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Musik giver lyst til livet
Af Dorthe Dalsgaard

Musikken giver mig ro til at sidde og
tænke over livet.
For nylig havde Jørgen og jeg glæden
af at være inviteret til sommermatiné på
Svinkløv Badehotel.
Svinkløv Badehotel ligger i
Jammerbugten og er et af Danmarks
dejligste badehoteller og fremstår
som dengang det blev bygget. Det
ligger i guddommelig natur lige ned til
Vesterhavet, og så er restauranten i
international topklasse.
Da vi ikke var blevet registreret som
matinégæster, var der egentlig ikke plads
til os i den gule stue. Men vi var meget
ønskede, og fru Emborg fik arrangeret,
at vi kom til at sidde på taburetter ved
et bord, hvor de øvrige gæster rykkede
sammen. Emborg introducerede
kunstnerne Helene Blum og Harald
Haugaard, der straks startede med
Harald på violin og Helene, der sang med
en skøn lys og yndefuld stemme.
Harald og Helene fortalte, at de starter
deres tourné med at overnatte på
Svinkløv Badehotel, samt spille til denne
matiné. De sang Jeppe Aakjær sange,
irske og skotske folkesange og så
sluttede de med ”Solen er så rød mor”.
I præsentationen af Jeppe Aakjær
sangene blev jeg mindet om, at vi har
en meget kendt forfatter på Skiveegnen.
Den skotske folkesang blev sunget for to
nygifte par, som var mødt op i salen, og
vi oplevede alle glæden af at være blandt
nygifte. Afslutningen, med sangen ” Solen
er så rød mor”, gav mig gåsehud, da det
er den sang, som Jørgen har sunget som
godnatsangen for vores piger.
Jeg blev bekræftet i, at musikken giver
mig lyst til livet, og Harald Haugaard og
Helen Blum indeholder det hele:
De er enestående instrumentalister og
komponister, der om nogen billedliggør
idealet om, at store talenter skal folde
sig ud. De er rollemodeller og vigtige
læremestre i det levende musikmiljø
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herhjemme inden for deres felt,
folkemusikken. Når de turnerer sammen
med deres orkester verden rundt er de
et eksempel på, at dansk musik er en
eksportvare af høj kvalitet.
Efter denne oplevelse får jeg lyst til at
lytte til mere musik. Derfor var det helt
surrealistisk, da jeg for få dage siden blev
kontaktet, om vi vil åbne vores stuer for Spil
Dansk i private hjem. Nu er jeg i gang med
at vælge blandt kunstnere, som vi vil blive
matchet med. Når det er på plads kan jeg
invitere 25 gæster til en hjemmekoncert og
endnu en god musikoplevelse.
Hermed vil jeg ønske jer alle et godt efterår
2015.
Den berømte valnøddelagkage
Det er ikke kun de klassiske rammer,
naturen og restauranten, der lokker folk til
Svinkløv. I mange år har man også kunnet
få en særlig valnøddelagkage, som folk
rejser efter. Vi vil på det kraftigste anbefale
en gåtur i Svinklovene, efterfulgt af
eftermiddagskaffe med valnøddekage ude
foran hotellet.

Valnøddekage til 10-12 personer:
• 1 liter piskefløde
• 50 gram vaniljesukker
• 300 gram valnøddekerner
• 300 gram hakket, mørk chokolade
• 3 lagkagebunde
• mørk rom til bundende(kan
undlades)
• 1 spsk. Nescafé kaffepulver
• 2 spiseskefulde kogende vand
• Flormelis
Pisk fløden sammen med vanilje sukkeret.
Vend valnøddekerner og den hakkede
chokolade i. Valnødde – chokolademassen
lægges sammen med bundene. Stænk evt.
med mørk rom.
Kaffeglasur: Kog vandet op, tilsæt
kaffepulveret og pisk det sammen med
flormelis til rette konsistens og fordel det
over kagen. Pynt med hele valnødder eller
med havens blomster.

Forening			Kontaktperson		Telefon
Aktive Fritidsfiskere		
Leif Søndergaard		
9756 1027
Borgerforening			
Claus Mikkelsen		
9756 0410/2140 4541
Gyldendal Bådelaug		
Jens Johan Christensen 4029 0454/9756 0505
Gyldendal Støtte- og beboerfore. Hans J. Thomsen		
97404636/20759510
Havnebestyrelsen		
Søren Vang		
2190 7052
Havne Café			
Bent Jensen		
9756 8078
Husholdningsforening		Hanne Trærup		9756 0049
Jagtforening			Tage Moesgaard		9756 4358
Kano og Kajak			
Kis Stamp		
2335 2301
Landsbyen Lihmes Støtteforening Dorthe Dalsgaard		
9756 8104
Lihme Forsamlingshus (udlejning) Annelise Nielsen		
9756 0120/2872 0127
Lokalrådet ved Lihme kirke		
Mette Nymann		
9751 1502
Menighedsrådet			
Lone Wagner		
9756 0662/6179 1515
Menighedsrådet			Jenetta Albers		9756 0640/3038 0057
Kontaktrådet for ældreområdet
Bodil Lundby		
9756 8023/2482 9723
Naturklubben (4. – 6. klasse)
Karsten Wagner		
9756 0662/2441 3750
Optimist Ungdoms afd.		
Carl Erik Witte		
6151 8971
Pensionistforening		
Inga Madsen		
2422 7402
Petanqueklub			
Per Kaj Jensen		
9756 0904
Rødding Atletikklub		
Finn D. Andersen		
9756 1207
Skolebestyrelsen			
Nanna Ejsing Dalsgaard 2465 1806
Spøttrup lokalhistorisk Arkiv
Ib Svenningsen		
9756 0138
Tennisklub			
Carl Erik Witte		
9756 0243
Vestsalling Ungdoms- og Idrætsforening:		
- Badminton			
Rita Primdal		
9756 1663
- Fodbold			
Thomas Sørensen
2926 0009
- Gymnastik			
Anita E. Hansen		
2381 4181
- Håndbold			
Charlotte Olesen		
2929 9519

Lihme Bladet
Bladets formål:
Lihme Bladet skal medvirke til at samle Lihme og give
fastboende, sommerhusfolk, turister, presse og kommende Lihmeborgere/tilflyttere mv. et billede af det liv,
som leves her med udsigt over Limfjorden.
Redaktion:
Lone Schultz Hansen 2962 5123
Kim Jacobsen, 9756 0636
Dorthe Dalsgaard, 9756 8104
Ann Balleby, 2344 3673 (ansvarshavende)
Marianne Husted, 9756 0605
Lissie Hermansen, 2483 3115

Levering af artikler, foto og annoncer aftales med
Ann Balleby 2344 3673, annballeby@outlook.com
Foto: Kim Jacobsen
Internet: www.lihmelandsby.dk
Annoncepriser, fire farver, fire indrykninger:
1/1 kr. 1.500
1/2 kr. 950
1/4 kr. 750
1/8 kr. 375
Annoncetegning: Dorthe Dalsgaard
Trykt af Skive Offset, oplag 1.200

Udvalg, Landsbyen Lihme’s Støtteforening

Kommende udgivelser:
December 2015, deadline 1. december 2015

Bidrag til Lihme Bladet kan indsættes på konto:
9307 272 04 45630

Logo: Poul E. Nielsen
Forsidefoto: Kim Jacobsen, Medborgerhuset

3

Kreativ i beton
Af Birgit Jørgensen

ikke spiselige græskar født og der blev
fyldt beton i strømpebukser som første
trin til flotte paddehatte. En bunke sand
og et stort blad gøres klar og bliver til et
fugleblad med de flotteste mønstre.

Hvad skulle det bruges til?

Der var en hektisk aktivitet, der
ind imellem var så koncentreret, at
forsamlingen af kvinder helt glemte at
snakke!

Der blev båret potter, store blade,
strømpebukser, bolde, gummistøvler og
mælkekartoner ind i udhuset ved Helle
Kristensen i Brodal.

Jo, Helle havde startet betonblanderen
og snart stod den første trillebør fuld af
beton, som var klar til at blive til forskellig
betonkreationer. Helle gav et kursus og
gode ideér til forsamlingen, som derefter
selv kunne komme i gang med at forme
og lave noget i beton.
”I aften skal vi bare være kreative, for vi
har en handy-man til at hjælpe os med
det praktiske og det skal I bare gøre brug
af” lød det fra Helle. Villads Kristensen
kom der snart bud efter til at skære
støvler op, som blev tapet sammen igen
og fyldt med beton. Hurtigt blev de første
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En tiltrængt kaffepause med hjemmebag
blev nydt, men snart gik forsamlingen
i gang igen, for meget skulle laves, da
endnu flere idéer var dukket op i aftenens
løb og skulle også lige fremstilles.
Det er helt fantastisk, hvad det grå og lidt
rå beton kan forandres til. En vellykket
aften, hvor alle fik en masse med sig
hjem og mange havde planer om, hvad
der videre skal fremstilles derhjemme i
den kommende tid.
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LIHME

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7.30 - 19

RUNDSTYKKER

HVER LØRDAG

3,50

BLAND SELV SLIK

FREDAG & LØRDAG

6,95
PR. 100 G.
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PR. STK.

Lihme By Night
Af Emil Vang
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Verden som arbejdsplads
Af Marianne Husted
Jan Kristensen bor på Kås, er ansat hos
Pon Power i Esbjerg og har hele verden
som sin arbejdsplads. For en uge siden
kom han hjem fra Abu Dhabi, som er det
største emirat i De Forenede Arabiske
Emirater. Her arbejdede han 12 timer i
døgnet på en boreplatform i Golfen for at
få en motor til at fungere. Temperaturen
ved motoren lå på 50 grader, så efter de
lange arbejdsdage havde Jan mest brug
for at slappe af.
Den 30-årige Lihmebo gik 8 år i Lihme
Skole, 2 år i Rødding og i 10. klasse på
Kongenshus Efterskole. Så arbejdede
han et halvt år på en møbelfabrik, indtil
han startede på søfartsskole i Esbjerg.
Efter et halvt år her var han klar til at
komme ud at sejle.

Motorstop til 1 mio. om dagen
”Jeg var skibsassistent på en coaster og
lavede alt forefaldende arbejde om bord
på skibet. Det kunne være madlavning,
maling eller anden daglig vedligehold,”
fortæller Jan om sine første erfaringer
uden for Danmarks grænser. Han sejlede
i hele Skandinavien og til Estland,
England, Tyskland og ned til Holland og
Belgien.
Jan var især interesseret i arbejdet
med maskinerne om bord og så ingen
fremtid i at blive ved med at sejle. Så
tog han igen arbejde på en møbelfabrik,
indtil han kunne starte på den 4½-årige
uddannelse til skibsmontør i Esbjerg.
Under uddannelsen lærte han alt
om det tekniske på et skib. Det være
sig motorerne, det elektroniske eller

Jan har rejst i det meste af verden, fx New
Zealand, Australien, Kina, Sydamerika, rigtig meget
i Skandinavien, Grønland, De Baltiske lande,
Grønland, Færøerne, Canada, Mellemøsten,
Singapore mange gange, Tunesien, Egypten, Kenya,
Tanzania, Congo, Elfenbenskysten og i hele Europa.
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Jan Kristensen med sin
hund på en
forfriskende gåtur
hjemme i Lihme. Han har
mellem 120 og 150
rejsedage om året i sit
job som
skibsmontør
for firmaet
Pon Power.
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svejsning. Han kom i lære hos Pon
Power, hvor han nu har holdt 10 års
jubilæum. Her blev han lært op i de
mange forskellige modeller af Cat
marine motorer, der bruges på skibe og
boreplatforme over hele verden.
”Jeg begyndte at rejse i læretiden, og da
jeg var udlært begyndte jeg selv at rejse
som servicetekniker,” siger Jan, som fx
bliver hidkaldt til fejlfinding, hvis en motor
er gået i stykker. Besætningen prøver
først selv at reparere motoren i et døgns
tid; men hvis det ikke lykkes, så ringer de
efter en tekniker, da det er meget dyrt at
have et skib liggende, der ikke kan sejle.

For nogle skibe koster det 1 mio. kr. om
dagen. Ud over reparation af defekte
motorer består Jans arbejde i løbende
service på og renovering af motorer og
opstart af nye anlæg med indkøring, test
og forskellige former for godkendelser.
Motorerne varierer i størrelse. Fra 30
hestekræfter til 10.000 hestekræfter. De
sidste er så store, at det tager Jan og tre
kolleger omkring fire uger at totalrenovere
en sådan motor. Omkring halvdelen af
motorerne befinder sig på skibe, mens
den anden halvdel står på boreplatforme
rundt om i verden, hvor de trækker
generatorer, der laver strøm til arbejdet
på platformene.

Et kik ned
i en stor
skibsmortor.
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Jan bliver hejst op på en olieplatform i Tunesien af
den samme kran, som der skulle repareres motor i.
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Guiana
”Tit så ved de ikke, hvad der er galt, når
de ringer. Det kan være meget værre
end de tror,” forklarer Jan, der ofte
oplever, at der er meget mere ødelagt
end forventet. Han medbringer altid en
30 kg’s værktøjskasse med sit personlige
værktøj. Ud over det bliver reservedele
og specialværktøj sendt i forvejen, da
det sjældent findes på stedet. Alligevel
resulterer fejlfindingen ind imellem
i, at der skal fremskaffes yderligere
reservedele. Det betyder ventetid for Jan.
Sådan var det også i Guiana i
Sydamerika, hvor Jan skulle reparere en
skibsmotor ude i ”ikke rigtig noget”. Her
kom han til at vente i ti dage på en ny
motor, og det blev nogle rigtig gode dage.
”Guiana er en tidligere engelsk koloni,
hvor alle taler flydende engelsk.
Befolkningen er meget blandet. Der

Kaieteur Falls i Guiana har et frit fald på 250 meter,
hvilket er verdens længste. Det var en meget stor
oplevelse for Jan at opleve det på nært hold ude midt
i junglen.
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er efterkommere efter sorte slaver,
indere, hvide og indianere og en masse
forskellige religioner. Alle lever i fred
og fordragelighed, og det hele er lidt
gammeldags. Befolkningen lever af ris
og sukkerrør, og der er nærmest kun en
vej gennem landet. Jeg blev sejlet op
ad en flod for at komme ud til skibet og
havde en chauffør, som kørte rundt med
mig,” siger Jan. Han så dele af junglen
og hørte, at andre dele af junglen var
fredløst område. Enten pga. narko eller
pga. udvinding af guld og diamanter, hvor
ingen tilsyneladende vidste, hvad der
foregik ud over, at korruption var meget
udbredt. En helt speciel oplevelse for Jan
var en tur med fly ud i junglen til Kaieteur
Falls. Det er verdens største single drop
vandfald. Her falder vandet 250 meter
ned fra klippen i den disede og ældgamle
jungle. Fantastisk.
Jan har repareret motorer over det meste
af verden. New Zealand, Australien, Kina,

Sydamerika, rigtig meget i Skandinavien,
Grønland, De Baltiske lande, Færøerne,
Canada, Mellemøsten, Singapore mange
gange, Tunesien, Egypten, Kenya,
Tanzania, Congo, Elfenbenskysten og i
hele Europa. Dvs. alle steder med megen
søfart. Det er stort set kun Rusland, at
han ikke har været i. Langt de fleste
steder er fredelige; men Jan kommer
også til farlige destinationer ind imellem.
Sådan var det fx i Nigeria, hvor Jan blev
hentet af bevæbnede vagter i lufthavnen.
De transporterede ham frem til en
helkopter, der fløj ham væk fra land og
direkte ud på boreriggen, hvor arbejdet
ventede.
Chef for ludfattige arbejdere
”Der er mange specielle steder. Jeg
ser ting, som man ikke ser som turist.
Bagsiden. Jeg ser de mennesker, der
arbejder, og det er ind imellem under
slavelignende forhold, hvor de kun lige får
en løn, som de kan overleve af,” fortæller

Jan, som får stillet en håndfuld hjælpere
til rådighed, når han kommer frem som
boss. Hjælpernes faglige kunnen er
yderst begrænset, så Jan sætter dem
fx til at gøre de mange motordele rene
eller hjælpe med at fragte de tunge
reservedele.
”Hvis du glemmer at spænde en bolt, så
kan det hele ryge i luften. Efter service
skal det virke!” siger serviceteknikeren
fra Lihme, der kontrollerer alting og også
bruger en del tid ved computeren med
dokumentation og rapportskrivning. Jan
er rigtig glad for arbejdet, hvor han er væk
hjemmefra et sted mellem 120 og 150
dage om året. Når han kommer hjem efter
tre uger på en borerig eller om bord på et
skib, foretager han sig noget helt andet.
”Så trænger jeg til at komme ud at gå en
tur i naturen,” siger Jan. Han går ture i
området og tager på jagt i jagtsæsonen.
Om to uger rejser han til Rio i Brasilien for
at tage sig af en garantisag.

13

Den sorte Frederiksborgheste
var oprindeligt stridsheste
og siden fornemme
køreheste. De hørte til i de
kongelige stalde og firspnad
havde samme værdi som
kronjuvelerne.

Dyr til eftertiden
Af Marianne Husted

”Det må ikke ske, så dør den stamme
ud,” sagde Keld Holm til sig selv for 11 år
siden, hvor Frederiksborghesten O Bella
Glerup stod til at blive sendt på slagteriet.
Han købte O Bella. Og reddede dermed
både hoppen og den eneste danske
stamme af sorte Frederiksborgheste, der
eksisterede. Nu er stammen videreført
hos Keld i Vadum Østergaard.
Stridsheste
På Det Kongelige Bibliotek ligger alt
dokumenteret for racen, der går tilbage
til Cistercienserordenen på klostergodset
i Esrum. Efter reformationen overtog
kronen godset og reformerede også
hestene på Frederiksborg Slot. Eksporten
af stidsheste var på den tid aftagende,
og nye egenskaber blev avlet ind i
Frederiksborghestene, så de blev
fornemme køreheste.
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”Det sorte er så svært og unikt at
avle frem. På Frederik II’s tid var det
dyrebareste, man kunne forære til nogen
et firspand Frederiksborgheste. Det
havde samme værdi som kronjuvelerne,”
fortæller Keld, der glæder sig til at
fejre 325-året for stambogsføringen af
Frederiksborghestene. Han fik O Bella
ifolet på Sjælland, og hun fødte den
kulsorte hoppe, Munkevangens LaFiere,
i 2010. Hun er god. Det vidste Keld
allerede, da hun var et døgn gammelt.
Lavader og kapriolier
Da kunne hun lave både lavader
og kapriolier. Begge dele er levn fra
stridshestene og betyder, at føllet kunne
sparke henholdsvis vandret bagud i luften
og vandret fremad. Keld kunne se, at det
foregik med stor smidighed, så han havde
store forventninger til LaFiere.
”Frederiksborghesten er en ædel
kørehest, der skal gå med høj rejst hals

og løftet hoved, ” forklarer Keld og fløjter
på LaFieres første føl, Tarzan. Den sorte
hingst kommer springende, bremser op
og får et klap. Både han og LaFiere har til
fulde levet op til Kelds forventninger.
LaFiere har vundet mange priser. Hun har
været skuets bedste hest ved dyrskuet
i Skive med 24 point og ærespræmier.
To gange har hun vundet Nissens legat,
ved landsskuet i Herning har hun opnået
topplacering med ærespræmie, og i 2009

blev hun kåret til årets hoppe, hvor hun
havde Tarzan med som føl på fløjen.
”Tarzan er den første færdigkårede sorte
hingst siden 1945. Han blev avlsgodkendt
som 2-årig, som 3-årig og igen som
4-årig, hvor han blev færdigkåret. Her

Xantine
Keld Holm fra Vadum ved Lihme er
avlsmand og hans hjertesag er at
bevare gamle danske dyreracer. Han
er på udkik efter får og køer og vil
gerne høre fra folk, som ved, hvor de
gamle besætninger findes.
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fik han topkarakteren 10 i opførsel og
temperament i stald og ridning,” fortæller
Keld om hesten ved sin side. Han har
avlet Frederiksborgheste i 26 år og har
altid gået op i at fremavle rolige heste.
Tilbage til de kongelige stalde
Yderligere et sort føl er kommet til på
Østergaard. Det er Libertin, som har sit
franske navn efter en af hestene, der
optræder i hoffets gamle stambøger på
Det Kongelige Bibliotek. I slutningen af
1800-tallet blev statsstutteriet afviklet i
Danmark.
”Siden da har vi som det eneste land i
Europa ikke haft et statsstutteri,” siger
Keld med beklagelse. Han håber dog, at
de renstammede sorte heste fra Vadum
på et tidspunkt vender tilbage til de
kongelige stalde. Foreløbig er Tarzan godt
i gang med at give generne videre, bl.a.
til sjællændere, som tager turen til Lihme
for at få deres heste ifolet. Sidste år blev
der udtaget otte hingste til den danske

Hvidbrystede landænder,
vildfarvede landænder,
gøgespættede landhøns
og sorte landhøns har også Keld
Holms interesse.
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genpuljefond for bevaringsværdige dyr.
Tarzans sæd er med.
Bevaringsværdige dyr på Østergaard
”Man er ved at vågne op fra statens
side og har fundet ud af, at det er
vigtigt, at vi bevarer Frederiksborgracen
for eftertiden,” mener Keld, der også
arbejder for en reetablering af et fysisk
statsstutteri, som kan sikre det fremtidige
avlsarbejde. Hans hjerte brænder for
en bevaring af de gamle danske racer,
som han anser for vores to- og firbenede
kulturarv. På sigt har han en drøm om at
gøre Østergaard til en genpuljebesætning
af bevaringsværdige danske racer.
Ud over Frederiksborgstammen har han
allerede nu hvidbrystede landænder,
vildfarvede landænder, gøgespættede
landhøns og sorte landhøns.
”Min hjertesag er at bevare besætninger.
Jeg har planer om at få får og køer,” siger
Keld og efterspørger folk, der ved, hvor
de gamle besætninger findes.

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

Åbningstider i efteråret:
Fredag kl. 16.00 - 22.00;
lørdag og søndag kl. 12.30 - 22.00
Samt efter behov ved min. 20 kuverter.
Bordbestilling 97560166 - laila@restaurantgyldendal.dk
V. Hærup Strandvej 30, 7860 Spøttrup
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Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Maling · Værktøj · Arbejdstøj · Brændeovne · Haveredskaber
Plæneklippere · Postkasser og alt i byggematerialer
Åbningstider:
Mandag-fredag: 7.00-17.00
Lørdag:
8.00-12.00

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

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

Mandag til fredag: kl 8.00-18.00,
Lørdag: kl 8.00-12.00, Søndag: kl 13.00-17.30
Gadekæret 20, Vejby, 7860 Spøttrup
Tlf. 97566394
Find os på facebook

EN OPLEVELSES-BUTIK
Kom og oplev Tingfinderiet; et anderledes loppemarked. 800 m2 retro,
rå romantik, antik og nostalgi. En rejse i tiden med gamle ting og møbler
til kreativ boligindretning. Se 360o visning på hjemmesiden.
Åbent fre-lør-søn kl. 13-17. Ferie og helligdage ekstra åbent.
Se www.tingfinderiet.com
Buksager 9, Krejbjerg, 7860 Spøttrup. Tlf. nr. 3052 9960
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AKT-KRAP
2012-13 i Skive
Skive – Viborg • Tlf.: 8660 1171
PsykologCentrets Skive afdeling: Ågade 10, 1 sal 7800
Skive (Søndercentret)
PsykologCentrets Viborg afdeling: Li.Sct. Pederstræde 8,
8800 Viborg
PsykologCentret tilbyder psykologisk behandling
/samtaler hos autoriserede psykologer – ring gerne og hør
mere om hvad vi kan hjælpe dig med på Tlf.: 86 60 11 71.
PsykologCentret udbyder igen i 2013-2014 forskellige
KRAP uddannelser – se mere om de enkelte uddannelser
på www.PCaps.dk

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

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

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

Alt indenfor
El-installationer
Landbrugsinstallationer
Industriinstallationer
Erhvervsservice
Tilbudsavisen er på
Tele/Data
gaden:
IHC-installationer
- fyldt med fantastiske tilbud
Hårde hvidevarer
Skulle du mod forventning ikke have
fået avisen er du velkommen til at
Radio/TV
hente en i butikken eller du kan se
den på: www.ballingel.dk
Elektronik

Åbningstider:

forhandler

Mandag, Tirsdag og
Torsdag 09:30 - 16:30

Fredag 09:30 - 17:00
Lørdag 10:00 - 12:00

Balling el A/S
97 56 42 44

forhandler

Nørregade 8 - Balling, 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 42 44 - mobil 40 80 66 66
info@ballingel.dk - www.ballingel.dk
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GOD GAMMELDAGS GRILLMAD:
Grill pølse
18,Pølsebrød
7,Ristet hotdog
25,Fransk hotdog
25,Pommes frites
25,Pølsemix (lille)
45,Pølsemix (stor)
65,Kebabmix
65,Kebabmix m/ekstra kød
75,Kyllingemix
65,Kyllingemix m/ekstra kød
75,½ Kylling, m/pommes frites
75,½ Kylling m/salat
75,½ Kylling m/agurkesalat
55,500 g kylling i ½ kylling
10 Kyllingnuggets
m/pommes frites
7 Kyllingenuggets m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/pommes
frites og salat
2 Kyllingespyd m/ salat og
ﬂütes
5 Hot Wings m/pommes fritessalat og barbecuesauce
Big Burger
Cheese Burger
Bacon/Cheese Burger
Bacon Burger
Jumbo Burger
Jumbo Burger – Bacon/Cheese
Kebab Burger
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75,65,65,65,75,50,5565,60,65,75,65,-

&

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

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

85,-

85,-

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

&

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

50,55,50,70,-

45,45,45,-

35,-

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

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
Frem til påske har vi lukket
mandag, tirsdag og onsdag.
Dog ikke i ferier, hvor vi har åben
alle dage pånær onsdag.

Glade lørdage med

Live musik!

Musikoversigt på www.lemby.dk
23

Vores nye medborgerhus
Af Lissie Hermansen

Arbejdet med ombygningen af Lihme
skole til vores nye medborgerhus/
kulturhus blev så småt startet op lige
før sommerferien. I begyndelsen af juli
kom alle håndværkernes tilbud i hus –
beslutninger blev taget og kontrakter
underskrevet imens en flok af frivillige
( ingen nævnt, ingen glemt) satte i
gang med at klargøre bygningen, så
håndværkerne kunne komme til. De
startede med meget nedbrydning,
oprydning af brokker og fjernelse af al den
gamle vvs installation fra centralvarme,
vaske, toiletter o.s.v. Senere blev vægge
og gavlen fjernet, og den gamle skole
blev delt i to selvstændige bygninger,
børnehaven og medborgerhuset.

Nu er de professionelle håndværkere
så igang med genopbygningen af
skillevægge, nye gavle, isolering, nye
vvs- og el-installationer. Vinduer og døre
flyttes rundt, og passes til – gavlen ud
mod børnehaven er nu næsten færdig
udvendigt, og flot ser det ud, for nu kan
man begynde at ane det endelige hus,
med ude-køkken/grillplads m.m.
Jens Johan Christensen, der er den
daglige byggeleder, gav en guidet tur
rundt i huset, og undervejs forklarede han
de forskellige rum og hvilket arbejde der
er lavet og hvad der stadig mangler. Jens
Johans fortæller om myg, han var oppe at
slås med, da de skar de gamle rørføringer

Der er store maskiner til det grove
- her gennembruddet mellem
vuggestuen/børnehaven og
medborgerhuset.
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De flittige Lihme-boere holder en
pause udenfor.

25

ned. Om de mange læs af murbrokker
der er kørt væk. Om puslespillet med at
få vinduer og dørpartier vendt op og ned,
så det hele kommer på plads. Vægge der
bliver fjernet og bygget op igen - hvordan
ude-køkkenet kom på plads med beton,
stolper og beklædning. Hvor der skal
være udluftning – opvaske rum – køkken
- grovkøkken – lille sal og store sal .
Det hele bliver vakt til live så levende
og engageret fortæller han om vores
nye medborgerhus. På spørgsmålet om
hvordan han styre det hele siger han at
han er på pladsen hver dag og har hele
tiden kontakt med alle håndværkerne, og
om den frivillige indsats siger han: ”Jeg
bruger sms-beskeder, når der skal bruge
ekstra hænder, vi har lavet en liste med
frivillige, der har lovet at give en hånd

Nedbrydning i den gamle
gang langs klasselokalerne.
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med. Dem kontakter jeg flittigt”. Jens
Johan fortæller, at den 1. december er
de professionelle håndværkere færdige
med deres arbejde, og så skal der flere
frivillige i gang. Der er projekter udendørs
med fliser, udemøbler og oprydning,
beplantning og indendørs projekter med
rengøring, indretning og etablering af
Lihmesamlingen og meget andet. Jo, der
er stadig meget at tage fat på, og alle, der
har lyst, kan stadig nå at være med ved
at kontakte Jens Johan Christensen, som
påregner at der bruges ca. 2.000 timers
frivilligt arbejdet, inden huset står færdigt.
Og til den tid er det jo dejligt at kunne vise
det frem og så sige: ”Se – det var jeg med
til at få bygget”. Vi følger op på byggeriet i
det næste nummer af Lihme Bladet.

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

Kirsten Munkesø
Munkesø
Kirsten
Nørregade 9,
Nørregade
9, Balling
Balling
7860 Spøttrup, 9756 4167
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Den helt fantastiske udsigt fra vores altan i Budva,
Montenegro.

Rejs til Budva i Montenegro
Af Ann Balleby

Vi havde aftalt, at vi skulle besøge Claus
Mikkelsen i Kosovo i efterårsferien,
men vi ville også gerne et smut ud til
Adriaterhavskysten.
Vi fandt byen Budva med 14.000
indbyggere. Og hvilket fund.
Vejrudsigten var elendig, så jeg havde
tænkt, at vi kunne købe vin, brød og
ost til hygge på værelserne. Men da vi
ankom søndag aften ved 19-tiden var der
22 grader varmt. Dagen efter købte vi
badetøj og hoppede i havet.
Montenegro var et af de lande i exJugoslavien, der slap billigst gennem
Balkankrigene. Det er fra naturens hånd
også et lykkeland med vild skønhed
i nogle af verdens længste kløfter –
Europas svar på Grand Canyon.
Budva ligger med bjergene i ryggen
og har altid været et feriested for rige
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og kongelige. Nogle af vores tids store
stjerner holder ferie i Budva.
Vi rånød ferien bl.a. med mad på vores
altan med den bedste udsigt, jeg har
ferieret med. Vi gik også i byen og spiste
- og man spiser både rigtig godt og rigtig
billigt i Montenegro.
Det blev også til en sejltur rundt
i bugten,en kulturtur i den gamle
bydel, dukkerter i svømmepølen og
solnedgangshygge på en cafe på
stranden med sand mellem tærerne.
Resten af ferien var vi i Pristina,
Kosovos hovedstad, hvor Claus arbejder
som udsendt for NATO. Her så vi
hele hans lejr, så hans værelse, traf
hans kolleger og havde en stor og lidt
nationalstolt oplevelse, da vi var ude
til DANCON-march - en march som
danske kontingenter er kendte for i det
internationale militære miljø. Dertil fik vi
tid til at nyde, studere, shoppe og spise
godt i Balkans lækre køkken.

En nedlagt kirke i Budvas
gamle bydel, som bruges
som galleri.

Drengehygge på Budvas torv med
bjergene i ryggen.

Sveti Stefan er en ø, som er omdannet til mondænt luksushotel
for de rige og berømte.

Solnedgangshygge på stranden ved
Budvas gamle fort.
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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

Borgermøde om landsbyudvikling 2016-2028
sammen til 2 store grunde,
samtidig gøres byggemodningen
færdig med lys og vej.

Af Lissie Hermansen

Skive kommune har bedt landsbyerne
i kommunen om at kommentere
den kommende kommuneplan for
landsbyudviklingen 2016-2028,
derfor inviterede borgerforeningen til
borgermøde tirsdag den 15. september
2015.
Interesserede blev mødt med kaffe
og småkager. Christina Kjeldgaard
gennemgik kommunens forslag til Lihme
landsbys udvikling for 2016-2028.
Herefter summede vi i mindre grupper og
fandt frem til vores synspunkter, positive
og negative i forhold til kommuneplanen.

•

Tilflytningen af nye borgere
til byen, samt nybyggeri på
privatejede grunde i byen,
kræver at de nuværende
byggekrav i området lempes og
sagsbehandlingstiderne afkortes
væsentligt. For at få gang i nyt
byggeriet kunne byggegrunde
sælges med byggepligt for
højeste bud.

•

Det er ikke attraktivt med de
foreslåede skovområder øst
for Ålbækvej da de vil skærme
for udsigten. Derimod vil et
skovområde vest for Ålbækvej
være ideelt og give læ til byen.

•

Der skal ikke etableres endnu
et aktivitetsområde i midtbyen.
Vi vil have fokus på området
omkring det nye medborgerhus,
hvor byens aktiviteter vil være.
I stedet for et rekreativ område
i midtbyen kunne der etableres
en frugtplantage/arboret så den
foreslåede sti vest om byen
stadig kan blive en realitet.

•

Vi har et ønske om cykelsti til
Ålbæk strand.

•

Vi har et ønske om stier af
stenmel til Gyldendal og Kås.

•

Mere fokus på vedligeholdelse af

De enkelte grupper fremlage deres
forslag til planen og derefter blev der
debatteret og til sidst, ved Christinas
faste hånd, styret frem mod en fælles
konklusion.
De fælles beslutninger på et godt og
konstruktivt møde blev:
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•

Erhvervsområde 13.E1 skal
bibeholdes. Det er væsentligt for
udvikling af vores egn, at der er
en reel mulighed for at etablere
sig med decideret erhverv.

•

Lihme by skal signalisere
udvikling frem for afvikling.
Derfor skal det nuværende
boligområde 13.B4 bibeholdes
og der skal åbnes endnu en
mulighed for at bygge boliger
på sydsiden af Amtsvejen, lokalt
benævnt som Gartnerjorden.
Grundene på Rosenvej slås

fortove, veje og cykelstier
•

•

Vi opfordrer Skive kommune
til, at arbejde for en billigere
varmeforsyning.
Vi bakker op om øvrige forslag
fra kommunen og takker for
muligheden for, at komme med
vores ideer og synspunkter

Rettelser til byens faciliteter:
•

Der findes en dagligvarebutik
med post ind- og udlevering

•

Der findes en kombineret
børnehave og vuggestue

•

Befolkningsudvikling: Stigende.
Der var en stigning i 2014 på ca.
11 beboere

Lihme og agerlandet ligger i læ for
fjorden, men altid med fjorden som
klangbund.
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Kloakeringens sidste meter
Af Erik Hansen, ingeniør, Skive Vand

Et 3-årigt kloakeringsprojekt ved Hostrup
Strand nærmer sig sin afslutning. Det er
et projekt opdelt i tre etaper fra Hostrup
Hovedgaard mod øst til Gyldendal i vest.
Et stort sommerhusområde og enkelte
helårsboliger får nu skiftet deres udtjente
spildevandsanlæg til tætte systemer
med efterfølgende rensning på Skive
Renseanlæg.
Til gavn for naturen og vores sundhed
”Det kan ikke svare sig – det er spild
af penge!” Den møder vi indimellem.
Men her skal man huske på, at
spildevandsrensning og miljø ikke er et
spørgsmål om at tjene penge, men om at
passe på den natur vi har omkring os og
passe på vores egen sundhed.
Som det er i dag, er der
spildevandsanlæg, som i hele eller dele
af året står fyldt med grundvand. Andre
leder spildevandet ud i vandløb/grøfter
og fjorden. Vores øjne kan se, når nogen
smider affald, men at se spildevand i
naturen kræver et trænet øje.
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Sidste etape
Den afsluttende del af kloakeringen
omfatter Vester Hærup Strandvej fra
Bellisvej til svinget i bunden af Vester
Hærup Strandvej omkring nr. 39. Vi havde
håbet på at kunne lægge rør i grøften,
men en ældre betonledning, som bruges
til afvanding i området, gør, at vi lægger
kloakledningen i vejen.
Det generer altid områdets beboere
og gæster, når vi laver et sådant
indgreb. Derfor har vi været i kontakt
med dem, som har kendskab til, hvilke
forholdsregler vi skal tage. Her er der
bl.a. 2 x bådoptagning i oktober samt
kørsel til Restaurant Gyldendal. Skulle
andre i området have behov for særlige
hensyn, vil vi meget gerne hører fra jer.
Særlige hensyn kan være levering af
byggematerialer.
Læs mere om projektet på: Skivevand.
dk – Anlægsarbejder – Hostrup Strand
Etape III.
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Af Lihme Borgerforenings bestyrelse

Det helt store projekt for Lihme
Borgerforening er ved at blive realiseret:
Ombygning af dele af Lihme Skole til
Lihme Medborgerhus.
Lihme Borgerforening overtog dele
af skolen den 1. juni 2015, og vi
har siden været i gang, både med
frivillig arbejdskraft og professionelle
håndværkere.
Alt går efter planen, og vi regner med
at de dele af byggeriet, der udføres af
professionelle håndværkere, er afsluttet i
starten af december 2015.
Derefter vil der helt sikkert udestå en
række arbejder og oprydning, samt
færdiggørelse af udenomsarealerne, som
vi selv står for.
Økonomisk, så holder vi budgettet, men
der er stort set ingen økonomireserver, og
vi har kun afsat ganske begrænset beløb
til møbler samt løst og fast inventar. Hvis
økonomien ikke helt rækker til alle vores
ønsker og planer, vil vi senere kunne
investere i netop disse områder. Vi har
prioriteret, at få selve bygningen helt i top.
Der er en hel række frivillige, som
allerede nu støtter byggeriet. Det er
rigtig positivt og viser både interessen
for projektet og sammenholdet i vort
lokalsamfund. Vi kan fortsat godt
bruge yderligere frivillige. Jens Johan
koordinerer indsatsen, og kalder folk
til, efterhånden som der er relevante
opgaver, som vi skal løse med egen
arbejdskraft. Hvis du/I gerne vil hjælpe, så
ring eller sms til Jens på 4029 0454 eller
email: post@kviksalg.dk.
Sensommeren og efteråret er den
periode, hvor foreningens aktivitetsniveau
traditionelt er lavt. Men nu starter vi op
med banko den 9. november 2015, hvor
der er mulighed for at vinde anden til
Mortens Aften.

36

Vi tænder lys på Lihme Kirke og byens
juletræer fredag den 20. november 2015,
med fakkeloptog gennem Lihme, hvor vi
afslutter med æbleskiver og glög. Dette
arrangement gennemføres i samarbejde
med Lokalrådet for Lihme Kirke.
Samme weekend, søndag den
22. november 2015, holder
Husholdningsforeningen julemarked i
Lihme Forsamlingshus.
Vi har kontingentindsamling for 2016,
som starter allerede i december 2015, sådan som vi plejer. Vi kommer rundt til
samtlige fastboende husstande i Lihme
sogn. Hvis eventuelt ikke fastboende
gerne vil være medlemmer af foreningen,
bedes I kontakte formanden på mail:
clausvmikkelsen@hotmail.com. Vi vil så
sørge for et indbetalingskort.
Vi har samme kontingent, som for de
seneste år. 100 kr. for husstande med
én beboer, og 200 kr. for husstande med
mere end én beboer.
Der er en stor medlemsopbakning
til foreningen på hele 66 % af alle
fastboende husstande i Lihme Sogn. Det
er en fantastisk høj medlemstilslutning,
som vi håber, at alle fortsat vil støtte op
om, også for 2016.

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

04-07-2012 10:48:01

Bøgevej 4, Lem, Tlf.: 3051 0178

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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Arrangementer i Lihme
5. oktober kl. 14.30 Lotterispil. Medbring en lille gevinst. Lem Ældrecenter
8. oktober kl. 14.00. Torsdagsklub. Der spilles kort, bob, strikkes og snakkes. Lem
Ældrecenter
15. oktober kl. 14.00 Torsdagsklub. Der spilles kort, bob, strikkes og snakkes. Lem
Ældrecenter
22. oktober kl. 14.00 Torsdagsklub. Der spilles kort, bob, strikkes og snakkes. Lem
Ældrecenter
27.oktober kl. 18.00 Generalforsamling afholdes i Lihme Forsamlingshus. Lihme
Pensionistforening
28. oktober kl. 15.30 Generalforsamling i Kontaktrådet på ældreområdet for Lem,
Lihme, Vejby, Håsum og Ramsing i Lem Kulturhus
2. november kl. 14.30. Lotterispil. Medbring en lille gevinst. Lem Ældrecenter
9. november kl. 19.00 Bankospil. Lihme Borgerforening
10. november kl. 19.00. Underholdning med ”Jysk Danseorkester” Lem Ældrecenter
11. november kl. 18.00 Fællesspisning
12. november kl. 14.00 Torsdagsklub. Der spilles kort, bob, strikkes og snakkes. Lem
Ældrecenter
14. november: Arkivernes Dag - åbent hus arr. over temaet: Spøttrup kommunes
møbelfabrikker. Spøttrup lokalhistorisk Arkiv
16. november kl. 14.30. Oplæsning af en god historie ved Ane Marie Henriksen. Lem
Ældrecenter
19. november kl. 14.00 Torsdagsklub. Der spilles kort, bob, strikkes og snakkes. Lem
Ældrecenter
20. november kl. 19. Vi tænder lys i Lihme
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21. november kl. 14.00-16.00 Julestue. Lem Ældrecenter
22. november kl. 11.30-16.00 Julemarked i Lihme Forsamlingshus. Lihme
Husholdningsforening
23. november kl. 14.30 Skosalg ved Norlog sko og Smartex tøjsalg med mannequin
opvisning. Lem Ældrecenter
24. november kl. 18.00 Julefrokost i Lihme Forsamlingshus. Pensionistforening
sammen med Lem-Vejby Pensionistforening
26. november kl. 14.00 Torsdagsklub. Der spilles kort, bob, strikkes og snakkes. Lem
Ældrecenter
7. december kl. 14.30 Adventsmøde. Lem Ældrecenter
10. december kl. 14.00 Adventshygge Fælleshuset Valmuevej. Lihme
Pensionistforening

Gentagende arrangementer:
Vandretur sidste lørdag i hver måned. Mødested ved Brugsen kl. 8.00.
Stolegymnastik hver tirsdag kl. 14.30 i Fælleshuset.

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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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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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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Udlejning af havkajakker

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

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

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04

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

Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK

www.skp-el.dk

Sdr. Boulevard 7
7800 Skive
Tlf. 97 52 23 00

•
•
•
•

Ringvej 1, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 85 00

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Hårlokken

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

Østergade 9, Lem, 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Søndergade 3

• Balling

• 7860 Spøttrup

• Tlf.: 97 56 46 66

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

GALLERI

HENRIKSEN

GLASKUNST · MALERIER · SMYKKER
Jeg åbner gerne efter aftale

ADELGADE 8 LIHME – 7860 SPØTTRUP
MOBIL 29 80 03 50

WWW.GALLERIHENRIKSEN.DK
Følg os på facebook

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

ms
olfbane
dk

land
øttrup
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