
Endelig kan vi
overrække et samlet
gavekort fra lokale
forretninger og
virksomheder. Et
gavekort, som samtidig

Besøg cafeteriaet,
Minigolfbanen eller.
vort Vandland

Mangler du en spændende
gave eller noget nyt til dit
nye hjem.

VÆRDI 100 kr
Limfjords Camping &
Vandland

VÆRDI 50 kr
Galleri
Henriksen

Kom ind og lad os give dig
den bedste behandling
”i pose og i sæk”.

Til hverdag og til fest
jeg sætter dit hår bedst

VÆRDI 150 kr
SPAR SALLING

Trænger du til hjælp
med malerarbejdet i dit
nye hjem, så er jeg klar
VÆRDI 100 kr
Lem Maler Service
Brodal

VÆRDI 100 kr
Lihme Frisørsalon

Tag din familie med til
Fællesspisning.
Du vil blive inviteret af
____________________
VÆRDI 40 – 200 kr
Lihme Borgerforening

Trænger din bil til en
reparation, så er vi klar
VÆRDI 100 kr
K. Aggerholm A/S

Jeg vil gerne hjælpe med
at få dine el-artikler
installeret
VÆRDI 100 kr
Brodal El-montage

Når jordbærsæsonen er
i gang, får du 2 bakker
med hjem
VÆRDI 50 kr
Bent Johnsen
Ålbækvej 23

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
* Gavekortene kan ikke udbetales i kontanter
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”Hyggeren” på Lihme skole
Af Jesper Dahl

4.-5. klasse har fra den 1. februar lånt
klublokalerne hver torsdag på Lihme
Skole til at lave lidt eftermiddagshygge
i. Klubben er åben fra børnene kommer
hjem fra svømning kl. ca. 13 til kl. 15.30.
Ideen om at lave noget eftermiddagshygge kommer fra børnene selv. Nogle
drenge, specielt fra 5. klasse, havde et
stort behov for og ønske om at blive på
skolen nogle eftermiddage. Skoleleder
Jesper Poulsen ville dog gerne, at der
var lidt opsyn med de unge mennesker,
så hvis ”Hyggeren” skulle blive til noget,
måtte de klage deres nød til vi forældre.
Som sagt så gjort, og dermed opstod
”Hyggeren”.
Vi har haft nogle dejlige torsdage, hvor
der er blevet dystet i forskellige brætspil,
spillet airhockey og pool, og der har også
været vist film i biografen.

36

Efter aftale med ”fritteren” må vi låne
gymnastiksalen en time for os selv. Der
bliver spillet stikbold og høvdingebold
osv. Vi har også lånt en playstation af
”fritteren”, som vi har sat til en projektor,
hvor der bliver spillet bilspil med rat og
pedaler på storskærm. Forældrene skiftes
til at bage nogle ”spiselige boller” og
tage saftevand med. Derudover er der
sponsoreret frugt til hver gang af Lihme
Brugsforening (tak for det Erik!!).
Vi er tre forældre (Rikke Andersen, Jonna
Bjerre og Jesper Dahl), der har mulighed
for på skift at komme og holde opsyn.
”Hyggeren” lukker ned 1. april. Herefter
vil vi evaluere, hvordan det er gået, få
respons fra børnene og finde ud af om
det er noget, der skal fortsætte efter
sommerferien. Planen er, at det skal følge
ungdomsklubbens åbningstid, hvilket vil
sige fra 1. oktober til 1. april.

- gør det med et smil
Håndværksbrød fra Jebjerg Bageri

Stort udvalg i mejeriprodukter
fra Thise Mejeri
Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter
Prima gas
Indlevering af rensetøj

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme
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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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Danmarks mest attraktive badeland
- altid et besøg værd...

• Sauna
• Solarium
• Motionscenter
• Familiecafé ”Oasen”
• Hyggekrogen ”Delfi”
• Middelhavsklima hele året
• 2.000.000 liter vand
• 50 x 21 m. svømmebassin
• Bølgebassin 28˚C
• Børnebassin 34˚C
• Varmtvandsbassin 34˚C
• Vandrutschebane 58 m

Søndergade 3

• Balling

Man - torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

• 7860 Spøttrup

06.30 - 21.00
06.30 - 19.00
08.00 - 17.00
10.00 - 17.00

• Tlf.: 97 56 46 66

Sommeråbningstider 15.6 til 15.9: Lørdag 9-14 og søndag lukket.
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Påskeharer med stritører

Design Anton Nielsen Husted, foto Poul E. Nielsen, tekst Marianne Husted

Påsken står for døren,
og det får påskeharerne
til at spidse øren.
Her kan du lave dine
egne påskeharer med
stritører.
Lige til at pynte op med
på påskebordet

Vend papiret med den
anden side op.

Start med et stykke
kvadratisk papir.

Fold en diagonal. Først på
den ene led. Og så på den
anden led.

Lav en fold midt på. Først
på den ene led. Og så på
den anden led.

Læg papiret med bagsiden
op, og tryk på midten, så
siderne står op.

Sæt de to modstående
Hiv i to af hjørnerne og pres Fold to hjørner op.
sider sammen, og fold ned. ned.

Fold hjørnerne ned langs
midten.
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Fold det ud igen, som lige
er foldet.

Fold to hjørner ind mod
midten.

Fold de to øverste hjørner
ned.

Fold disse to hjørner ind
mod midten.

Fold dem ud igen.

Put de to spidser ind i ”lommerne”.

Vend den anden side op.

Fold de to sider ind mod
midten.

Fold spidserne ud til vandret.

Fold de nederste hjørner
ind til midten og pres.

Fold den ene side over den
anden.

Tegn øjne og mund på.

Pust i hovedet.

Påskeharefamilie.
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Gyldendal Havn
- stedet hvor tingene sker

Havnefoged telefon: 97560013 Formand telefon: 21907052
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Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Værktøj - Arbejdstøj - Brændeovne - Haveredskaber
og alt i byggematerialer

GRUNDVAD
TØMMERHANDEL ApS
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup

Malerlærling søges
Tlf. 97 56 15 55

grundvad@grundvad-gt.dk - www.grundvad-gt.dk

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

Skriftlig ansøgning senest den 26.6.

Malersvend søges

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

Kærgårdsvej
1, Rødding,
7860
Spøttrup
Heden 9, Rødding,
7860
Spøttrup
Mobil 40
Mobil
4059
5981816161
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Vi er klar med buffeten fra
påske.

Elsebeth Hansen

VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN
GLASKUNST – MALERIER
Se mine åbningstider på

WWW.GALLERIHENRIKSEN.DK
Jeg åbner gerne efter aftale
MOBIL: 29 80 03 50
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ADELGADE 8 - LIHME – 7860 SPØTTRUP

