Pinkfarvede gæs
Af Birgit Jørgensen

Kan du forestille dig et areal, der i løbet
af en times tid forvandles fra et grønt
område til en pinkfarvet flok af kvinder?
Det syn kunne opleves til Ladywalk i
Agger, og det var et flot syn, at skue ud
over de 5-6000 deltagere. Vejret var
fantastisk med højt solskin, en let brise fra
nord og en dejlig temperatur over de 20
grader, så stemningen var i top allerede
inden starten på gåturen.
Efter en fælles opvarmning, blev vi sendt
afsted i hold. Efter nogle få hundrede
meter bredte gåsen sine vinger ud, og
valget stod nu mellem at gå til enten højre
eller venste, som var ruter på henholdsvis
12 eller 7 km.
Vi vandrede ud i landskabet og et
meget betagende syn af lange rækker
af pinkfarvede kvinder, der snoede sig
gennem landskabet kunne opleves.

Det var nærmest som i 3D, når man
ind imellem havde et flot skue af flere
af rækkerne på samme tid. Vi gik både
langs vandet, gennem klitterne, i Agger
og langs søen. Ved søen mødtes de to
ruter igen og flettede sig sammen hen
imod mål.
Har du hørt så mange kvinder snakke?
Det lød som en stor flok gæs, men de
var nu ikke at se, så dette var endnu en
overraskende oplevelse at høre hvilken
speciel lyd der opstår, når så mange
kvinder snakker.
Vi var 13 kvinder fra Lihme i år, og Inga
Madsen havde sørget for, at vi kom godt
afsted. Det var min første deltagelse, men
helt sikkert ikke den sidste. Jeg er vildt
begejstret og opstemt af oplevelsen. Så
pyt med at jeg var kommet afsted i min
mands vandrestøvler og havde glemt
madpakken.

KOM og oplev Tingfinderiet; et
anderledes loppemarked. 900 m2 retro,
rå romantik, antik og nostalgi. En rejse
i tiden med gamle ting og møbler til
kreativ boligindretning. Se 360 graders
visning på hjemmesiden.
Åben: 24. juni til 21. august samt uge
42 : kl. 11 - 17. - lukket tirsdag.
Resten af året: fre-lør-søn kl. 13 - 17.
Buksager 9, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
Tel +45 3052 9960
tina@tingfinderiet.com
www.tingfinderiet.com
facebook.com/Tinfinderiet
instagram.com/tingfinderiet
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
18,Pølsebrød
7,Ristet hotdog
25,Fransk hotdog
25,Pommes frites
25,Pølsemix (lille)
45,Pølsemix (stor)
65,Kebabmix
65,Kebabmix m/ekstra kød
75,Kyllingemix
65,Kyllingemix m/ekstra kød
75,½ Kylling, m/pommes frites
75,½ Kylling m/salat
75,½ Kylling m/agurkesalat
55,500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og
flütes
5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
Big Burger
Cheese Burger
Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
Jumbo Burger
Jumbo Burger – Bacon/Cheese
Kebab Burger
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75,65,65,65,75,50,5565,60,65,75,65,-

&

BURGER M. HJEMMELAVET BØF:
Alm. Burger
75,Cheese Burger
80,Bacon Burger
85,Bacon/Cheese Burger
90
Texas Burger m. barbecuesovs 75,Kyllingeburger m/paneret kød
Kyllingeburger m/ slice kød
Kyllingeburger m/strimler
Kyllingeburger m/filet
Kyllingefilét m/ pommes saute
salat - flute og bearnaisesauce
Marinerede kyllingestrimler
m/pommes frites og salat
2 Fiskefiléter m/pommes frites
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
Bøfsandwich (lille)
Bøfsandwich (stor)
m/hjemmelavet bøf
Pita m/kebab
Pita m/kyllingestrimler
Pita m/bøf
Forårsrulle
Toast m/ skinke og ost

50,60,65,70,85,65,75,-

85,-

85,-

75,50,75,55,55,55,30,25,-

&

DEN SUNDERE LINJE:
Frikadelle Sandwich
Ribbens Sandwich
Durum m/ kebab el. kylling
agurk-tomat-valgfrit dressing
Salat m/ kylling el. kebab
BØRNE MENU’ER:
Kylling – kebabmix
Fiskefilet m/ pommes frites
5 Nuggets m/børnepommes frites
Børneburger m/ketchup,
remoulade, ristet løg og
agurkesalat

50,55,50,70,-

45,45,45,-

35,-

Åbningstider i Grill-Huset
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag
fredag
lørdag
søndag
fredag og lørdag
evt. åben til

Lukket*
Lukket*
Lukket
kl. 17:00-21:00
kl. 17:00-23:00
kl. 16:00-23:00
kl. 16:00-21:00

Sunshine
solcenter

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

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

kl. 02:00

Køkkenet er lukket kl. 21.00
*Obs - obs - obs
I uge 28, 29 og 30
har vi også åben
mandag
kl. 17.00 - 21.00
tirsdag
kl. 17.00 - 21.00

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk
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af Kirsten Jensen

En aften i april , drog tre gæve Lihme boere til Lem Kulturhus , for at deltage i et kursus.
På kurset lærte vi at give kunstig åndedræt, hjertemassage og at betjene en hjertestarter
og det hele resulterede i, at Lihme nu har tre stk. “112 førstehjælpere”. Det er Region
Midt, der har startet konceptet og det går i al enkelthed ud på, at når der kommer en
melding om hjertestop i vores område, får hver 112 førstehjælper en sms med adressen
på det sted, hvor patienten befinder sig - hvis man har mulighed for at rykke ud, drøner
man af sted til adressen og påbegynder hjerte-lunge redning indtil ambulancen kommer.
Hermed håber man at kunne redde liv. De tre 112 førstehjælpere i Lihme er:
Kim Jacobsen
Heidi Haarbo
Kirsten Jensen

”112-første
hjælpere”
i Lihme
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Tal med os og få
råd til hele livet
Uanset hvor du er i dit liv, er Den Jyske Sparekasse dit pengeinstitut.
Mange af vores kunder har vi kendt længe og gennem generationer.
Den tætte relation giver os det bedste grundlag for at give dig en individuel
rådgivning, der tager udgangspunkt i din aktuelle situation
– samt dine ønsker og økonomiske muligheder.
Kig ind til et uforpligtende møde
– vi er sikre på, at vi kan gøre en
forskel for dig og din økonomi.

Aalborg

Vi glæder os til at se dig!

Farsø

HUSK!

Møldrup

Du kan hæve
euro i alle
vores pengeautomater

Skals

Lem
Skive

Viborg

Vinderup

Ikast

Brande

Give

Horsens

Ølgod

Jelling

Grindsted
Billund

Vejle

Hedensted
Juelsminde

Lem / 97 56 82 00 / djs.dk
Esbjerg

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

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

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK
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A/S

Mandag til fredag: kl 8.00-18.00,
Lørdag: kl 9.00-12.00, Søndag: kl 13.00-17.30
Gadekæret 20, Vejby, 7860 Spøttrup
Tlf. 97566394
Find os på facebook
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AKT-KRAP
2012-13 i Skive
Skive – Viborg • Tlf.: 8660 1171
PsykologCentrets Skive afdeling: Ågade 10, 1 sal 7800
Skive (Søndercentret)
PsykologCentrets Viborg afdeling: Li.Sct. Pederstræde 8,
8800 Viborg
PsykologCentret tilbyder psykologisk behandling
/samtaler hos autoriserede psykologer – ring gerne og hør
mere om hvad vi kan hjælpe dig med på Tlf.: 86 60 11 71.
PsykologCentret udbyder igen i 2013-2014 forskellige
KRAP uddannelser – se mere om de enkelte uddannelser
på www.PCaps.dk

Eller kontakt PsykologCentrets leder Lene Metner på Tlf.:
21 79 52 04

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

ALTID BILLIG
BENZIN
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OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

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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Pernille og Max
Af Marianne Husted

”Det ville jeg bare have,” fortæller Pernille
Eriksen om sin tanke sidste forår. Hun
og veninden Kirsten var gået ind ad en
åben bagdør i huset på Adelgade 7, som
var til salg for 250.000,-. Huset trængte
til renovering, så Pernille bød 125.000
kr. - og fik det. Så var vejen banet for at
opfylde en drøm om at flytte tilbage til
Lihme.
”Jeg har mange venner og veninder, som
bor her på egnen. Og jeg har i mange
år overvejet at flytte tilbage; men der
var ligesom noget, der kom på tværs,”
fortæller 34-årige Pernille, som rykkede
teltpælene op i Randers og flyttede til
Lihme midt i juni sidste år. Hun kom
oprindeligt til Lihme som 12-årig, gik
i Lihme Skole, Rødding Skole og på
efterskole i to år. Så var hun ude at
sejle halvandet år med containerskibet
Knud Maersk, inden hun først tog en
HF-eksamen og bagefter en uddannelse
til social- og sundhedsassistent. Hun
fik job i Randers, først på sygehuset,
bagefter på plejehjem og senest som
handicaphjælper. Det sidste med 12
og 24 timers vagter, som godt kan
kombineres med en bopæl i Lihme.
Pernille følte sig velkommen tilbage.
Lihme-boerne kunne huske hende
og vinkede, når de så hende bakse
med lag på lag af gammel tapet, der
skulle rives ned eller nogle af de andre
håndværksmæssige opgaver, hun
kastede sig over i sit nyerhvervede hjem,
som hun stille og roligt forvandlede fra
skrot til slot.
Et godt sted for børn
”Jeg er træt af debatten om
Udkantsdanmark. Der er bare så mange
muligheder her. Jeg elsker naturen
heromkring. Hvis man vil en tur til vandet,
så kræver det ikke nogen dagsrejse man kan bare cykle til stranden og tage
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en dukkert efter aftensmaden,” forklarer
Pernille, som var begyndt at date Frank
fra Randers sidste forår. Og ups. På trods
af p-piller meldte et barn sin ankomst,
hvilket gav Pernille mere at tænke på end
ombygning. Hun sidder i dag med lille
Max, som gummegriner til Lihme Bladets
udsendte og nu kommunikerer med sin
mor, der fødte ham på Viborg Sygehus for
tre måneder siden.
”Lihme er det dejligste sted at have
børn. Vi har en institution og en
fantastisk natur, og jeg kan godt se
Max i en optimistjolle engang”
”Vi elsker hinanden, og vi elsker Max,”
fortæller Pernille om forholdet til Max’ far,
der læser til landmåler og har to større
børn på 7 og 9 år i Randers. Hvordan
fremtiden skal se ud for familien betegner
Pernille som et stort spørgsmål.
”Lihme er det dejligste sted at have børn.
Vi har en institution og en fantastisk natur,
og jeg kan godt se Max i en optimistjolle
engang,” siger Pernille og fortsætter:
”Lihme er et godt sted at opfostre børn.
Det er noget med mentaliteten. Tingene
kommer sig ikke så nøje. Det er bare
om at komme ud at lege, ud at gøre sig
beskidt og selv finde ud af tingene. Det er
ikke ligesom i byen, hvor man skal passe
på hele tiden.”
”Vi skal finde ud af, hvordan tingene skal
foregå. Jeg sælger i alt fald ikke det her,”
siger Pernille og glæder sig over, at Frank
også kan være i Lihme i hverdagene,
mens han skriver eksamensopgave. Hun
synes også det er dejligt at komme hjem
i nærheden af forældrene, Henrik Eriksen
og Connie Pedersen, som bor i Ålbæk.
”Især når jeg skulle have sådan en lille
én,” siger den nybagte mor og løfter Max
op over hovedet og giver ham et stort
knus.

Pernille og Max har det
rigtig godt i Lihme, hvor
de nyder mentaliteten
i byen, naturen og
nærheden til familie og
venner.

Pernille omdanner
sit hus på Amtsvejen
fra skrot til slot.
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Fra sommerhus til
helårsbeboelse

Annette og Johannes (kaldet Hajse)er flyttet
til Normannsvej. De kommer fra Barde ved
Videbæk, men har valgt at bo helårs i deres
tidligere sommerhus.

Af Annette og Hajse Henriksen

Vi, Annette og Johannes (kaldet Hajse),
er pr. 1. juni flyttet til Øster Hærup,
nærmere betegnet Normannsvej 23.
Vi kommer fra Barde ved Videbæk,
hvor vi har boet i hus i 42 år. Det er nu
solgt, og vi bor i træhus med udsigt over
kælkebakken.
Hajse har været minkavler, indtil han blev
pensioneret på grund af helbredet for
nogle år siden. Han sidder i bestyrelsen
for Grundejerforening 3 i Hostrup og
Øster Hærup. Desuden bruger han en del
tid med sine trommer, da han spiller i et
band, som i år har haft 50 års jubilæum.
Annette er sygeplejerske og har arbejdet
42 år på hjerteafdelingen på Herning
Sygehus, indtil hun nu er gået på pension.
Vi har to voksne børn og svigerbørn og
fem børnebørn, som er meget glade for at
komme til Lihme.
Vi er kommet her i området siden 1974,
hvor et par af vores venner købte
sommerhus på Hermelinvej - og siden har
endnu et par af vores venner købt hus
heroppe.
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Vi syntes allerede dengang, at det var et
fantastisk område med den smukke og
kuperede natur, og vi var enige om, at
hvis vi skulle have sommerhus, skulle det
være her. For 10 år siden syntes vi, tiden
var til, vi kunne tænke os et sommerhus.
Vi var rundt at se mange huse mange
forskellige steder; men lige meget hvad vi
så, var det ikke det samme som Hostrup
Strand.
Vi var så heldige, at ” Weekendhytten ”
pludselig blev sat til salg. Så sprang vi
til og købte den i 2006. Lige siden har vi
brugt huset meget, og vi har renoveret
det af flere omgange med henblik på, at
vi kunne tænke os at bo her permanent.
Vi nyder at kunne sidde i vores stue og se
ud over vandet. Og samtidig kunne se et
rigt dyreliv lige uden for vinduet. Ligesom
vi nyder at gå ture i det kuperede terræn
og ved vandet.
Vi har altid følt os velkomne her (også
selvom vi var turister). Vi synes folk er
utrolig venlige og flinke til altid at hilse. Og
vi har allerede en dejlig vennekreds her.
Så vi føler os meget privilegerede over at
kunne nyde vores otium i sådan et dejligt
område.

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
Møllegade 3 i Ramsing
7860 Spøttrup
Bestil tid på tlf. 20 92 22 58 efter kl. 13

www.jonsered.dk

HAVETRAKTOR
•
•
•
•

Reservedele til alle mærker
Alt i reparationer
Nye og brugte
Gerne bytte

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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Brian Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
20 95 77 29
•
•
•
•
•
•

Alle typer gravearbejde med rendegraver
Opgaver med minigraver med eller uden hammer
Nedgravning af dræn
Nedbrydning
Levering af sand og grus
Kloakarbejde: Nyanlæg, renovering, reparation, og
vedligeholdelse i samarbejde med ”Din Kloakmester”

Så er den gamle klar igen
Henning Pedersen
Agertoften 16, Lem
7860 Spøttrup
97568024/51182529
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• Slamsuger
• Tømning af septiktanke
• Rensning af kloak

Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00

GUL PR!S

GUL PR!S

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

GUL PR!S

GUL PR!S

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

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

GUL PR!S

Følg
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
værdigrundlag
for -at
Ring og lad os arrangere din næste fest.
Vi accepterer og respekterer hinanden for den vi er.
Altid friskt pålæg, kød og lækkert mad i butikken.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

GUL PR!S

GUL PR!S

Kirsten Munkesø
Munkesø
Kirsten
Nørregade 9,
Nørregade
9, Balling
Balling
7860 Spøttrup, 9756 4167
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Skive kommunes børnefamilieudvalg på
studietur til Toronto i Canada. Lihme Bladets
udsendte, Dorthe Dalsgaard, står forrest midt i
billedet.

Læring er noget vi alle skal mestre, og i
Canada starter de fra 4 års alderen
Af Dorthe Dalsgaard

Ontario i Canada er en vigtig
inspirationskilde til den danske
skolereform, som har hovedmålet, at
børnene skal blive så dygtige, som de
kan.
Jeg var med børnefamilieudvalget i Skive
kommune på en studietur til Toronto i april
2016.
Turen over Island, Grønland og de
arktiske egne nord for Canada var en
rolig og fantastisk smuk oplevelse, idet
der var fuld sigtbarhed over de fantastiske
landskaber, som var delvis sneklædte.
Vi havde et nøje planlagt program,
hvor vi på tre dage mødte ministeriet,
en skole, en skoleleder, valgte
forældrerepræsentanter, en leder
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for børnehavepædagoger og
skolelederorganisationen.
Besøg i ministeriet for undervisning
På gangene op til ministeriet mødte
vi en gruppe fra Herning Social- og
Sundhedsskole, som også var i Canada
for at blive inspireret, ja de er populære
for deres undervisning i Canada.
Hovedbudskabet fra ministeriet er, at
de stadig udvikler på deres tilgang til
undervisning. De indhenter statistikker
på alle elever. Eleverne har et anonymt
nummer, og de kan derfor offentliggøre
disse statistikker. Når skoleledere eller
lærere ikke når målene, får de støtte til at
gøre det.
Idet hver enkelt skole har sin egen profil,

var det tydeligt, at kulturen på den enkelte
skole betød rigtig meget for resultaterne.
Der satses tydeligvis på at opnå resultater
for alle børn i Canada, hvor 1/3 er sorte,
1/3 hvide og 1/3 asiater. Politikerne har for
et par år siden indført frivillig, men gratis
børnehaveklasse for børnene fra 4-6 års
alderen på skolerne. Canadierne har store
forventninger til, at alle børn dermed får en
tidlig erfaring med at mestre egen læring.
Public School
Efter introduktionen i ministeriet var vi rigtig
spændt på at besøge en af modelskolerne
i Toronto. Vi kom ud i en af forstæderne til
Toronto, hvor der tydeligvis havde været
meget brug for en stor indsats for at få
forældre til at bakke op omkring børnenes
skolegang.
Vi blev taget imod af en gruppe skolebørn
på ca. 10-12 år, som kom og gav os
hånd og viste os rundt på skolen, og her
var pedellens kontor lige så vigtig som
skolelederens.
Derefter blev vi budt velkommen med
et banner, hvor der stod ”Velkomst” på.
Skolelederen introducerede skolen, for
derefter at overlade ordet til medarbejdere
på skolen, som ved rundvisningen fortalte
om deres måde at undervise på i engelsk
og matematik.
Ligeledes var vi inde i klasser, hvor der var
børn med handicap og børn som havde
specielle psykiske diagnoser. Vi kom ned i
en klasse lige ved afslutningen på dagen,
hvor der var god tid til at tage afsked med
det enkelte barn.
Hovedbudskabet er at:
Kulturen på skolen betyder rigtig meget,
og at forældrenes interesse for skolen er
enorm vigtig.
Alt er muligt, når barnet er i centrum.
Skolen skaber de bedst mulige rammer for
børn med særlige behov.
Der var skoleskemaer for børnene i
børnehaven, og pensum er meget konkret
(eksempel med bogtitler, der skal læses i
børnehaven).

Børnehaven
Når børnene er fire år, vil der i børnehaven
være tilknytning til en lærer og en
pædagog. Læreren og pædagogen læner
sig op af et dokument, hvor de kan se,
hvad man skal kunne i de forskellige
aldersgrupper.
Da vi fik dette præsenteret af en vejleder
for denne proces, havde hun to danske
pædagogstuderende med sig, da de netop
var i praktik på deres afsluttende semester
på pædagoguddannelsen i Ikast.
De kunne bekræfte, at relationen
mellem lærer og pædagog var meget
velfungerende, og at de var meget
inspirerede af det canadiske fokus på
læring allerede i 4-6 års alderen.
Opbakningen fra forældrene vurderes at
have rod i særligt to omstændigheder:
Børnehaven er blevet gratis for alle.
Der fulgte både ressourcer og
kvalifikationer med ud på den enkelte skole
til elever med særlige udfordringer.
Min refleksion
Studieturen bekræfter, at det er forældre
og pædagogisk personale, som giver
børnene nøglen til at mestre læring
allerede i børnehavealderen. Idet vi
har opmærksomhed på både sprog
og matematik, som er fundamentet, er
det vigtigt, at disse begreber leges ind
i børnene i børnehavealderen. Når jeg
ser et bord til træning af matematik for
4-6 årige, hvor der ligger pasta, som skal
bruges til opmåling, bliver jeg glad.
Jeg vil, med respekt for barnets udvikling,
ikke være bekymret for at organisere
børnematematik. Jeg er sikker på, at
ansvaret for øvelse i læring er et fælles
ansvar for alle, der har med børnene at
gøre. Børnehaverne skal hjælpe alle børn
med, at de er i en god udvikling, og det
gælder også de stille børn, som ofte får
mindst opmærksomhed.
Jeg glæder mig til at følge udviklingen
af børnelivet i dette nye perspektiv, som
bekræfter, at mestre egen læring starter
tidligt.
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Nyt fra det sejlende folk:
Næsten alle bådpladser fyldt
Af Lissie Hermansen

Så blev det endelig sommer!
Havnen er nu igen fyldt med både af
enhver art og lyden af vinden i masterne,
børnenes leg på kajen og på stranden og
bilernes hjulspind, når en båd skal op af
vande. Jo, alle sommerens lyde er her nu
igen.
De unge sejlere boltrer sig på vandet
om mandagen og bliver mere og
mere modige som ugerne går. Det
gode sejlervejr er kommet dem til
gode. Ungdomssejlerne afholder
sommersejlerskole i uge 26, noget de alle
glæder sig til.
Et besøg i Kajakklubben viste, at også
her nydes det det gode vejr. Og at
dømme ud fra de glade og afslappede
mennesker, der steg ud af deres kajakker
efter en mandagsaftentur. Så er det lise
for sjælen at sejle i kajak. Husk at det er
muligt at prøve at sejle kajak, det er bare
at møde op en mandag aften.
Onsdag aften sejler Bådlaugets både
kapsejlads på fjorden - og her har man
næsten hver uge kunnet følge med
i deres dyst. Har hørt at de hvert år
kæmper om en fjumrepokal, som tildeles
den mest uheldige eller største bommert
- også her har de lagt hårdt ud i år. I år er
der kommet flere nye gaster til, dejligt at
der er interesse for at sejle også blandt
de voksne.
Havnen melder, at der snart er flydt op på
alle bådpladser igen, også de nye pladser
er nu lejet ud - så har du en bådplads
i havnen så husk at vende den grønne
side frem, når du tager på ferie, så bliver
der nemlig plads til gæstesejlerne i
sommerferien.
At folk fra nær og fjern har fundet vej til
Gyldendal havn, blev vi da helt klar over
på Grundlovsdag/fars dag søndag den 5.
juni 2016. Stranden var som et fluepapir,
tæt pakket med parasoller, tæpper, små
telte og køletasker. Hundreder af biler
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i alle farver, parkeret overalt hvor der
bare var den mindste plads. Køen foran
isboden var lang som øjet rakte, og folket
drak de kolde fadbamser på terrassen
foran Restaurant Gyldendal. Bådtrailere
og autocampere var der også mange af.
Jo det var lige som at være sydpå. Dejligt
med sådanne dage, dem må der gerne
komme flere af.
På den lille autocamperplads på havnen
faldt jeg i snak med Erik og Tove Nissen
fra Sunds. De havde netop taget deres
nye autocamper i brug, og havde besluttet
sig til at lave en tour de Limfjord - rundt
til de små havne. De havde stor ros til
vores havn og besluttet at her er værd at
komme til en anden gang.
Når du sidder og læser dette har vi lige
brændt det store Sankt Hans bål af - og
her er det lige, at jeg må komme med en
besked fra bålopbyggeren ”Tak til alle
der gerne vil bidrage med brændbart
materiale til bålet. Gem jeres afklip fra
i år på egen grund og kom med det til
næste år - så er det nemlig tørt nok til det
kan brænde på bålet. Afklip og fældede
træer fra samme år - er ikke tørt nok.
Det skal på genbrugspladsen - tak for
hjælpen”. Men bålet i år er nu brændt
ned og der blev lyttet til Pastor Emeritus
Bent Ole Pedersens båltale, der blev
grillet og hygget rundt omkring på havnen
og vi sang Sankt Hans visen - lige som vi
plejer.
God vind til alle.
Kajakklubben har et spændende program
med ture til bl.a. Kaas sø og Sdr. Lem Vig.

Ungdomssejlerne bliver bedre uge for uge.
Onsdagssejladserne er
en nydelse for øjet.

49

Mindeord for Æresmedlem af Lihme
Borgerforening, Jens Johan Christensen
Jens Johan
holdt tale ved
indvielsen
af Lihme
Medborgerhus, hvor
han
lagde utrolig
mange kræfter.

Det var med stor sorg, at vi lørdag
morgen den 18. juni 2016 fik meddelelsen
om af Jens Johan Christensen,
Sønderhede nr. 14, var sovet ind efter en
relativ kort tids sygdom.
Jens har betydet rigtig meget for vores
egn. Som ung elektriker startede Jens
sammen med Ejvind Christensen og
deres familier Limfjordscamping fra bar
mark i Ålbæk. Campingpladsen udviklede
sig over årene som en af egnens stærke
arbejdspladser, hvor masser af unge har
haft fritidsarbejde. Området ved Ålbæk
blev et yndet samlingssted for alle aldre.
Senere kastede Jens sin energi i
Gyldendal Havn og Gyldendal Bådlaug.
Altid med stor personlig indsats og gå
på mod for udvikling og skabelse af
gode rammer. For nogle år siden kunne
bådlauget derfor tage en ny tilbygning til
klubhuset i brug.
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I den daglige drift af bådlaug, havn og
borgerforening har Jens altid bidraget,
hjulpet indenfor sit fag el, og fået teknik til
at virke.
Da vi sidste år skulle til at bygge Lihme
Skole om til Lihme Medborgerhus,
kastede Jens sig ind i dette projekt med
sin store erfaring, energi og entusiasme
og generelle viden om håndværk og
ombygning.
Han brugte stor kraft på at få materialer,
inventar til køkken, borde og stole til
salene i god kvalitet og billigst muligt.
Noget som nyt, andet købt på auktioner.
Han koordinerede byggeprocessen
med frivillige, håndværkere og arkitekt.
Derudover var han på byggepladsen fra
tidlig morgen til sen aften.
Det resultat vi, ser i dag som Lihme
Medborgerhus, er en af Jens´ store
fortjenester. Hans indsats og bidrag har
optimeret medborgerhuset og været med
til at skabe en sund økonomi i byggeriet
og rigtig gode løsninger. Vi kan takke
Jens for at have fået mest muligt for
den rådige økonomi og alle de frivilliges
indsats.
Jens blev Æresmedlem af Lihme
Borgerforening i maj 2016, en titel som
foreningen viser med opsætning af en
plakette i Lihme Medborgerhus.
Jens efterlader sig hustruen Tove,
datteren Luise samt sønnen Jacob og
børnebørn.
Tabet af Jens er uerstatteligt og vores
tanker og omsorg går til de efterladte.
Lihme Borgerforening

Hjertestartere
Ring først 112
Kontakt derefter en af nedenstående personer,som har deltaget i
hjertestarterkursus
Hjertestarteren er ved indgangen til Fælleshuset på Valmuevej
11A
Og ved Daglig Brugsen ved den side som kan ses fra krydset
Susanne Thomsen

Udsigten 10

24489455

Susanne Hansen

Ålbækvej 12

21653519

Birthe Hald

Ålbækvej 24

97560239

Jonna Bjerre

Udsigten 2

24987705

Klaus Bjerre

Udsigten 2

61759731

Hanne Trærup

Mellemtoften 12

61392414

Susanne Priess

Ålbækvej 46

42969700/97560131

Preben Nielsen

Ålbækvej 46

23272318/97560131

Hans J.Thomsen

Gyldendal 3

30480522/97404636

Lis Rasmussen

Adelgade 9

97560636

Kim Jacobsen

Adelgade 9

97560636

Karen Marie Jensen

Kåsvej 27

40536095

Jeanette Jacobsen

Kåsvej 40

97560331

Kis Stamp

Adelgade 2

23352301

Inga Madsen

Sønderhede 19

24227402

Tove Christensen

Sønderhede 14

27630503/97560505
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Vores nye Lihme Medborgerhus har
nu været i drift i godt tre måneder, fra
indvielsen den 5. marts 2016. Og hvor er
der blevet taget positivt imod det nye hus.
Der er gennemført tre
foredragsarrangementer som del af
”Områdefornyelsen”. Her har vi hørt
om Lihme egnens geologiske og tidlige
historie ved Museum Salling samt den
nyere historie ved Ib Svenningsen.
Derudover et spændende foredrag, hvor
Marcelle Meier fortalte om renovering af
den type bygninger, som findes i Lihme.
Dette med fokus på både en energirigtig
renovering samt bevarelse af bygningens
arkitektoniske særpræg.
Der er lavet en aftale med Lihme
Pensionistforening om brug af det nye
hus. Vi kan også se på udlejningerne, at
der er stor interesse for huset. Der er stort
set arrangementer hver uge/weekend
i huset. Lige fra møder og forskellige
samlinger til fester. Og dette er hele
hensigten med huset; at det skal bruges!
I maj havde vi ”Medhjælperfest” for alle
dem, som gennem det sidste års tid
har hjulpet med ombygningen. Alle der
havde bidraget var inviteret. Af antallet af
inventioner kan man aflæse, hvor mange
enkeltpersoner, der har været med til at
få huset ombygget. Omkring 60 personer
har været med. Nogle med få timer,
andre har bidraget med flere hundrede.
Uden denne indsats, havde vi ikke fået
så fint og omfangsrig en ombygning. Der
er lagt over 4.000 frivillige arbejdstimer
i projektet. Herudover en betydelig
indsats for byggestyring, indkøb af
materialer både ved auktioner, tilbud
fra diverse aviser og hjemmesider samt
indkøb i forretninger i nærområdet.
Derudover hele den administrative
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styring af regnskab støttet af Den
Jyske Sparekasse og Arkitektfirmaet
Andreas Ravn. Forud for alt dette har
forskellige styregrupper været med til
fondsansøgninger, planlægning, møder
og koordination. Alt på frivillig basis.
En, som har gjort en helt særlig
og uvurderlig indsats for Lihme
Borgerforening og byggeriet af
Lihme Medborgerhus er Jens Johan
Christensen, Sønderhede.
Bestyrelsen fik under ”Medhjælperfesten”
flere opfordringer til at udpege Jens som
Æresmedlem af Lihme Borgerforeningen,
ligesom dette allerede havde været i
bestyrelsens overvejelser. I maj 2016,
blev det besluttet at vælge Jens som
æresmedlem af Lihme Borgerforening
med denne motivation:
”Motivationen for at tildele dig
denne titel er dit helt enestående
engagement og arbejde for
Lihme Medborgerhus; dit bidrag i
planlægningen, din byggestyring,
koordination med håndværkerne,
samling af frivillige hjælpere, indkøb
og auktion for inventar og materialer
samt din egen store personlige
indsats under byggeriet med alle
mulige praktiske gøremål.
Uden din helt fantastiske
indsats, havde Lihme ikke fået et
Medborgerhus i den kvalitet og til de
relativt lave omkostninger, som vi har
i dag.
Vi kan ikke prise dig nok for din
indsats, du skal have tak!
Udnævnelsen som Æresmedlem vil
blive vist i Lihme Medborgerhus med
et skilt, som ophænges i huset.”

Jens og Tove har virkelig prissat denne
anerkendelse, som er så velfortjent!
Midt i juni har vi haft Lihmes årlige byfest
over tre dage.
Byfesten ligger traditionelt i weekenden
forud for skolernes sommerferie. Igen i år
forstod Lihme at feste!
Festen startede med optog fra den gamle
Lihme Kirke, hvor vi ved at præcis 63
børn i alle aldre deltog, da de hver fik en
”isbillet”. Heste og vogn, der var striglet
og pudset, fulgte de fire gamle faner
gennem byen, derefter børn og voksne
- nogle på blomsterpyntede cykler. Byen
flagede og dette blev indledningen til
årets byfest med ringrigning, tombola,
rundbold og fodbold, loppemarked og
teltgudstjeneste samt en masse hygge
på pladsen og i teltet. Alt sluttede lørdag
aften med fællesspisning, hvor vi i år fik
grillstegt pattegris med lækkert tilbehør.
Byfesten bliver til ved fælles indsats,
mange hjælpere fra foreninger, grupper
og enkeltpersoner.
Lørdag den 18. juni 2016 måtte flagene
på halv stang, da vi modtog den triste
besked om at Jens Johan Christensen
var sovet ind efter forholdsvis kort tids
sygdom. Senere samme dag fik vi tillige
en tilsvarende trist meddelelse, om at
Arne Priess Christensen også var sovet
ind efter længere tids sygdom.
Alles tanker går til de efterladtes familier,
deres pårørende og venner. Byen ærede
de to afdøde med en kort mindetale
samt et minuts stilhed under lørdagens
fællesspisning.
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Vejby Vognmandsforretning
& Stouby Transport ApS
tilbyder vognmandskørsel med ...
•Kran/container
•Suge/blæse bil
•Rendegraver

•Minigraver
•Minilæsser
•Levering af
sand & grus

Søren:
24 26 32 13

Børge:
20 46 16 19
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Marianne Smedemark

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

04-07-2012 10:48:01

Kranio sakral terapi og Zoneterapi

Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk
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Lihme
Medborgerhus

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovebek@mail.dk
Priser:
Store sal inkl. køkken: kr. 2200
Lille sal inkl. køkken: kr. 1500
Store og lille sal inkl. køkken: kr. 3000
Leje dagen før: kr. 400
Leje dagen efter: kr. 400
Leje for lokale foreninger:
1 sal inkl. køkken ved åbne arrangementer: kr. 200
Hele huset ved åbne arrangementer: kr. 300
1 sal inkl. køkken ved lukkede arrangementer: kr. 400
Hele huset ved lukkede arrangementer: kr. 600
Afholdelse af møder i Lounge, en af salene eller mødelokale (Lihme
Samlingen): kr. 100
Alle priser er inkl. moms og rengøring, men huset skal afleveres
ryddeligt.
Priserne er gældende for 2016.
Udlejningsdøgnet går fra kl. 9.00 - 9.00
Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414
Heidi Jørgensen, 2311 4278
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Mille blev konfirmeret fredag den 22. april.

Tillykke med konfirmationen
Emilie blev konfirmeret 8. maj.
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Arrangementer i Lihme

30. juni kl. 18.45. Dramatiseret rundvisning med Broder Jacob på Spøttrup Borg.
Billetbestilling: 97561606
01. juli Rullende biologer på standen ved Limfjords Camping
07. juli kl. 18.45. Dramatiseret rundvisning med Broder Jacob på Spøttrup Borg.
Billetbestilling: 97561606
08. juli. Rullende biologer på stranden ved Limfjords Camping
11. -15. juli. Ridderskole på Spøttrup Borg
14. juli kl. 18.45. Dramatiseret rundvisning med Broder Jacob på Spøttrup Borg.
Billetbestilling: 97561606
15. juli Rullende biologer på stranden ved Limfjords Camping
15. juli Sommerkoncert i Lihme Kirke
21. juli kl. 18.45. Dramatiseret rundvisning med Broder Jacob på Spøttrup Borg.
Billetbestilling: 97561606
22. juli Rullende biologer på stranden ved Limfjords Camping
02. august kl. 18.30. Avlsgården ved Kås Hovedgård. Guidet naturvandring 8 km.
Turistforening.
06. august. kl. 10-15. Loppemarked Kåsvej 34. Bussens venner Lem Ældrecenter
13. august kl. 13-17. Historisk Marked på Spøttrup Borg. Turistforenigen
14. august kl. 10-17. Historisk Marked på Spøttrup Borg. Turistforenigen
19. - 21. august. Made in Great Britain - motortræf. Udstilling af bilerne ved Spøttrup
Borg lørdag. En del af deltagerne overnatter på Limfjords Camping.
25. august. Ålegilde på Feggesund Kro. Nærmere info. senere. Lihme
Pensionistforening
27. august. Koncert med Susi og Leo. 225 kr. pr. kuvert. Limfjords Camping tlf:
97560250
04. september kl. 14. Friluftsgudstjeneste i Dalsgårds skov.
15. + 16. oktober: Æblefestival i Rødding.
Limfjords Camping www.limfjords.dk har forskellige temaer i sommerferien:
Uge 26 + 31: bolduger
Uge 27: Sørøveruge
Uge 28: Mysterieuge
Uge 29: Cirkusuge
Uge 30: Middelalderuge
Gentagne arrangementer:
Kajak. Klubaften hver mandag kl. 19.00 ved Kajakhuset i Gyldendal. Sejlads når vejret
tillader. Mulighed for en gratis prøvetur.
Cykelture tirsdag kl. 18.30 fra Brugsen.
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Brugsen kl. 8.00
Stolegymnastik i Lounge (rummet) Lihme Medborgerhus hver tirsdag kl.14.30. Starter
6. september.
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Udlejning af havkajakker

Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
+ 45 2335 2301
Kis Stamp

Spøttrup
Havkajak Klub
Vester Hærup Strandvej 34A
Gyldendal, DK-7860 Spøttrup
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Priser pr dag /
Prices per Day /
Preise pro Tag
Børnekajak / Children’s kayak / Kinderkajak DKK 150
Junior- og voksenkajak /
junior and adult kayak /
Junior und Erwachsenenkajak DKK
175.
2’er kajak / two person kayak / Zweierkajak DKK 250.
Efterfølgende dag / successive Days /
je weitere Tag: minus DKK 25
Depositum / Deposit / Kaution DKK
500.
Minimum 2 personer, heraf en over 20
år/ minimum two persons, of whom
one must be over 20 / mindestens 2
Personen – eine davon älter als 20.

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

www.skp-el.dk

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

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østergade 9, Lem, 7860 Spøttrup

Søndergade 3

• Balling

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

Sommeråbningstider 15.6 til 15.9: Lørdag 9-14 og søndag lukket.
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VÆRKSTED

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · SMYKKER
Jeg åbner gerne efter aftale

ADELGADE 8 LIHME – 7860 SPØTTRUP
MOBIL 29 80 03 50

WWW.GALLERIHENRIKSEN.DK
Følg os på facebook

Kæmpe indendørs vandland
Tæt på børnevenlig strand
Stor sjov legeplads
20 m 2 luksus hytter med hems
Se mere på: www.limfjords.dk
Limfjords Camping & Vandland
Ålbæk Strandvej 5 · 7860 Spøttrup
Tlf +45 9756 0250

ms
olfbane
dk

land
øttrup
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