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Luk gluggerne op
I sidste uge var jeg til et møde i Århus,
hvor jeg havde en samarbejdspartner
oppe at køre. Vi snakkede om løst og fast
i bilen. Blandet andet om hvor vi bor. Hun
bor på Brårupvej i Skive; men skyndte sig
at sige, at hun heldigvis snart skal flytte
til Gammelgårdsvej. Hun forklarede, at
hun er blokbarn og føler sig tryg og rigtig
godt tilpas, når hun igen kommer til at
bo i en lejlighed, hvor hun kan gå op på
sin etage og gå ind, låse sin dør og bare
være hjemme. Og jeg tænkte, at hold da
fast, hvor er mennesker forskellige og
foretrækker noget forskelligt. Selv kan
jeg ikke forestille mig noget bedre end at
bo på landet med udkig til køkkenhave
og marker - og andre mennesker og
pulserende byliv på god afstand.

Af Marianne Husted

”Dagene går og årene forsvinder, og
vi vandrer blinde blandt underværker.
Herre, gør vore øjne seende og oplys
vore sind. Lad der være øjeblikke, hvor
din tilstedeværelse som et lyn oplyser
det mørke, hvori vi vandrer. Hjælp os at
se, hvor end vi ser hen, at busken står i
flammer uden at brænde op. Og vi, det
støv, som Gud har besjælet, vil stræbe
efter hellig fromhed og forundret udbryde:
”Hvor ærefrygtindgydende er dette sted,
og vi vidste det ikke!”
Fra den jødiske bønnebog
Mishkan Tefilah
Sommerferien står for døren og med den
tid til fest, fornøjelser og fordybelse - alt
efter temperament.
For nogen går turen til fjerne kontinenter,
mens andre kører sydpå, tager i
sommerhus, til København, på sejltur, på
cykeltur eller noget helt syvende. Bliver
hjemme i Lihme fx.
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I dette nummer af Lihme Bladet har
jeg spurgt folk ved Brugsen i Lihme
om, hvad de ser som det bedste sted i
Lihme. Selv har jeg overvejet, om det
for mit vedkommende er Kås, stranden
ved Øster Hærup Strand, hvor vi tit
spiser aftensmad ved det tilsandede
bordbænkesæt eller simpelthen her
hjemme uden for huset med udsigt til
æbletræerne. Svarene ved Brugsen er
vidt forskellige.
Vi har mange skønne steder i Lihme. I
dette nummer af bladet er der indlagt kort
med alle stierne i området - lige til at tage
med en tur ud i sommerlandet og selv
finde det skønneste sted.
Lige meget hvor vi er, kan vi tage
bønnebogens opfordring op og holde
øjne, ører og sind åbne for, hvad vi
befinder os midt i.
God sommer!
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Byfest i Lihme
Af Ann Balleby
Årets byfest blev
holdt over samme

læst som de foregående år. Borgerforeningen
arrangerer, og der blev som altid hygget og
snakket, spist og drukket mellem store og små,
unge og gamle. Dage som bekræfter os i, at vi
bor på en skøn plet blandt skønne folk.

Byfestgudstjeneste med
Jakob Fløe Nielsen.

Fodbold og fritter.

Gangforår.
i boden.
Vi ønsker alle i Lihme et dejligt
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Det traditionsrige optog med byens
fire faner i front.

I optoget er der mange
flotte heste.
Ringridning.

Optoget følges
fra en af byens
bænke.

Mathias Henriksen stillede
med sit eget fodboldhold:
”Henriksens kreaturhandel”.

Hygge i det
fri. hoppeborgene.
Børnene
elsker

Hygge i ølvognen.
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Hovedsponsorer
til byfesten i Lihme

Øvrige større
sponsorer
Lihmegaard - Østergaard
Madsen Brdr. Nautrup - Vejby El&VVS
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Sponsorer til tombola
Aggerholm A/S
Amtsvejen 16
Balling Apotek
Balling El
Balling Pizzaria
Blomsterbixen
Bolighuset Vinderup
Bowl´n Fun, Skive
Brian G. Pedersen Entreprenør
Din kloakmester
Byens Pizza, Rødding
Cinema 3, Skive
Dagli´Brugsen, Lihme
Den Jydske Sparekasse
Egebjerg Planteskole
Flemming Refsgaards Traktorsservice Aps.
FriBikeShop, Skive
Glasenglen, Sdr. Lem
Glaspusteriet, Viborg
Godt til Hunden, Vinderup
Grill-Huset, Lem
HANCOCK
Hannes Systue
Henriksen Galleri
Kreativ beton
HobbyHuset Grundvad Byggecenter
Højgård Planteskole, Ørslevkloster
Hårgalleriet, Rødding
Hårlokken, Lem
Intersport, Skive
Jasmin Tøj, Vinderup
JYSK Skive
Karin Kajberg
Lem Møbelfabrik
Lem Tømrer- og Snedkerforretning A/S
Lihme Frisørsalon
Jan Pedersen “Din Kloakmester”
Limfjords Camping og Vandland
Lund Fisk, Farsø
Lundly Blomster
Lysmesteren, Skive
Min Købmand, Lem
MiniChic
Morsø Bolighus
Møblér Danbolig Skive
NK Cykler, Vinderup

PH Montage, Hvidbjerg
Poul E. Nielsen
Pranee Wellness, Rødding
Spar Nord
Restaurant Gyldendal
Salling Bank
Salling Traktorservice
ServiceRingen, Vinderup
Shell, Kærgårdsholm
Skala Farvehandel, Vinderup
Skive Badeland
Skive Dyrehospital
Skive Folkeblad
Sko & Mode, Vinderup
Slagtermesterinden, Balling
Sparekassen Balling
Sportmaster, Skive
Landbrugslotteriet, Lem
Spøttrup Kro
Susanne Thomsen
Tabine Larsen ForeverLiving
Tang Sportstøj, Vinderup
Vejby Grøntsagsgartneri
Landevejsgrillen, Kærgårdsholm
Værkstedsbutikken, Rødding
Zoneterapeut Marianne Smedemark
Aakjær Biler
Ålbækvejs Kartofler

Sponsorer til ringridning
Lem Købmand
Lihme Brugs
Hovsmed Daniel Sahl
Heidi Nielsen
Kreativ beton
Spøttrup Borg
Tabine Larsen
Lundly
Hobby og dyr, Vinderup
Marianne Jørgensen, forfatter
Tang, Vinderup
My Stone, Stoholm
Jens Christian Lofstad
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Fra Lihme til USA
Af Eva Tinglef Hansen

I august 2014 rejste jeg på ferie til USA
med min mor og onkel til New York City,
en rejse på godt 8000 kilometer. Det har
altid været min helt store drøm at se New
York City, og jeg må indrømme, at jeg
forelskede mig med det samme jeg trådte
ud af den gule taxa foran vores hotel.
Vi var i New York City i en uge, og det
var ikke nok for mig, så jeg ville finde ud
af, hvordan jeg kunne komme tilbage,
ikke kun for nogle uger, men for at bo
der. Jeg fik tjekket mine muligheder for
college, men det ville koste mig godt
250.000 kr., så det blev udelukket. Men
så fortalte en bekendt mig, at jeg kunne
blive au pair. Jeg vidste faktisk ikke, hvad
det at være au pair betød. Jeg fik hurtigt
søgt på nettet og fandt ud af, hvad det
egentlig indebærer at være au pair. Og I
september, godt en måned efter min rejse
til New York City, blev jeg godkendt af min
organisation i Danmark, som hedder STS
Au Pair Danmark.

På toppen af Rockefeller
Center med udsigt over
New York City

I januar 2015 fandt jeg en familie i
Ridgewood, New Jersey, godt 45 minutter
fra New York City, som ville have mig som
deres Au Pair, og det samme ville jeg.
I august 2015
fik jeg besøg af
min mor. Der
blev brugt tid ved
poolen og i New
York City. Billedet er taget på
Brooklyn Bridge

I slutningen af januar måned fik vi
underskrevet papirerne, og den 20 april
2015 var nu min afrejsedato og jeg kunne
mærke, at den drøm, som jeg altid havde
haft, nu blev til virkelighed.
Afskeden med familie og venner, og
det at bo 8000 km fra dem, man holder
af
De to sidste uger tilbage i Danmark var
svært og det var en mærkelig følelse.
Jeg fik holdt en afskedsfest med mine
veninder og weekenden efter, som var
den weekend jeg skulle rejse, holdte jeg
en afskedsmiddag med min familie, og
der var selvfølgelig alt som hjertet kunne
begære. Det var om lørdagen, og søndag
kørte mine forældre og jeg til København,
da jeg skulle flyve derfra.
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Afskeden med min familie, min niece,
min nevø og mine forældre, er noget af
det hårdeste, jeg har prøvet indtil videre.
Det var med blandede følelser, for jeg
glædede mig jo også helt ubeskriveligt
meget!
Jeg snakker med min familie hver dag og
det samme med mine veninder, og jeg
har endnu ikke haft hjemve, og jeg har nu
været her i over et år.
Livet som Au Pair
Det er fantastisk! Jeg ved ikke, hvordan
jeg skal beskrive det, men du bor I USA,
du bor hos en familie, som du også er
en del af, og du passer deres børn. Du
laver noget hver dag, og du møder nye
mennesker hver uge. Jeg har mødt rigtig
mange mennesker herovre fra hele
verden.
Mit skema er rigtig nemt, som regel
får jeg altid at vide af andre Au Pairs,
at jeg er den heldigste Au Pair, der er.
Min arbejdsdag starter mandag klokken
07:00, hvor jeg vækker de to børn jeg
passer, Aoife (10) & Ciaran (11). De tager
et bad og kommer i tøjet og de er som
regel klar til at spise morgenmad klokken
07:30. I den halve time har jeg ryddet
op I køkkenet, tømt opvaskemaskine og
gjort morgenmaden klar. Efter det kører
jeg dem i skole klokken 08:20. Så har jeg
New York’er look på stranden.
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fri indtil klokken 15:00, hvor jeg henter
dem fra skole, får en snack og så skal
lektierne laves. De skal til aktiviteter, og
der kører jeg dem selvfølgelig. Klokken
17:00 er min værtsfar som regel hjemme
fra arbejde, og så har jeg fri. Jeg arbejder
aldrig I weekenderne, så der står den på
sjov med vennerne og tage ud at opleve
USA.
Venner for livet
Noget af det bedste ved at være Au Pair
er de mennesker, som man møder på
rejsen. Jeg har venner fra hele verden og
det er fantastisk at tænke på. Jeg ved, at
jeg har venner for livet. Især min bedste
veninde, Sophie, hende har jeg mødt
herovre, hun er også Au Pair og bor I
Stuttgart, Tyskland. Hende er jeg for det
meste sammen med, sammen med vores
fælles venner.
Ikke kun en oplevelse, men et helt nyt liv.
De fleste ville kalde dette for en oplevelse
for livet, og det kan jeg kun være enig
i. Dog er dette ikke kun en oplevelse
for mig, jeg har dannet mig et helt nyt
liv herovre, en hverdag, en rutine, mine
venner.
Jeg har svært ved at tænke på, at jeg en
dag skal hjem herfra. Mit au pair program
skulle slutte i april 2016, dog fik jeg
valget om at blive længere, så jeg bliver
6 måneder mere, så jeg kommer hjem i
starten af november 2016. Jeg kan ikke
vente med at se alle sammen igen, der
er mange små glæder i Lihme, og jeg
kan ikke vente med at opleve dem igen,
men på samme tid er jeg så bange for at
komme hjem, for at forlade mit liv herovre
og kun have minderne tilbage. Det gør
ondt i mit hjerte, men dette er det bedste
jeg nogensinde har gjort for mig selv.
Og jeg vil aldrig fortryde det! Min største
drøm blev til virkelighed, og jeg vil for altid
være taknemmelig.

Min værtsfamilie. Øverst: Min
værtsfar Michael.
Nederst fra venstre: min dreng
Ciaran (11), Tristan’s veninde
Shayna, min ældste dreng Tristan
(18), min pige Aoife (10), min
værtsmor Karoline og jeg.

Eva og bedste veninden, Sophie
fra Tyskland, med New Yorks
skyline i baggrunden.

Eva i familiens pool. Huset er i fire
etager og har 7 badeværelser. Eva
elsker det!!!
Udsigt til downtown New York fra
Brooklyn Bridge. Landsbypigen,
Eva, trives som en fisk i vandet i
storbyen.
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Tlf.: 97520305
Christiansgade 15
7800 Skive
www.fysiodanmark-skive.dk
mail@fysioterapien-skive.dk
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LIHME

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.30 - 19

RUNDSTYKKER

HVER LØRDAG

3,50

PR. STK.

BLAND SELV SLIK

FREDAG & LØRDAG

6,95
PR. 100 G.
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Fuldt hus i Fjordbo

Af Pia Haunstrup

I børnehuset Fjordbo er vi rigtig ved
at finde os til rette efter ombygning
og flytning sidste år. Det vrimler ind
med børn. I skrivende stund har vi 21
børnehavebørn og 7 vuggestuebørn.
I løbet af efteråret bliver alle pladser i
vuggestuen fyldt op. Det er rigtig dejligt.
I vuggestuen går livet sin stille og rolige
gang, her er ro og hygge, masser af leg
og nærhed i børnehøjde. Aktiviteterne
veksler meget i forhold til de enkelte
børns alder og behov.
Udeliv i fokus
Udeliv har været det helt store fokus hos
børnehavebørnene i Børnehuset Fjordbo
dette forår.
Vi startede ud med en bedsteforældredag
før påske, hvor de dejlige bedsteforældre
hjalp med at pleje vores nye træer. Der
skulle graves ud og lægges flis ud. Vi
er så glade for vores træer og lærer
børnene, at grenene ikke må knækkes
af, og frugten ikke plukkes, før den er
helt moden. Vi håber, at resten af byens
borgere vil hjælpe med at formidle dette
videre til de børn og unge, der bruger
legepladsen udenfor vores åbningstid.
Arbejdet på legepladsen har så stået
på hele foråret og forsommeren. Vi har
nemlig Danmarks bedste forældreråd
og forældreflok i det hele taget!!! De
har skrabt penge sammen til mange

skønne ting på vores legeplads og lagt
arbejdskraft til: nye gynger, drivhus,
cykelbane, parasoller osv. osv. TAK.
Fugle og krible krabledyr
Derudover har udelivet også været
overskrift for temaerne i børnehaven
dette forår. Vi har arbejdet med to temaer,
nemlig 1: fugle og 2: krible krabledyr.
Til begge temaer har vi brugt skoven og
søen her i Lihme rigtig meget. Vi nyder
hver gang, vi går med lihmestien ned til
dette skønne område. Vi har også været
på Vadum strand flere gange. Det største
tema har helt klart været fugle temaet.
Vi har:
- været i Vadum med ornitolog Anni
Oppelstrup, kigget på sølvmåger med
hendes store kikkert, og leget med
hendes sjove fugle”bamser” med rigtige
fuglestemmer.
- lavet smukke solsorte af mælkekartoner,
og sølvmåger af vatkegler.
- klædt os ud som fugle og forsøgt at lære
at flyve...uha det var svært.
- besøgt Ib Svenningsen og set alle
fuglene i ”Lihmesamlingen”
- set film og lyttet til fuglestemmer på
vores smartboard, og derefter ledt efter
fuglene og fuglestemmerne i den ægte
natur.
- tegnet og malet smukke sølvmåger, og
andre fugle. Og meget, meget mere....
Ornitolog Anni Oppelstrup viser børnene
måger.
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Det er enormt svært at lære at flyve
som en fugl.

Ib viser
fuglene i
Lihmesamlingen
frem.

De små tumler sig i
blomsterengen
ved kirkediget.

Børnene leger med
bamser, som siger
fuglelyde.
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Tid til is og hygge i det nye cafehjørne i
Lihme Brugs.

Caféhjørnet i Dagli Brugsen i Lihme
Af Dorthe Dalsgaard

Brugsuddeleren Jimmi Dalsgaard
Pedersen tog sig tid til at sidde ude i
cafèen og spise en is og drikke en kop
kaffe med os, der kom forbi den 16. juni.
Snakken gik omkring folkemødet på
Bornholm, og at eneste mulighed for at
finde overnatning givet var at sejle til
Bornholm.
Derforuden fik vi glædet os over, at der
var flag i hele byen, fordi byfesten starter
i dag.
Ifølge brugsuddeleren har kunderne
i Lihme Brugs haft et stort ønske om
at kunne nyde en kop kaffe, når de
handlede.
Nu glæder Jimmy sig over, at han
sammen med personalet endelig
har fået indrettet cafehjørnet med de
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klassiske plakater for cirkelkaffe og
havregrynspigerne.
Nu opfordres kunderne til at benytte
muligheden for i fred og ro at sidde med
en kop kaffe, få en sludder og nyde et
skagenshorn.

Dyb koncentration og sydfransk stemning, mens
Anders Henriksen sender kuglen hen over
sandet.

Petanque
Af Anders Henriksen

Vi er heldige at have to petanque - baner
i Lihme. Vi spiller fast tirsdag og lørdag,
damerne spiller onsdag eftermiddag,
lørdag spiller vi sammen.
Når vi mødes kl. 9.30, starter vi med
at trække makker, vi har en kompetent
spiller, der har den opgave. Efter nogle
spil, drikker vi kaffe i det lille hus, hvor vi
hyggesnakker og bruger håneretten, hvis
der er nogen, der har grund til det. Og er
der en som har fødselsdag får vi en lille
en til kaffen.

mit vedkommende slut på den sæson.
Andre spiller hele året, det eneste, der
kan forhindre dem, er sne og frost. Vi
har varme i det lille hus, en gasvarmer,
den arvede vi efter afdøde spiller Søren
Sørensen, så det er muligt at få varmen i
pauserne.
Pauserne i det lille hus er en meget vigtig
del af petanque iblandt lihmeboere.

Efter nok nogle spil, er klokken elleve,
og vi skal jo hjem til kartoffelgryderne
til tiden, så vi siger tak for spillet og på
gensyn, og drager hjem.
Den første mandag i december
afholder vi julefrokost, og det er for
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Hvad er det bedste sted i Lihme og omegn?
Af Marianne Husted

Ann Kragh Jensen, fastlægger
Ålbæk Camping/ fastboende i
Bremdal ved Struer
Stranden ved Ålbæk og badelandet
på campingpladsen er det bedste
sted. Vi nyder at gå tur ved Ålbæk
Strand, og vi er også rigtig glade
for Lihme kirke og de andre kirker
her i området, som vi kommer i om
søndagen.”

Christina Henriksen, Lihme
”Området ved Brugsen er det første, der
falder mig ind. Det er et samlingspunkt i
Lihme. Sådan er det blevet med det nye,
der er lavet her.”
Hanne Trærup, Mellemtoften
Lige nu er det medborgerhuset. Det er helt vildt
luksus, at vi har sådan et sted. Det er fantastisk,
at vi har fået noget, der er så flot, nyt og godt her i
Lihme. Ved at de frivillige har lagt så mange timer
i at få medborgerhuset til at blive til det, vi nu har.
Det er fedt, at folk udefra kommer og lejer huset,
fordi et er lækkert at bruge. Og så er det rart, at
skolen bliver brugt til noget fornuftigt, i stedet for
bare at skulle rives ned.”
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Søren og Elsebeth Tanderup,
V. Hærup
”På toppen af bakken hjemme i vores
have under parasollen med udsigt
mod Struer over fjorden, det er rigtig
godt. Der har vi siddet meget den
sidste uges tid og så bare kigget ud
over vandet. Vi går også ned omkring
havnen og til vores nye sø ved
Gyldendal. Det er også en fantastisk

Sven Christensen, Vendal
Udsigten 7. Herfra har vi en
fantastisk udsigt med vand på tre
sider. Det er det, jeg holder allermest
af. Naturen er fantastisk med fjorden
og vildtet. Da jeg kørte herned til
Brugsen gik der vel ti dådyr nede på
min eng. Jeg kan nu også rigtig godt
lide Brugsen. Vi lægger stort set alle
vores indkøb her.”

Karin Andersen, Lihme
”Det er petanquebanen. Det er et
rigtig godt sted. Der er altid læ for
vestenvinden. Skygge og lidt luft, når
det er varmt. Og så har vi et lille skur,
som vi kan gå ind i, hvis det regner
og er koldt.”
Ove Møller Bek, Lihme
”Medborgerhuset er det bedste sted
i Lihme. Det er et meget smukt hus.
Det er åbent for Pensionistforeningen
tirsdag, onsdag og torsdag. Jeg
spiller kort om onsdagen der omme.”
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Nyt fra campingpladsen
Af Maj-Britt Vestergaard
Så har vi taget hul på sommermånederne,
og turisterne vil forhåbentlig snart være et
fast indslag i Lihmes bybillede.
På campingpladsen har vi i år allerede
afviklet en række dejlige arrangementer,
og vi glæder os til de næste, som er
undervejs. Vi har haft en dejlig dag på
segways, og et klovneløb, hvor der, på
trods af Stafet for Livet i Skive, var 100
deltagere – hospitalsklovnene gør bare et
helt uvurderligt stykke arbejde for børn og
deres familier, når sygdommen rammer,
og vi håber, at vi igen næste år kan
være med til at støtte deres fremragende
indsats. Endelig er det blå flag igen blevet
hejst på Ålbæk strand og som sædvanligt
blev det en festlig eftermiddag sammen
med Spøttrup Turistforening.
Vi er lige blevet færdige med at opgradere
vores legeplads, svævebanen er blevet
fornyet, og vi har fået en ny stor og fin
borg, hvor alverdens lege kan udfolde
sig. Alle er velkomne til at besøge
vores dejlige legeplads – man skal blot
henvende sig i receptionen og mod et
beskedent beløb på 20 kr. erhverve sig
adgang til pladsen. Der er også mulighed
for at købe et sæsonkort til legepladsen
for 100 kr. pr. barn.
I sommerferien er vores aktiviteter i år
delt op i temaer. Uge 26 og 31 er der
diverse boldspil på programmet. Uge 27
er der sørøveruge, uge 28 mysterieuge,
uge 29 cirkusuge og uge 30 er igen i år
middelalderuge, hvor der både er rollespil
og musik på programmet. I ugerne 26 –
29 får vi desuden hver fredag besøg af
Skive kommunes Fjordskole, som laver
sjov på stranden.
Til august er der flere sjove
arrangementer på programmet. Fra den
19. til 21. får vi besøg af en flok britiske
motorkøretøjer, som hele lørdagen vil
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være at finde ved Spøttrup Borg. Så der
er forhåbentlig en masse at kigge på for
motor entusiaster.
Lørdag den 27. august får vi desuden
besøg af Susi og Leo, som spiller op til
fest. Billetter koster 225 kr. inkl. mad menuen står på steg med flødekartofler
og salat. Drikkevarer skal købes i
teltet. Alle er velkomne til at deltage i
festlighederne!!!
Her fra campingpladsen håber vi på
masser af solskinstimer, super badevand,
store is og glade gæster.

Segway for
fuld fart.

Der er masser af kriblekrabledyr
i vandet ved Ålbæk Strand.

Total familiehygge.
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Malene – ny cand.scient. i Lihme
Af Marianne Husted

Malene Sørensen var lutter smil, da hun
mødte sin mand Jesper og deres tre
drenge efter sin afsluttende eksamen
på Aalborg Universitet den 15. juni.
Nu er hun kandidat i klinisk videnskab
og teknologi. Oven i købet med
topkarakteren 12 for sit speciale.

Malene er nu cand.scient. i klinisk
videnskab og teknologi fra
Aalborg Universitet.

”Det bedste ved studiet er den personlige
udvikling, jeg har været igennem. Det
har været meget givende at være under
uddannelse og lære noget nyt og udfordre
sig selv,” fortæller 38-årige Malene.
Hun er oprindelig uddannet ergoterapeut
og arbejdede i 12 år i Skive kommune,
indtil hun nåede frem til, at der skulle
ske noget nyt. Hun ville have nye
udfordringer. Så sagde hun sin faste
stilling op, søgte ind på den 2-årige
kandidatuddannelse og søgte SU.
”Jeg var indstillet på, at der skulle drosles
ned på nogle ting. Men jeg tog også SU
lån, så det har ikke været så slemt. Vi
bor ret billigt her i Lihme og har egentlig
ikke mærket noget særligt til det, siger
Malene.
Tre eller fire gange om ugen har hun nu i
to år taget turen fra Kåsvej til Aalborg for
at følge studiet, som nu har båret frugt.
”Nu søger jeg job. Jeg vil gerne bruge
det nye, jeg har lært. Fx som konsulent
eller underviser,” siger Malene om sine
fremtidsplaner og anbefaler andre til også
at taget springet og videreuddanne sig:
”Man giver afkald på noget; men man får
så meget andet.”
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Faktaboks
Klinisk videnskab og teknologi
Den 2-årige kandidatuddannelse
handler om brugen af højteknologisk
udstyr inden for alle områder i
sundhedssektoren. Man lærer
at analysere, vurdere og udvikle
den kliniske praksis inden for
sundhedsområdet.
Uddannelsen giver viden om,
hvordan man fremmer, afprøver
og implementerer højteknologiske
hjælpemidler til forebyggelse,
undersøgelse og behandling af
patienter.
Som uddannet inden for klinisk
videnskab og teknologi kan
kandidaten arbejde med fx
rådgivning, projektledelse og
produktudvikling i sundhedssektoren.
(kilde: www.ug.dk)

Cykelløb i Lihme!
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Lækker mad - pragtfuld udsigt
Frokostmenuer, eftermiddagskaffe, a’ la carte og buffet
Følg os på Facebook og www.restaurantgyldendal.dk

Åbent alle dage kl. 12 - 22, indtil 7. august
Åbent alle dage på nær mandag, kl. 12 - 22, fra 8.8 - 4.9
Herefter fredag kl. 15 - 22, og lør - søn, kl. 12 - 22, indtil 30.9.
Fra 1. 10: Åbent for selskaber efter aftale (min. 20 kuverter).
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Bordbestilling 97560166 - laila@restaurantgyldendal.dk
V. Hærup Strandvej 30, 7860 Spøttrup

Kort over Lihme sogn – kendte fundsteder
registret i sognebeskrivelsen.
Lihmesamlingen er ikke fundanmeldt
på enkeltsteder, da oplysningerne i
protokollerne er for upræcise.
Kilde: Kort og Matrikelstyrelsen.

Lihme stierne og fundsteder
af Dorthe Dalsgaard

Lihmestierne er mærket med
det karakteristiske billede af
Sebedejestenen, efter skitseforslag af
Poul E. Nielsen.

Vedlagte kort fra Kort og
Matrikelstyrelsen viser med de gule spots
hvor der er registreret oldtidsfund i Lihme
sogn. Der er registreret ca 200 steder.

Ruterne er etableret på eksisterende veje
og langs skel, hvor landmænd har givet
lov til passage.

Link:
http://www.kulturarv.dk/
fundogfortidsminder/

Naturstierne er trampestier, som bliver
bedre og bedre jo flere der færdes.
Ved foredraget den 6. juni 2016 i Lihme
medborgerhus, arrangeret i forbindelse
med områdefornyelsen i Lihme
opfordrede konstitueret museumschef
Inge Kjær Kristensen til at gå på
opdagelse i landskabet omkring Lihme.
Hun fortalte om de oldtidsfund, som er
samlet i Lihmesamlingen.
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Nedbrydning af Lihme Forsamlingshus
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Bæredygtig energirenovering
af husene i Lihme
af Marianne Husted

Der er mange grunde til at energirenovere
sit hus. Dels kan man yde sit lille
bidrag til en bedre verden for vores
efterkommere, og dels kan man spare
penge. Hænderne gestikulerede, øjnene
lyste og munden boblede over af viden
om arkitektur, bygningsreglementer og
godt håndværk, da arkitekten Marcelle
Meier holdt foredrag om ”Energirigtig
renovering – med fokus på arkitektoniske
og bygningskulturelle kvaliteter” i
Medborgerhuset i Lihme den 28. april.
Hun præsenterede sig som en arkitekt,
der dyrker håndværk, materialer,
restaurering og istandsættelse og er
blottet for ambitioner om at tegne en ny
katedral eller det, der er mindre. Derimod
elsker hun at se en smuk kvist eller en
fint udskåret trædør. Og hun har blik for,
hvordan tidligere tiders håndværkere var
dygtige til at sætte materialer sammen
og tilegne sig håndværksmæssige
færdigheder, som de omsatte til
bygninger, der kan holde i mange
generationer.
Langtidsholdbar
Marcelle Meier ser tingene i et langt
perspektiv. Et bæredygtigt perspektiv,
hvor vores gøren og laden med vores
huse i Lihme og i resten af verden har
betydning for jordklodens fremtid. Lige
nu er kloden under pres som følge af et
stort forbrug af energi og naturressourcer.
Bygninger står for 40% af det samlede
energiforbrug, så der er noget at
hente ved at mindske energiforbruget
eller bruge andre mindre belastende
energikilder. Forbruget er eskaleret
de sidste 40 år, siden parcelhusene
blev bygget i Lihme Øst. Fra at have
få bestemte materialer og dygtige
håndværkere i lokalområdet, der satte
et lokalt præg på byggeriet, så blev
byggeriet i 1970’erne industrialiseret
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og materialerne mangfoldige og fyldt
med tilsætninger og kemiske stoffer,
som det er svært at styre over tid og se
langtidskonsekvenserne af.
”Nutidens vedligeholdelsesfrie materialer
betyder, at materialerne ikke kan
vedligeholdes,” forklarede Marcelle Meier
om den brug og smid væk kultur, der
er blevet inden for byggeriet. Hvor man
tidligere byggede for sig og sine med et
langt perspektiv, så har vi nu en hurtig
omsætning af byggematerialer med stor
betydning for miljøet. Både produktion
og bortskaffelse af byggematerialer er
krævende for miljøet. Derfor anbefalede
hun fx at renovere 100 år gamle
vinduer, så de kan holde yderligere
100 år frem for at skifte dem ud med
”vedligeholdelsesfrie” vinduer, som skal
kasseres om 20-30 år.
Godt indeklima og smukke huse
”Tæthed af boligen er i dag et krav;
men er det godt for os?” spurgte
Marcelle Meier, med henvisning
til Bygningsreglement 2015. Hun
kom her ind på en anden side af
bæredygtigheden, når vi renoverer
vores huse. Nemlig hvordan vores valg
påvirker indeklimaet og vores helbred.
Marcelle Meier er på vagt i forhold til
valg af materialer med tungmetaller,
asbest, PCB, plastmaling osv. Salget af
plastmaling og udvikling af allergi ser
fx ud til at følge hinanden. Arkitektens
sans for det æstetiske fik hende til
at fremdrage et yderligere aspekt, vi
skal tænke på, inden vi kaster os over
energirenoveringen. Nemlig hvordan
renoveringen kan foregå uden at forringe
husets arkitektoniske kvaliteter. Dette
spørgsmål drøftede hun med tilhørerne
med udgangspunkt i et foto af et hus fra
Lem. Tydeligvis et renoveret hus, hvor
taget ud mod gaden er plastret til med
solceller, og vinduerne er udskiftet med

Arkitekt Marcelle Meier
fortalte bl.a. om tre typer
huse i Lihme, som er
bygget i tre forskellige
tidsperioder.

fabriksfremstillede standardvinduer.
Nogen vil mene, at der er godt, fordi
energiregningen ryger ned, mens andre
vil tænke, at det ikke ser kønt ud og
overveje andre løsninger, når de selv
begiver sig ud i kunsten at energirenovere
deres hus.
Tre typologier i Lihme
Foredragsholderen hjalp Lihme-boerne
konkret på vej til at energirenovere
deres huse. På skærmen lyste en række
forskellige Lihme-huse, som viste de tre
typologier, der præger Lihme og giver
byen et helstøbt sammenhængende
udtryk:
1. Moderlandsbyen (bygget ca.
1750 – 1880)
2.

Andelsbyen (bygget ca. 1915 –
1960)

3.

Parcelhuskvarteret (bygget ca.
1970 – 1980).

Marcelle Meier forklarede karakteristika
i byggestil og materialer for hver enkelt
type og kom med forslag til indsatser
for en bæredygtig energirenovering
for de gamle landsbyhuse, de røde
teglstenshuse og de nyere parcelhuse.
Sund fornuft
”Overvej nøje, hvad du kan gøre, og hvor
meget du skal gøre,” lød Marcelle Meiers
generelle råd efterfulgt af en opfordring
til at bruge kendte og gennemprøvede
byggetekniske løsninger. Ellers kan en
besparelse hurtigt blive til store ekstra
omkostninger som følge af fugt og
byggeskader. Yderligere inspiration til
at renovere husene i Lihme i respekt for
byens tre bygningskulturer kan hentes
i: https://issuu.com/johanhage/docs/
energiguide_.
Marcelle Meiers foredrag var finansieret
af ”Områdefornyelsen” og er et blandt
flere foredrag i Medborgerhuset.
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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.
13 kvinder fra Lihme deltog i årets
Ladywalk. I alt deltog 5.-6.000 kvinder.

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
En aften
i april , drog
3 gæve
madpakken.
Lihme boere til Lem Kulturhus
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Et fantastisk syn af ”pinkfarvede gæs” ud over
det sletteagtige landskab ved Agger.

