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Landsbyposten
udgives af, på det årlige repræsentantskabs-
møde (generalforsamling), valgte bladudvalg. 
Repræsentantskabet består af lokalområdets for-
eninger m.m., som er medlem af Landsbyposten. 

Bladet redigeres af 
Sidsel Nordby (Se bagsiden). 

Bladet er trykt hos 
DigiSource, Viborg. 

Bladudvalget: 
Navn: Telefon:
Steen Knudsen (Formand) 60 65 02 42
Bjarne Lefevre Larsen (Næstform.) 61 72 16 57
Kirsten Lindholt (Kasserer) 30 29 91 71 
Kirsten Mortensen (sekretær) 21 65 20 75
Sidsel Nordby (Redaktør) 20 84 86 60

Sidsel Nordby forbeholder sig ret til copyright på 
egne illustrationer og annoncer produceret til 
bladet.

Bladet udkommer 6 gange om året 
i slutningen af ulige måneder. 

Deadline: Den 5. i ulige måneder. 

Oplag: 690 stk. 

Abonnement kan tegnes for 125 kr. 
Bladet tilsendes 6 gange om året.

S/H annonce priser:  Pr. blad Pr. år
Helside 450,- 2.250,-
1/2 side 275,- 1.375,-
1/4 side 200,- 1.000,-

Farve - annonce priser:  Pr. blad Pr. år
Helside 600,- 3.000,-
1/2 side 375,- 1.875,-
Alle annoncepriser er excl. moms. 

Bogen Almind Sogn - før og nu 
– udkommet i 2009. Den er husstandsomdelt 
sammen med Landsbyposten april/maj ’09. Bogen 
er tænkt som en velkomstgave til nye tilflyttere. 
Bogen fås ved henvendelse til 
formændene for Almind Borgerforening og 
Birgittelyst Grundejerforening.
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JOHNS
BLOMSTER

… stedet hvor du køber smukke
 blomster til rimelige priser!

 • dekoration • brudebuketter
 • kranse • kistepyntning

86 62 27 03
Daglig 9-17 .30
Fredag 9-18 .00
Lørdag 9-13 .00
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Hyggelige lokaler til både store og små fester,  
receptioner, foredrag, møder og mange andre aktiviteter.

Vi har ingen vært, men vi kan henvise til personer,  
der kan klare din/ jeres fest fra A til Z eller behjælpelig dermed efter ønske

Det er muligt at leje den lille sal (plads til ca. 75 pers.)  
eller hele huset (plads til 150 pers.). 

Stort, veludstyret køkken med bl.a. 2 store køleskabe,  
dybfryser, ovn, stort gaskomfur og opvaskemaskine. 

Huset er handicapvenligt med rigtig gode parkeringsforhold.

Udlejning: 
Gerda Bitsch    |   mail: villybitsch@gmail.com   |   Tlf.: 24 63 00 02

Rindsholmvej 55   |   Almind 8800 Viborg 
www.almindforsamlingshus.dk 

Priser 
Fest · Lille sal incl. køkken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050,-
Fest · Hele huset incl. køkken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.850,-
Foredrag · Stor/lille sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050,-
Børnefødselsdag u/12 år · Lille sal  . . . . . . . . . . . . . . . 700,-
Køkken uden sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,-
Hvis ikke huset er udlejet kan huset lejes  
dagen før eller efter en lejeperiode . . . . . . . . . . . . . . . 350,-
Hyggebelysning til stor sal (20 lamper) . . . . . . . . . . . . 150,-
Forbrugsafgift pr. person  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50

Almind Kultur- og Forsamlingshus

Almind Kultur- og 
Forsamlingshus
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Generalforsamling	for	Landsbyhuset	afholdes	torsdag	den	7.	marts							
kl.	19.30	i	Landsbyhuset,	Skelhøjevej	9,	Lysgård!	

	

Dagsorden:	
	

1.	Valg	af	dirigent	og	referent	

2.	Formanden	aflægger	beretning	

3.	Kasseren	aflægger	revideret	regnskab	

4.	Fremlæggelse	af	budget	

5.	Fastsættelse	af	kontingent	

6.	Indkomne	forslag	

7.	Valg	af	bestyrelsesmedlemmer	(Der	er	3	pers.	på	valg	i	år)	

8.	Valg	af	to	suppleanter	

9.	Valg	af	revisor	

10:	Eventuelt	

	

Forslag	der	ønskes	behandlet	under	punktet	indkomne	forslag,	skal	være	
bestyrelsen	i	hænde	senest	8	dage	før	generalforsamlingen.	

	

Bestyrelsen	for	Landsbyhuset	

Landsbyhuset
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Almind Kultur- 
og Forsamlingshus
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14/1/2019 Generalforsamling 2019 - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1ZJJppFkmI84TDsNjyLufvLehNVF7MCdbmS9_mRSfb40/edit# 1/1

Generalforsamling for Almind Kultur  & Forsamlingshus 
 
Almind Kultur og Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling 
 

Torsdag d. 21. feb. 2019 kl. 18.30 i 
Almind Kultur og Forsamlingshus, den lille sal. 

 
Generalforsamlingen afholdes sammen med Almind Borgerforening. Kultur 
og Forsamlingshuset starter kl. 18.30, hvorefter Borgerforeningen tager 
over ca. kl. 19.15 efter en kort pause. Man bestemmer selvfølgelig selv, om 
man ønsker at deltage i begge dele eller kun en af dem. 
 
Vi forventer at være færdige omkring kl. 20, hvorefter der serveres 
smørrebrød. Såfremt man ønsker at deltage i spisningen efter 
generalforsamlingen, det håber vi alle gør, beder vi om tilmelding senest  
d. 16. februar 2019 til: Birtha Jessen, birthajessen@gmail.dk   / 2083 9925 

 
Dagsorden for Almind Kultur og Forsamlingshus’ generalforsamling d. 21. 
februar 2019 ifølge vedtægterne 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden, Birtha Jessen, i  
    hænde senest 8 dage for generalforsamlingen. 
5. Valg af bestyrelse: 
    På valg er: Ole Carstens 

Erland Stig Bredgaard 
 

6. Valg af suppleanter: 
    På valg er: Henning Moestrup 

Søren Kromann 
 

7. Valg af revisor: 
    På valg er: Bo Boysen 

Jane Pedersen 
8. Evt. 

 
 
Alle er velkomne 
 
 
På gensyn 
 
Bestyrelsen, Almind Kultur og Forsamlingshus 

Almind Kultur- 
og Forsamlingshus
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Landsbyhuset
25 års jubilæum

Den 16. november 2018 fejrede Landsbyhuset 25 års jubilæum 

En lille gruppe Lysgårdborgere stod bag markering af Landsbyhusets jubi-
læum .  Datoen er valgt tilfældig . 
For at gøre lidt ekstra ud af dagen var der inviteret til en lille kreativ messe . 
Arrangementet startede kl . 17 med officiel åbning, tale og champagne . 
For at markere den officielle åbning blev der med Jens Mortensens hjælp 
blæst en fanfare i jagthorn .
Mellem 17 og 18 .30 var der mulighed for at se på de mange kreative sysler 
der var udstillet . Man kunne se fotos, malerier, keramik, trædrejeri, broderier, 
patchwork, tegninger, hæklede og strikkede beklædnings og pyntegenstande, 
kranse, dekorationer, kort til forskellige lejligheder . 
Udstillere var :
Helle Kristensen – Your Miracles fotografier
Kasper Futtrup Pedersen – tegninger
Elin Pausevang – malerier, kort, telegrammmer .
Tage Nielsen - trædrejeri
Ingrid Nielsen –patchwork
Minna Jørgensen - forskellige kreative håndarbejder 
Ane Kjærulf - blomster og kranse
Nina Ib – Grethe Elgaard og Ane Kjærulf - malerier
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Landsbyhuset
25 års jubilæum

Forskellige medlemmer af “Strikkeklubben” viste prøver på deres arbejder .
Inge Mader havde leveret hjemmestrikkede karklude, og udover den kreative 
udstilling, var der lavet plancher der illustrerede både foreningen og de 
fysiske rammer “Landsbyhuset” gennem de sidste 25 år . Det kunne lade sig 
gøre, takket være Aase Kristensens arkivering af materiale, alt fra billeder, 
avisartikler og dokumenter fra bestyrelsesarbejdet . 

Efter udstillingen var der fællesspisning, med den mad man havde bragt 
med sig hjemmefra . Derefter var der kaffe og fødselsdagslagkager i store 
mængder .  

Økonomien kom i hus med deltagernes egenbetaling og et sponsorat fra 
Ringkjøbing Landbobank .
Udvalget der stod bag arrangementet var Aase og Søren Kristensen, Jytte 
Tækker og Grethe og Ove Elgaard . 

Vi vil gerne her bringe en tak, til de godt 50 personer der deltog i arrange-
mentet, i særdeleshed dem der bidrog med materiale til udstillingen . 
Og arrangementet var ikke blevet aktuelt uden initiativ fra Aase Kristensen 
og et kæmpearbejde med sortering af 25 års  dokumentation .
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Almind/Birgittelyst IF

Fodbold opstart i A/B IF 

Lørdag d .2 marts kl .14 ved Almind Klubhus er der fodbold opstart 
for alle interesserede over 16 år . 

A/B IF vil efter træningen være vært ved en omgang suppe samt 
en øl/vand i klubhuset .
Her vil planerne for foråret også blive præsenteret . 
Det er lige meget om du kan løbe hurtigt, har teknik som Messi 
eller du aldrig har spillet før . Alle kan være med, og vores fokus er 
at skabe et hyggeligt fællesskab, hvor vi samtidig får rørt kroppen . 

Ønsker du at være med, så mød blot op 
lørdag d. 2 marts kl.14:00 ved Almind Klubhus

eller kontakt Marc Elgaard på 27589079.

v/ Claus Jespersen  ·  Rindsholmvej 2  ·  Almind  ·  8800 Viborg

Tlf. 20 12 30 80

Levering af sand, granit m.m.

Containerudlejning

Specialtransport

Kranarbejde udføres
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Generalforsamlinger
Almind/Birgittelyst IF afholder 

generalforsamling
den 11.03.2019 kl. 19.00

i Klubhuset, Vranumvej 10, Almind, 8800 Viborg

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
    På valg er: Formand (modtager ikke genvalg)

     Næstformand (modtager ikke genvalg)
     Menigt medlem (modtager ikke genvalg)

6. Valg af udvalgsformænd.
7. Valg af 2 revisorer, samt suppleanter for disse.

8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til 
formanden senest 3 uger før. Såfremt der indkommer skriftlige forslag, vil dette 
blive bekendtgjort ved nyt opslag senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede er: alle aktive medlemmer over 14 år og en forældre til hvert 
aktivt medlem under 14 år.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen

v/ Lars Overgaard
Silkeborgvej 6, Almind

8800 Viborg
Tlf. 22 78 91 99 – post@larsovergaard.dk

Herefter:
Generalforsamling i Almind/Birgittelyst Støtteforening. Dagsorden ifølge 
lovene.

Venlig hilsen
Almind/Birgittelyst Støtteforening

Almind/Birgittelyst IF
Generalforsamling

Almind/Birgittelyst IF afholder generalforsamling
den 11.03.2019 kl. 19.00

 
i Klubhuset, Vranumvej 10, Almind, 8800 Viborg

Dagsorden: 1 . Valg af dirigent .
  2 . Formandens beretning .   
  3 . Kassereren fremlægger det reviderede regnskab .
  4 . Indkomne forslag .
  5 . Valg af bestyrelse .
      På valg er: Formand (modtager ikke genvalg)
      Næstformand (modtager ikke genvalg)
      Menigt medlem (modtager ikke genvalg)

  6 . Valg af udvalgsformænd .
  7 . Valg af 2 revisorer, samt suppleanter for disse .

  8 . Eventuelt .

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes 
skriftligt til formanden senest 3 uger før . Såfremt der indkommer skrift-
lige forslag, vil dette blive bekendtgjort ved nyt opslag senest 7 dage før 
generalforsamlingen .

Stemmeberettigede er: alle aktive medlemmer over 14 år og en forældre 
til hvert aktivt medlem under 14 år .

Venlig hilsen
Bestyrelsen

v/ Lars Overgaard
Silkeborgvej 6, Almind

8800 Viborg
Tlf . 22 78 91 99 – post@larsovergaard .dk

Herefter:
Generalforsamling i Almind/Birgittelyst Støtteforening . Dagsorden ifølge
lovene .
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Almind Jagtforening og 
Almind Kultur- og Forsamlingshus

Lotterispil
 I ALMIND KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS

Vi afholder nogle meget hyggelige lotterispil  
til meget billige penge og med fine gevinster i Almind Forsamlingshus på disse torsdage. 

Torsdag d. 7. feb. 2019 kl. 1930 Torsdag d. 7. mar. 2019 kl. 1930 

Kaffe, the, øl og vand kan købes, men man må  selvfølgelig gerne selv medbringe egne drikkevarer mm.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at prøve  en hyggelig aften med vores lotterispil. 

ALLE er velkommen. 
 Hallejen til lotterispil er sponsoreret af:IVANS AUTOGl Århusvej 175 · Viborg · tlf.: 86 62 54 67E K-ERHVERSSERVICE Syrenstien 5 · Birgittelyst · tlf.: 87 25 73 73 

- hvor foreningen serverer kaffe og småkager denne aften
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Almind Husflidsforening
Generalforsamling

GENERALFORSAMLING
Almind Husflidsforening afholder generalforsamling 

mandag den 11. marts 2019 kl. 19.30 

hos Gerda Bitsch, 
Marsvindslundvej 2, 
8800 Viborg .

Dagsorden ifølge vedtægterne .

Almind Husflidsforening.

Flotte og rummelige 
lokaler udlejes 
til fester, møder, undervisning m .m . 

• Handicapadgang og handicaptoilet .
• Service til ca . 60 personer .

Pris for udlejning: 
1000 kr . + medlemsskab af Landsbyhuset . 

Nærmere information og udlejning: 
Majbrit Ørgaard  . tlf .: 53 29 38 30                 

L  ndsbyhuset
 www.landsbyhuset-lysgaard.dk

ww
w.
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Der er igen kigget i Almind 
Sogneråds forhandlings-
protokol fra 1927.

A/B Idrætsforening har været 
aktiv som Almind Idrætsforening 
så langt tilbage som protokollen . 
Men dengang havde man slet 
ikke de faciliteter til boldspild, 
som man har i dag . Man spillede 
på græsmarker i sognet . Jeg har 
taget et udpluk af sager ve-
drørende boldspild og sportsplads 
med her .

23/5-1938 Andragende fra Almind 
Idrætsforening om et tilskud til en 
idrætsplads ved Hald Sø . Taget til 
efterretning

5/4-1945 Forespørgsel fra Almind 
Idrætsforening til Sognerådet om 
de ikke kunne bevilge et beløb 
til anlæg eller oprettelse af en 
sportsplads i Almind, eller even-
tuelt et tilskud til samme . Det 
vedtoges, at man skulle se at 
finde en plads, der egnede sig til 
idrætsbane.

11/7-1945 Sognerådet havde set 
på forskellige arealer til sportsp-
lads . Man var til sidst standset 
ved et areal tilhørende Søren P . 
Andersen, som bedst egnet til
formålet . Søren P . Andersen 
forlangte 5 .500 kr . pr . tdr .land . 
Da den nævnte pris syntes for 
høj, vedtoges det at få amtet til 

at nedsætte en kommission til at 
taksere jorden

27/10-1945 Meddelelse fra stifts-
amtet, at den har nedsat en
landvæsenskommission til at eks-
propriere jord til en sportsplads .
Landvæsenskommissionerene 
består af dommer Larsen, Kjel-
lerup, formand avlsbruger Jørgen 
Nielsen, Viborg og amtsråds-
medlem Th . Vittrup, Kjellerup som
medlemmer 

Modtaget klage fra stiftsamtet, en 
klage fra Arne B . Carlsen, som 
han havde sendt til landbrugsmin-
isteriet over at sognerådet vil 
have 2 tdr . land af hans jord til
sportsplads . Arne B . Carlsen 
anmoder det ”højtærede” land-
brugsministerium om, at det bliver 
forbudt sognerådet at få jorden 
eksproprieret . Stiftsamtet anmod-
er sognerådet om en udtalelse i 
sagen .

24/5-1946 Meddelelse fra Amtsrå-
det om tilladelse til at købe jord af 
Arne Bøgild Carlsen til anlæg af 
sportsplads i Almind til en pris af 
60 øre pr . kvm, hvilket bliver til
ca . 6000 kr . Taget til efterretning.

Ligeledes forelå tilladelse til af 
Anders Serup, Almind at købe det 
fornødne areal til byggegrund for 
en ny skole, hvilket areal skal be-
tales med 73 øre pr . kvm eller ca .
4000 kr . Begge beløb afholdes af 

Alminds
forhandlingsprotokold
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kommunens kasse.

11/11-1946 Almind Idrætsforening 
ansøger om tilskud til leje af fod-
boldbane sommeren 1946,

9/6-1947 
Købt af Arne B . Carlsen     6 .942 .-
Købt af Anders Serup        3 .561 .-

Almind kommune har købt en 
parcel metr.nr. 2b Almind By af 
Arne B. Carlsen for 6.942 kr. og 
to parceller matr.nr. 3av og 3ax af 
Anders Serup for 3561 kr.

13/10-1947 Almind Idrætsforening 
ansøger om tilskud til sportsplads 
for året 1947 .Der bevilges 150 kr.

Almind Idrætsforening søger om 
tilskud til ny rullemadras . 
Det vedtages at yde 200 kr.

9/7-1948 Almind Idrætsforening 
søger om tilskud til sportsbanen . 
Der bevilges 150 kr.

21/5-1949 Almind Gymnastik- og 
Idrætsforening søger om tilskud 
til leje af sportsbane for somme-
ren 1949 .

24/11-1949 Forslag om at lade 
regulering af sportspladsen ud-
byde til licitation efter vejassistent 
Johs . Jensens projekt til kom-
munen . Vejassistenten skal føre 
tilsyn med arbejdet .

Jeg må se, hvornår jeg når ind på 
landsarkivet igen for at læse om 
man bliver tilfreds med resultatet . 
I dag ligger den aktuelle sportsp-
lads næsten ubenyttet hen . Kun 
den nyeste fra 1980
erne benyttes . Men måske er 
nogle unge aktive ved at få aktiv-
itet på pladserne igen?

Anders Åge K . Laier

Alminds
forhandlingsprotokold
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Tumlingerne 
0-3 årige

V/ Julie og Maja
For alle børn ifølge med en voksen . 
Kom og vær med til en times sjov  

og leg med sang, dans  
og motoriske udfordringer .

Mandage fra kl .17 .00 - 18 .00
Opstart den 17. sep 2018.

Kontingent: 385 kr . incl . T-shirt . 

Power-Gym 
6-9 årige

V/ Steffen Møller og Malou
En times sjov med bl.a. floorball, 
rytmisk spring og leg på airtrack 

og redskaber . 
Onsdage fra kl .17 .00 - 18 .00
Opstart den 19. sep 2018.

Kontingent: 385 kr . incl . T-shirt . 

Gymnastik opstart i uge 38
Områdets hyggeligt idræts- og gymnastikforening. 

Her er plads til alle!

Tilmeldning og betaling sker på abif.dk. 
Ved spørgsmål kontakt Birtha Jessen på tlf. 20 83 99 25. 

Børnetons 
3-6 årige

V/ Simone, Jeanette og Emma
Igennem leg til musik og på  

redskaber skal vi drøne rundt,  
trille, rulle, hoppe og springe,  

mens mor og far venter udenfor . 
Tirsdage fra kl .17:00 - 18:00
Opstart den 18. sep 2018.

Kontingent: 385 kr . incl . T-shirt . 

Floorball

Kom og vær med – det er sjovt 
og giver sved på panden . 

Alle kan deltage . 
Onsdage fra kl .19 .30 - 20 .30 
Opstart den 19. sep 2018.

Kontingent: 600 kr . 
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Tennis · vi spiller maj-oktober

Børnebadminton opstart i uge 38.
Leje af baner opstart i uge 38.

Tennis
Spil tennis på Alminds flotte tennisbane ved klubhuset på Vranumvej.

Banen er klar mellem 1 . maj til omkring 1 . oktober .
Pris: 500 kr . for fri afbenyttelse i 2018 . 

Kontakt Lars Overgaard på tlf: 22 78 91 99 for udlevering af nøgler . 

Fitball
V/ Kirsten Mortensen

Vi arbejder intenst med balance, smidighed, stabilitet, styrke, koordination og holdning .  
Al træning foregår med en stor træningsbold, til tider med elastikker og yoga øvelser .  

Øvelserne er så enkle at alle kan være med, men samtidig med masser af udfordringer .  
Har du lyst til at være med?
Onsdag fra kl . 18 .15 - 19 .15
Opstart den 19. sep 2018.

Kontingent: 565 kr . 

Cross Gym 
V/ Jesper og Ina Kjemtrup

Kom og vær med til Cross Gym, som er en funktionel styrke- og konditionstræning med 
smæk på . Det er høj-intens træning for hele kroppen . Vi laver simple, men udfordrende 

og varierende øvelser, hvor du bliver presset på både udholdenhed og styrke . Cross 
Gym er for alle over 18 år – uanset køn og fysik . Vi kæmper mod os selv og for os selv . 

Tirsdage fra kl .19 .00 - 20 .00
Opstart den 18. sep 2018. 

Kontingent: 565 kr . 

Petanque/boccia Vi spiller hele året
Petanque/boccia

I og udenfor klubhuset i Almind spiller vi petanque .  
Undervejs får vi kaffe og en hyggelig snak. Der er plads til flere.  

Tirsdage fra kl . 10 .00 - 12 .00 
Pris for hele året: 500 kr . 

Tilmeldning og betaling sker på abif.dk. 
Ved spørgsmål kontakt Birtha Jessen på tlf. 20 83 99 25. 
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 Forårsprogram for 2019

Mandag d. 7/1-19 kl. 14.00 
Nytårskur .
Ruth Dein kommer og fortæller om sit ”møde med mennesker” . 
Derefter er der smørrebrød og hyggeligt samvær .

Mandag d. 21/-19 kl. 14.00
Johannes Steensgård kommer og fortæller om ” mit liv – også 
som borgmester” .

Mandag d. 4/2-19 kl. 14.00 To fra Lysbro kommer og under-
holder .

Mandag d. 18/2-19 kl. 14.00
Malthe Broe kommer og fortæller om sin flugt fra Afghanistan.

Mandag d. 4/3-19. kl. 14.00
Gl . Rye Optimisterne kommer og underholder .

Mandag d. 18/3-19 kl. 14.00
Generalforsamling .

Torsdag d. 25/4-19 kl. 17.00
Vinsmagning hos Cold Hand Winery Ved Hammershøj .
Jens Skovgaard Pedersen vandt I 2018 en guldmedalje  for 
bedste isvin .
Pris for dette arrangement er 325,00kr .
Seneste tilmelding er Søndag d . 7/4- 19 .
Tilmeldingen er bindende og der køres kun ved 25 tilmeldte . 
Tilmelding skal ske til:
Susanne Hedemann   22756074
Peder Jespersen         86639057

Torsdag d. 23/5-19 kl. ???
Sommerudflugt.
Information herom senere .

A/B Pensionistforening
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Almind/Birgittelyst Pensionistforening
Afholder generalforsamling 

Den 18. marts 2019, kl.14.00

Dagsorden:
1 . Valg af dirigent .
2 . Formandens beretning .
3 . Kasseren fremlægger revideret regnskab .
4 . Valg af bestyrelse på valg er:
 Peder Jespersen
 Solveig Poulsen
 Poul Hedemann
5 . Indkomne forslag
 Forslag skal være formanden i hænde senest 
 8 dage før .
6 . EVT .

Derefter er der smørrebrød og hyggeligt samvær .

A/B Pensionistforening
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Almind Borgerforening
Generalforsamling

Almind	Borgerforening	

afholder	ordinær	generalforsamling	

Torsdag	den	21.	februar	2019	kl.	19,15	

I	Almind	Kultur-	&	Forsamlingshus	

I	år	lægger	Kultur-og	Forsamlingshuset	kl.	18.30	ud	med	sin	generalforsamling,	

hvorefter	Borgerforeningen	tager	over	kl.	ca.	19,15.	

Man	bestemmer	naturligvis	selv,	om	man	ønsker	at	deltage	i	begge	dele	eller	i	kun	
en	af	dem.	

Vi	forventer	at	være	færdige	omkring	kl.	20,	hvorefter	der	serveres	smørrebrød.	
Såfremt	man	ønsker	at	deltage	i	spisningen	efter	generalforsamlingen,	det	håber	vi	
alle	gør,	beder	vi	om	tilmelding	senest	18.	februar	2019	til	Anders	Åge	K.	Laier,	
laierfam@post5.tele.dk		/		40239660.	

Dagsorden	for	Almind	Borgerforenings	generalforsamling	den	21.	februar	2019	
ifølge	vedtægterne:	

1. Valg	af	dirigent	
2. Formandens	beretning	
3. Kassererens	regnskabsaflæggelse	og	fastsættelse	af	kontingent	
4. Indkomne	forslag.	Forslag	skal	være	formanden,	Anders	Åge	K.	Laier	i	hænde	

senest	8	dage	før	generalforsamlingen	
5. Valg	af	bestyrelse.	På	valg	er	Karina	Bitsch,	Bo	Boysen	og	Anders	Åge	K.	Laier.	
6. Valg	af	suppleant.	På	valg	er	Villy	Bitsch	
7. Valg	af	revisor.	På	valg	er	Lise	Madsen	
8. Evt.	

Alle	er	velkomne.	
Mød	op	lyt,	spørg	ind	til	eller	kom	med	forslag.	Det	er	vort	eget	område,	det	handler	
om.		Noter	datoen	nu.	

	
Bestyrelsen	for	Almind	Borgerforening	



21

Årsmøde i
É Bindstouws Venner

Årsmøde i É Bindstouws venner.
         

Årsmødet afholdes torsdag d. 14. feb. kl. 19.00
i Landsbyhuset i Lysgaard.

         Dagsorden ifølge vedtægterne .
         Mød op for at støtte op om vores lokale museum .

         Gratis kaffe/te og kage .

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kør årstiden sikkert
i møde på nye dæk og alufælge

86 66 75 90
Åbningstider:
Mandag - fredag 18 .30-21 .00 Lørdag 10 .00-15 .00 Tirsdag LUKKET
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Menighedsrådet

Tirsdag den 26. februar 2019 Filmaften i pastoratets 
konfirmandstue kl. 19.00
Vi viser denne aften filmen om John Mogensen.
Alle er velkomne .
Denne filmaften vil være ”opvarmning” til en aften med John 
Mogensens sange . I skrivende stund har vi ikke aftalen helt 
på plads, så hold øje med Kirkebladet, kirkernes hjemme-
siden eller Facebook for yderligere informationer .

1.- 3. februar 2019 Minikonfirmand weekend
Invitationer til 4 .klasses eleverne i vore sogne er sendt ud 
og hele weekendens aktiviteter slutter med en guds-
tjeneste i Sjørslev Kirke søndag den 3 . februar kl . 10 .00 
hvor alle er velkomne .

Tirsdag den 5. februar og 5. marts fra 14-16 
Livsmodsgruppen mødes i pastoratets konfirmandstue.

Tirsdag den 19. februar 2019 Beatles i Lysgård Kirke 
kl. 19.00
I efteråret 2018 havde vi ”besøg” af Bob Dylan – nu er det 
blevet tid til at høre om Beatles og mange af deres fantastiske 
numre .
Der vil være fortælling om de forskellige numre og vores 
dygtige organist vil spille numrene på orgel .
Alle er velkomne
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Menighedsrådet

Onsdag den 27. februar og 27. marts 2019 Litter-
aturstudiekredsen mødes i pastoratets konfirmand-
stue kl. 19.30
Har du lyst til at være med i et læsefællesskab, så mød 
op og vil du gerne have læst månedens bog inden frem-
møde, så kontakt
Agnes Pugflod tlf. 40 71 65 27

Søndag den 3. marts 2019 
Fastelavnsgudstjeneste i Almind Kirke
Kom gerne udklædt……

Se yderligere oplysninger om alle arrangementerne 
i Kirkebladet, på kirkernes hjemmeside eller FB

KIRKEBIL:
Ønsker du at blive kørt til og fra 
kirke/arrangementer, så ring til 

Frederiks Taxi 86 66 10 45
Senest dagen før kl. 18.00. 

Det koster kr. 20,- som betales til chaufføren
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Grundejerforeningen 
Birgittelyst

Dette er vores første indlæg i 
Landsbyposten 2019 og herfra 
skal der lyde et ”Godt Nytår”. 

Et tilbageblik på året 2018 kunne 
være passende nu ved indgangen 
til et nyt år . Når vi tænker tilbage 
på januar 2018 var vores kro 
lukket og udbudt til salg . I sidste 
øjeblik og kun få dage før salg 
med henblik på nedrivning blev 
kroen købt af to lokale beboere: 
Karina og Peter kunne se mu-
ligheder i de gamle bygninger og 
kort efter var der hektisk aktivitet 
i og omkring kroen, som blev 
istandsat og fornyet med henblik 
på en genåbning . Initiativet blev 
mødt med anerkendende blikke 
og nik til Karina og Peter un-
der hele forløbet, og tidligt forår 
var kroen klar til genåbning . Vi, 
der har fulgt processen, kan nu 
glæde os over aktivitet og liv på 
”vores” kro og kan kun opfor-
dre alle beboere i Birgittelyst og 
omegn om at støtte kroen fre-
madrettet, så livet på Birgittelyst 
Kro kan fortsætte .

Under generalforsamlingen i 
marts fik bestyrelsen mandat til 
at bruge ”en pæn sum” penge til 
lys over Oasen . Efterfølgende 
har flere udkast været i spil . Sidst 
på året kunne vi så meddele 
at det nu endeligt var lykkedes 

bestyrelsen at lave en aftale med 
Viborg Kommune om lyset . I 
november og december blev an-
lægget gennemført og i skrivende 
stund (5 . . januar 2019) venter vi 
på at lamperne bliver monteret 
før lyset endeligt kan tændes 
over Oasen .

Af flere omgange har Oasen 
lagt område til aktiviteter i 2018 . 
I flæng skal nævnes Køb/salg/
bytte-dag, Sankt Hans og Leged-
agen . Sankt Hans var helt speciel 
på grund af den meget varme 
sommer, hvor de fleste kom-
muner i Danmark – også Viborg 
Kommune – havde indført af-
brændingsforbud . Vores tradition-
srige Sankt Hansbål var i fare for 
ikke at blive tændt! Heldigvis kom 
der lidt regn midt i juni måned så 
afbrændingsforbuddet blev kort-
varigt ophævet . Den 23 . juni blev 
bålet tændt og de mange frem-
mødte beboere kunne synge mid-
sommervisen mens bålet brændte 
ned som det skulle .

Legedagen 2018 blev gennemført 
med samme tema som året før: 
Halloween . Desværre med knap 
så mange deltagere som i 2017 . 
Vejret var som det skulle være 
for en oktoberdag; men vi var i 
skarp konkurrence med andre 
aktiviteter i Viborg . De fremmødte 



25

Grundejerforeningen 
Birgittelyst

til legedagen havde en god dag 
og vores tombola kunne overgå 
omsætningen fra 2017 med flere 
hundrede kroner – trods de færre 
deltagere . En del af succesen 
skyldes måske den improviserede 
auktion over de få ting, der ikke 
blev udloddet i tombolaen . Efter 
legedagen bar alle børn og vok-
sne deres græskarlygte til kroen, 
til placering foran indgangen så 
kroens gæster kunne nyde de 
mange og flotte lygter . Kromand 
Peter sørgede for at der var lys 
i lygterne i den uge de stod ved 
kroen . Den efterfølgende week-
end havde vi en lille samling i 
Oasen, hvor vores sognepræst 
Inge Mader endnu engang havde 
fundet en næsten sandfærdig his-
torie til glæde for børn og voksne . 
Som afslutning gik vi i samlet flok 
med tændte fakler til kroen for at 
afhente græskarlygter – meget 
stemningsfuldt .

Og så til 2019! Generalforsam-
lingen afholdes den 28 . marts 
2019 . Der kommer selvfølgelig 
den sædvanlige indkaldelse med 
mere . Men reservér allerede da-
gen nu, så der kommer så mange 
til generalforsamlingen som 
muligt . Vores sekretær gennem 
en del år – Hanne Simony – er 
på valg og ønsker ikke at genop-
stille til den nye bestyrelse . I den 

forbindelse søger vi en engageret 
og aktiv beboer, der vil give en 
hånd i bestyrelsen . Er du inter-
esseret eller kender du en person 
som kunne være et oplagt emne 
til grundejerforeningen, så giv os 
et praj . Du finder bestyrelsens 
kontaktoplysninger på grunde-
jerforeningens hjemmeside eller 
du kan sende en mail til grunde-
jerforeningen .birgittelyst@gmail .
com . 

Vi befinder os i den mørke tid og 
hører du til én af dem der lufter 
hund eller blot tager en gåtur i 
området efter mørkets frembrud, 
så husk en eller flere refleksbrik-
ker, så du er sikker på at blive 
set . Mange bilister bliver for-
skrækket når der pludselig viser 
sig en mørk person i vejsiden .

For Grundejerforeningen 
Birgittelyst

Bjarne Lefevre Larsen
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PARTY-UDLEJNING
A/B STØTTEFORENINGEN

POPCORN  MASKINE 
LEJEPRIS 100,-
[DEPOSITUM 500,- 

1 party-telte 
til 56 kuverter, 5x10 m.
Leje: kr 500,- 
Depositum: Kr 1.000,00 

Kontakt:        
Tina Dam – mail: f.dam@privat.dk eller tel: 2818 1548 efter kl. 19.

SLUSH ICE MASKINE 
LEJEPRIS  200,-
[DEPOSITUM 500,- ]

STOR GRILL 
LEJEPRIS 100,-
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Almind Borgerforening  og
Almind Kultur- & Forsamlingshus

Generalforsamling 
Almind Kultur- & Forsamlingshus og Almind Borgerforening

afholder ordinær generalforsamling 

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 18.30 og 19.15
I Almind Kultur- & Forsamlingshus, den lille sal

Vi gentager succesen fra de foregående år og afholder general-
forsamling samme aften for de to foreninger .

I år lægger Forsamlingshuset ud kl . 18 .30, hvorefter Borger-
foreningen tager over ca . kl . 19 .15 efter en kort pause . Man 
bestemmer selv, om man ønsker at deltage i begge dele eller 
kun en af dem .

Vi forventer at være færdige omkring kl . 20, hvorefter der ser-
veres smørrebrød .

Dagsorden for de to generalforsamlinger vil blive bragt i 
næste nummer af LandsbyPosten.

Alle er velkomne .

Vi håber, at mange vil møde op og høre om, hvad der forgår i 
såvel vores Forsamlingshus som Borgerforening .
Her kan du også komme med dine små og store ideer .

På gensyn
Bestyrelserne  Almind Kultur- & Forsamlingshus 

og Almind Borgerforening
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FRIT VALG

Godkendt i Viborg Kommune, hjælpen er gratis,  
når den er bevilget (visiteret) af Viborg Kommune.

MuLIGhed FoR eksTRA TILkøb
Indkøb, gåture, tøjvask… eller hvad du  

mangler en hjælpende hånd til…

udLeJNING

Borde og stole, porcelæn m.m.

Kontakt Elin Rasmussen, Syrenstien 5, for yderligere information 
mail@ek-erhvervsservice.dk  ·  Tlf.: 40 45 23 73 / 87 25 73 73

VI TILbydeR

Hjemmeservice / privat rengøring
– servicefradrag kan anvendes

Frit valg af praktisk hjælp 
ved Viborg Kommune

Hovedrengøring

Firmarengøring

 

 
ALT I HVIDEVARER 
DIN LEVERANDØR I: 

· El-installationer 
· Centralstøvsuger 
· Serviceaftaler 
· Tele/datainstallationer 
· Solceller 

· Boligventilation 
· Døgnvagt 
· Landbrug 
· Industri 
· Alarm 
 

Komplette 
el-løsninger 

Salg og service af 
hårde hvidevarer 

 
AUT . ELEKTROINSTALLATØR              

Højgårdsvej 24 · Thorning · 8620 Kjellerup     
Telefon 86 88 06 55 · www .brodlos .dk 
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Almind Borgerforening

Byskilte i Almind
Som de fleste nok har bemærket, er byskiltene nu på plads 
ved de fire indkørsler til Almind . 
Tak for assistance fra Ren`e Andersen og Lars Overgaard, 
som har fået dem placeret .

Alle foreninger i Almind har nu adgang til at annoncere på 
opslagstavlerne på skiltene, som åbnes med umbraconø-
gle .

Skiltefladen er 70 x 100 cm, så papir i B1 eller A1 format 
kan anvendes .
Planen er, at vi vil finde frem til brugbare baggrundsbilled-
er, der kan sidde i perioder, hvor der ikke vises beskeder .
Her kan man så blot montere annonceskilte oven på bag-
grundsbilledet i den periode, der annonceres .

Annonceskilte skal fjernes dagen efter, arrangementet er 
afholdt .

Vi håber, at alle arrangementer vil blive annonceret her .

Almind Borgerforening

Aut.VVS installatør   Jesper Bjerregaard
Hasse lvænget  15   -   Hald  Ege 
8800 Viborg….…....…..86 63 84 34
Fax..............................86 63 88 34
E-mai l :  ha ldegevvs@tdcads l .dk
N A T U R G A S  -  O L I E F Y R
BIOBRÆNDSEL - SOLVARME

HALD EGE
VVS
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Viborg . Kjellerup
. Aut . kloakmester . Kloakrenovering . Kloak-TV

. Rendegraver m/u hammer
. Minigraver m/u hammer . Fjernvarme . Snerydning

. Anlægsarbejde . Entreprenørarbejde

Hurtigt og effektivt
Ring og få en uforpligtende snak

Tlf. 40 27 77 84  .  86 66 77 84

ENTREPRENØRFIRMAET
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Juletræsfest i Almind

Det blev en rigtig god fest med hygge og stemning .

Der deltog 30 børn, lige så mange voksne og få unge, så der 
var plads til flere .

Efter at have sunget julesange og -salmer og danset om ju-
letræ kom julemanden forbi med frugt og godter til børnene .

Der var stor aktivitet omkring det kreative bord, hvor kun 
fantasien satte grænser for, hvad børn kan lave af flotte ting .

Der blev serveret saft, gløgg, kaffe, vafler, æbleskiver og 
småkager .

Vi vil hermed gerne takke alle jer, der trådte til og hjalp 
Karina Bitsch med at afvikle
arrangementet, Tak til alle .

Almind Borgerforening

Almind Borgerforening

HUSK  DEADLINE FOR INDLÆG...
Skal du have et indlæg med i næste

nummer af Landsbyposten,
er sidste frist for indlevering:

 den 5. marts 2019.
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     X  i kalenderen

HUSK at få jeres arrangementer med i kalenderen …

HUSK!
4. februar 2019
Fra gadebetjent til PET, foredrag i Almind Kultur- og 
Forsamlingshus . Se mere side 5 .

19. februar 2019  
Beatles på orgel i Lysgård Kirke .

26. februar 2019  
Filmaften – John Mogensen .
Vi ser filmen som optakt til en aften i kirken med John Mogensen 
sange – Dato følger .

3.marts 2019 
Fastelavnsgudstjeneste i Almind Kirke

7.marts 2019 
Generalforsamling i Landsbyhuset

5. april 2019 
”Drop-in” maratonsang

9. maj 2019 
Sangaften med Erik Sommer

10. juni 2019 
Kirkevandring



Forening m.m. Kontaktperson Mail Telefon nr. 

A/B Husflidsforening Karina Bitsch k.bitsch@email.dk 86 62 98 68

A/B Idrætsforening  post@abif.dk 22 78 91 99

A/B Støtteforening Tina Dam f.dam@privat.dk 28 18 15 48

Almind Borgerforening Anders Åge K. Laier   laierfam@post5.tele.dk    40 23 96 60       

Almind Jagtforening Erik Johnsen  Tolstrupgaard@8800.dk 61 36 74 64

Almind Kultur-  Gerda Bitsch  villybitsch@gmail.com   24 63 00 02
og Forsamlingshus  

Almind Peder Jespersen  86 63 90 57
Pensionistforening

Grundejerforeningen Henrik Møller  familienmoeller@fiberpost.dk 40 64 25 73
Birgittelyst 

Landsbyhuset Lysgaard Torkil Kristensen torkilkri@gmail.com   24 42 44 29

Menighedsrådet Else Mikkelsen landhus@gmail.com 24 60 89 26

Nedenstående støtter og står bag landsbyposten

Redaktion:

v/Sidsel Nordby
landsbyposten@gmail.com 
Mobil: 20 84 86 60

Deadline næste blad den 5. marts 2019



Syvagervej 2, 8800 Viborg, tlf. 86667633, w
w

w
.grundvad.dk

 Salg og service af landbrugsm
askiner og have/park-m

askiner

Ring og få et godt tilbud på din næ
ste 

plæ
neklipper
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