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HØST

- en hverdagshistorie i tekst, billeder og sms-korrespondance med Kim Jacobsen
af Marianne Husted

Onsdag aften

Efter uger med regnvejr var min far i gang med at høste, og jeg
havde forgæves forsøgt at hjælpe ham med at trække mejetærskeren fri med en traktor. Så måtte Poul (min mand) ned på
marken til de larmende maskiner, mens jeg svarede på Kims
sms.
Poul kom hjem. Mejetærskeren var kommet fri. Men nu sad en
fyldt kornvogn og traktor fast og også traktoren, der skulle trække dem fri. Jeg måtte ud i mørket og på banen igen. Jeg valgte
at sidde i den bageste traktor med kornvognen. Foran mig var
Poul chauffør i den anden traktor, som også sad fast. Og foran
ham var så mejetærskeren med min far. Han mente, den var
bedst egnet til at trække traktorerne og kornvognen fri, fordi der
var tvillingehjul på mejetærskeren…

Torsdag morgen

De næste dage

Om torsdagen kom det gode vejr
endelig – og min far høstede på livet
løs.
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Næste onsdag aften

Sidste skår er netop mejet, og vi drikker høstchokolade og drøfter høsten. Avlens størrelse
ligger ikke fast endnu. Men én rekord blev det
til. Min far høstede 6 ha på en dag, det har
han aldrig gjort før…
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Frivillige fikser byen
Af Marianne Husted

”Byen skal holdes pæn og ren, både her
og der. Ellers ser det træls ud,” lyder det
fra Ingrid Sørensen. Hun står med en
meget stor gren på pladsen bag kirken
og overdøver larmen fra en flishugger,
som Karen Marie Jensen ihærdigt fodrer
med grene. Kvinderne er sammen med
omkring 15 andre Lihme-boere i alle aldre
mødt op for at være en del af ”Arbejdsdag
ved søen bag kirken” fredag den 13.
september kl. 16.
I en mail på Lihme Mailservice fra
Landsbyen Lihmes Støtteforening skriver
foreningen, at den håber, at mange af
dem, der har deltaget før og også meget
gerne nye ansigter, vil give en hjælpende
hånd, så tingene kan blive gjort færdige.
”Husk at tage de gamle bukser på, for du
bliver garanteret beskidt! Sammen kan
vi gøre en forskel og få et flot resultat
til glæde for alle,” lyder opfordringen i
mailen.

Flittige
lihmeboere i alle
aldre i gang med
frivilligt arbejde
ved søen bag
kirken
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Inger Jensen er en af
initiativtagerne til at få mere
lys ved søen

Lihme har et Åkandelaug.
Inga Madsen og Henry Pedersen
står i spidsen for lauget, som
får åkanderne til at blomstre
i søen

Lys til åkanderne
”Når vi er nok til det, så kan vi godt tage
en tørn,” siger Ingrid, som ikke har tid til
at stå stille og snakke, men skal i gang
med at slæbe grene igen. Fire mænd har
gang i motorsave, liner og bådshager på
den lille ø i søen. Mændene beskærer
træerne og tømmer søen for grene,
som Ingrid og nogle af de andre frivillige
slæber væk fra søområdet og om på den
store græsplæne bag kirken. Det er tredje
gang i år, der bliver gået til den i området
ved søen.
Allerede sidste år plantede Lihmes
Åkandelaug med Henry Pedersen og Inga
Madsen i spidsen åkander i søen.
”Åkanderne overlevede; men de
blomstrede ikke,” fortæller Inger Jensen,
som er med i Åkandelauget og også
travlt beskæftiget med rive og trillebør
langs den handicapvenlige sti, som er
hele vejen rundt om søen. Åkandelauget
henvendte sig til støtteforeningen og bad
om assistance. Det bærer nu frugt. På
arbejdsdagene er træerne beskåret og

vildtvoksende planter ved stien er fjernet.
Der bliver lagt nyt flis ved bænkene, så
man kan sidde tørskoet og nyde søen og
åkanderne, som er begyndt at blomstre,
fordi lyset igen kan trænge ned til søen.
Plejehjemmet bygger andehuse
Ingrid giver et nap med i dag. Det samme
gør hun sammen med en halv snes
andre, der cykler om tirsdagen. De har
gennem flere år holdt bedene og pladsen
ved brugsen. Atter andre er på banen,
når Gyldendals Støtteforening, Fjordbo
eller Lihme Borgerforening indkalder til
arbejdsdag. Ved fælles hjælp fikser de
byen og området ved havnen. Nogle
af beboerne på Lem Plejehjem tager
også en tørn i forskønnelsen ved søen.
Sammen med Niels Brøndum fra Ålbæk
bygger de andehuse, der skal sættes ud i
søen næste år.
”Vi vil lave et fantastisk sted ud af det her
til glæde for alle, der går en tur,” siger
Inger om sine motiver for at være en del
af dagens arbejdsfællesskab, som slutter
med fælles spisning.
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Skolestart – en helt ny verden
Af Camilla F. Kristensen

At begynde i skole er en fantastisk
stor dag for både børn og forældre.
Det er en dag, hvor barnet træder
ind i en i en helt ny verden, hvor nye
venner, stillesiddende arbejde, læring
og selvstændighed står øverst på
skemaet. Det er en dag, hvor man
som forældre ændrer sin titel fra at
være forælder til et barn, der går i
børnehave, til at være forælder til et
skolebarn. Nye ting skal læres, nye
daglige vaner skal etableres og en helt
ny verden skal udforskes.
Efter sommerferien sagde Fjordbo farvel
til en håndfuld børnehavebørn, der skulle
begynde på Lem Skole, heriblandt Elina
Dahl Nielsen og Magnus Hansen. Jeg
har været så heldig at få mulighed for
at snakke med Elina og Magnus om,
hvordan de synes det er at gå i skole, og
ved samme lejlighed snakket med hver
deres mødre om, hvordan det er at være
mor til et skolebarn, og hvad det at gå i
skole egentlig indebærer.
En helt ny verden
Både Elinas mor, Mathilde Nielsen-Boe,
og Magnus’ mor, Camilla Frederiksen,
er enige om én ting; det er som at træde
ind i en helt ny verden. Det er noget af en
omvæltning at gå fra den meget trygge
børnehave, hvor der altid er hjælp at
hente hos de dygtige pædagoger, der er
gode til at huske forældrene på, at nu skal
de huske at aflevere den der blanket, og
i morgen skal børnene have vandflasker
med, til en helt anden måde at køre
tingene på, hvor kommunikationen
hovedsageligt foregår over skolens
interne webplatform intranet, som skal
tjekkes hver dag. Selv børnefødselsdage
er anderledes i skolen. Hvor fødselsdage
før blev holdt i børnehaven, og man blot
skulle sørge for at have noget lækkert
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med til de andre børn, skal man nu til at
holde fødselsdag hjemme ved sig selv.
Selvom omvæltningen er stor, og tiden er
gået så ufattelig hurtigt – for det er ikke til
at forstå at ens barn er blevet så stor – er
både børn og forældre glade for den nye
hverdag.
Magnus og Elina er i hvert fald glade for
at gå i skole. De fortæller begge, at de
synes at det er ’godt’ og ´sjovt, når jeg
spørger; men oplevelsen af at gå i skole
er forskellig for de to store børn. Elina kan
rigtig godt lide det stillesiddende arbejde,
hvor hun skal fordybe sig i opgaverne, og
sidde og skrive bogstaver eller tal, hvor
Magnus meget hellere vil ud og bevæge
sig og bruge krudt i idræt.
Det at gå i skole
Men hvad laver Elina og Magnus egentlig
i skolen, når de har undervisning?
Camilla, Magnus’ mor, fortæller, at de
ikke rigtig bliver undervist i fag som
sådan. Her til at begynde med, er der
nemlig fokus på, at børnene skal lære
bogstavernes lyde og lære at tælle.
Mathilde, Elinas mor, fortæller, at de
skal sidde og tegne og male, hvor de
bl.a. følger bogstavernes former. Som
hjælp til at børnene lærer disse ting, har
alle børnene i 0. klasse fået udleveret
deres helt egen Ipad, hvor de skal spille
lærerige spil på.
Imens jeg sidder og snakker med
Mathilde og Elina om Ipad og
undervisning, skynder Elina sig at finde
sin Ipad, som hun stolt viser frem. Der
er bl.a. tegnespil og bogstavspil på, og
jeg skal se det hele. Mathilde fortæller,
at de også må bruge Ipad’en privat.
Men Ipad’en er ikke kun sjov og ballade,
som man kan lære bogstaver og tal af.
Eleverne i 0. skal nemlig selv huske at
lade den op hver aften.
For når man begynder i skole, er man
nemlig blevet stor, og så skal man mange
ting selv. F.eks. skal man skifte om før og
efter idræt selv, og man skal selv gå i bad.

Man skal også lave lektier, og sidde stille,
når man har undervisning, ellers får man
skæld ud, siger Elina. Men Elina er god til
at sidde stille og arbejde koncentreret, så
det er ikke noget hun selv oplever meget
af.
Allerede i sommerferien fik eleverne i
0. klasse lektier for. Her skulle de lave
nogle tegninger over, hvad de lavede i
sommerferien, som de skulle fortælle de
andre elever i klassen om. Selvom de har
lektier for i 0. klasse, er det ikke meget de
skal lave hjemme, da de oftest har tid til
at lave det i skolen.
Børnene skal også arbejde i forskellige
mapper, hvor mappen med rim klart er
Magnus’ favorit. Med det samme Camilla,
Magnus og jeg begynder at snakke om
rim og remser, peger Magnus på sine
skoleting, der står fremme, hvor der bl.a.
er noget papir med ord han skal rime som
lektier, og begynder at rime løs – og han
er virkelig god til det! Men mappen med
tal og mængder kan nu godt være lidt
kedelig, synes han.
Når hele formiddagen er brugt på at lære
bogstaver og tal, er det tid til at slappe
af med mindfulness og yoga, fortæller
Mathilde. Det kaldes stilletid, og det synes
Elina er sjovt. Så skal eleverne bl.a.
slappe af til noget afslapningsmusik, eller
dyrke yoga med de andre.
Mathilde fortæller også om de mange
udflugter børnene skal på med skolen.
Indtil videre har Elina med sin klasse
været til koncert, oplevet teater og kørt
med bus til Rødding.
Fritteren
Det allerbedste ved at gå i skole, synes
Magnus og Elina, er dog at møde nye
venner og lege med de andre børn i
SFO’en. Noget Camilla anbefaler, at
man melder sine børn til, når de skal
begynde i skole. SFO’en, eller ´Fritteren´
som Magnus kalder det, er det perfekte

Magnus er super glad og viser stolt sit æble
med flag frem, som han har fået på sin første
skoledag.
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Stolte Elina glæder sig og har tasken pakket
og klar til sin første skoledag. Så er det tid til
at lære!

sted for børnene at være, da de her
har mulighed for at lege med andre
børn, og ikke mindst at skabe en god
relation mellem de lærere og pædagoger
barnet ser hver dag. Når man er er
med i SFO’en, får børnene nemlig også
deres eget rum, med eget navn på, til at
opbevare taske og overtøj, ligesom de har
i børnehaven. Magnus kan rigtig godt lide
at være i Fritteren, for der har de meget
mere legetøj, end der er i børnehaven,
og også pistoler, som børnene selv kan
bygge, fortæller han ivrigt.
Udover, at være et sted, hvor man kan
lege med de andre børn og snakke med
’de voksne’ i hverdagen, giver Fritteren
børnene mulighed for at opleve andre
ting, uden for skoletiden. I starten af
efterårsferien skal børnene, der er tilmeldt
SFO, f.eks. på lejrtur i tre dage, helt uden
mor og far!
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Skoleparathed – ikke kun for børn
Før børnene begynder i skole,
skal de i brobygning. Her får de
mulighed for at møde deres fremtidige
klassekammerater, og får dermed et godt
kendskab til skolens fysiske rammer.
Så er skolen alligevel ikke en helt ny
verden for børnene, siger Mathilde.
Og noget af det bedste man kan gøre,
mener Camilla, er at starte sit barn op i
SFO’en inden skolens start. Det er gode
betingelser for at være medskabende i
et godt fællesskab for elever på tværs
af klassetrin og for at barnet får en
glidende overgang fra børnehave til
skole. Børnehaven forbereder også de
fremtidige skolebørn på det at lære, ved
bl.a. at arbejde med alfabetet og tal inden
den store dag.
Så børnene er godt dækket ind, men
hvad med forældrene?
Camilla fortæller, at der er en god snak
med børnehaven omkring overleveringen.
Børnehaven og Lem Skole er god til at
sætte kommende forældre til skolebørn
ind i, hvad der skal ske. Det giver en ro,
siger hun. Men selvom man forbereder
sig på at ens barn begynder i skole, det
bedste man kan, ved bl.a. at deltage i
infomøder, ved man ikke helt, hvad det
egentlig er for en verden man træder ind
i, før det sker. Ikke mindst er det, som
forælder, næsten ubegribeligt at ens
barn pludselig er blevet så stor. Det er
overvældende, men også noget der fylder
en med stolthed, udtrykkerXantine
begge mødre.
Det er nemlig en stor ting at ens barn
begynder i skole, og der mange nye
ting man skal sætte sig ind i, både som
forælder og barn; men, siger Mathilde,
man skal bare tage det stille og roligt.
At begynde i skole lyder fantastisk dejligt
og overvældende, men Elina og Magnus
klarer det bare så godt. Stort tillykke til
Magnus og Elina, og alle de andre der er
begyndt i skole, hvor er I bare seje!

Rent Liv Dag 2019
Af Jane-Elisabeth Sandberg

I uge 37 og 38 har hele VSD Fjordbo
børnehave deltaget i et fælles projekt i
Skive Kommune ”Rent Liv Dag”, hvor
temaet er Miljø og Bæredygtighed.
Alle børnene i børnehaven har hjulpet
hinanden med at lave rene og beskidte
fisk ud af genbrugsmaterialer og en flot
robot, der kan rense og rengøre fiskene
og fjorden. De har også øvet sig i at
synge sange om skrald og genbrug.
Hele projektet mundede ud i en flot
udstilling, som børnehavens ældste
gruppe, onsdag den 18. september, var
i Skive og udstille til Skive Kommunes
fælles ”Rent Liv Dag”. Her mødtes de
forskellige børnehaver og dagplejere i
anlægget for at hygge sammen og vise
hinanden de fine udstillinger.

af Skive Musikskoles Bands skønne
baggrundsmusik.
Efter en spændende og lærerig dag
for både børn og voksne, gik turen
hjemad mod Lihme med nye oplevelser i
bagagen.

Fisk af
plastikflasker

Der laves
strømpefisk

FN’s 17 verdensmål
Efter udlevering af ”FN’s 17 verdensmål
kasket”, samledes alle foran scenen, hvor
der var velkomst og Skive Musikskoles
band ved Anja Brejner underholdte
med de ”Skraldesange” børnene havde
øvet sig på hjemmefra. Det var en god
blanding af gamle kendte sange som
”Fætter Mikkel” og nye sange som
”Genbrug er en leg” og Der skal være rent
hvor vi bor, pas på vor jord”.
Derefter var der udlevering af en ”FN’s
17 verdensmål bolle” med spiseligt
sukkermotiv på, til alle børnene, som de
kunne gå og spise, imens de gik rundt i
anlægget og kiggede på de andres fine
udstillinger. Det var tydeligt, at alle havde
lagt mange tanker og energi i projektet,
og udstillingerne spændte bredt; fugle af
aviser, vindspil af ”gammelt skrammel”,
bier og ugler af konservesdåser og sjove
dyr af gamle sko og støvler for bare at
nævne nogle.
Dagen bød også på et lille smut over i
Børnenes paradis, inden det var tid til at
spise madpakker i anlægget til tonerne

Madpakketid

Der synges
skraldesang
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Vi bakker op
og støtter lokalt!
- Gør du?

”

Det er vigtigt for os at være
lokalt forankret, og vi håber på,
at det er med i dine overvejelser,
såfremt du er på udkig efter et
nyt pengeinstitut. Vi er sikre på,
at vi kan tilbyde dig attraktive
vilkår og god rådgivning.

Lem afdeling
Vesterbrogade 24, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 82 22 94 00
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www.sparv.dk
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Lihme
Medborgerhus

Leje af medborgerhuset sker ved henvendelse til Karin Andersen, tlf:
97560402 / 24283513, e-mail: ovemollerbek@gmail.com
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 2017-2018.
Udlejningsdøgnet går fra kl. 9.00 - 9.00
Der kan forekomme rengøring fra 09.00 – 11.30, ved to på hinanden
efterfølgende udlejninger.
Udlejning af mødelokaler går fra 18.00 – 23.00 eller efter aftale.
Det er muligt at få betjeningspersonale ved henvendelse til:
Laura Trærup, 2634 2414
Heidi Jørgensen, 2311 4278
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Camilla er flyttet til Lihme
sammen med Jesper. Camilla
har en skribent i maven og er
kommet med i Lihme Bladets
redaktion

Ung med til at planlægge
Lihme blad nr. 50
Af Dorthe Dalsgaard

Redaktionsudvalget koordinerer alt det
praktiske omkring Lihme Bladet på et
møde, som ligger ca 1- 2 måneder før
bladet går i trykken.
Camilla og Jesper er flyttet til byen
Ved planlægningen af blad nr. 50 sad
der en ny person ved bordet, og det
var Camilla Fodgaard Kristensen, som
for nylig flyttede til Lihme sammen med
Jesper og børnene.
Camilla kender Lihme Bladet fra besøg
hos familien her i Lihme og fik lyst til at
bidrage med tekster til bladet.
Camilla fik sin nysgerrighed stillet, da hun
deltog i sit første redaktionsmøde. Hun
har allerede budt ind på adskillige emner,
og vi glæder os til at se tekster, som er
skrevet af en ung kvinde, som er flyttet til
Lihme med familien.
Nyuddannet lærer
Camilla afsluttede læreruddannelsen
på Skive seminarium her i sommeren
2019, og eksaminer, børnepasning og
familie tager størstedelen af hendes
tid. Rammerne omkring børnene og
hverdagen går op i en højere enhed i

Lihme, hvor familien er rigtig glad for
børnehaven og det at være tæt på
Camillas familie.
Camillas hobby er at skrive. Hun kom
godt i gang, da hun som 11-årig skrev en
stil, hvor musik og tekst fik en stemning
frem. Hun beskrev et meget dystert
emne, hvor hun formidler historien om en
person, som udelukkende fokuserer på de
dårlige ting frem for de positive. Camilla
brænder for at beskrive livets mørke og
lyse sider og hun vil gerne udvikle sig,
ved at skrive til Lihme Bladet.
Som nyuddannet lærer søger Camilla
arbejde med de store børn, hvor hun
kan øse af sin erfaring med at drive
udviklingen af sig selv. I dag er Camillas
netværk spredt over hele landet og basen
her i Lihme hindrer ikke, at turen kan gå
til Fredericia eller andre egne.
Det er en fornøjelse, at lytte til Camillas
filosofi om, at alle kan bidrage med en
historie. I redaktionsudvalget betragter vi
jo denne filosofi som hjerteblod i alle de
historier, som bringes i Lihme Bladet. Vi
vil hermed byde alle unge velkommen, og
fantastisk, at du ,Camilla, selv banker på.

Holdtræning:
• Rygtræning
• Bassin
• Nakketræning
• Pilates
• Babysvømning
• GLAD
• Efterfødselstræning

Ring og bestil tid på tlf.:
20459580 eller via vores
hjemmeside:
www.fysiocaresalling.dk

Find os på www.fysiocaresalling.dk eller på facebook
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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

Lihme
Din lokale dagligvarebutik, bager, GLS,
PostNord og Bring pakkeshop, apotek,
spillebutik, renseri, mødested og meget,
meget mere!

Åbent alle ugens dage

Ålbækvej 1 - tlf. 97 56 00 08 - Følg os på Facebook
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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

OK BENZIN/DIESEL
BETALINGSAUTOMAT (til sedler & kort)

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Østerbrogade 9, Lem, 7860 Spøttrup
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t
e
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Gartner

Tlf.: 9756 6107

Blomsterdekorationer
Altid friske blomster
Stauder, stedsegrønne mv.
v/Lars, Bo og John Olesen
Holstebrovej 463, Rettrup
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Vi snakker jysk
Af Marianne Husted

”A æer kjowe i bløe,” sagde min far til
mig den aften i høst, hvor mejetærskeren
havde sat sig fast i den bløde og våde
jord. Jeg var straks med på, hvad han
mente, for jeg er vokset op med jysk
som mit modersmål. Snakkede jysk i
folkeskolen ligesom alle de andre børn
og også i gymnasiet ligesom nogle af de
andre elever. Siden er det jyske erstattet
med noget rigsdansklignende, ligesom
det er sket for mange andre fra Lihme
i min generation og i særdeleshed for
vores børn. Dialekten er på vej ud. Det
oplevede Jane Sandberg fra Lihme
Bladets redaktion helt bogstaveligt en
dag, hvor hun fandt bogen ”Sallingmålet
– Lydlære, grammatik, faste udtryk” i
bibliotekets kasse med kasserede bøger.
Jane købte bogen for fem kroner, og nu
sætter Lihme Bladet fokus på det talte
jyske sprog.
Skønne jyske ord – send jeres bidrag
Vores mål er at tale jysk op! Som en
kilde til mangfoldighed, humor, glæde og
fællesskab. Lihme Bladet modtager gerne
jyske ord og vendinger fra jer læsere,
som vi vil bringe i bladet og være med til
at redde fra glemmebogen.
Send jeres bidrag til annballeby@
outlook.com – gerne sammen med en
lille forklaring og hvorfor det er vigtigt at
”redde”.
Her følger et par eksempler fra min helt
egen verden:
”Ka do wær æn kåel om æ næt, så ka
do os wær en kåel om æ daw” (Kan du
være en karl om natten, så kan du også
være en karl om dagen).
Denne besked bliver vores søns
kammerat mødt med af sin far, når han
kommer stenet hjem fra en bytur og
forsøger at sove fra det hele næste dag.
”Pæelk” (pille)
Dette er et af min mands yndlings-jyske
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ord som et udtryk, der ofte knyttes
sammen med forbudte ting: ”Do mo æt
pæelk i…”
”Hwerjan” (alle sammen)
Det er et af de bedste jyske ord jeg
kender og gerne bruger. Jeg har det fra
min far. Han giver ikke krammere og
den slags, som rigtig mange gør i dag,
når de siger farvel. På vej ud ad døren
vender han sig om og siger: ”Ka I hae
godt hwerjan” (Kan I have det godt alle
sammen). Det gør godt og giver en
samhørighed mellem os, der modtager
ordene.
Sådan er det nok med mange af ordene,
som vi hver især kommer i tanker om. De
stammer direkte fra kulturen og familien,
vi er rundet af. Hvis vi en sjælden vinter
får lidt sne, så er vi også hurtige til at
sige: ”Der ær æn pøje law,” (der er så
meget sne, at man kan gå og sparke lidt
i det) – ganske som min mor ofte sagde i
de mere snerige vintre, der var tidligere,
inden klimaforandringerne begyndte at
sætte sine spor.
Og et par eksempler fra bogen med
sallingmålet:
”Ha fræmme” (Have gæster)
”Æn bette jæn” (En dram eller et lille barn)
”Lam´pani værk” (Dårligt håndværk)
”Slo´g” (sagt humoristisk om upålidelig
person)
”Å, hwa skiej” (Pyt med det, det spiller
ikke nogen stor rolle)
Fakta om danske dialekter
På Afdeling for Dialektforskning på
Københavns Universitet arbejder
man med tre hoveddialekter: jysk,
ømålene og bornholmsk. Disse kan
underinddeles på rigtig mange måder. På
Dialektforskningsafdelingen er det i 32
danske dialekter, som sallingmål er et af.
Danskerne dropper i stigende grad dia-

lekterne og taler i stedet rigsdansk, og det
sker i et hurtigere omfang end tidligere
og i større grad, end de lande, vi normalt
sammenligner os med.

Det viser flere undersøgelser, som Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns
Universitet har foretaget.

Hjælp til byggetilladelse
Skitser udføres til ansøgning om udhus,
garage, carport, drivhus o.lign.

IpaDelta ApS

Freelance teknisk designer
v/Mai Mortensen/25 78 65 24/www.ipadelta.dk

Ny garage
Matrikel skel
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Turen går til Nepal

Kristian B. Andersen er gået
ind i sit andet sabbatår efter
studentereksamen. Mange har
mødt ham, når han arbejder i
Dagli’Brugsen Lihme for at tjene
penge til sine eventyr. I skrivende
stund er han på vej på cykel til
Spanien. Det har han lovet at
fortælle om i et senere nummer af
Lihme Bladet.
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Af Kristian B. Andersen

Efter studenterhuen kom på, og de fleste
hjerneceller blev drukket ud, vågnede
jeg en mandag morgen op med en
dundrende hovedpine, ondt i maven
og en tom fornemmelse i kroppen. Den
forgangne, mindeværdige uge domineret
af fest og farver falmede i tankemyldret
om, hvad jeg nu skulle give mig til. Jeg
var på dette tidspunkt ikke verdens
mindst berejste menneske, men jeg
havde alligevel aldrig fået set et ordenligt
bjerg. Et bjerg så stort man ikke rigtigt
kan sætte det i perspektiv. Kan man

lide bjerge og lange gåture, skal man
til Nepal. Det var i hvert fald det, som
utallige google-søgninger gav af udbytte.
Jeg tog til Nepal, og kæresten fulgte
trop. En tur og destination, der ændrede
næsten alle planer for det følgende år,
men de eventyr må vente til en anden
god gang.
Med de transportmuligheder det 21.
århundrede stillede til rådighed fik vi
tilbagelagt de knap 8000 km på 16
timer. En kort mellemlanding i New
Delhi, Indien, fik hurtigt demonstreret

det kulturelle skifte. Flyet blev godt 30
minutter forsinket, da majoriteten af
indere skulle have taget billeder med flyet
stående i baggrunden og selfies med
Rikke (kæresten) og mig. En adfærd vi
oplevede mange steder på turen. Det var
et klart symbol på status, hvis man havde
penge nok til at hænge ud de samme
steder som de rige europæere.
Rupesh’ gård
Med kroppe, der led af jetlag, og et
sind, der nærmest ikke kunne rumme
de tusindevis af indtryk, fik vi prajet os
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Kristian og Rikke ved Thorong La i Nepal

en taxa. Under køreturen til det officielle
turistkontor gled jetlaggen hurtigt ud af
kroppen og blev erstattet af moderate
mængder adrenalin. Støj, støv og
scootere beskriver bedst Kathmandus
centrum. Trafikken var kaotisk, og kørslen
var instinktiv. På alle parametre startede
turen som et ægte eventyr skulle. En nat
og 12 timers bumpende bustur senere
blev vi indlogeret ved en fremmed, der
senere blev en ven. Han hed Rupesh
og boede på en lille gård, hvor det
samlede grundareal var på størrelse med
en stor parcelhusgrund. Rupesh satte
livet i perspektiv og viste, hvor få midler
man skal besidde for at kunne leve et
forhåbningsfuldt og lykkeligt liv. Vi mødte
hans familie, og jeg blev belært en masse
om deres landbrugsteknikker.
For farligt for mor
Vi fik sovet, og morgenen efter
begyndte den første lange dag med
vandrestøvlerne på. Dagen startes med
ris (ellers er man ikke i Asien) og the.
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Førstedagen var en speciel affære, da vi
gik forkert, men vi endte ved et vandfald,
der var som skabt til at bade i. En sådan
chance lader vi naturligvis ikke forpasse.
Otte timers gang om dagen, hvilket svarer
til 20-25 km samt 250-350 etager. Vi lærte
hurtigt, at vejen aldrig var flad i Nepal.
Stierne var smalle, trapperne var lavet
ved manuelt arbejde og udsigten var helt
igennem fantastisk. Monsunsæsonen
lurede rundt om hjørnet under vores
tur, så vi var ofte helt isoleret mellem de
små landsbyer. Man følte sig som et lille
barn, der drog på eventyr. Ligeledes var
balancen mellem de sikre, men smalle,
stier og de vanvittigt stejle skrænter
perfekt. Man skulle altid koncentrere
sig, og man var altid tilpas bange for at
falde direkte i døden. Dog var der visse
episoder, hvor man bestemt var mere end
en smule bange, men dem har mor ikke
fået historierne om, så dem må jeg også
hellere udelade her. Kilometerne blev ofte
tilbagelagt i total stilhed, men kedsomhed

blev aldrig et problem så længe, man var
på farten. Man prøvede overordnet set
bare på at forstå, hvor lille og ubetydelig
man egentlig var i den overdådige natur.
Udsigt over Annapurna – verdens mest
dødbringende bjerg
Efter fem dage mere eller mindre alene
mødte vi to andre, jævnaldrende grupper
på tre personer hver. De kom fra England
og Holland, og vi fik de tre følgende
aftener til at gå med kortspil og hygge.
Når grupperne var samlet, bestod vi af fire
piger og fire drenge. Vi var på et stramt
og hårdt skema, men drengegruppen
besluttede sig for en lille ekstra tur til
Tillicho Lake, som ligger i 4939 meters
højde. Turen ville være over middel farlig
og bliver normalt gjort på 3-4 dage eller
mere. Da vi også skulle indhente pigerne,
som gik videre på den oprindelige rute,
havde vi altså i alt fem dages ekstra gang
på papiret. Med lidt hurtig hovedregning
og studering af kalenderen regnede vi os
frem til, at vi havde tre dage til turen. Så
vi snørede støvlerne og gik 80 kilometer
på tre dage i over 4000 meters højde.
En uforglemmelig tur med udsigt over
Annapurna, der er kendt som verdens
mest dødbringende bjerg. Især på
denne tur kunne man fornemme skiftet i
omgivelsernes diversitet grundet højden.
Landskabet blev mere goldt, og den
fugtige, tropiske luft blev erstattet af en
tør og bidende kold luft. Husene blev
mere primitive, og maden bestod af flere
og flere syltede specialiteter.
En nat i 4800 m’s højde og -25 grader
Efter nogle af de mest fysisk krævende
dage i mit liv fik vi indhentet pigerne, og
efter blot en nattesøvn mere skulle vi
opleve højdepunktet på turen.
Rutens højeste punkt, passet Thorong
La på 5416 meter. En højde, der kan

være dødbringende, hvis man ikke er
ordentlig akklimatiseret. Jeg havde på
ekstraturen været i 5200 meters højde,
så passet var ikke super udfordrende.
Det var nattesøvnen inden dog, da vi
sov i 4800 m med en temperatur på -25
grader. Hjertet galoperer afsted selv,
når man ligger komfortabelt og varmt i
soveposen. Det arbejder på højtryk for at
kunne levere ilten til selv de mest basale
funktioner i kroppen.
Vækkeuret larmede kl 04:00,
morgentågen var modbydelig! Man kunne
se knap 2 meter frem, og jeg fór vild på
jagt efter ”toilettet”. Rikke var allerede
gået sammen med resten af pigerne og to
lokale guides.
Vi fik skovlet pandekager og suppe i os,
og så skulle den store prøve stå. Hvert
skridt var en lille kamp, og pulsen var
altid høj. Åndedrættet kunne holdes nede
ved langsom gang. Så langsom gang
blev det. Men vores gruppe bevægede
sig hurtigt, og vi indhentede pigegruppen
ved selve passet. Vi jublede! Jeg tabte
den afgørende spurt og dermed også
en bajer. Jeg fik hovedpine, vi fik taget
billeder, og så kunne vi ikke være i den
slags højde og -15 grader i længere tid.
Nedgangen på den anden side af passet
var det mest modbydelige jeg nogensinde
har prøvet. Tre timer på stejle skrænter
og løse sten. Knæene knirkede; men
viljestyrken bar mig heldigvis til næste
by. En god nattesøvn og 12 timers bustur
senere var vi i Pokhara. Dér tog hele
gruppen på bar og udnyttede deres
happy-hour så meget, at vi ikke kunne
finde den næste bar og gik i seng kl
22:30. Sikke en bytur!
Den fede del af rejsen var overstået, og
de resterende dage stod på ”normal”
sightseeing og hygge med de nye
kammerater, ind til vi atter drog hver til sit.
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Vild med
Simon
Sandberg
hunde i Sydsudan II
Dette er andet rejsebrev fra Simon
Sandberg, som nu har været udsendt
af FN til Juba i Sydsudan i næsten
fem måneder. Simon arbejder i
hovedkvarteret (HQ) for Sektor Syd,
der styrer FN’s militære styrker hele
i Equatoria området (både Eastern,
Central og Western).
Af Simon Sandberg, officer

Jeg sidder som stabsofficer i
G1/4 sektionen, der arbejder med
administration og logistik til støtte for de
ca. 2500 soldater der er tilknyttet Sektor
Syd. Jeg er den primært ansvarlige for
administrationsopgaver. Det virker måske
som et lidt kedeligt arbejde, men da det er
mig, der sørger for, at folk får den rigtige
løn, og at de kan komme på leave (ferie),
så kan de fleste nok forstå, hvorfor det
arbejde, jeg gør er nødvendigt for, at de
andre i Sektor Syd kan arbejde optimalt.
Kolleger fra mange nationer
For mig personligt er mit arbejde faktisk
ret spændende. For det første fordi
administrationsområdet er meget langt
fra det arbejde, jeg laver, når jeg er
hjemme i Danmark og for det andet fordi
det betyder, at jeg kommer i kontakt med
folk fra mange forskellige nationer. Alle
andre i Sektor Syd er faktisk fra Asien
eller Afrika, plus en enkelt fra Brasilien.
Det har givet en del interessante og nogle
gange meget komiske situationer, når jeg
skal hjælpe folk med en kulturel baggrund
meget forskellig fra min egen og med
varierende engelskkundskaber.
Sydsudan udenfor de større byer
En anden spændende opgave, jeg
har løst, var at være repræsentant for
Administration og Logistik sektionen
under Sektor Hovedkvarterets
kontrolbesøg ved vores etiopiske bataljon.
Formålet med et sådant besøg er at sikre,
at bataljonen lever op til de krav, FN
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stiller, og samtidigt støtte og vejlede dem
til at blive endnu bedre til deres arbejde.
Den etiopiske bataljon bor i Yambio. Ca.
2½ times helikopterflyvning fra Juba. Så
turen gav mig mulighed for at se lidt mere
af Sydsudan og bedre forstå de forhold,
folk i Sydsudan lever og bor under.
Når man kommer væk fra ”storbyen”
Juba, så ændrer typen af bebyggelse sig
en hel del. I Juba er betonkonstruktioner
de mest normale bygninger, når man
ser bort fra primitive blikskure. Når man
kommer ud på landet, bor folk stadig i
stråtækte lerhytter de fleste steder.
God udsendelse - og så hjem til Lihme
Heldigvis er der også lidt tid til andre
ting end arbejde. De enkelte nationer
laver forskellige arrangementer,
der både hjælper med at fordrive
tiden, der kan blive lang, og samtidig
skaber arrangementerne relationer og
sammenhold på tværs af nationer.
I den danske gruppe er vi også gode til at
hygge os sammen, så ingen går og føler
sig alene.
Nu hvor der kun er nogle uger tilbage
af min tid hernede, kan jeg se tilbage
på en udsendelse, der har været helt
anderledes, end hvad jeg har prøvet
før. Der vil helt klart være mennesker
og steder, jeg vil savne, når jeg kommer
hjem, men det er dog stadigt bedst at
være hjemme hos familien, og jeg glæder
mig til, at jeg for sidste gang i denne
udsendelse kan vende næsen mod nord
igen – hjem til Lihme.

Russisk MI-8 helikopter til turen til Yambio

Staben i Sektor Syd hovedkvarteret + et par af vores
civile samarbejdspartnere og nogle af militærobservatørerne
til et seminar om bedre samvirke inde i Equatoria området

Landsby ved Yambio lejren

Den Hvide Nil, der løber nordpå gennem
Sydsudan

Her står jeg sammen
med min indiske chef og
to kinesiske kollegaer,
efter gennemførelse af et
motionsløb arrangeret af den
thailandske ingeniørbataljon
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Efterårshygge i efterårsferien
Af Camilla F. Kristensen

Efteråret er over os. Handskerne
findes frem, huerne tages på og små
gummistøvler plasker rundt i vandpytter.
Løbende næser, kolde fingre og røde
æblekinder er nemlig blevet hverdag, og
efterårsferien er over os.
Mmm, efterårsferie – en hel uge dømt til
tæppehygge foran fjerneren med en kop
dejlig varm te i dyb omfavnelse mellem
de varmesøgende fingre – lyder det ikke
bare lækkert? – JA! Det gør det bare!
MEN, det er bare ikke alle, der har
mulighed for at pakke sig ind i et tæppe
som en menneskelig burrito og dovne den
foran tossekassen, eller med udsigten
for endelig at få tid til at læse den der
spændende roman, man har villet læse
hele året!
Nogen skal måske arbejde, og for dem
er efterårsferien noget, der kun sker for
naboen. Andre har børn, og for mange
forældre er en afslappende ferie i
dvalelignende tilstand et fjernt minde fra
en dejlig drøm fra for længe, længe siden,
som aldrig synes at komme igen – jeg
taler af erfaring. For det er da dejligt at
få mulighed for at være sammen med
sine skønne børn, hver dag og hver
nat, nonstop, i en hel uge, hvor kulden
fuldstændig afvæbner én og fængsler
os på det meget lille areal ens hjem er i
forhold til resten af verden.
Det jeg vil sige er, at det kan være svært
som forældre at finde på noget at lave til,
for og sammen med sine børn, når vejret
ikke ligefrem indbyder til udeleg uden et
formål. Og at være lukket inde i sit hjem
en hel uge, er heller ikke optimalt uden
en form for afvigelse fra stillesiddende
hygge, da der generelt er krudt i
børn, som også har behov for at blive
stimuleret; men det er der råd for. Jeg
har undersøgt sagerne, og vil her komme
med nogle forslag til, hvad man kan lave
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i efterårsferien. For selvom det er koldt
udenfor, har efteråret meget at byde på,
ude som inde.
Det fantastiske udeliv
Heldigvis bor vi i et fantastisk dejligt
område med masser af skøn natur og
mange muligheder, der ikke koster (husk
dog at pakke jer godt ind, så I ikke bliver
syge). Bl.a. kunne man:
- Gå på jagt efter forstenede søpindsvin
på Kaas Strand
- Tage en tur til Gyldendal Havn på
krabbejagt, som man kan bruge til
krabbevæddeløb.
- Tage på cykeltur på de skønne stier
rundt omkring Lihme
- Flyve med drager på sportspladsen i
Lihme, der er helt oplagt med den store
åbne græsplæne.
- Tage en tur i skoven for at finde blade,
sten og kastanjer og mange andre ting,
som man kan lave noget af, når man
kommer hjem, er jo også helt på sin
plads i efterårsferien. Man kan f.eks.
samle blade nok ind til at lave bladlarver,
kastanjer nok til kastanjefigurer.
Udenbys forslag
Man kunne også:
- Tage udenbys til Rødding, hvor der
afholdes Æblefestival, d. 12. oktober
(program kan findes på facebook)
- Træne musklerne på Fitnessbanen bag
Lem Ældrecenter.
Indendørs hygge
At være indenfor og bare hygge med
familien er så lækkert efter en dejlig frisk
tur ude i det fri. Her kunne man:
- Skære græskar ud så man er klar til
halloween – og hvis man er super god,
lave noget smageligt af indmaden, såsom
ristede græskarkerner
- Komme på forkant med juleræset ved
at lave julekagedeje, som man kan fryse
ned. Det ved jeg i hvert fald at vi skal i

efterårsferien, og mine børn elsker at
være med ude i køkkenet.
- Lege ’jorden er giftig’ med puder,
tæpper, bamser og andet på gulvet.
Børnene vil helt sikkert gerne være med
til at lægge det ud, og bagefter synes de,
at det er sjovt at udfordre sig, ved ikke at
røre jorden (især hvis mor eller far også
gerne vil prøve).
- Begynde på de hjemmelavede julegaver
til hele familien fra sine børn, eller bare
være kreativ for sjov. Det kunne være at
lege med perler, male, lave figurer af ler
osv.
- Indendørs skattejagt, kunne også være
en mulighed. Lav en lille liste over ting
jeres børn skal finde rundt omkring i
huset. Det kunne være, at de skal finde
noget rødt, eller gult, eller noget blødt og
noget hårdt – det er kun fantasien, der
sætter grænser.
Uanset, hvad man finder på at lave i
efterårsferien, er det, trods snotnæser
og kolde fingre, en dejlig årstid, og ikke
mindst ufattelig smuk, med de mange
farver på træerne.

Skrækkeligt skræmmende græskarhoveder

Hjemmelavede bladlarver:
den sure, den glade og den skøre
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Grill-Huset

TLF. 97568133 Østerbrogade 7,
7860 Spøttrup
GRILLMAD
MIX-RETTER
Grillpølse
Pølsebrød
Ristet Hotdog
Fransk Hotdog
Lille Pommes Frites
Stor Pommes Frites
½ Grillkylling m/pommes frites
Forårsrulle m/ salat & Soya
Ribbensandwich
Hj. Lavet parisertoast
Hj. Lavet cowboytoast
2 fiskefilet m/pommes frites
Bøfsandwich
Møllehjul
Plankebøf
Krydderschnitzel
2 kyllingefilet
m/ pommes saute, salat,
flute & bearnaise
2 kyllingespyd m/ tilbehør
(vælg mellem pommes frites
eller salat)
5 hotwings m/tilbehør
(vælg mellem pommes frites
eller salat)
Nuggets m/ pommes frites
28
(nuggets: 7 eller 10 stk)

18,7,25,25,25,35,75,30,55,20,25,75,75,75,85,85,75,-

PITA

65,-

Kyllingesalat
m/feta & croutons
kebabsalat
alm. salat
m/feta og croutons

75,-

50,-/65,-

Pølsemix
65,kebabmix
65,Kyllingemix
65,(vælg mellem friturestegt eller
pandestegt kyllingestrimler

Pita Kebab
55,Pita kylling
55,(vælg mellem friturestegt eller
pandestegt kyllingestrimler)

SALATER

»Der følger et flute med
til alle salater«

65,65,45,-

SUNSHINE
- solcenter

Mandag - Fredag
Lørdag, Søndag
& Helligdage

BURGER
Almindelige burgere
Alm. Burger med bøf
Jumbo Burger
-Tilvalg: ost og bacon 5,- pr
stk
Hjemmelavet burger
Alm. burger med 250 g bøf
-Tilvalg: ost og bacon 5,- pr
stk
Hjemmelavet speciel
Kyllingeburger
-med kyllingefilet, bacon,
salat & dressing
Tilvalg: ost 5,- pr stk
"BB" (bearnaiseburger)
-med 250 g bøf, salat, bacon,
mayo & bearnaisesovs

BØRNERETTER
50,60,-

70,-

65,-

75,-

"Grillhuset Special"
85,-med 250 g bøf, salat, bacon,
ost, løgringe, dressing & BBQsauce
»Alle burgere kan opgraderes til en
menu med pommes frites og
sodavand for kun 25,-«

kl. 08-21
kl. 09-21

45,-

Kyllingemix
(vælg mellem friturestegt
eller pandestegt kylling)
Kebabmix
Pølsemix
5 nuggets m/pommes
Børneburger
-med bøf, ketchup,
remoulade, ristede løg &
agurkesalat

45,45,45,45,-

BØRNEMENUER
5 nuggets m/pommes
frites, sodavand/juice
Børneburger m/pommes
frites, sodavand/juice
Mixretter med
sodavand/juice

55,55,55,-

Åbningstider:
Torsdag 17.00-21.00
Fredag 17.00-23.00/02.00*
Lørdag 16.00-23.00/02.00*
Søndag 16.00-21.00

"køkkenet lukker kl. 21 alle dage"

@ l e m g r i l29
l

Klokkespillet i Lihme kirke
Af Ib Svenningsen

Den 24. december 1974 blev
klokkespillet i Lihme kirke
indviet med donorerne Ole
og Kathrine Falk til stede på
vegne af deres afdøde datter,
Edith Sinding Falk Jensen, der
døde i 1973. Edith Falk var
ugift og laborant hos firmaet
Paasch i Silkeborg og ønskede
at testamentere klokkespil og
tårnur.
Klokkespillet blev fremstillet i
Holland og består af 8 klokker,
der drives af et hulkorts-bånd,
som udskiftes to gange om
året.
Det meste af året spilles:
kl. 8.00: I østen stiger solen op
kl.12.00: Gør døren høj gør
porten vid
kl 15.00: Guds igen-fødte
nulevende sjæle
kl. 18.00: Nu hviler mark og
enge.
Til advent sættes der
projektører på kirken, og
hulkortsbåndet udskiftes
med en rulle med fire kendte
julemelodier. Højtideligheden
markeres med fakkeltog op
gennem byen, hvor byens
juletræer tændes ledsaget af
diverse julesange – så er det
atter jul i Lihme.
For at fuldføre værket
trådte Kathrine og Ole
til med midler, så kirken
også blev forsynet med
automatisk klokkeringning,
kimeanlæg og åbning af
lågerne i tårnet. Dette
gjorde klokkeren overflødig.
Tårnuret blev afvist af kirkens
bygningsmyndigheder.

30

Billede fra Ole Falks sommerhus ved Gyldendal midt i trediverne:
Bagerst fra venstre står nr 1: Ole Falks mor Kirstine Falk, 2: Helle
Sinding, 3: Kren Sinding og 4: Kathrine Falk. Forrest: nr. 2: Ole Falk,
3: Edith Falk.

Lihme Bladets redaktion: Marianne Husted,
Kim Jacobsen, Ann Balleby, Dorthe
Dalsgaard, Lissie Hermansen

Lihme Sjov på Instagram
Af Ann Balleby

Gruppen, som laver sjov rundt i Lihme,
har lavet nye tiltag.
De har lavet sjov til Open by night, sat
masser af pudsige og smilfremkaldende
figurer ud ved søen bag kirken, og de har
layoutet et fint logo, som kan ses på den
skærm, de har hjulpet med at trylle op i
Brugsen.
De er med til at få Lihme med i folks
bevidsthed - både via fx Skive Folkeblad
og Instagram.
Gruppen består af:
Preben Nielsen, Susanne og Solveig
Priess Nielsen og Morten Tanderup.

Sjælden svamp

Charlotte i
Lihme Brugs
er glad for
den nye
info-skærm

Ulvespor?

Fantastiske
mariehøns
Løber på tur gennem Lihme smed denne
selfie på Instragram

Sommerfugle i løvet
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v/Knud Langberg 7860 Spøttrup
• Murerarbejde • Flisearbejde
• Forsikringsskader • Reaparation

97 56 07 07
21 40 09 88
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Kvalitet til tiden

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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Kås
Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme,

Udlejning af havkajakker
Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070
Kis Stamp . . . . . . . . + 45 2335 2301
Mette Nymann . . . . + 45 4218 0688

Spøttrup Havkajak Klub

Vester Hærup Strandvej 34A · Gyldendal, DK-7860 Spøttrup
www.spottruphavkajaklaug.dk ·
Spøttrup Havkajak Klub

7860 Spøttrup

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

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
CVR 37072737
Gir’ også lymfemassage

Møllegade 3, Ramsing
7860 Spøttrup
Tlf.: 20 92 22 58
Træffes bedst efter kl. 13

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

Vi udfører
• Ombygning/tilbygning
• Nyt tag • Døre og vinduer
- samt andre tømreropgaver

Udlejning af
• Minigraver • Motorbør • Pladevibrator
- samt andre maskiner

LBM
Lem Bygningsvedligehold & Materieludlejning

v/tømrer Karsten Møller

Mobil: 52 11 23 84
www.lembygningsservice.dk
Ringvej 10, Lem - 7860 Spøttrup

Svært at tænde op?
Våd skorsten?

En flot løsning
Dansk design

Hurtigere optænding
er mere tid til hygge.

ApaDelta skorstenshætter
Danske designs

ApaDelta ApS / www.apadelta.dk / Telefon 25786524
v/Mai Mortensen /Sønderhede 9, Lihme, 7860 Spøttrup

35

Fremtiden - Vi står over for nogle
næsten uoverstigelige udfordringer
Artiklens forfatter er vendt tilbage til
Lihme, som hun første gang stiftede
bekendtskab med i 1963. Dette er
sidste afsnit af tre, hvor hun fortæller
om henholdsvis sine tider i Lihme, om
at være en del af Tvind-lærergruppen
og her sine tanker om fremtiden.
Af Inger Høy Hovde

Hvad ser vi, når vi tager temperaturen
på Jorden?
Den er ikke bare høj, men også stigende.
Temperaturen på Jorden er steget cirka
1,1 grad siden 1880, og den forventes at
stige mere i de kommende årtier.
Ifølge Paris-aftalen skal vi holde
temperaturstigningen på maksimalt
to grader, og dermed har vi kun 0,9
grader tilbage at give af. Mange mener
dog, at det er urealistisk og frygter en
temperaturstigning på tre til fire grader.
Hvordan står det til med klodens is?
Skidt. Grønland mister 375 kubikkilometer
is om året, og havisen ved Nordpolen
nåede i 2012 den mindste udbredelse
nogensinde. Her blev den målt til det
halve af normal størrelse. Siden da er
isen vokset en smule, men den er stadig
langt fra det normale.
I det 20. århundrede har afsmeltet is
alene fra Grønland fået vandstanden i
verdenshavene til at stige 2,5 centimeter.
Hvad med den stigende vandstand?
De seneste 100 år er vandstanden i
alt steget ti centimeter. Den globale
vandstand stiger tre millimeter om året.
Denne udvikling forventes at accelerere.
Vi vil få en samlet vandstandsstigning
på omkring 80 centimeter over de næste
100 år. Det tal er dog forbundet med stor
usikkerhed.
Hvis al isen på Grønland smelter, vil
vandstanden i verdenshavene stige

36

med syv til otte meter. Hvis Sydpolens is
smelter bort, vil det være op til 60 meter.
Skal vi kalde det klimaforandringer
eller global opvarmning?
Tja, begge dele går an. Det er to sider
af samme sag. Opvarmning handler
specifikt om temperaturen, hvor klima
omfatter flere andre ting som ændrede
nedbørsmønstre, mere ekstremt vejr
og ændringer i de globale vejr- og
vindsystemer.
Det er den globale opvarmning,
forårsaget af drivhusgasser som CO2, der
fører til de øvrige klimaforandringer.
Vejret er helt skørt, men er det
klimaforandringer?
Efter al sandsynlighed og lidt til. Man kan
ikke sige, at enkelthændelser skyldes
klimaforandringer, men vi ved, at antallet
af ekstreme hændelser er stigende.
Varmerekorderne har hobet sig sammen
inden for de seneste 20-30 år, mens
der globalt set næsten ikke optræder
kulderekorder.
Vi kan se, at der kommer mere ekstremt
vejr, og det hænger hovedsageligt
sammen med varme og højere fugtighed.
Videnskaben har længe forudset
udviklingen, og nu står vi midt i den. Det
er svært at komme til andre konklusioner,
end at der er en sammenhæng.
Er det nu også vores skyld med alt det
CO2?
Ja. CO2 forekommer naturligt i luften.
Indholdet af CO2 i luften er imidlertid
steget kraftigt i takt med menneskets
afbrænding af kul, olie og gas. Og
analyser viser, at det overskydende CO2
i atmosfæren kan føres direkte tilbage til
menneskeskabt udledning. Det kommer
altså med sikkerhed fra de fossile
brændsler.
CO2-indholdet har svinget over tid, men

Møllen, som tvindfolkene byggede,
kører endnu
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der har aldrig været en stigning som den,
vi oplever nu.
Hvor nervøse skal vi egentlig være?
Meget. Tager vi de pessimistiske
briller på, kan vi se klimaflygtninge,
oversvømmelser, dødbringende
vejrfænomener, så der er nok at være
nervøs over.
Tager vi de lidt mere optimistiske briller
på, er den internationale klimabevidsthed
stor, og der er lavet mange tiltag i retning
af et fossilfrit samfund.
Om det er for lidt og for sent, kan kun
tiden vise.
OK, hvad gør vi så?
Det er nemt. I teorien i hvert fald. Vi skal
holde op med at brænde olie, kul og
gas af, og så skal vi plante en masse
blivende skov, som kan opsuge den
CO2, vi har forurenet atmosfæren med.
I praksis kniber det lidt mere. Det er en
lang, omstændelig proces at omstille
samfundet, og der er ikke umiddelbart
nogen tegn på, at nogen vil indstille
udvindingen af fossile brændsler.
Verdensledernes bedste bud er Parisaftalen, men mange forskere er skeptiske,
i forhold til om den overhovedet er nær
nok. Et andet bud på, hvor vi skal se hen,
er den private sektor og den teknologiske
udvikling.
Vindmøller og solceller kræver store
investeringer, kæmpe anlæg og
yderligere udvikling af den eksisterende
teknologi. Men ressourcerne er der. Hver
eneste dag er der nok energi i sol og vind
til at dække hele klodens behov mange
tusinde gange.
Hvad er den dér Paris-aftale?
I 2015 blev 195 lande enige om at holde
den globale temperaturstigning under
to grader samt at stræbe efter at holde
stigningen under 1,5. Det var en historisk
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aftale, men det var også frivilligt, om man
ville leve op til den. Blandt andet har USA
trukket sig igen.
Aftalens omdrejningspunkt er reduktion
af drivhusgasser gennem grøn omstilling,
men den omfatter også klimatilpasning og
finansiering.
Hvad nytter det, at Danmark gør noget,
når nu vi er sådan et lille land?
Selvom Danmark stoppede al udledning
i morgen, ville det næppe kunne mærkes
i forhold til den globale udledning. Vi
udgør trods alt mindre end en promille
af Jordens befolkning. Men vi er
langt med den grønne omstilling af
energiforsyningen til vind og til dels sol,
og der kan vi være et foregangsland for
andre.
Skal vi klappe os selv på skulderen, har
vi været med i front inden for udvikling
af vindmøller og forskning i vindenergi.
Det er en industri, der har spredt sig til
hele verden. Hvis vi sætter os for at være
’verdens grønneste land’, kan vi være
med til at gøre global forskel som det
gode eksempel.
Tvindmøllen
Det startede i Tvind. Det var lærerne på
Skolerne i Tvind, der i 1970erne satte
sig det mål at bygge verdens største
vindmølle. Den 29. maj 1975 tog alle
400 mennesker, der var på Tvind den
dag, det første spadestik. Derefter gik
mølleholdet, der bestod af frivillige, i gang
med fundament og tårn der rejste sig med
en glideforskalling over Tvind.
Efter tre år stod møllen færdig, og kunne
sættes i gang d. 26. marts 1978.
Den 54 meter høje vindmølle har tre
drejbare vinger på 27 meter. Den har indtil
nu produceret 21,35 GWh, kørt i 148.919
driftstimer og foretaget 134.000.000
omdrejninger.
Og den kører fortsat!!

Vi glæder os til at åbne dørene
til april for sæsonen 2020
Vi har dog åbent for
selskaber og andre arrangementer.
Nytårsmenu ud af huset.
(www.tj-catering.dk)
Indtil videre kontakt Toke
Tlf. 21 24 34 91
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Boergeder i aftenlys

Strandvejens Geder
Gårdbutik og besøgsgård
Af Thomas Kristensen
og Nana Ejsing Dalsgaard

I august åbnede Thomas Kristensen
sin egen gårdbutik på Øster Hærup
Strandvej nr. 27 i Lihme. Det er en
lille butik, hvor der kan købes lækkert
mohairgarn og produkter af gedekød,
samt kaffe og kage. Thomas fortæller her
om baggrunden for at åbne sin gårdbutik
og om sine overvejelser omkring
vareudvalget.
Hvorfor åbne en gårdbutik?
Jeg har altid gerne villet lave en gårdbutik
med produkter fra min egen lille gård. Da
jeg i foråret 2018 overtog en besætning
af mohairgeder, kunne jeg se muligheden
for at lave en butik, hvor jeg kunne
have forskellige varer. Jeg begyndte at
undersøge, hvor jeg kunne få lavet garn
ud af mit rå-mohair (uld), men i Danmark
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Det sker i Strandvejens
Geder Gårdbutik og
besøgsgård
Den 13. oktober, åben gård og
gårdbutik, med mulighed for at
lave halloween græskar
Den 2. november, åben gård og
gårdbutik.
14. december, åben gård og
gårdbutik med juletema
Se mere på Strandvejens Geder
på Facebook

findes der kun et sted, på Fyn, hvor
man som lille producent kan få spundet
garn. Det var ikke lige det, jeg søgte, da
kvaliteten ikke ville blive så god, og jeg
ville også gerne have garnet i flere farver.
I stedet fandt jeg frem til en importør
af mohairgarn fra Sydafrika, hvor den
største produktion findes. Jeg valgte
derfor, at sælge mit rå-mohair på aktion i
Sydafrika. Derefter køber jeg garn, som
er produceret i Sydafrika. Det betyder, at
jeg ikke kan få garn hjem, som er lavet
af mohair fra mine egne geder, men
på denne måde kan jeg få den bedste
kvalitet hjem til min butik.
Da jeg havde fået styr på, hvor jeg skulle
have garnet fra, skulle jeg finde ud af
hvilke andre produkter, der skulle være i
butikken.
Jeg har haft kødgeder i ti år, så det
var oplagt, at der også skulle være
gedekød i butikken. På grund af
fødevareregler, valgte jeg, at der altid kun
er gedegrillpølser og gedespegepølser
på lager i butikken. Vil man gerne købe

andet gedekød er det på bestilling. Jeg vil
få slagtet geder en gang i kvartalet.
Besøgsgård
I sammenhæng med gårdbutikken har
jeg også besøgsgård. På gården er der
3 slags geder, Boergeder, Mohairgeder
og malkegeder. Derudover er der heste,
høns, ænder, kaniner og marsvin. Der
er mulighed for at komme helt tæt på
alle dyrene. Har man lyst til at se, hvor
ulden og kødet stammer fra, fra jord til
bord, eller vil man bare komme og klappe
en ged, hest eller et marsvin, så er der
mulighed for det.
Noget nyt
Som noget nyt, vil jeg afholde et par
aftener, hvor man kan komme og
prøvesmage gedekød. Sådan en aften vil
man få serveret en forret og en hovedret
med gedekød, og til dessert vil der være
kaffe og kage.
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Søndagskaffehygge på Rødding kro,

Kaffe og hygge på Spøttrup kro
Af Birte Hald

Så er sommeren gået på hæld og de tre
kontaktråd i Balling, Rødding, Lem-Vejby,
Lihme, Håsum og Ramsing samt Spøttrup
kro er igen på banen med søndagskaffe.
Den første i denne sæson er allerede
overstået i september. De næste to i år er
søndag den 13. oktober og søndag den
3. november kl. 14.30 – 16.30. Datoerne
for arrangementerne i 2020 offentliggøres
senere.
Alle, der har lyst, er velkommen til kaffe
med kromandens lækre brød. Der synges
kendte sange. Vi håber også at kunne
byde på lidt kulturelt/underholdende
indslag og sidst, men ikke mindst, er det
godt at få snakket med andre end dem,
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man plejer at omgås i hverdagen.
Har I/du behov for kørsel til kroen, kan vi
tilbyde kørsel fra jeres bopæl.
Tilmelding nødvendig af hensyn til
forplejning og kan ske til:
I Balling kan der tilmeldes til Ina
97564258. I Rødding er det Gunhild
30207510. I Lem, Vejby, Lihme og Håsum
Ramsing er det Hanne 23936860.
Oplys ved tilmelding om du har brug for
kørsel. Dette er gratis.
Pris 75 kr.
Vi håber at se rigtig mange i den nye
sæson. Du må gerne tage naboen eller et
familiemedlem med. Alle er velkommen.

www.skp-el.dk

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

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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Lækkkert
efterårsmad
Af Dorthe Dalsgaard

Risotto med kantareller og hvidvin
Kantareller og løg svitses nogle minutter.
Ris og vin kommer i under konstant
omrøring. Derefter bouillon og vand, hvis
det bliver for tørt. Når risene er kogt tages
gryden af blusset og smørret tilsættes.
Den revne ost pynter retten ved servering.
350 g risottoris
5 spsk olivenolie
1 finthakket løg
200 g svampe hakket i mindre stykker.
Kantareller, eller andre svampe.
100 ml hvidvin
1 spk hakket timian
1,2 l varm bouillon
50 g smør
50 g revet vesterhavsost fra Thise
Salt og peber
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Fristende frugtkage med cremet
whiskyflødeskum
Brug blandet frugt, æbler, hindbær,
brombær, blommer.
Kom de friske eller frosne frugter i en
gryde med sukker, krydderier og smør.
Når blandingen er varmet godt igennem,
lad den stå og trække og køle lidt af.
Smør og sukker piskes luftigt hvorefter
æg iblandes og til sidst de tørre
ingredienser.
Portionen passer til et stort fad. Fordel
halvdelen af frugten inklusiv saft i det
smurte fad. Dejen lægges oven på den
flydende frugt. Tid sidste fordeles resten
af frugten med saft ovenpå.
Kagen bages ved 180 grader i ca 35-45
min.
Kagen serveres lun med flødeskum tilsat
flormelis og en skæt whisky.
God fornøjelse.

6-8 personer:
1,5 kg frugt
25 g smør
100 g farin
1 nip stødt kanel
1 nip stødt muskatnød
1 nip stødt ingefær
3 stk laurbærblade
1 stang vanille
Dejen:
200 g smør
200 g rørsukker
4 æg
200 g mel
2 tsk bagepulver
2,5 dl piskefløde
1 spsk flormelis
1 lille skvæt whisky
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Nr. Søby & Lem
Friskbagt bagerbrød
- hver dag!

R!S

Vesterbrogade 1
Lem • 7860 Spøttrup
46 97 56 80 03
Tlf.

GUL PR!S

ÅBENT ALLE UGENS
DAGE KL. 7.00 -20.00

lg
ALTID et stort udva r
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www.husqvarna.dk

HAVETRAKTOR
• Reservedele
til alle mærker
HAVETRAKTOR
•
••
••
•
•

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

Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
Peter Nielsen
Nyholmvej 14, Volling - 7860 Spøttrup
Telefon 97 56 43 22
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Arrangementer i Lihme

OKTOBER
17. okt. kl. 14. Strikkecafe Lihme Medborgerhus
17. okt. kl. 18. Fællesspisning
18.-19. okt. Fælles bådoptagning ved Gyldendal Havn
22. okt. kl. 19. Foredrag AU, ”Snedige bakterier” Livestreaming (Lounge)
24. okt. kl. 14. Strikkecafé Lihme Medborgerhus
25. okt. kl. 19-20.30 Børnediskotek 0-6.klasse. Arr. Borgerforeningen
26. okt. Irsk/skotsk aften med fællesspisning. Arr. Borgerforeningen
28. okt. kl.14.30. Birthe og Martin Jørgensen underholder med sang og harmonika musik. Lem
Ældrecenter
29. okt. kl. 18.00 Generalforsamling i Lihme Medborgerhus. Pensionistforeningen
29. okt. kl. 19. Foredrag AU, ”Viden om vand” Livestreaming (Lounge)
31. okt. Biblioteksdag og fællesspisning
NOVEMBER
03. nov. kl. 19. Allerhelgensgudstjeneste i Lihme Kirke
04. nov. kl. 14.45 Lotterispil. Lem Ældrecenter
05. nov. kl. 19. Foredrag AU, ”Mennesker i klimaets brændpunkter” Livestreaming (Lounge)
07. nov. Banko arr. Lihme Borgerforening
09. nov. kl. 13-17. Spøttrup lokalarkiv ”Arkivernes dag” med foredrag af Museum Sallings direktør Inge
Kjær om Kloge mænd og kvinder samt lægeurter. Udstilling på Ramsing Skole.
10. nov. Mortens Aften i Restaurant Gyldendal.
11. nov. kl. 14.30 Tøjsalg og modeshow ved Smartex. Lem Ældecenter
12. nov. kl. 18. Fællesspisning
12. nov. kl. 19. Foredrag Aarhus Universitet, ”Hvordan is og vand dannede Danmark”, livestream
14. nov. kl. 14. Strikkecafé Lihme Medborgerhus
19. nov. kl. 19. Foredrag Aarhus Universitet, ”Forædling af mennesket - før og nu, livestream
22. nov. kl. 19. ”Vi tænder lys på juletræer og kirken” Arr. Lokalrådet v. Lihme Kirke og
Borgerforeningen.
23. nov. kl. 14-16 Julemarked på Lem Ældrecenter
24. nov. kl. 11.30-16. Julemarked i Medborgerhuset.
26. nov. kl. 18. Julefrokost I Pensionistforeningen i Lihme Medborgerhus
26. nov. Kl. 19. Foredrag Aarhus Universitet, ”Luften vi indånder”, livestream
DECEMBER
02. dec. kl. 14.45 Lotterispil. Lem Ældrecenter
03. dec. kl. 14. Adventshygge i Lihme Medborgerhus
12. dec. Julekoncert i Lihme Kirke. Arr. Lokalrådet i Lihme
16. dec. kl. 19.00 Julehygge/sangaften med Vestsalling Kirkekor. Lem Ældrecenter
19. dec. kl. 14. Strikkecafé Lihme Medborgerhus
JANUAR
07. jan. kl. 14.30 Stolegymnastik starter igen i Medborgerhuset.
13. jan. kl.14 Oplæsning Lihme Medborgerhus arr. Pensionistforeningen
18. jan. kl. 10-13 Pizzakursus Dalsgaards gårdbageri. Arr. Spøttrup Aftenskole
20. jan. kl. 14 Oplæsning Lihme medborgerhus arr. Pensionistforeningen
23. jan. kl. 18. Fællesspisning
23. jan. kl. 19.30 Generalforsamling i Borgerforeningen
27. jan. kl. 14 Foredrag Lihme Medborgerhus arr. Pensionistforeningen
Gentagende arrangementer:
Stolegymnastik hver tirsdag kl. 14.30 i Medborgerhuset
Kortspil, spil, bob, rummykub, evt. håndarbejde hver onsdag kl. 14.00 i Medborgerhuset.
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Dagli’Brugsen Lihme kl. 8.00
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Hjertestartere
Ring først 112

Hjertestartere ved indgangen til Fælleshuset på Valmuevej 11A
og ved Dagli’ Brugsen ved den side som kan ses fra krydset
Susanne Hansen, Ålbækvej 12		

21653519

Birthe Hald, Ålbækvej 24

61670239

Jonna Bjerre, Udsigten 2

24987705

Klaus Bjerre, Udsigten 2

61759731

Hanne Trærup, Mellemtoften 12

61392414

Susanne Priess, Dybdal 4

42969700/97560131

Preben Nielsen, Dybdal 4

23272318/97560131

Lis Rasmussen, Adelgade 9

97560636

Jeanette Jacobsen, Kåsvej 40

97560331

Kis Stamp, Adelgade 2

23352301

Inga Madsen, Sønderhede 19

24227402

Tove Christensen, Sønderhede 14

27630503

Hjertestarter ved Gyldendal Havn, er placeret ved havnekontoret
Den nye ‘picnichytte’ på legepladsen ved det røde badehus ved Kystvejen/
Hjortestien/Dådyrvej ved Øster Hærup/Hostrup Strand
Birte Trærup, Gyldendal 9

21132302

Hans Thomsen, Gyldendal 3

30480522

Ole Pedersen

20268880

Jens Kr. Lofstad

21623141
49

Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Vi har lige sendt en opdateret
aktivitetsoversigt for de kommende
måneder rundt. Her er både Lihme
Mailservice og Lihme Info på
Facebook nogle rigtig gode og hurtige
kommunikationsmidler, ligesom
plakatopslag i Lihme Brugs, plakatsøjlen
ved pladsen i Lihme og vinduet i Lihme
Medborgerhus samt www.lihmelandsby.
dk.
Vi kan kun opfordre alle til at være på
Lihme Info og Lihme Mailservice. Vi vil
i efteråret og gennem vinteren have
vores sædvanlige aktiviteter: Banko,
børnedisko, lys på Lihme kirke og
juletræerne samt fællesspisningerne. Men
der er også nogle nye tiltag.
Skotsk/irsk aften
Vi laver en skotsk/irsk aften lørdag den
26. oktober. Det bliver med fællesspisning
og så koncert. Menuen bliver irsk
stuvning og æblekage. Musikken er med
“Boys of Bluehill”. Hvis man “kun” er til
koncert, så åbnes dørene herfor efter
fællesspisningen, hvor der er mulighed for
at købe billetter i døren til koncerten.
Foredrag som livestreaming
Sidste år blev vi opfordret til at holde
nogle af Århus Universitets foredrag om
naturvidenskab som livestreaming, men
kunne ikke nå at komme med. Men i år er
vi med på hele pakken med seks foredrag
inden jul. Der er sat emne og dato på
disse. Foredragene fortsætter efter jul,
men den del af planen er ikke helt på
plads endnu.
Foredragene holdes syv tirsdage før jul.
Datoerne og emnerne kan bl.a. ses på
Lihme Bladets arrangementskalender,
men er også fordelt på Facebook og
mailservice samt opslag i brugsen. Her
kan også hentes flyers med emner og
datoer.
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Biblioteksdag
Før sommerferien og under byfesten
havde vi besøg af Skive Bibliotek, som
lavede nogle spændende aktiviteter
for børn og unge, men de fangede da
også forældrene, kunne vi se. Vi laver
to biblioteksdage hen over vinteren.
Den første er allerede torsdag den 31.
oktober. Her vil vi efter biblioteksdagen
have fællesspisning, - lidt tidligere end vi
plejer, allerede kl. 17.30. Menuen bliver
børnevenlig, så her er en eftermiddag og
aften med både sjove og interessante
aktiviteter og nem aftensmad. Det hele er
tilrettelagt, så ungerne også kan komme i
seng i ordentlig tid.
Bibliotekskasser
Skive Bibliotek vil opstille en kasse med
bøger uden for Lihme Medborgerhus.
Her vil man kunne låne bøger, ved blot at
tage og aflevere dem i kassen. Vi starter
op med dette på biblioteksdagen den 31.
oktober. Der kommer mere ud herom på
Lihme Info og Lihme Mailservice, når vi
nærmer os dagen. Med dejligt, at Skive
Bibliotek vil stille en sådan bogkasse op,
så vi kan låne bøger ved bare at gå ned i
Lihme Medborgerhus.
Ventilation- og lys
Nu går vi i gang med to projekter, som
vi har haft planer om i nogle år. Ekstra
lys langs flisegangen ind til Lihme
Medborgerhus på stien ved udekøkkenet
og det mørke hjørne af P-pladsen. Det
skulle gerne komme på plads inden for en
måneds tid.
Det andet projekt er ventilation- og
varmeanlæg til den Store Sal. Også her,
skulle projektet komme på plads inden for
nogle måneder.
Vi har både støtte fra Skive Kommune og
fondsstøtte til projekterne, som er fuldt
finansieret.
Dem glæder vi os til at få på plads og
afsluttet før jul.

Hjælp til arrangementer
Det går rigtig fint med al det praktiske til
arrangementerne med køkkentjanserne,
borddækning, stole og borde ind/ud
og oprydning bagefter. Også med alle
de forskellige gøremål for hele den
almindelige vedligeholdelse af Lihme
Medborgerhus med vinduesvask,
udenomsarealerne, hækklipning mv. Det
går rigtig fint med at få alt dette ordnet
med frivillige hjælpere. Der er gode
stemninger og masser af hjælpsomme
folk. Men der kan godt være nogle, som
har lyst til at byde ind med hjælp. Nogle
som vil være med til at ordne, forberede
og hygge sig i fællesskaberne herom.
Vi sætter derfor en liste op i Lihme Brugs
og Lihme Medborgerhus, hvor man kan
melde sig som hjælper til de enkelte
arrangementer. Der bliver også mulighed
for blot at sende en sms eller mail: at man
gerne vil på listen. Her sendes mailen
til clausvmikkelsen@hotmail.com eller
en sms på 2140 4541. Så laver vi nogle
hold med dem, der har meldt sig som
hjælpere.

Spor af efterårsdukkert ved
Gyldendal Havn

Rigtig godt efterår
Lihme Borgerforening

Birgit’s Fodpleje
og Zoneterapi
CVR 37072737
Gir’ også lymfemassage

Møllegade 3, Ramsing
7860 Spøttrup
Tlf.: 20 92 22 58
Træffes bedst efter kl. 13
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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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Ballingvej 70 · 7800 Skive
Tlf. 9753 3165
sebastiansvvsteknik.dk

HOLSTEBRO • VINDERUP

Alt murer-, støbe-,
jord- og kloakarbejde
udføres
Kontakt Chresten på tlf. 30 95 01 59
www.ncransborg.dk
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Følgværdigrundlag
os på Facebook
sedrive
gode Slagtermesterinden
tilbud og nye tiltag.er:
Vores
for-at
Ring
og
lad
os
arrangere
din
næste
Vi accepterer og respekterer hinanden
forfest.
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.

Kirsten
Kirsten Munkesø
Munkesø
Nørregade
9, Balling
Balling
Nørregade 9,
7860 Spøttrup, 9756 4167

7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Skotsk/irsk aften i Lihme Medborgerhus
Koncert med Boys Of Bluehill
Lørdag den 26. oktober 2019
Spisning fra 18.30, pris 150 kr. inkl. koncert. Billetter købes i Lihme Brugs
”Kun” koncert, der starter kl. 20.00. Billet á 75 kr. købes i døren fra 19.30

Foredrag - livestream
Lihme Medborgerhus
Tirsdage kl. 19.00 – 21.00.
Der er kaffe/brød i pausen
8/10

På rumkrydstogt ud i rummet

22/10:

Snedige Bakterier

29/10:

Viden om vand

5/11:

Mennesket i klimaets
brændpunkter

12/11:

Hvordan is og vand
dannede Danmark

19/11

Forædling af mennesket – før
og nu

26/11

Luften vi indånder

Der er gratis adgang, og en lille betaling
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for kaffe/brød

HENRIKSEN

VÆRKSTED–GALLERI

Besøg mig på Adelgade 8, Lihme
7860 Spøttrup
Åben efter aftale //2980 0350
Følg mig via:
GALLERIHENRIKSEN.DK
facebook: henriksen-værksted-galleri
Instagram: karinhenriksen

SMYKKER - GLASKUNST - SKULPTURER
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