Lihme Bladet i 10 år:

Lihme i midten af alting
der er blevet behandlet rigtig skidt. Men
vi har skrevet om et sogn, der er kommet
ud med en flot, optimistisk og positiv
udvikling - på trods.

Set udefra er Lihme
måske nok ”i midten
af ingenting”, men set
indefra er Lihme i midten
af alting.

Af Ann Balleby

Lihme Bladet har 10 års fødselsdag. Det
er ret vildt, at det er lykkedes!
Jonah Blacksmith (Johannes Smed)
fra Hurup i Thy synger: “You are in the
middle of nowhere, in the middle of where
its hard to just let go”. På dansk betyder
det i min oversættelse: “Du er i midten af
ingenting, i midten af hvor det er svært
bare at give slip”.
Set udefra er Lihme måske nok ”i midten
af ingenting”, men set indefra er Lihme i
midten af alting.
Lihme Bladet har nu i 10 år båret denne
synsvinkel, hvor al ting ses fra Lihme. Vi
har bragt masser af historier fra Lihme
sogn, og fra andre egne af Danmark
og verden. Men altid med Lihme som
centrum og bærende synsvinkel.
Vi har været tro mod det, vi med Lihme
Bladet startede på i foråret 2007. Vi ville
fortælle vores livs historier med vores
steds stemme og synsvinkel.
Vi har skrevet i en tid, som på bagkant
af kommunalreformen i 2007 har været
uhyre vanskelig for et Udkantsdanmark,
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Det gør mig stolt og glad, at Lihme har
udviklet sig sådan. Lihme har løftet sig
ved sit fællesskabs kraft. Fællesskabet
er kilden. Det at alle byder ind med stort
eller småt: bager en kage, sætter stole
og borde op, skriver en ansøgning,
underviser i Zumba, tager et billede,
rydder for ukrudt, holder en tale, samler
skrald på stranden...

Vi ville fortælle vores livs
historier med vores steds
stemme og synsvinkel.
Lihme er et sted, som det er vanskeligt
at give slip på - “a place I visit in my
dreams”, som jeg oversætter til: “et sted
jeg besøger i mine drømme”. Det synes
jeg også, man kan se på dem, der er
flyttet fra byen. Mange af dem læser
Lihme Bladet, og nogle flytter tilbage. For
os, der bor her, kan der være spændende
muligheder, job og karriere andre steder,
men Lihme, fjorden og menneskene giver
rodfæste og ro.
Det har været en stor fornøjelse at være
en del af dette ”i midten af ingenting” og
centrum for alting. Tak til alle som har
bidraget til Lihmes positive og optimistiske
udvikling og ikke mindst tak til alle, som
har bidraget til Lihme Bladet i disse 10
fantastiske år.

