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Langt ude i provinsen ligger Christiansborg og København!
Af Ann Balleby

I redaktionen har vi talt om, om en leder i
Lihme Bladet kan være politisk.
Denne tekst er!
For Christiansborg er da bare langt ude på
landet. Det er så provinsielt.
Hvis jeg var politiker, ville der blive lagt
vægt på det lokale og på det globale. Det
nationale og internationale er det, man har
dyrket i mange år nu.
Konsekvensen i mit liv har været, at mit
lokale tilhørsforhold møder despekt. Det
at vælge at bo på landet i stedet for i Kbh/
cph minder om at vælge at blive 2. rangs
borger.
Der bliver langt til alt! Til sygehus. Til
politistation. Til retsbygninger.
Bredbånd kan man kigge i vejviseren efter.
Og de endnu stærkere it-løsninger, dem
opgiver man på forhånd at levere til de
sidst 1½ mio. marginaliserede danskere,
som bor i ”den rådne banan” eller
”udkantsdanmark”.
Vejnet og togforbindelser er ikke forbedret
i mange år. Som jeg husker det, så er vejen
mellem Skive og Viborg lavet i 1960’erne,
og siden er ”forbedringerne”, der er lavet,
forskellige fornuftige, men trafiksænkende
sikkerhedsforanstaltninger.
Finanskrisen har gjort, at veldrevne og
økonomisk velfunderede virksomheder,
ikke kan låne penge med mindre, de
flytter virksomheden hen i nærheden af en
stor by.
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Og i på Christiansborg og i København
kan man kun se - nå ja, København og
Christiansborg.
Jeg tror, det gør vores land fattigt. Ikke
bare i en åndlig forstand, men også i hård
økonomisk forstand.
Mennesker, der bor, som vi gør, fx her i
Lihme, bliver anderledes. Jeg tror, det
betyder noget for mennesker at have
plads omkring sig og et langt udsyn. Jeg
tror, det betyder noget, at man kender
hinanden, og at man skal tage hensyn og
at der bliver taget hensyn - og set efter
folk.
Jeg tror også, at det betyder noget, at alle
må tage ansvar og initiativ. Og at det
betyder noget at det påskønnes, når
nogen tager initiativ og ansvar.
Jeg tror, at alt dette betyder, at her midt i
blandt os pludselig er enere, som kan
drive det vidt. Enere, som kan gå selv.
Et eksempel kunne være Thise Mejeris
Poul Pedersen.
I øjeblikket kvæler Christiansborg og
Københavns provinsialisme muligheder i
Danmark. Der satses på det kendte og
konforme, det hippe og gøjlede, det
forvoksede og fusionerede. Der er
for meget ”bling-bling” og for lidt ægte
innovation (Danmark scorer lavest i
Europa!) og gammeldags vovemod.
Slip ”udkantsdanmark” løs.
Se det var en politisk leder!
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Artiklens forfatter
Anne Marie Jørgensen på
møntvaskeriet - et af de flotte
resultater efter uge 8 på
Krabbesholm Højskole.
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Krabbesholm Højskole: uge 8
Anne Marie Jørgensen er fra Lihme og blev
student fra Skive Gymnasium i sommer.
Efter måneder med erhvervsarbejde,
opsparing og krydsede fingre for at få en af
de eftertragtede pladser er Anne Marie nu
på Krabbesholm Højskole.
Af Anne Marie Jørgensen

I Skive findes en højskole som i større
dele af landet bliver sat på flere meter
høje piedestaler pga. dens fokus på
kunstneriske fag som, arkitektur, design,
grafisk design, kunst og fotografi. Denne
højskole tiltrækker kreative unge fra hele
landet, og endda også unge fra lande
som Sverige, Norge, Island, Færøerne
og Frankrig. Med et sådant fokus på
kreativitet bliver der hurtigt skåret ind
til kernen, og det gør at der med jævne
mellemrum bliver spyttet den ene kreative
sjæl ud i samfundet efter den anden,
og spredes over hele landet og verden.
Og tænk; disse kreative sjæle får deres
baggrund fra Krabbesholm Højskole i
Skive.
Jeg vil nu tage udgangspunkt i en, for
os, almindelig uge. Samtidig med at
denne uge er helt almindelig, er den
som ingen andre. Hver eneste uge har
nemlig et nyt fokus. Dette fokus kunne
eksempelvis hedde, ”Konceptuel kunst”,
”Analog fotografi”, ”Portræt”, ”Parafrase”
og meget meget mere. Uge 8 er begyndt
på Krabbesholm Højskole, og denne uges
fotografiopgave hedder ”Modefotografi”.
Opgavens eneste krav er: flot fokus på
det ekstreme, tøj, locations, udtryk og
sidst af alt: alt skal være lækkert.
Dag 1, mandag:
For at give alle eleverne på fotografiholdet
et indtryk, og et nærmere indblik i, hvad
ugens opgave går ud på, starter vi ugen
med ’studiekræs’. Hele holdet er altså
samlet, og får viden og inspiration. Vores
grundviden får vi ved at se fotografen

David Lachapelle. David Lachapelle
er en af USA’s mest humoristiske og
surrealistiske mode- og kunstfotografer.
I denne dokumentar af ham ser man
hans arbejdsmetoder, og hvordan han får
modeller og kollegaer til at gøre tossede
ting foran hans kameralinse. Derefter
opdeles fotografiholdet i grupper af fire,
der skal brainstorme resten af dagen, om
hvad netop vi har fået af tanker og idéer
til opgaven.
Dag 2, tirsdag:
Tirsdag morgen, klokken er 9.15 og efter
en kort samling af hele fotografiholdet
kastes vi ud i grupper og går i gang med
vores projekter. I alle projekterne skal
vi bruge os selv som statister, modeller,
kameramænd og til at styre lyset.
Tirsdag er også dagen for vores gruppes
første fotoshoot. Det foregår i et af
Krabbesholms gæstehuse, hvor der er
indbygget badekar i gulvene. Billet bliver
præget af skum, modellens mørke hår
og et lettere brugt look. Efter mere end
7 timer er modellerne lettere opløst, og
billedet skulle være i kassen, nu mangler
der bare at blive ryddet op og gjort rent.
Redigeringen foregår senere, og skal
ordne små skønhedsfejl, fejlfarvninger og
måske endda flytte lidt på noget skum.
Dag 3, onsdag:
Onsdag står den på opsamling af
tirsdagens billeder, og så skal vi have
gang i et nyt fotoshoot. Denne gang
skal det foregå i et møntvaskeri i Skive
by. Møntvaskeriet skal danne en rå,
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men farverig ramme omkring et billede
med bløde blålige farver og sæbebobler
i stor stil. Her bliver en ny model sat
på prøve, og dette fotoshoot i et koldt
vaskeri tager mere end 4 timer. Resten
af eftermiddagen bliver brugt til at tage et
par billeder i skolens studie, der giver en
mere ren og enkelt farvet baggrund.
Denne dag tager vi også aftenen i brug,
og model tre skal op på dlg’s foderstof
bygningers øverste etage. Heroppe er
der dannet et støvet univers med støv,
spindelvæv og modellens skarpe linjer
i tøj og frisure. Halv tolv er alt materiale
klart til at blive båret ned, og der tages
mange kilo lysudstyr og kameraer på
skuldrene.
Dag 4, torsdag:
Torsdag formiddag skal fotografiholdet og
kunstholdet have undervisning sammen.
Krabbesholm er kendt for at have en
udvidet sans for at blande de forskellige
fag, hvilket giver en mulighed for at få
inspiration fra de andre fag. Men også
giver elever fra kunst mulighed for at
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blive arkitekter, hvis det er den form for
kreativitet, de ønsker at arbejde med,
som elev får man altså viden fra alle fag.
Formiddagen bliver præget af filmen
”Dogtown and Z-boys”. Denne film skulle
give stof til eftertanke om kunst, fotografi
og hvordan de forskellige miljøer skal
bruges, nu og senere.
Denne eftermiddag er hele holdet mere
eller mindre kvæstet, og beslutter sig for
at begynde at udvælge billeder. Ud fra de
mere end 1000 billeder der er blevet taget
de foregående dage, bliver udvælgelsen
lang og svær.
Dag 5, fredag:
Fredag ville normalt være projektets
sidste dag, hvor der skulle være
gennemgang, men denne uge er
anderledes, og gennemgangen foregår
først mandag.
Formiddagen foregår igen med at
gennemse billeder og aftale, hvordan
resten af dagen skal foregå.
Eftermiddagen bliver straks mere aktiv,

her skal gruppens sidste model bruges.
Det sidste fotoshoot bliver lidt anderledes
end de første tre. Det sidste er nemlig
modsat de andre tre med en mandlig
model, med et ønske om at hans billede
skal være mere rent og uden farver.
Modellen får opgaven at hoppe på
trampolin, og fotografen skal fange et
flyvende og aktivt billede, men med
modellen som et stillestående flyvende
motiv. Efter tre timers hopperi bliver
billederne lagt på computeren, og
der holdes weekend – for nu i hvert
fald. Denne fredag er der nemlig
fastelavnsfest.
Weekend:
Selvom det er lørdag, er det ikke ens
betydende med, at det er weekend. Nej
lørdagen står i redigeringens tegn. Lørdag
bruges i store træk på at redigere de
udvalgte billeder med små skønhedsfejl,
en anelse forkert belysning etc. Så de alle
er klar til printning søndag.
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Mandag skal billederne så hænges op
til skue for hele Krabbesholm Højskole.
De bliver hængt på karton og sat op i
højskolens spisesal.
Dette var så en almindelig uge på
Krabbesholm Højskole. En hverdag
med aktiviteter morgen, middag og
aften. Samtidig er det en højskole med
konstante deadlines og et kreativt og
seriøst fokus på, hvad der bliver lavet.
Når en uges forløb kan beskrives som
en spillefilms forløb, med optakt, klimaks,
nedtrapning og forløsning, hvem har
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så ikke lyst til at leve et liv i konstant
udvikling, i Skives kreative kerne?

Foto: Kim Jacobsen

Søskende fra Lihme på Lem
Ældrecenter
af Dorthe Dalsgaard

Irene Kjeldgaard (aktivitetsmedarbejder)
tog imod på Lem Ældrecenter. Hun
spillede airhockey med en af beboerne
og gav besked om, at han måtte finde en
ny makker, men det blev ikke lige nu, lød
svaret. Inde i opholdsstuen var der fyldt
af besøgende, som holdt torsdagsklub
og var aktive sammen med nogle af
beboerne på ældrecentret.
Aftalen var, at Kim Jacobsen (fotograf)
og undertegnede skulle mødes med
to tidligere Lihmeboere for at lave en
artikel til Lihme Bladet. 97-årige Tormod
Jeppesen og Ruth Olsen på 87 sad og
ventede på os inde i Tormods lejlighed.
Vi dækkede op til en kop kaffe, og
begyndte at snakke om løst og fast. Efter
at jeg havde spurgt om Tormod og Ruth
kendte hinanden fra Lihme begyndte Ruth
at grine hjerteligt, og Tormod svarede
efter nogen tid: ”Ja det gjorde vi - også
som søskende”. Som forberedelse var
det altså ikke nok at have styr på, hvor

Tormod havde boet på Valmuevej i Lihme,
og at Ruth havde boet på Ålbækvej i
Lihme over for forsamlingshuset. Jeg
beklagede meget, at jeg ikke var klar over
at de var søskende. De hjælpsomme
mennesker omkring bordet fik et herligt
grin, og vi snakkede videre.
Lokale kvinder lavede festmad fra
bunden af
Forsamlingshuset i Lihme har været
rammen omkring mange fester, og
Ruth havde fornøjelsen af at være
kontaktperson til forsamlingshuset i ca.
20 år. Sammen med en gruppe af lokale
kvinder påtog hun sig ofte at tilberede
maden til store familiefester. Ruth
fortæller om, at de engang startede med
at køre til Skive for at købe oksekød, og
hønsene blev leveret uden hoveder, og
skulle plukkes og ordnes. Det vil sige, at
alt blev lavet fra bunden af, og der gik
flere dage med forberedelse. Et år var
der ikke mindre end syv sølvbryllupper
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foruden alle de andre arrangementer i
forbindelse med bryllupper, begravelser
og foreninger. Huset var ofte stuvende
fuldt med omkring 150 gæster, og det
kunne kun arrangeres, fordi der blev brugt
bænke til siddepladser. Tormod kunne
fortælle om fester, hvor maden blev lavet
i forsamlingshuset, men at gæsterne sad
i en garage,
hvor der var
samlet ca. 300
mennesker.
Havepavillon
til stor glæde
for alle
De lejligheder,
som
søskendeparret
fra Lihme bor
i hver især,
ligger op ad
Hostrupvej,
hvor de kan
følge med
i trafikken
på vejen. Ældrecentret har et stort
haveareal, hvor der foregår mange
aktiviteter, og der er mulighed for at
færdes helt uforstyrret. Tormod glæder
sig til, at Irene og han skal hjælpe
hinanden med at tilplante drivhuset. Irene
fortæller, at høsten af cherrytomater og
agurker serveres som et friskt supplement
til middagsbordet. Sidst på sommeren
fik stedet en sti ned til ældrecentrets
havepavillon, til stor glæde for alle
beboere. Tormod fulgte med i, hvordan
det praktiske arbejde forløb, og han er
glad for at stien med fliser ser pæn ud i
dag.
Tormod har altid haft lyst til at følge med
i praktiske gøremål. Han fortæller om et
aktivt liv som landmand sammen med
Margrethe på Vester Hærup Strandvej, og
glæden ved at dyrke grøntsager sammen
med naboerne på arealet, hvor Valmuevej
er i dag. Ruth siger, at det jo er 20 år
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siden, og hun begynder at fortælle om,
at de begge har gået på Ålbæk Skole. Vi
fandt Lihme Bladet fra december 2009
med artiklen om Ålbæk Skole og så
billeder af lærerparret. Ruth fortalte, at
hun havde været barnepige for forfatteren
til artiklen.
Afstande og
transport er
forandret
Tormod og
Ruth husker
tydeligt,
at der var
hestebokse
i forbindelse
med brugsen
og andre
steder i byen.
Medens ejerne
var på farten,
blev der lavet
Foto: Kim Jacobsen
aftaler med
lokale om at
fodre dyrene i
dagtimerne. Hvis roerne stadig lå der, når
man kom tilbage, var det ikke populært.
Som børn husker de begge, at de ofte
skulle gå i al slags vejr, og turen fra
trinbættet på Nørrehede kunne være
barsk. Tormod minder om, at det var
dårlige hjulspor, som førte dem hjem
til Ålbækparken og ikke veje, som vi
kender dem i dag. Som ung var toget
forbindelsen til omverdenen, og først i
1963 investerede Tormod i familiens
første bil, som var en Saab, som de
beholdt i 26 år. ”Vi kørte ca. 100.000
km i bilen og vi skulle have kørt noget
mere, men det gjorde vi ikke,” konstaterer
han. Familien Ruth og Herny har klaret
transporten med cykel fra Sønderhede,
og Ruth beskriver, hvordan børn har
siddet på styret og senere bag på, indtil
alderen var til selv at cykle. Selvom
Tormod og Ruth er bosat på deres
hjemegn, har de begge været på

højskoleophold i Tommerup på Fyn. Det
var en indremissionsk skole, og denne
kultur holdt begge familier ved lige ved
at deltage i fællesskabet omkring Lihme
missionshus. Der var hver vinter seks
møder med missionærer, og Tormod
syntes, at aktivitet var dejligt, ellers skete
der ikke det store om vinteren.
Vi spiller bob!
Bevægelse er utrolig vigtigt for alle
beboere på ældrecentret, og Irene prøver
at motivere beboerne ved ikke at kalde
det for gymnastik, fordi det
klinger mindre godt i mænds
ører. I går havde ældrecentret
besøg af en gruppe børn fra
Birkely, børnehaven i Lem,
og de deltog i en fælles
bevægelsestime. Irene fortæller
om kreative aktiviteter, som hun
laver sammen med beboerne,
men Tormod og Ruth er mere til
alle former for spil. De er begge
ivrige bobspillere, og Irene har
skaffet et stativ til bobpladen
så man kan sidde ned at spille.
Vi afslutter besøget med et
spil bob, hvor Ruth og jeg
spiller mod Tormod og Irene.
Søskendeparret holder øje med
spillet, og vinderblikket kommer
frem i øjnene på Ruth, som

spiller efter reglerne.
Stemningen på
ældrecentret er
munter, og der er
mange tilbud i løbet
af ugen. Irene er
meget glad for, at
pensionistforeningerne
bakker op omkring
arrangementer på
centret. I weekenden
kan der ifølge Tormod
være lige stille nok,
men så kommer vi
Foto: Kim Jacobsen
til at tale om katten
Cornelia. Den er
meget velkommen i de fleste lejligheder,
og bor trygt på Lem ældrecenter, ligesom
alle oplever, at beboerne trives i de
hyggelige rammer.
Irene slutter af med at vise os
beboerbladet for Lem ældrecenter, og
fortæller om aktivitetskalenderen. Blandt
alle aktiviteterne kunne vi se, at der er
loppemarked på Kåsvej i Lhme den 18.
august fra kl. 10.00 til 14.00.

Foto: Kim Jacobsen
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En billig gave!
Af Ane Marie Henriksen

En gang fik min 7. klasse en gave til
konfirmation, så gik det over til at være en
blomst, men så fik jeg ideen til at ”straffe”
dem lidt efter 7 års plager, som de påførte
mig, og så fik de denne svada:
Til 7. klasse på konfirmationsdagen
søndag den 5. maj 1991
Engang på et landkort en prik jeg så,
hvad er dog det der langt ude i det blå?
Af sted det gik for fulde klem,
Da vi nåede ”Betryk” var der meget langt
hjem.
En vinterdag med himmel høj
jeg kom første gang til ”wor bette bøj”,
på skolen i byen ”de små småtter” gik,
af dem forsigtige smil jeg fik.
Siden skolen mig i blodet sad
at komme tilbage jeg gerne gad,
hvad her er sket og stadig sker,
skulle opleves af mange fler’.
Nu sidder jeg i saksen med 7. klasse,
De råber, de tror, de kan en masse.
Lad os tage et kik på den lille flok,
i det stor og hele er de gode nok.

Til at drille har vi en ekspert,
det fik Jan vist meget tidligt lært.
Ved siden af ham den flittige Elmer,
før tingen er gjort færdig, han ikke helmer.
Vil i godt humør man gerne være,
så kan man meget af Berith lære.
Man ikke fejl skal tage af Hanne,
hun meget hurtigt en lussing kan pande.
På Lene kan man dårligt se,
før hun begynder højlydt at le.
Og Ann hun kommer ilende,
så sød og glad og smilende.
Karina en mening om alting har,
hos hende man får et hurtigt svar.
For Anne maden er livets lykke,
hun snupper gerne det sidste stykke.
Vil noget om fodbold man gerne lære,
er det godt i nærheden af Stefan at være.
I klassen Kirsten er kvik og god,
men omkring hende er et værre rod.
Kan noget vi af lære af Louise,
må det være at blive dygtig til at fnise.
Hvis Evald noget drøfte vil,
ja, så må vi alle lægge øre til.
At Tonni har en gevaldig stemme,
har vi aldrig fået lejlighed til at glemme.
Af stærk misundelse de andre må blegne,
når de ser, hvad Tommy kan tegne.
Jeg ønsker jer alle af lykke en masse,
med tak for de 7 år til 7. klasse.

Fremtidige konfirmationsdatoer
I forlængelse af den ny fælles skolestruktur i området er konfirmationsdatoerne
ordnet, så børnene kan konfirmeres i deres hjemsogn og stadig følge
kammeraterne på skolen til bl.a. Blå mandag.
Konfirmationsdatoer i Lihme:
Lørdag den 21. maj 2011
Lørdag den 5. maj 2012
Lørdag den 27. april 2013
Lørdag den 17. maj 2014
Har man behov for selv at regne videre, så falder konfirmationen lørdag efter
St. Bededag.
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Niels Husted på Svingårdsted er 83 år
og aktiv landmand med 43 hektar, egen
LARS BONDE
· BILSTRUPVEJ
· 7800 SKIVE
· TLF. 97 52 62 20
mejetærsker
og griseavl.
I interviewet
www.skive-trykluft.dk
fortæller
Niels
om
sit
liv.
Skiveegnens største skov- og havebutik

stort materiel
udlejningsprogram
Af Ann Balleby

Hårlokken
v/Hanne Ravnborg
97 56 88 88

Hostrupvej 3, Lem, 7860 Spøttrup

Niels Husted blev født i 1925 på slægtsgården
Svingårdsted 1½ km syd for Lihme. Jorden
derude har været i slægtens eje siden 1645.
Han fik en yngre søster – forældrene var
”modne mennesker”, da de fik børn.

Niels gik i skole i Lihme, men blev efter ét
år flyttet til Ålbæk skole, hvor hans farbror
det drejer sig
var lærer: ”Måske har jegHvad
været enten
uartig eller
noget”, fortæller Niels med etom
smil.
Det var til mindre
materiel
fem km på cykel eller gåben.
opgaver i hjemmet eller

større erhvervsopgaver,

www.skp-el.dk

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

Lihme Frisørsalon
Amtsvejen 6, Lihme
97 56 01 04
Åbningstider:
ons-fre kl. 8-17.30
og lør kl. 8-12

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)

En nabokone var på besøg hos Niels’ mor,
har vi det du skal
da han kom hjem kl. 5 om eftermiddagen.
Nabokonen sagde: ”Det har været en lang dag bruge!
Niels.” Niels svarede: ”Ja, men en skøn dag.”

Klik ind på
Fra sin barndom husker han, www.skive-trykluft.dk
at man nogle
os på
gange var på besøg hos familien eller
i Lyby.kontakt
Det
var langt væk. Transporten foregik med ”lille
9752 6220
bil” en art taxi, som kørte ud fra Lihme.og hør om de
Lillebilmanden hentede familien hjemme på
mange
gården, kørte dem til Lyby og ventede til de
muligheder!
skulle hjem igen, så han blev budt ind i stuen
til kaffe og aftensmad
medleje
resten af selskabet
Salg og
og kom dermed af
tilalle
at kende
typer hele familien.
Nogle gange skulle
dentillille
Niels på ferie
trailere
private
og erhverv!
hos morbroren helt
ovre på Mors – morbroren
var den i familien, som boede længst væk. Så
cyklede Niels til Ny Mølle, hvor han hejste
et bræt, så færgemanden kunne se, at der var
en, der skulle med færgen. Der kunne så godt
gå noget tid med at vente på færgemanden,
for hvis han f.eks. lige var ved at rense roer,
så skulle han jo først have hesten spændt fra,
før han kunne komme i robåden og bringe
passagerer over.
Niels har en alder, så han kan huske, hvordan
en masse handlende kom ud til gårdene:
manden med lertøj, hosekræmmeren,
brødmanden, slagteren, fattige arbejdsløse
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Mads Møllers erindringer 12
Af Ib Svenningsen

Der er jo lidt kancellistil over brevet far
skrev, det hørte jo tiden til, men han gør
ret godt rede for de hjemlige forhold.
Hvad det er for et arbejde, han omtaler,
men som han ikke vil fortælle om før
næste gang, ja, det kender jeg ikke noget
til, det kan være noget angående jordens
drift, det kan også være skriverier.
Far havde jo lidt bestilling med at skrive
skøder og dokumenter, men det gav
ham vist ikke andre indtægter end et
par kaffepuncher. Men en gang ved
jeg, han tjente 2 svingende læs træ
fra Kås skov, men det er en længere
historie. Bartholinernes gravkapel
var blevet indrettet til våbenhus ,
deres smålevninger var kastet ned på
kirkegården, og de beskrevne blyplader,
der havde ligget på kisterne, var sammen
med noget bly, der var henstillet i kapellet,
smeltet om og lagt på kirken. Om dette
var med Coldings vilje eller ikke, ved
jeg ikke, men kort efter stod der en
harmdirrende artikel i Skive Avis (30
jan. 1861) om den gerrige herremand,
der ikke agtede de gamle Bartholineres
minde mere, end at han omsmeltede
deres gravplader for at benytte dem
Andelsbyen Lihme, 1913: Bagerst ses Kås Mølle.
Fra venstre: Adelgade 3 - Træskomand, 4. Smeden, 1. Lihme manufaktur, Amtsvejen 1 Slagteren, nr. 2 - Ivan Dahls hus, nr. 1 Købmandsgården, Albækvej 2 - Prebens hus, og
forsamlingshuset. (Foto af Niels Sørensen, Lem)
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som tækkemateriale. (I 1680 inddrog
Bartholinerne våbenhuset til gravkapel
for slægten. Indgangen blev 1680 flyttet
til kvindeindgangen på nordsiden. I
1760 flyttedes den til tårnets vestside
for endeligt i 1860 at blive ført tilbage
til den nuværende indgang. 2 blyplader
fra 1796 over assessor Wandborg og
hustru blev dog reddet, og er i dag opsat i
våbenhuset.)
Meget ulykkelig kom Colding op til far
og bad ham hjælpe sig med et svar til
smædeskriveren, som vist nok var pastor
Schaarup. Det gjorde far, og så glad blev
Colding derover, at han lod 2 læs træ
køre op til skolen.
Peder Christian Madsen var indehaver
af den største gård (Adelgade nr. 42), og
han vidste det nok også. Han ville gerne
kaldes ”æ mand i Lihme” og skulle gerne
have stor plads til at vende sig i. Nu var
det overgået ham, at han var blevet valgt
til formand i en Hesteforsikringsforening,
og i den anledning kom han engang til far
og sagde:”Vi skal ha generalforsamling
i den her forening, ka di et opsæt et par
ord om de´ te avisen? A kund´måtten fo

sjæl gjør et, men hår formelig et ti te de!”
Men far svarede:”Det har jeg heller ikke!
”Så måtte den store mand tage skeen i en
anden hånd, og far hjalp ham til rette.
Jeg ved ikke noget særligt om fars
skolegerning. Han hørte jo til den gamle
skole, og undervisningen er vel sagtens
gået efter den gamle formel, at hvad
barnet ikke fik i hovedet, fik det på siden
af det. Far var heller ikke nogen stor
sanger, den anden lærer i sognet, Hans
Thomsen i Ålbæk, lige så lidt. Når der så
skulle synges en salme, de ingen melodi
havde til, flikkede de af brudstykker fra
andre melodier et produkt sammen,
som de så anvendte, men det var nok
ingen særlig nydelse at overvære denne
salmesang.
Far kom meget ud. Han havde et lille
landbrug, hvilket var en af årsagerne til,
at han så ofte skulle ud. Nå, så var der
hans skriverier for folk, der også ofte
trak ham fra hjemmet og endelig hans
fingerfærdighed, der gjorde, at han kunne
doktorere på ure og maskiner. Alt dette
gav altid en puns eller en del snapse af
sig, og far fik ofte for meget. Mor havde
det ikke altid godt i fars sidste leveår. Han
døde den 10. maj 1865.
Det eneste jeg husker fra begravelsen
var, at degnen Wistoft fra Nørlem gabte

så højt, at jeg undredes over, at et
menneske kunne have et så stort hul i
hovedet, og at det sneede på kisten, da
de bar far fra skolen til kirkegården. Nå
store ting kunne man jo ikke forlange fra
en 4 års knægt.
Det kan jo ikke nægtes, at der hos
vi søskende vedblev at være nogen
bitterhed mod far, eftersom vi kom til
forståelse af, at han havde været alt for
lidt i hjemmet. Livet havde taget hårdt
på mors nerver, og den rysten som
hun havde, så længe jeg kan huske,
stammede fra et nervechock, som hun fik
omkring 1850.
Før jeg går videre om mor, må jeg fortælle
et par historier fra børnenes samliv, inden
de spredtes fra hinanden ved fars død.
En af dem kan vi kalde
Smedens kikkert.
Den lerklinede hytte oppe i Smedemark,
der i sin tid udgjorde sædet for
undervisningen i Lihme sogn, gjorde
i mange år, efter at den nye skole var
opført nede ved kirken, tjeneste som
ekslade og fårehus.
Der holdt børnene gerne til når de havde
noget at udrette i marken. Så var det,
at Niels og Kristen en sommerdag i en
bagende solhede havde
noget for ved den gamle
skole: ”Jeg kan godt
kravle op på huset!”
sagde Niels og gik hen
og slog de 2 halvdøre
på laden op.”Nu skal
du holde dørene, og så
skal jeg snart være der
oppe!” Og frugten af
den gensidige virkelyst
var, at et øjeblik efter
lå Niels oppe på taget
med hovedet oven på
mønningen. Her kunne
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han så mageligt ligge og se alt, hvad
der foregik ovre på den anden side. Her
boede høker Jens Christian Nielsen på
den anden side af en vej, der gik forbi
skolen.
Der kom en gammel mand stavrende
ud, det var den gamle Husted smed,
fader til smeden Peder Husted og
Søren Husted. Han var ikke en hel
almindelighed, den gamle smed. Han
havde en rød strikket uldhue med valk og
top på hovedet, læderærmer, muskettes
knæbukser, lange, hvide strømper og
”blankkrammede skovbotræsko”. Han
havde ellers dårlige øjne, og af den
årsag havde han anskaffet sig - ikke
et par briller – men en kikkert, da
han mente, at den måtte være den
kraftigste, og han indbildte sig også, at
han havde voldsom nytte af den. På
samme tid som hustedsmeden kom ud
af butiksdøren, kom høkerens gamle
mor ud af bagdøren, og da de havde fået
øje på hinanden, trippede de begge i stå
for at få en lille passiar. De var jo folk
fra samme tidsalder, måske havde de
gået i skole sammen. Hun havde et lile
tørklæde over hovedet, højrøde, strikkede
ærmer, en brunels vest, der var samlet
foran med snørebånd, og stormønstret
skørt. Hun havde ”Harselsbo træsko”
med luende kobberkramper. Efter at
de første replikker om vind og vejr var
vekslede, sagde gamle Marianne, idet
hun skyggede med hånden og så over
på den bedagede skolebygning:”Så kan
jeg heller ikke vide, hvad det er der ligger
ovre på skolen?” Smeden skævede også
derover og udtalte ligeledes sin forundring
over den sære ting. Han gned sig i
øjnene, men han blev lige klog, øjnene
ville ikke rigtig gøre tjeneste.”Jeg mener
det er en kat!” foreslog Marianne.” Ja,
det er milde Marri nok en kat!” svarede
smeden og lavede sig til at gå ind. Han
havde imidlertid ikke slået den formentlige
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kat ud af hovedet, han havde ingenting
set, men derfor var det ikke givet, at
han ikke kunne klare tingene, når han
efterforskede på selve stedet. Han gjorde
derfor holdt ved laden og kikkede længe
og vedholdende op i hovedet på Niels,
men denne skønnede nok, at han ikke
kom til noget resultat. Endelig begyndte
han at rage i lommerne, og efter nogen
søgen førte han kikkerten for dagen.
Han trak den meget forsigtigt ud, stillede
sig i observationsstilling og undersøgte
grundigt den hemmelighedsfulde
genstand, som han nu tydeligt kunne
se ligge oppe på laden, Til sidst lod
det til, at han troede at have udforsket
hemmeligheden. Han tog kikkerten
fra øjnene, slog ud med hånden og
råbte:”Kist dæ, kat!” Nu var Niels
imidlertid spilopmager nok til at trække
hovedet til sig, og han hørte smeden sige,
under tillavningen til at komme i gang
igen:”De var misæl en kat!” Niels krøb nu
ned og fortalte Kristen den lille oplevelse,
og de morede sig storartet over smedens
kikkert.
Her var det Niels der morede sig på den
gamle smeds bekostning, men så blev
han siden ordentligt taget ved næsen af
sin søster, Kristiane.

Om Mads Møllers erindringer
I Spøttrup lokalhistorisk Arkiv, findes
en kopi af Mads Møllers erindringer.
Mads Møller var søn af den første
eksaminerede lærer i Lihme, Peder
Christensen, der blev kaldet til
stillingen ved Lihme skole d. 19.
februar 1847. Mads Møller selv var
lærer i Løgsted skole ved Ålborg indtil
1927. Han var en levende fortæller
med humoristisk sans.

Landsmesterskaberne for U11 for hold i
DGI-byen i København
af Jonna Bjerre

Humøret var højt, da vi ankom til DGIbyen lørdag. Nu skulle vi vise alle, at vi
fra Vestsalling også godt kunne noget.
MEN ….. selvom vi var det 5. bedste
tilmeldte hold i Danmark, kom vi op imod
både Elitespillere, A-rækkespillere og
Mesterrækkespillere. Selvom vi kæmpede
bravt, lykkedes det os ikke at vinde en
eneste kamp. Men vi gav dem kamp til
stregen, da vi i lørdagens sidste kamp
formåede at vinde et sæt. Til trods for at vi
ikke vandt nogle kampe, formåede både
forældre og spillere at bevare kampånden.
Som forældre kunne vi jo godt se, hvad vi
var oppe imod, men børnene tog det ikke
så tungt og synes trods alt, at de har haft en
fantastisk god og begivenhedsrig weekend.
Som afslutning tog vi alle en tur i DGI-byens
store Badeland, inden turen igen gik hjemad
mod Vestsalling.
Alex Furbo (Rødding), Kristian B. Andersen,
Julie Bjerre, Jakob Haarbo og Sebastian
Grønbjerg (alle Lihme) skal have en
kæmpe ros for ikke at miste modet under
turneringen. Trods den ulige fordeling,
forblev deres humør højt.
Der er 50 børn tilmeldt til træning i
badminton i Spøttrup Hallen mandag og
onsdag. 25 kommer fra Rødding, 20 fra
Lihme og 5 andre steder fra. Vi har en rigtig
god forældreopbakning. TAK FOR DET. Vi
kan altid bruge flere spillere, så har du lyst
at prøve kræfter med en badmintonketsjer,
så kig bare forbi.
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Vi servicerer
vore kunder
med alt indenfor
• EL
• VVS
• KLOAK
•
•
•
•

Jes Nørgaard
Tom Jensen
Peter Hansen
Brian Krarup

Gadekæret 11 A • Vejby • 7860 Spøttrup

VVS • 97 56 63 66 El • 97 56 80 40

Spøttrup Havkajaklaug
Udlejning af havkajakker:
Michael Grønvaldt
9756 6207
5127 0704
Kis Stamp
9756 0011
2335 2301
Børnekajak kr. 150/døgn
Junior- og voksenkajak kr. 175/døgn
2’er kajak kr. 250/døgn
Efterfølgende døgn minus kr. 25
Depositum kr. 500
Min. 2 personer, heraf en over 20 år
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Årsmedlemspris kr. 500
- kr. 200 pr efterfølgende medlem
i samme husstand

P. Hald Maskinfabrik
Smede- og VVS

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

Friske Fisk

Større portioner kan bestilles.
Der er altid forskellige fisk i
fryseren. Træffes bedst om
eftermiddagen.
N-H-Fisk, Irisvej 16, Lihme

9756 0179
2176 6615

Vejby Vognmandsforretning v/Børge Hammer
- Alt indenfor suge- og blæsearbejde
- Levering af sand, grus, kalk mm.
- Udlejning af containere

Nymøllevej 19A, 7860 Spøttrup, 9756 1619/2046 1619
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Kås Hovedgård
Kåsvej 44, Lihme, 7860 Spøttrup
Marianne Smedemark

Vesterbrogade 28, Lem, Tlf.: 3051 0178

Kranio sakral terapi og Zoneterapi
Vores værdigrundlag for at drive Slagtermesterinden er:
Vi accepterer og respekterer hinanden for den vi er.
Sådan vil vi også behandle vore kunder.
Vi glæder os til at hjælpe dig.

Kirsten Munkesø
Nørregade 9, Balling
7860 Spøttrup, 97 56 41 67
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Nyt fra Lihme Borgerforening
Byfesten 2010

Forberedelserne til årets byfest er
begyndt, og det foreløbige program er
faldet på plads.
Torsdag den 17. juni 2010,
Start kl. 18.00
Optog gennem byen og åbning af
byfesten.
Vejturnering i rundbold og minifodbold
Hoppeborg, boder og åbent telt på
festpladsen.
Fredag den 18. juni 2010
Festpladsen åbner kl. 18.00.
Fortsat vejturnering i rundbold og
minifodbold.
Hoppeborg, boder og åbent telt på
festpladsen.
Kl. 20.30 starter ”Scenen er din”, hvor
lokale musikere spiller.
Lørdag den 19. juni 2010
Morgenkaffe og friluftsgudstjeneste om
formiddagen.
Festpladsen åbner kl.12.00 med diverse
boder, konkurrencer og aktiviteter for alle
aldre.
Finale i rundbold- og
minifodboldsturneringen.
Om aftenen Fællesspisning i teltet med
musik og dans.
Efterhånden som detaljer i programmet
for byfesten kommer på plads, kan disse
ses på hjemmesiden: www.lihmelandsby.
dk under Lihme Borgerforening.
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Forsamlingshuset

Det går godt for både udlejning og
aktiviteter i forsamlingshuset. Hvis man
ønsker at leje forsamlingshuset, så kan
aktivitetskalenderen for huset ses på
hjemmesiden: www.lihmelandsby.dk
under Forsamlingshuset, eller kontakt
Anni Jensen på telefon 97 56 06 85 eller
61 35 22 91, hvor der også bookes og
aftales leje af huset.
Der gennemføres ”Hovedrengøring af
Forsamlingshuset”, lørdag den 17.
april 2010 fra kl. 09.00.
Alle er velkommen til at gi´ en hånd med.
Vi starter med morgenkaffe, og så går vi
bare løs!!
Tilmelding til Carsten Fredsgaard,
97560239 eller på tilmeldingslisten, der
ligger i Brugsen i Lihme.

Fællesspisning
sæson 2009/2010
Fredag den 19. marts blev der med indisk
mad tillavet af et stort hold, som alle har
været i Indien, sat et flot punktum for
Fællesspisning Sæson 2009/2010.
Der har i denne sæson været meget
stor opbakning til alle fællesspisninger
(mellem 50 og 100 deltagere mellem 0
og 85 år), og det har været en fornøjelse
at se hvilken energi, der er lagt i de
forskellige menuer.
Al maden er lavet af frivillige, og vi vil
gerne hermed takke både dem, som
har hjulpet med at lave mad, dem som
har deltaget i spisningen, samt de altid
hjælpsomme Lihme boer, som har gjort
det let at rydde op.
Desuden vil vi gerne takke Købmanden
og Brugsen, fordi de har taget sig af
salget af billetter. Uden jer ville det ikke
have været muligt.
Vi vil hermed takke af for sæson 09/10,
hvor den megen succes helt klart har
givet mod på at forsætte i sæson 10/11.
Vi har allerede flere, som har meldt sig
frivilligt til at lave maden. Hvis du har lyst
hører vi gerne fra dig også.
Vi glæder os til den næste fællesspisning
i oktober.
Ann Balleby og Bente Sørensen
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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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HAVETRAKTOR
•
•
•
•

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

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

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

BRODAL
EL-MONTAGE
Reparation og salg af
hvidevarer
El-installation ved
autoriseret installatør

- Kør stilen, få kort til bilen...
V/ Kørelærer Winnie Poulsen • Vadumvej 2 • Ålbæk • 7860 Spøttrup
Mobil 40 611 322 • E-mail: info@gearskiftet.dk • www.gearskiftet.dk

maleri ● skulptur ● graﬁk • foto

Poul E. Nielsen

KARSTEN
J. NØRGAARD
51 36 30 10
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www.artcoregallery.dk
29891694

Midtlivsvendingen
Af Marianne Husted

”Fyrre, fed og færdig” lyder en giftig
kommentar om mennesker i fyrrerne. Det
behøver dog ikke at gå på den måde.
Heller ikke for mennesker, hvor skuldre
og ryg ikke længere magter noget, og en
tennisalbue gør det umuligt at vride en
gulvklud. Sådan var situationen for Jette
Brøndum og Anja Nielsen, der begge er
i fyrrerne og hver især har godt 20 års
arbejdserfaring i bagagen. Jette som
dagplejer og ufaglært på møbelfabrik, og
Anja som social- og sundhedshjælper i
hjemmeplejen. De har begge taget skeen
i den anden hånd og er gået nye veje.
”Der skulle jo ske noget andet, noget
jeg kunne holde til,” konstaterer Anja.
Hun gik sygemeldt i en periode, hvor hun
bl.a. var i praktik på Tolstruphus (læs
anden artikel i dette nummer af Lihme
Bladet) og prøvede at arbejde med
personer med psykiske problemstillinger.
Det var hun meget glad for. Og det
var hendes sagsbehandler også. Det
pegede på, at hun kunne udbygge sin
social- og sundhedshjælperuddannelse
med 20 måneders uddannelse til
social- og sundhedsassistent. Det er
en uddannelse inden for et såkaldt
flaskehalsområde, hvor der bliver
mangel på arbejdskraft, som Jobcentret
derfor gerne vil have omskolet ledige

til. Jette havde flere uddannelser
under overvejelse. Til slut stod valget
mellem en socialrådgiveruddannelse
og pædagoguddannelsen, og i samråd
med sin sagsbehandler valgte Jette at
uddanne sig til pædagog.
Svært
Det var ikke uden bekymring, de gik i
gang med uddannelse. De kom begge
fra job, som de syntes godt om og skulle
nu begive sig ud på ukendt farvand. ”Jeg
har aldrig været bogligt god. Jeg har
været godt tilfreds med at arbejde på
møbelfabrik uden uddannelse,” fortæller
Jette, som var meget i tvivl, om hun
kunne klare kravene under uddannelsen.
Hun syntes også, at tidshorisonten
var lang. Hun måtte starte med 1½ år
på VUC med HF enkeltfag, inden hun
kunne søge ind på pædagogseminaret i
Holstebro. Alt i alt er der gået fem år og
tre måneder, inden Jette den 31. januar
i år kunne kalde sig pædagog. ”Det var
en stor bedrift for mig, som jeg har slidt
mig til,” siger hun og har nu bevist, at hun
godt kunne det, som umiddelbart virkede
både uovervindeligt og uoverskueligt.
For Anja går bekymringerne mere på de
fysiske udfordringer i uddannelsen, om
kroppen magter disse eller igen begynder
at gå i baglås. Hun er netop ved at være

Anja Nielsen (tv) med
kolleger på Skive Sygehus.
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færdig med sin første praktikperiode,
som foregår på sygehuset. De gamle
skader i arm og skuldre har rumlet,
men hun klarer den. Social- og
sundhedsassistentuddannelsen peger
mod tre arbejdsområder, som eleverne
skal prøve af i løbet af uddannelsens
tre praktikperioder. Det er sygehus,
hjemmepleje og psykiatri, hvor Anja
helt klart går efter at arbejde inden for
psykiatrien, hvor der ikke er samme
fysiske krav, som inden for de to andre
områder.
Både pædagoguddannelsen og socialog sundhedsassistentuddannelsen
veksler mellem teoretisk undervisning
og praktik på forskellige arbejdspladser.
Skoleundervisning var en stor omvæltning
for de to kvinder, der var vant til stor
aktivitet i løbet af en arbejdsdag. ”Det
var hårdt i starten at skulle sidde ned.
Jeg fik ondt alle vegne,” fortæller Anja,
som brugte pauserne på at løbe op og
ned ad skolens trapper for at få lidt gang
i venepumpen. På skolen er hendes
dage fyldt op af sygdomslære, socialstof,
medicinske fag, kultur- og aktivitetsfag
og meget mere. Men på spændende
motionsdage ved fx Resen Strand lærer
hun også vigtigheden af at bevæge sig.
Både at hun selv skal bevæge sig, og at
hun skal hjælpe patienter til at bevæge
sig så meget som muligt. ”Jeg skal hjælpe
patienterne til at komme op og spise og
selv gå på toilettet, så de ikke risikerer
at ligge i sengen og få blodpropper eller
lungebetændelse, ” forklarer hun.
Livserfaring tæller
Både Anja og Jette er blandt de ældste
på deres hold, hvor alderen strækker sig
fra unge 17-18 årige, som lige er færdige
med folkeskolen eller gymnasiet og til
Jette, der nåede at fylde 45 år, inden hun
var færdig. Skoleundervisningen består
af fælles teori, projekter, gruppearbejder
og fremlæggelser. Jette forklarer, at
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Jette Brøndum er
nyuddannet pædagog.

aldersspredingen giver nogle livlige
diskussioner på holdet. Som moden
studerende har hun haft stor glæde af sin
ballast og livserfaring, ligesom hun har
oplevet, at de unge studerende på holdet
gerne ville lære af de mere livserfarne
studerende.
Når man går i gang med uddannelse
som fyrre-årig, har man en masse
forpligtelser, som ikke hører op af
den grund. Økonomisk har Jette holdt
skindet på næsen ved at gennemføre
uddannelsen på såkaldt revalidering,
mens Anja klarer sig for voksenelevløn.
Det økonomiske er dog kun en af side
af sagen. Det moralske og troen på, at
tingene lykkes er en anden side. Her er
det også vigtigt at have opbakning. Anja
fremhæver i den forbindelse, at hun både
forud for uddannelsen og nu undervejs
i uddannelsen henter stor inspiration og
støtte hos medarbejderne på Tolstruphus,
som hun bor nabo til.
Jette og Anjas betænkeligheder over
for uddannelse er gjort til skamme. De
fornemmer begge, at deres liv har taget
en drejning, hvor de går styrkede videre
på nye veje. ”Man må springe ud i det
og prøve,” lyder Anjas råd til andre, der
overvejer voksen- og videreuddannelse.

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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Allan Jensen, der som
ung kørte galt på knallert
viste Lihmebørn, hvordan
man kan dyrke
handicapidræt.

Allan Jensen til
klassearrangement
i 2. og 3. klasse på
Lihme Skole
Af Ann Balleby

Allan Jensen var den sommer en af de
flotteste drenge i Nr. Søby Friluftsbad.
Det så godt ud, når han solbrun i rødebadebukser sprang fra 3-metervippen.

Børne har bind for
øjene, og deltager
i et spil for blinde.

Faktisk kan jeg ikke huske, om det var
præcis den sommer eller om det var
sommer, men det der skete var, at Allan
en aften-nat havde været i Skive og på
vejen hjem på sin knallert faldt han i
søvn, styrtede, brækkede nakken og
opholdt sig derefter et halvt på på
sygehuset.
En forårsaften i marts i år var han så på
Lihme Skole for at vise børnene i 2. og
3. klasse samt deres forældre nogle
sportsgrene indenfor handicapidrætten.

Reglerne til kørestolsrygby
forklares.

Allan har selv været landsholdsspiller i
rullestolsrugby og har på den måde været
meget rundt i verden. Førhen spillede
han håndbold, og rugby har noget af det
samme fysiske i sig.
Aftenen faldt i tre dele. Først spiste vi en
sammenskudsbuffet med lækre børnevenlige retter. Så var vi i gymnastiksalen og prøvede idrætsgrenene. Til slut
var der kage, saft, kaffe/te og lejlighed
til at stille Allan spørgsmål. Mange
benyttede bagefter lejligheden til at se
Allans specialindrettede bil.
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Efter idræt og sjov i
gymnastiksalen
blev der stillet masser
af spørgsmål i Aktivitetshuset.

Børnene spiller kørestolsrugby
med stor intensitet.
Foto: Ann Balleby
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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

dland
pøttrup

Lem Maskinstation
Udfører arbejde med
rendegraver og slamsuger.
Tømning af septiktanke
og spuling af dræn.

Martin Thorgård
Mobil 23461030
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Tolstruphus
Af Marianne Husted

Store lyse lokaler. Til højre ligger en
hyggelig opholdsstue, til venstre ligger to
kontorer. Lige fremme er der et stort rum
med et billardbord. Rummet har mod syd
forbindelse med en bred værelsesgang
og mod vest ligger spisestuen. Her
sidder Tolstruphus’ 11 beboere ved tre
borde og spiser aftensmad sammen med
personalet. Kjeld Astrup tager imod og
byder velkommen, han er leder af stedet.
Bosted med støtte
Ældrecenter og Ungecenter og nu bosted
for personer med psykiske sygdomme.
Bygningen på Ålbækvej 44 har gennem
tiden huset forskellige beboere, der ikke
kunne bo i deres eget hjem. Og sådan er
det også i det nuværende Tolstruphus,
der fungerer som et midlertidigt eller
længerevarende bosted. ”Vores primære
opgave er at udvikle og selvstændiggøre
beboerne, så de kan flytte til mindre
beskyttede steder,” fortæller Kjeld.
Det kan være i egne lejligheder eller
bofællesskaber med mindre støtte
end på Tolstruphus. På Tolstruhus
arbejder 14 pædagoger og social- og
sundhedsassistenter, så der året rundt
er tre på arbejde fra kl. 7 til kl. 23 og en
sovende nattevagt.
Få dagligdagen til at fungere
Souschef Kirsten Vestergaard er stedets
ekspert, når det gælder behandling
og pædagogik. Hun fortæller, at de
ansatte arbejder ud fra et kognitivt
idégrundlag. Hvis en beboer fx er plaget
af tvangstanker, spørger den ansatte
ind til tankerne og hjælper beboeren til
at forstå det, som vedkommende har
været ude for, på en alternativ og mere
hensigtsmæssig måde. Personalet
hjælper beboerne til at omformulere deres
negative tanker og finde konstruktive
løsninger på deres problemer. For
mange gælder det om at udvikle de
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grundlæggende færdigheder, der skal til
for at føre et selvstændigt liv og begå sig
i en hverdag. Det betyder fx, at beboerne
skal lære at stå op om morgenen, gå i
bad, holde deres værelser, lave mad,
håndtere deres sygdomme, finde ind
i en almindelig døgnrytme og alt det,
der er forbundet med at bo for sig selv.
Godt halvdelen af beboerne arbejder
i beskyttet beskæftigelse på BOMI,
Idavang, Skovly og lignende steder.
Tolstruphus ser det som en vigtig del af
behandlingen, at beboerne har noget at
tage sig til, og er glade for at kunne bruge
de mange beskyttede værksteder i Skive.
I behandlingen vægter Tolstruphus det
højt, at beboerne får venner og en social
omgangskreds. Beboerne er rigtig glade
for kontakterne uden for huset. Mange
har ikke været vant til at lave noget og
finder det svært at skulle i gang med
noget. Ind til de bliver klar til det, hjælper
de til i huset med praktiske opgaver som
rengøring, madlavning osv.
Non-profit
Tolstruphus er en selvejende institution.
”Det betyder, at der ikke er nogen, som
sidder og spinder profit på foretagendet.
Ingen kan trække penge ud af det
og skumme fløden,” forklarer Kjeld.
Institutionen er dannet under en fond.
Ledere og ansatte får en fastsat løn, og
et eventuelt overskud sættes til side, så
der er noget at stå imod med, hvis der
lige pludselig skulle komme til at mangle
nogle beboere. De hensatte midler
må dog heller ikke blive for store, så
nedsættes kommunernes betaling for en
plads. ”Vi har et rigtig godt samarbejde
med Skive Kommune,” fortæller Kjeld.
Alle beboere har en sagsbehandler
fra Skive Kommune, som er såkaldt
handlekommune. På bosteds-området er

Foto: Kim Jacobsen

der et frit marked for kommunerne, som
kan anvende bosteder, hvor de vil. To af
beboerne på Tolstruphus er fra Esbjerg,
mens resten kommer fra Skive og de
omkringliggende kommuner. Et ophold
på Tolstruphus varer fra et halvt år til
flere år. Nogle af beboerne har boet på
Tolstruphus, siden det startede i 2004.
Godt naboskab
Den selvejende institution Tolstruphus
slog sig ned i bygningerne på Ålbækvej
for knap to år siden. Inden da havde de
til huse i Ulbjerg i nærheden af Skals.
Med stor tilfredshed kigger Kjeld sig om
i de nuværende lokaler, der bl.a. består
af 14 værelser med bad i stueplanet og
personalefaciliteter med mødelokale,
opholdsrum og soveværelse på første
sal. Institutionen flyttede ud af 330 m2
i Ulbjerg og ind i de nuværende 1000
m2, hvilket gjorde både dagligdagen
og mulighederne meget bedre. ”Vi var
spændte på flytningen og på, om vi
kunne blive accepterede her,” siger Kjeld
og fortsætter: ”Nogle var lidt bange for,
hvad vi var for nogle størrelser.” Derfor
tog Tolstruphus kontakter til naboerne
og inviterede til åbent hus. Det betyder,
at de i dag føler sig anerkendte. Stedet
har også ansat medarbejdere fra
lokalområdet, som kan være med til at
videregive, at Tolstruphus er et stille og
roligt sted. ”Vi har ingen udadreagerende
beboere,” fortæller Kjeld og rører dermed
ved, hvad naboernes usikkerhed nok
især gik på. Adressen på Ålbækvej
er ideel af andre grunde end de
kvadratmetermæssige. Kjeld fremhæver
de landlige omgivelser og den centrale
placering i forhold til offentlig transport.
Alle er meget glade for beliggenheden.
Der er masser af muligheder for at gå
ture – om det så skal være til Brugsen,
banken eller en tur til vandet, så kan det
være en kærkommen anledning til at
komme ud og få sig rørt og få frisk luft.
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Sy din
egen
mobilholder
Af Anton og
Marianne Husted

Mobiler er seje.
Når de er nye
skinner de, men
efterhånden kan
de godt blive
noget ridsede
og forslåede.
Så kan en smart
mobilholder kvikke
mobilen op igen.
Mobilholderen kan
se ud på alle mulige
måder. Du bestemmer selv.
Sådan laver du mobilholderen:
1.

Find ud af hvordan den skal se ud og
tegn en model, som er knap en cm
større end mobilen på alle fire sider.
2. Klip modellen ud i filt og foerstof med
sømmerum. Du skal bruge to stykker
filt og to stykker foerstof.
3. Klip hoved, øjne, mund osv. i filt og
sy det på det ene filtstykke.
4. Klip eventuelle fødderi dobbeltlag filt
og sy dem sammen i hånden.
5. Læg foerstof og filt ret mod ret og sy
det øverste stykke, hvor mobilen skal
puttes i.
6. Klip et lille hak, hvor sømmen
begynder.
7. Vend.
8. Sæt for- og bagstykke sammen ret
mod ret, put eventuelle fødder indeni,
så de når ud til kanten, og sæt
knappenåle hele vejen rundt.
9. Sy hele vejen rundt fra hak til hak.
10. Vend mobilholderen.
God fornøjelse!
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- gør det med et smil
Håndværksbrød fra Jebjerg Bageri

Stort udvalg i mejeriprodukter
fra Thise Mejeri
Tips - Lotto
Gratis internet
Apoteksudsalg fra Roslev Apotek
Postkort - frimærker
Fax - kopiering
Pejsebrænde - briketter
11 kg Prima-gas kr. 150
Indlevering af rensetøj

Åben hver dag kl. 7.30-18.00
Kåsvej i Lihme
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25 års jubilæum
Af Lone Wagner

Elsebeth Tanderup har i år 25 års jubilæum i
bestyrelsen for Lihme Husholdningsforening,
men det bliver ikke fejret…. Ikke fordi det
ikke er værd at fejre, men fordi bestyrelsen
ved generalforsamlingen sidste år, bød på
kransekage og tale og gave til jubilaren.
Men nu skulle det være ganske vist. …
siden 1985 har Elsebeth været i bestyrelsen
for Lihme Husholdningsforening, i hele
perioden har hun været kasserer, og ingen
kan som hun kradse penge ind med smil og
myndighed i stemmen.
De første 5 år af Elsebeths kasserertid
var Lihme Husholdningsforening med
i Hovedforeningen og ¾ af kontingentindbetalingerne blev sendt videre til dem.
Af kontingentpengene var der ca. kr. 1.000
tilbage til foreningen selv, i dag er der knap
kr. 6.000 tilbage til medlemsaktiviteter. For
kontingentpengene til Hovedforeningen
kunne man bl.a. trække på konsulenter,
og i slutningen af 1980’erne er der et
eksempel på, at en konsulent havde ”sund
kost” på programmet til 3 arrangementer
i træk. Til det sidste arrangement var
der kun 4 fremmødte, om det var derfor
bestyrelsen besluttede at melde sig ud af
Hovedforeningen vides ikke, men det skete
kort tid efter.
Igennem tiden har Husholdningsforeningen
arrangeret kurser og foredrag - gerne
i samarbejde med Spøttrup Aftenskole
– udflugter, teater- og biografture, ture
til København, wellness, bowling og
meget andet, der alt sammen opfylder
formålsparagraffen for foreningen – ”at virke
interesse- og aktivitetsfremmende for den
lokale befolkning”.
Elsebeth selv kommer oprindelig fra Skive
og sammen med Søren, der er opvokset
i Rønbjerg har hun boet i Gyldendal i 28
år. De 2 børn har bidraget med 4 (snart 5)
børnebørn. Elsebeth er en aktiv person i
lokalområdet, det har hun valgt at finde tid
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til, selvom
Søren er
kommet vidt
omkring som
chauffør og
har været
meget lidt
hjemme.
Elsebeth
siger, at
det måske
engang
imellem er
gået ud over
børnene
(men
det er nu
svært at tro). Elsebeth er udover
Husholdningsforeningen også med i et
udvalg, der prøver ar finde muligheder for
udvikling omkring Gyldendal Havn, hun
deltager i Line-dance på Lihme Skole, er
sekretær i Spøttrup Aftenskole, hun har
været formand for Havnecafeen ApS,
derudover kan hun ses med Blackie på
traveture i området omkring Gyldendal,
hun syr og har været med i den samme
stikkeklub siden hun var 14 år, og så er
hun vild med konkurrencer og støtter
postvæsenet ved at sende mange
kuponer fra ugeaviser og tidsskrifter af
sted, og hun vinder tit!!
Tillidshvervet som kasserer i
Husholdningsforeningen er nemt at
bestride, påstår hun; økonomien er god,
og arbejdsbyrden i bestyrelsesarbejdet
er overkommelig. Der er som regel ikke
ret mange punkter på dagsordenen til
bestyrelsesmøderne, men det bevirker
ikke at møderne bliver tilsvarende korte,
det trækker som regel ud …... Vi glæder
os til de næste 25 år!!
Til slut efterlyser Elsebeth Lihme
Husholdningsforenings gamle protokol,
den er forsvundet undervejs ved
udskiftning af bestyrelsesmedlemmer, så
hav det lige i baghovedet, hvis der skal
ryddes op på loftet engang….

Sydflagermus
i Lihme Kirke
Af Ann Balleby

Vildtkonsulent Steen Fjerderholdt har
ud fra afføring konstateret, at der er
sydflagermus i Lihme Kirke.
Når dyrene vågner af deres vintersøvn vender vildtkonsulenten tilbage
for at se, hvor mange dyr, der er.
Wikipedia:
Sydflagermusen (Eptesicus serotinus)
har en kropslængde på 6,2-8,2 cm, og
et vingefang på 24,5-30 cm. Den er en
stor flagermus med brede vinger og lang,
mørkebrun pels.
Den jager i store loops langs hække og skovbryn og rundt om gadelamper, og dens
jagtrevir kan ofte ligge langt fra dens tilholdssted.
Sydflagermusen er vidt udbredt i det meste af Europa, helt op til Danmark og
Sydsverige, men den findes sjældent i større bestande.

Baumgartnertvillingerne
i Lihme Kirke
Af Ann Balleby

Lihme-drengene Jakob og Josef
Baumgartner spiller til årets sommerkoncert i Lihme Kirke. Det sker den
22. juli kl. 19.30.

Billedet er fra en sommer, hvor
sommerkoncertens nachtspiel
kunne foregå udendørs.
Foto: Ann Balleby

Lokalrådet ved Lihme Kirke glæder sig til
igen at være vært ved et hyggeligt
traktement efter koncerten, og hvis
vejret tillader det, foregår det udenfor
i sommeraftenen.
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Lem Grill og Bodega
Østerbrogade 7, Lem
97 56 81 33

Alt i god gammeldags grillmad
Ring og bestil, så er maden klar, når du kommer
Live musik - annonceres i Salling Nyt

Hjertestarterkursus

Kreative kvinder

Af Susanne Schou Thomsen, sygeplejerske
og førstehjælpsinstruktør mv.

Af Susanne Schou Thomsen

Jeg afholder gratis hjertestarter
opfølgningskursus den 16. oktober
kl. 19-22 i Aktivitetshuset. Bevis koster
kr. 20. Køb selv bogen for kr. 40.
Tilmelding:
Susanne Thomsen, 24 48 94 55
(Mindst 10 personer)
Senere udbydes et almindelig førstehjælpskursus, men det er med
brugerbetaling.

Loppeting

Loppeting indsamles til fordel for
”Plejehjemsbussen”
hos Jens Kristian Lofstad, Kåsvej 34.
Tingene kan afleveres året rundt.
Har du spørgsmål eller behøver hjælp:
Jensine Toft: 97 56 83 06
Irene Kjeldgaard: 51 76 40 16 /
51 27 91 36
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Kreative kvinder har netop afsluttet sin
5. sæson og starter op igen onsdag
den 29. september med åbent hus fra
kl. 19-22 i Aktivitetshuset på Lihme Skole.
Vi vil her vise vores kreationer frem og
fortælle, hvad vi har gang i.
I næste sæson vil vi gerne indbyde alle
kreative kvinder og store piger til at
deltage.

Lihme-postkort
Lihme Bladet udgiver i samarbejde med meninghedsrådet
denne serie på 16 postkort, som kan købes rundt lokalt.
Postkortene er udarbejdet af Poul E. Nielsen.

41

Gyldendal Havn
- stedet hvor tingene sker

Havnefoged telefon: 97560013 Formand telefon: 21907052
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Besøg vort byggemarked med alt indenfor:
Værktøj - Arbejdstøj - Brændeovne - Haveredskaber
og alt i byggematerialer

GRUNDVAD
Malerlærling
søges
TØMMERHANDEL ApS
Skriftlig
ansøgning senest den 26.6.
Grundvadvej 13, 7860 Spøttrup

Malersvend søges
Tlf. 97 56 15 55

grundvad@grundvad-gt.dk - www.grundvad-gt.dk

Åbent: Mandag-fredag 7-17.00 - lørdag 8-12

hurtigst muligt, på grund af travlhed.
Arbejdet består af nybyggeri, renovering, flyttelejligheder m.m
Mulighed for samkørsel fra Skive.

Heden 9, Rødding, 7860 Spøttrup
Mobil 40 59 81 61
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A’la carte, buffet og selskaber
Åbningstider:
April: onsdag-søndag fra kl. 11.00
Maj-september: hver dag fra kl. 11.00

Elsebeth Hansen

VÆRKSTED – GALLERI

HENRIKSEN__

_

GLASKUNST - MALERIER – SMYKKER
Ekstra åben i hele påsken og hver søndag
Kl. 13.00 – 17.00
Jeg åbner gerne efter aftale.

www.gallerihenriksen.dk
Adelgade 8 – Lihme –7860 Spøttrup - Mobil: 29 80 03 50
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