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

kl. 17:00-21:00
kl. 17:00-21:00
Lukket
kl. 17:00-21:00
kl. 17:00-23:00
kl. 15:00-23:00
kl. 14:00-21:00

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
Fra 3.august har vi lukket
mandag, tirsdag og onsdag

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk
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Jan Metner · Niels Peder Toft · Helle Ørskov · Finn Andersen
Sanne Jensen · Freddy Hansen · Birgitte Toft Hummelmose
Elsebeth Futterup · Martin Eberhard Olesen
Mette Boel Christensen · Ida Albers Nielsen
Gitte Bolby · Stine Toft Kjer
Solveig Hornskov Davidsen

Aut. fysioterapeuter
Christiansgade 15 · 7800 Skive

Tlf. 97 52 03 05
Telefontid: 8.00-15.00
Mandag - torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-15.00
www.fysioterapien-skive.dk
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P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

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

Jytte Dahl
Vadumvej 3
Lihme
7860 Spøttrup
97560220
41106747
jytte@dahlhuset.dk
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Sorte, solide
7-gears Kildemoes
cykler lige til at låne
ved brugsen og
Gyldendal.

Lån en Lihme-cykel
Af Kim Jacobsen

5 splinternye Lihme-cykler står ved en station ved Gyldendal havn, og 5 splinternye
Lihme-cykler står ved Dagli’Brugsen i Lihme. Det er Kildemoes cykler med 7 gear.
Hvis du kommer til Gyldendal havn, kan du låne en cykel ved henvendelse til
havnefoged, Birte Trærup, på tlf. 21132302. Og i Lihme kan du låne en cykel ved
henvendelse i brugsen. Begge steder koster det 100 kr. at låne cyklen, og du får 80 kr.
tilbage, når du afleverer cyklen igen. Der er cykelhjelm med.

Lihme-cyklerne stod
klar til indvielsen af
torvene.
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Ring
og hør nærmere,
de Slagtermesterinden
muligheder, vi kaner:
Vores
værdigrundlag
for atom
drive
tilbydeog
dig,
når du skal
have gæster.
Vi accepterer
respekterer
hinanden
for den vi er.
vil vi også
vore
kunder.
Eks.Sådan
pølsebord
medbehandle
fem slags
valgfrit
pålæg
Vi glæder
os tilpr.
at couv.
hjælpe dig.
kr. 55,-

Kirsten Munkesø
Munkesø
Kirsten
Nørregade 9,
Nørregade
9, Balling
Balling
7860 Spøttrup, 9756 4167
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Up-coming handelsmand
Af Marianne Husted

Mathias tripper med bilnøglen i hånden.
Den grønne kreaturbil holder klar. ”I dag
skal jeg til hestemarked i Fredriks. Så
kører jeg op og ser, om der er noget, jeg
kan bruge. Jeg skal ikke selv have dyr
med; men måske er der noget, jeg kan
bytte med. Så kører jeg hjem og henter,”
fortæller den 21-årige unge Lihmebo.
Ammekøer, tyrekalve, store heste,
shetlandsponyer og miniature ponyer er
bare nogle af dyrene, Mathias kan diske
op med i en byttehandel. Han bor på
Adelgade sammen med sin lillesøster og
forældrene, Jimmy og Kirsten Henriksen;
men Mathias har dyr på mange
destinationer inden for en radius af ca. 15
km.
Tyrekalve i Hindborg
”Jeg har lejet en stald i Hindborg, hvor
jeg har 70 tyrekalve gående. De går på
dybstrøelse de første fem måneder og
kommer så over på spaltegulv, indtil de
er ca. et år og klar til at blive slagtet,”
siger Mathias om de dyr, han har flest
af. Han har en aftale med ejeren af

stalden, at denne lige kigger forbi om
morgenen for at se, at alle kalve har det
godt, og at ingen er kommet til skade i
løbet af natten. Stalden er indrettet, så
Mathias kun behøver at fodre dyrene
hver eftermiddag. Foderautomater med
kraftfoder og rigeligt med halm sørger for,
at tyrekalvene kan æde sig frem mod en
god kødkvalitet på slagtedagen.
”Når du skal slagte, så gælder det
om at få de bedste klassificeringer,”
forklarer Mathias, som derfor bruger
store kødkvægracer som ammekøer.
Simmentaler, charolais, limousine og
blandinger mellem de store dyr. Han har
syv ammekøer med kalve og en enkelt
tyr gående på græs. Nogle på jord han
har lejet i Søndermarken i Rødding og
resten i Geddal. Her har han også en
shetlandspony og sine arbejdsheste,
en jysk hest og en belgier. De sidste
15 heste, ponyer og føl går på græs
forskellige steder i Lihme.
Momsregistreret som 16-årig
”Det startede i 2009, hvor jeg købte
to simmentalerkøer i Kjellerup. Mig og

Kødkvæg på græs.
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Mathias er virkelig
innovativ og blev
momsregistreret
allerede som 16årig. Nu er han godt
i gang med sit liv
som handelsmand.

min fætter kørte hele vejen med traktor
og kreaturvogn og hentede dem hjem
til Lihme,” fortæller Mathias, som altså
var 15 år, da han for alvor startede
som handelsmand. Allerede som 6-årig
passede han høns og solgte æg. Lidt
senere fik han får og geder, som han
også passede, indtil de enten skulle
sælges eller slagtes. I 2010 købte han
yderligere nogle kreaturer. Og det har så
grebet om sig siden, så Mathias nu også
må bruge tid på indberetninger af kalve,
momssedler og andet administrativt
arbejde. Mathias blev momsregistreret
som 16-årig og gør brug af en revisor fra
Landbo Limfjord.”Jeg får tit breve om jeg
er interesseret i udenlandsk arbejdskraft,”
fortæller Mathias, der dog ikke mener, det
er aktuelt endnu. Hvis Mathias skal noget

ind imellem, så står hans far klar til at
tage over.
”Det smitter jo af, jeg vil jo gerne,” smiler
Jimmy, som mener at lysten til at fede
dyr op og handle med dem ligger i
Mathias’ gener. Jimmy har selv gjort det
samme ved siden af sit job som slagter.
Sådan var det også med hans egen far,
Jens Henriksen, som foruden at være
indehaver af slagterforretningen i Lihme
også var handelsmand og havde dyr
gående til opfedning.
”Jeg arbejder 25-30 timer hver uge på
Lihmgård. Så har jeg tid til mit eget ved
siden af,” fortæller Mathias, som blev
udlært landmand for mere end et år
siden. Han gik i skole på Asmildkloster
Landbrugsskole med speciale i kvæg,
mens den praktiske del af uddannelsen
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Mathias og tyren.
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Heste på træs i
Sønderhede.

foregik på netop Lihmegård. Her deltager
han i malkningen af gårdens godt 200
køer, og han står nu for at blande foder
til alle gårdens dyr, ligesom han laver lidt
af hvert i stalden og kører i marken, når
den tid er. Om fredagen skal han ikke på
Lihmegård. Da går turen i kreaturbilen
til husdyrauktionen i Års, hvor Mathias
nikker og blinker og byder på tyrekalve og
andet godt, der kommer under auktionens
hammer.
Iværksætter
”På Vildsund marked tager jeg heste med.
Jeg kører derover mandag aften og skal
have mange heste med.” Markedet varer
fra tirsdag til torsdag, og Mathias regner
med at møde mange af de hestehandlere
og handelsfolk, som han efterhånden

kender ret godt. Sidste år havde han fem
heste med til marked, og kom hjem med
ti. Ti andre.
”Jeg er i gang med at tage lastbilkørekort.
Så vil jeg gerne være vognmand og
køre med dyr,” fortæller Mathias om sine
fremtidsplaner. Vognmandsdrømmen
vil han så kombinere med livet som
selvstændig handelsmand med egne
dyr – gerne på egen gård med tilhørende
jord.
Foreløbig går turen nu til Frederiks, hvor
den unge handelsmand måsker erhverver
en stamfader til kommende kreaturhold.

Tyrekalve i
Hindborg.
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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

HAR DU EN ØKONOMISK
PLAN FOR DIT LIV?
Kig ind i filialen
og hør mere om,
hvad vi kan gøre
for dig...

Lad os hjælpe dig godt på vej...
Hvilke drømme og ønsker har du? Og hvordan harmonerer de
med dine økonomiske muligheder? Lad os hjælpe dig med at
skabe et overblik over din økonomi, så du kan gå fremtiden i
møde med ro i sindet.
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www.djs.dk

Oslo Universitet, hvor Sabine
tog gik et semester og studerede
kriminologi.

Et semester på Oslo Universitet
Af Sabine Hansen

Jeg er i gang med kandidatuddannelsen
i kriminologi ved Aalborg Universitet.
Dette er en ny uddannelse, hvor jeg
går på andet hold, som bliver færdig til
sommer 2016. I og med at uddannelsen
er den første af sin slags i Danmark,
blev vi studerende opfordret til at tage
et semester ved universitetet i Oslo, da
kriminologi-uddannelsen der er godt
gennemarbejdet.
Derfor valgte jeg og to andre danske
piger at tage vores 2. semester i Oslo.
Efterhånden nærmede januar måned sig
hurtigt, hvor jeg skulle flytte til Oslo. Dette
var både med spænding og en lille smule
angst i maven.
Lejligheden
Mine forældre hjalp med at flytte mine ting
derop, hvorefter de brugte anledningen til
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at holde en mini-ferie i Oslo i et par dage.
Dette var en stor tryghed at vide, at de
var i samme by, hvis jeg skulle få brug for
deres hjælp. Det er meget dyrt i Norge,
hvorfor den eneste mulighed, vi tre piger
havde for bolig, var en form for kollektiv.
Selvom jeg vidste dette på forhånd, var
det dog alligevel et chok, da jeg første
gang stod i vores nye ’lejlighed’. Vi tre
piger boede på samme gang sammen
med 3 drenge fra henholdsvis Norge,
Kina og Columbia, som vi skulle dele
både køkken og badeværelse med. Dette
var naturligvis en kæmpe omvæltning for
os alle tre, da vi alle er vant til at have
vores egen lejlighed.
Naturligvis bød dette på udfordringer
angående rengøring og oprydning, da vi
alle seks var vidt forskellige hvad angår
orden mv. Men når det er sagt, er jeg

forbavset over, hvor godt det egentlig gik
med at bo seks personer så tæt sammen.
Skolen
Jeg skulle vælge tre kurser, som mit
semester skulle baseres på. Her valgte
jeg to engelske kurser og et norsk. Vi blev
alle tre forbavset over hvor stort pensum
var og hvor meget højere et niveau
undervisningen var på sammenlignet
med i Danmark. Det betød, at vi var nødt
til at bruge mere tid end normalt på at
læse til forelæsningerne for at være klar
til eksamen. Dog havde vi i gennemsnit
kun to forelæsninger om ugen af to timers
varighed, hvorfor vi derudover også have
meget fritid.
På de to engelske kurser var der meget
få nordmænd med, da holdene her
primært bestod af udvekslingsstuderende.

Samtidig var de også begge
’elevatorkurser’, hvor både bachelor- og
kandidatstuderende blev undervist på
samme tid.
Pensum til alle tre kurser var 95%
engelsk, hvilket ikke er meget anderledes
end på Aalborg Universitet. Dog var det
en lille udfordring, at al undervisning også
foregik på engelsk i to af kurserne. Efter
nogle forelæsninger fandt vi dog hurtigt
teknikken til at tage notater og samtidig
høre efter forelæseren.
Det norske kursus gav en del flere
udfordringer. Emnerne til dette kursus
var en del sværere, og afhængig af
forelæsernes dialekt var det oven i købet
også svært at forstå dem. Dette kursus
bestod kun af seks forelæsninger, hvorfor
der var meget selvstudie.

Sabine og hendes
studiekammerater fik en meget
stor oplevelse ved at se nordlys
i Tromsø.
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Alt i alt kom vi alle godt ud af de tre
eksaminer.
Nordlys – en oplevelse for livet
Med så meget fritid som vi nu engang
havde, valgte vi at planlægge en
tur i februar til Tromsø for at se
Nordlys. Vi rejste sammen med andre
udvekslingsstuderende i to grupper af otte
personer. Vi vidste godt, at temperaturen
i Nordnorge var væsentlig lavere
end i Oslo, dog blev vi alle forbavset
over vejret, da vi stod ud af flyveren.
Der var sne langt over knæhøjde, og
temperaturen lå de fleste dage på
omkring -15 grader.
Vi boede på en campingplads i en lille
hytte uden varme med plads til fire
personer. Dette kunne lade sig gøre,
men det var bestemt meget tæt. Dagene
i Tromsø gik med at se meget natur og
forskellige ting. Hver aften forventede vi
at kunne se nordlys fra campingpladsen,
dog måtte vi den sidste dag erkende, at
dette ikke kom til at ske. Derfor bookede
vi en bustur sent den sidste aften, hvor
vi kørte rundt til forskellige steder, hvor
nordlyset plejer at være mest aktivt.
Denne bustur varede otte timer og var
afsindig kold. Men det betød intet, da vi
endelig fik det smukke nordlys at se.
Dette var en enestående oplevelse, som
var det hele værd, på trods af at denne
tur til Tromsø kostede mange penge.
Når jeg ser tilbage på mit semester i Oslo,
kan jeg se, hvor meget jeg har fået ud
af det fagligt, men især også personligt.
Selvom det har været hårdt nogle gange

46

at være så langt væk fra familien, har
udbyttet været langt vigtigere. Jeg har
lært at gå på kompromis med nogle
ting, som jeg plejer at prioritere højt og
samtidig har jeg forbedret mit engelske
sprog væsentligt.

Den lille uopvarmede hytte i
Tromsø, hvor studiekammeraterne
boede i 15 graders kulde.

Den norske natur i vinter dragt.

Bogen om Gyldendal Teglværk
giver penge til Lihme Bladet
Af Ann Balleby

Flemming Bjerregaard Johansen kom
for ca. 1½ år siden til Lihme Bladets
redaktør, denne artikels forfatter, og
forelagde sin ide om at skrive en bog
om Gyldendal Teglværk. Han havde
ideen og var i gang med indsamling af
oplysninger, men manglede en layouter
og samarbejdspartner omkring funding og
distribution. Lihme Bladet sprang til og i
samarbejde med Den Jyske Sparekasse
lykkedes det at udgive bogen.

eksemplarer allerede ved receptionen for
bogen på Restaurant Gyldendal. Bogen
er bl.a. også blevet solgt i Lihme Brugs og
Bogladen i Skive. I dag er bogen udsolgt.
Bogen om Gyldendal Teglværk har givet
et flot overskud og Lihme Bladet har
modtaget kr. 18.000.
Det giver blod på tanden til andre
projekter...

Bogen har været en stor salgsmæssig
succes. Der blev solgt rigtig mange

Strand-Hornskulpe
Af Ann Balleby

Strand-Hornskulpe (Glaucium flavum)
eller blot Hornskulpe er en 40-70 cm
høj urt, der sjælden i Danmark og er
på den såkaldte Rødliste, en liste over
truede eller uddøde arter. Den vokser på
strandvolde. I Danmark findes Hornskulpe
kun i den vestlige del af Limfjorden og
på Sjællands Odde. Her vokser den
på strandvolde ved sand-, grus-, eller
stenstrande. Vi har nogle centrale
forekomster af planen i Lihme sogn ved
Gyldendal Havn og på Kaas.
Den vokser sammen med bl.a.
Engelskgræs, Sodaurt, Strandsennep,
Bidende Stenurt, Katteskæg, Kveller,
Rød Svingel, Sand-Hjælme, SandStar, Strand-Mælde, Strand-Vejbred,
Strandarve, Vej-Pileurt og Vild Gulerod.
Blomstringen sker i juli-august. Frugten
er en 2-rummet, meget lang kapsel, der
åbner sig med to klapper, hvilket kaldes
en skulpe.

Planten er giftig, og især den gule saft
indeholder Isochinolin-alkaloiderne
magnoflorin, chelerythrin og glaucin.
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Ny fra det sejlende folk
Af Lissie Hermansen

Siden sidst er det blevet forår og nu
kommer sommeren også. Bådene fylder
igen havnen, motorerne er klar og master
er fyldt med sejl.
Det har været et koldt og blæsende forår
og ikke særlig godt for sejler livet. Vores
ungdomssejlere har næsten ikke været
uden for havnen endnu – men i uge 27
afholdes sommersejlads hver dag og
sikke et vejr det tegner til at blive.
De gamle sejlere forsøger at afholde
deres kapsejladser om onsdagen. De har
også været ramt af mange aflysninger i
år. Dog flere af bådene deltaget i 3 større
kapsejladser.
Venø rundt
Den 9. maj startede sejlsæsonen med
den årlige sejlads Venø rundt, sammen
med Struer sejlklub. Før start var der
diskussion om udsættelse eller aflysning
pga. vind på 9 til 11 sekundmeter.
sejladsen blev dog skudt i gang , men
størsteparten af Struer-bådene trak sig,
så feltet endte med tre både fra hver
havn.
Fra Gyldendal sejlede ”ANDREA”,”
OLIVIA” og ”CAMPUS”. Der blev sejlet
øst om Venø i frisk middelvind på 10
sekundmeter. Et mindre drama ved
Grisetå odde da ”CRAZY” fra Struer ikke
så sig for og nær havde vædret vores
lokale ”CAMPUS”, der måtte undvige,
selvom den havde retten på sin side.
”CRAZY” tog sin straf og sejlede en
rundtur. Alle Gyldendal-både gennemførte
og placerede sig med ”CAMPUS” som
2., ”OLIVIA” som 3. og Andrea som nr. 6
efter 3 til 4 timers sejlads.
Fyn rundt
Den 29. maj var ”CAMPUS” med en 6
mands besætning, deltager i PALBY
FYNCUP Fyn rundt. ”CAMPUS” startede
i 7. løb, gruppe 7, 3. start på distancen
138 sømil – samlet sejltid 1 døgn 4
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timer 1 minut 24 sek. Dette gav en
placering i startgruppen som nummer
3, og en samlet overall placering som
nummer 87 ud af 305 tilmeldte og 145
der gennemførte denne sejlads hvor
vejrguderne og Neptun prøvede alle
deres færdigheder af. En enkelt af
mandskabet blev også decideret søsyg af
det til tider meget hårde vejr.
Mors rundt
Lørdag den 13. juni samlede ”CAMPUS”
mandskab til en båd, for at deltage
i MORS RUNDT med start og slut i
Thisted, her drillede vejret også. Det var
næsten vindstille i lange perioder og en
vindretning, der betød lange strækninger,
hvor der skulle krydses. Og da det
endelig blæste op var det med en meget
frisk vind. ”CAMPUS” blev placeret som
nummer 4. i sin sejlads og overall som
nummer 31.
Sankt Hans
Den 23. juni blev der traditionen tro
afholdt grillhygge og Sankt Hans bål.
Det er som altid hyggeligt at mødes
på havnen til bålet og mange trodsede
kulden og blæsten for at være med. Birthe
Trærup, truttede til bålsangen. Båltalen
var i år afløst af skønsang fra vores lokale
kunstner og skjald Poul Erik Nielsen. Han
fremførte sin ” RØDSPÆTTE BLUES”
festligt og sprogligt vedkommende.
Heksen blev brændt og vi andre kunne
varme os ved ilden.
I Weekenden den 26. til 28. juni
stævnedes der ud på den årlige familietur,
det forlyder at turen går til FUR i år. Men
ingen ved det før man sejler af sted.
Vi håber at vores ungdoms sejlere får
en fantastisk sejler uge og håber at
sommeren bliver tilpas for alle med båd
og trang til strand, vand og vind i håret.
Vi ses på fjorden.

Venø rundt blev afviklet sammen
med Struer Sejlklub. Vejret var
hårdt og mange både trak sig, men
ikke dem fra Gyldendal.

Hård vind og et hårdt tag i roret
fra Verners hånd på sejladsen
rundt om Venø - men også hygge
ombord.
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Lihme Skole Samling - oldsager
Af Inge Kjær Kristensen, samlingschef og
leder af MUSERUM Arkæologi

Oprettelse og historik
Indsamlingen af oldsager fra Lihme sogn
blev påbegyndt i 1925 af førstelærer
Kaj Adolph Enna Jensen. Ideen var,
at børnene skulle se, opleve og lære
om genstandene /naturen– en form for
pædagogisk anskuelsesundervisning.
Udover oldsager indsamledes historiske,
biologiske og geologiske genstande, der
ikke indgår i denne gennemgang.
Arbejdet blev i 1950 videreført af Hans
Frederik Eriksen, der på det tidspunkt
blev ansat som lærer på skolen.
I 1965 skulle Lihme Centralskole opføres
og samlingen skulle derfor have en flot
placering i den nye skole og skulle indgå
som et væsentligt redskab i den daglige
undervisning.
Ålbæk Skole Samling blev en del
af Lihme Samlingen i 1965, hvor
Centralskolen opføres og Ålbæk Skole
nedlægges.
Førstelærer H.F.Eriksen fortsatte
samlingsarbejdet, og nummererede
og beskrev ikke alene fundene
fra Lihmesamlingen, og han
stod formodentlig også bag omnummereringen med tilhørende ny
protokol af Lihme Skole samling.
Fra slutningen af 1960´erne blev det lærer
og senere skoleinspektør Ib Svenningsen,
der varetog arbejdet med samlingen.
I perioden 1995-2005 lå
indsamlingsarbejdet stille og det er siden
ikke genoptaget.
Først i 2005, forud for
kommunesammenlægningen, hvor
Spøttrup Kommune blev en del af Skive
Storkommune, blev diskussionen om
samlingens fremtid taget op. Spøttrup
kommunes børne- og kulturudvalg v/Åge
Dahl vedtog, at Sparekassen Vestsalling
i 2006 skulle overtage samlingen og de
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bedste genstande skulle udstilles i en
tilbygning ved banken. Ved overdragelsen
sikrede banken sig, at hvis den en dag
ikke længere var i stand til at varetage
opgaven, havde Sparekassen ret
til at overdrage samlingen til Skive
kulturhistoriske Museum.
I 2008 åbnede udstillingen af lokale
fund fra Lihme sogn og den nærmeste
omegn. På Lihme Skole blev fund fra
den geologiske, biologiske og historiske
udvikling gennem tiderne udstillet. Ikke
udstillede genstande blev opbevaret i
skuffer under montrerne i såvel bank som
på skolen.
I 2014 bliver diskussionen af samlingens
fremtid atter aktuel, idet Lihme skole
lukkes, banken i Lihme er lukket,
bygningen søges solgt og samlingen
ejes i dag af Den Jyske Sparekasse.
Og Skive Museum er i dag en del af
fusionen ”MUSERUM”, der arbejder med
arkæologi, historie, geologi og kunst.
Da samlingen nu i snart 100 år har været
en del af Lihme´s identitet og kulturarv
søger Lihme Borgerforening at skabe nye
fysiske rammer for samlingen. Arbejdet
med at skaffe de økonomiske midler til
et nyt Kulturhus er i skrivende stund ikke
afsluttet.
MUSERUM Arkæologi har i den
forbindelse ønsket at registrere den
arkæologiske del af samlingen.
Hovedparten af samlingen kan derefter,
alt efter ejers ønske, udstilles i Lihmes
kommende Kulturhus.
Aflevering og registrering fra 1925-95
Lihme Skole Samling
Børnene afleverede oldsagerne til Kaj
Enna Jensen. Herefter blev oldsagen
tildelt et nummer og protokolført med en
kort beskrivelse og givers navn noteret.
Dette betyder, at protokollen består af 480
numre, med kun en genstand i hvert nr.
Der er ingen årstal i protokollen.

Protokollen er formodentlig omskrevet og
samlingen ny-nummereret i 1960´erne.
Protokollen er skrevet med moderne
skrift uden navneord med store bogstaver
og ”bolle å” i stedet for aa. Oldsagerne
er nummererede med påsat DYMO nr.
DYMO blev opfundet i slutningen af
1950´erne. Desværre sidder det ikke så
godt fast på oldsager, og en del numre er
faldet af.
Den nye protokol bærer præg af, at
oldsagerne er sorteret efter oldsagstypereks. flintøkser, stridsøkser osv. I den nye
protokol er der er huller i beskrivelserne
især fra nr. 400. Fra nr. 400-480 mangler
beskrivelse af i alt 66 oldsager, hvilket
kun kan betyde, at de var fraværende
allerede i midten af 1960´erne ved omnummereringen.
Ålbæk Skole Samling
Der kendes ingen historik vedrørende
denne samling.

Samlingen er meget forskellig fra
Lihmesamlingen, idet Ålbæk Skole
Samling især består af opsamlinger af
flintoldsager fra køkkenmøddingerne ved
Kaas og Ålbæk. Der er også opsamlinger
og enkeltfundne oldsager i samlingen.
Derudover er der opsamlinger fra Mors.
Hver opsamling har fået sit eget nr. og
fundstedet og ejer af jorden eller giver er
noteret. Fundstederne er nummereret
fra 1-56, men protokollen må være fortsat
efter skolelukningen, idet det sidste fund
nr. 56 er afleveret i 1990.
Indenfor hvert nr. er hver enkelt
genstand nummereret f.eks. Fund 11/1-7
kærneøkse, hvilket betyder fundsted 11
nr. 1.
Registrering af samlingen vinteren
2014-15
MUSERUM ARKÆOLOGI har efter aftale
med områdedirektør Arne Raun Krejbjerg,
Den Jyske Sparekasse, gennemgået,
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beskrevet, dateret, nummereret,
fotograferet og pakket de to samlinger
under hovednumrene SMS 1025A Lihme
Skole Samling og SMS 1299 Ålbæk Skole
Samling. De to protokoller er indskrevet
i excell-ark og ud for hver genstand er
noteret om genstanden er set eller den
mangler.

bronzealder, jernalder eller vikingetid.

I SMS1025A Lihme Skole Samling er
registreret 515 oldsager, heraf mangler
155 i dag. Nogle af disse oldsager kan
have tabt nummeret og fået tildelt et nyt.

Samlingens fremtid
Med gennemgangen og registreringen
af oldsagssamlingerne anser museet
arbejdet med Lihme Skole Samling
for afsluttet. Samlingen er indtastet
i REGIN (Museernes elektroniske
registreringssystem), hvor borgerne
kan finde oplysningerne ved at google
”Museernes Samlinger” og finde
oplysningerne i LIHME SOGN.
Samlingen er indtil videre opmagasineret i
MUSERUM ARKÆOLOGI´s Magasin.

Ib Svenningsen har lavet en liste over
givernes bopæl i Lihme sogn.
I SMS 1299A Ålbæk Skole Samling er fra
protokollen registreret 57 lokaliteter med
i alt 1026 genstandsnumre og ca. 1738
oldsager. Der mangler imidlertid 14 hele
sager, hvor alle oldsager ikke længere
findes i samlingen, og spredt i de enkelte
det fra sager mangler enkelte oldsager i alt 113 oldsager.
Numrene er oprindelig påført med rød
tush og har derfor været lette at adskille
fra Lihme Skole Samling. I dag er
Ålbæk Skole Samling nr. 1 lig med SMS
1302, nr. 2 er lig med SMS 1303 osv. og
genstand 1 lig med x1. Hele samlingen er
gennemgået, beskrevet, dateret, pakket
og enkelte oldsager er fotograferede.
Faglig vurdering
De to samlinger er meget forskellige,
hvor Lihme Skole Samling består
af hele, enkeltfundne, antagelig
oppløjede oldsager især fra grave fra
bondestenalderen, består Ålbæk Skole
Samling af opsamlinger langs kysten af
bopladsfund fra køkkenmøddinger og
andre stenalderbopladser. Opsamlingerne
domineres derfor især af bearbejdet
flint (flækker, blokke og afslag) og økser
af flint især fra jægerstenalderen. I
samlingerne findes stort set ingen
keramik eller andre oldsager fra hverken
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Ålbæk Skole Samling kan fundanmeldes
på gårdsniveau, mens Ålbæk Skole
Samlings oplysninger for de fleste
sagers vedkommende, har for upræcise
angivelser af fundstedet til at der kan
laves en fundanmeldelse.

Museet har tilbudt sin hjælp, til
nyopsætning af samlingen i det nye
kulturhus i Lihme.
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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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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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Arrangementer i Lihme
7. august. Lokalhistorisk Arkiv og forening arrangere udflugt til Moesgård for bl.a. at se
det nye Moesgård og de kinesiske terrakottesoldater.
15. august kl. 10.00 - 15.00 Loppemarked på Kåsvej 34, Lihme til fordel for bussen.
Har du ting som er for gode at smide ud, så kontakt Irene Kjeldgaard på tf: 51764016
25. august ålegilde. Lihme Pensionistforening. Nærmere i Spøttrup Ugeavis
14. september kl. 14.30 Sang og musik ved Gunnar Poulsen, Lem Ældrecenter.
16. september. Beton kursus. Lihme Husholdningsforening.
28. september kl. 14.30 kommer Ruth Dein til Lem Ældrecenter og fortæller om
”Mennesker jeg har mødt”.
6. oktober. Fællesspisning kl. 18
27. oktober Generalforsamling Lihme Pensionistforening. Nærmere i Spøttrup Ugeavis
9. november kl. 19.00 Bankospil. Lihme Borgerforening
11. november. Fællesspisning kl. 18
20. november kl. 19. Vi tænder lys i Lihme
22. november Julemarked. Lihme Husholdningsforening
24. november Julefrokost i Lihme Pensionistforening
Gentagne arrangementer:
Kajak aften hver mandag kl. 19. Gyldendal Kajak Klub. Mulighed for en gratis guidet
prøvetur.
Cykeltur hver tirsdag kl. 18.30 fra Brugsens p-plads. Mød bare op.
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Brugsen kl. 8.00
Stolegymnastik hver tirsdag kl. 14.30.
Lihmeinfo på facebook: https://www.facebook.com/groups/898657526820966/?fref=ts

Lihme Mailservice

Tilmeld dig Lihme Mailservice, hvor du får meddelser om aktiviteter i Lihme direkte ind i
din indbakke. Send mail til bpjorgensen@fibermail.dk og kom på maillisten.
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

I skrivningens stund kan vi kikke tilbage
på et langt grønt, vådt køligt forår og
en sen spæd begyndende sommer,
hvor vi nu endelig får en vejrudsigt,
som lover rigtige sommertemperaturer.
Det kan næsten være et billede på
anstrengelserne for at få etableret
Lihme Medborgerhus. Vi har haft et
rigtig langt tilløb. Først med forsøget på
at få ombygget Lihme Forsamlingshus.
Dette startede vi med tilbage i marts
2012. Sidste sommer måtte vi sadle
om, og valgte at fokusere på et Lihme
Medborgerhus i dele af skolebygningerne
i den nedlagte Lihme Skole.
Vi har fået finansieringen på plads, så
den matcher budgettet, skolebygningen
er lejet i et 35 års langtidslejemål, der
er uopsigeligt fra Skive Kommunes
side, byggetilladelsen er i hus,
udbudsmaterialet er sendt til en række
entreprenører og håndværkere, og vi skal
have deres bud på opgaverne først i juli
2015. Vi er selvfølgelige spændt på om
de bud vi får, passet til vores budget og
den rådige økonomi.
Jens Johan med en række hjælpere har
klargjort bygningen til selve ombygningen
og snart skal al asbest i lofterne fjernes.
Og så skal vi i gang med at bygge!! Vi
glæder os til at se den endelige bygning
tage form, og have den klar som vores
fremtidige medborgerhus og samlingssted
for en række aktiviteter. Aktiviteter, som
vi skal til at forme og trække til, både
nye, kendte og de traditionelle. Vi går en
spændende tid i møde.
Vi får brug for hjælp til byggeriet. Hvis
du/I vil hjælpe, så kontakt Jens Johan
Christensen 4029 0454 eller Christina
Kjeldgaard 2855 9227, og du/I vil blive
skrevet op og kontaktet. Vi har endnu
ikke fuldt overblik over hvilke opgaver vi
selv skal løse. Det skal aftales med de
udvalgte entreprenører og håndværkere.
Men vi får helt sikkert brug for hjælp og
frivilligt arbejde.

Børnediskotek
Vi afholdt Børnediskotek i april, og blev
noget positiv overrasket over deltagelsen
-deltagerrekord!! Vi var ellers noget
spændte, nu når denne aktivitet skulle
afholdes efter at al undervisning var flyttet
fra Lihme Skole. Vi havde åbnet op for
deltagelse af skolekammerater udenfor
Lihme Sogn. Det blev en rigtig hyggelig
aften med et fyldt forsamlingshus.
Byfesten og indvielse af bytorvet og
parken
Midt i juni fik vi indviet bytorvet og
byparken. Selve indvielsen stod
Borgmester Peder Chr. Kirkegaard
for. Poul Erik Nielsen præsenterede
”Rødspætten” med fællessang, og
Karin Henriksen fortalte om skulpturen
”Livlig Flugt”. Indvielsen fortsatte på
sportspladsen, hvor byfesten både
indeholdt de ”faste” aktiviteter, men
også som noget nyt, en gåtur gennem
Lihme, hvor Ib Svenningsen fortalte om
de gamle huse, de lokale erhverv og
landsbyens udvikling. Et andet nyt tiltag
var et lille orienteringsløb med opgaver.
Her fik man lejlighed til at benytte de
nye stier om Lihme, svare på historiske
spørgsmål m.v. Vi havde en lokal rekord
med 29 heste og 31 ryttere til ringridning,
hvor en nyindstiftet vandrepokal blev
udleveret til den bedste rytter. Lørdagens
fællesspisning og fest trak fulde huse,
alt udsolgt. En vellykket og hyggelig
byfest, som vi skabte i fællesskab. Flere
foreninger bidrager til festen og hjælper
til, ligesom en række enkeltpersoner og
grupper giver en hånd med. Det er alt
sammen værdifuldt og med til at skabe
sammenhold og en rigtig god stemning.
Det kan vi alle være stolte af, og tak for
indsatsen.
Bivuaktur
Borgerforenings bivuaktur bliver omtalt
andet steds i dette nummer af Lihme
Bladet.
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Sponsorer
til
byfesten i
Lihme 2015
Se dem på de næste sider
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Hovedsponsorer

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
Brodal El-montage
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
Hjerl Hede
HobbyHuset Grundvad Byggecenter
Højgård Planteskole, Ørslevkloster
Hårgalleriet, Rødding
Hårlokken, Lem
Intersport, Skive
Jasmin Tøj, Vinderup
JYSK Skive
Karin Kajberg
Klubkassen WestEnd, Skive
Lem Møbelfabrik
Lem Tømrer- og Snedkerforretning A/S
Lihme Frisørsalon
Lihme Murerfirma
Limfjords Camping og Vandland
Lund Fisk, Farsø
Lundly Blomster
Lysmesteren, Skive
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Marys Uldtot, Balling
MiniChic
Morsø Bolighus
Møblér Danbolig Skive
NK Cykler, Vinderup
PH Montage, Hvidbjerg
Poul E. Nielsen
Pranee Wellness, Rødding
ProtectDanmark
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
Spøttrup Borgmuseum
Spøttrup Kro
Susanne Thomsen
Tabine Larsen ForeverLiving
Tang Sportstøj, Vinderup
Vejby Grøntsagsgartneri
Vestsalling Smedie
Vibeke Plougmann Strik og Design,
Balling
Værkstedsbutikken, Rødding
Zoneterapeut Marianne Smedemark
Aakjær Biler
Ålbækvejs Kartofler

Sponsorer til ringridning
Restaurant Gyldendal
Spøttrup borg
Hjerl Hede
Beslagssmed Daniel Sahl
Salling Grovvarer
Land og Fritid
Lykkentoft
Vinderup Maskin forretning
Godt til Hunden (Vinderup)
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Udlejning af havkajakker
Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
Kis Stamp + 45 2335 2301

Spøttrup
Havkajaklaug/-klub
Vester Hærup Strandvej 34A
Gyldendal
DK-7860 Spøttrup
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Priser pr døgn /
Prices per 24 hour /
Preise pro 24 Stunden
Børnekajak / Children’s kayak
/ Kinderkajak DKK 150
Junior- og voksenkajak /
junior and adult kayak /
Junior und Erwachsenenkajak
DKK 175.
2’er kajak / two person kayak
/ Zweierkajak DKK250.
Efterfølgende døgn / successive 24 hours / je weitere 24
Stunden: minus DKK 25
Depositum / Deposit / Kaution
DKK 500.
Minimum 2 personer, heraf
en over 20 år/ minimum two
persons, of whom one must
be over 20 / mindestens 2
Personen – eine davon älter
als 20.

