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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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A/B Pensionistforening

SOMMERUDFLUGT
Tag med på denne skønne tur til Alrø,  

som ligger i Horsens Fjord .

Torsdag d. 24/5 – 2018
Der er afgang fra Almind Kirke kl.: 9.00
Hjemkomst ca. kl. 17.30

PRISEN FOR DENNE TUR ER:

  300,00kr for medlemmer
  350,00kr for ikke medlemmer

Dette dækker for: morgenkaffe, middagsmad,
eftermiddagskaffe og bustransport .

Tilmelding senest onsdag den 16. Maj 2018 til:
Peder Jespersen 86639057
Susanne Hedemann 22756074

MAX: 50 deltager
Alle er velkomne til at deltage, tilmeld jer bare .

Almind/Birgittelyst 
Pensionistforening
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Almind Borgerforenings generalforsamling  
22. februar 2018

I Almind Kultur- og Forsamlingshus
Referat

 1 . Bo Boysen blev valgt til dirigent .
  
 2 . Beretning for året 2017 ved formanden Anders Åge 
 K . Laier 

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt fire ordinære møder og det 
nødvendige antal arbejdsmøder .

Borgerforeningen har knap så mange fastlagte aktiviteter som de 
foregående år . Vi arrangerer Sct . Hansaften, opsætter og nedtager 
juletræ ved kirken i advent, afholder børnejuletræ og arrangerer to 
virksomhedsbesøg eller anden aktivitet .

Vi afholdt igen i 2017 et hjertestarterkursus med god deltagelse . 
Hjertestarteren har en fin placering på Forsamlingshuset og er nem 
at finde . Den indgår i et centralt register over hjertestartere . De tre 
borgere, der er registreret med kendskab til hjertestarter, får en 
opringning, når og hvis der er behov for hjertestarter . Heldigvis har 
der kun en enkelt gang været behov for den her i området .

Det nye byråd har nedsat et Landdistriktsudvalg, som skal fokusere 
på landsbyerne og de ydre områder i kommunen . Det betyder, 
at Landsbyforeningens mission bliver lidt en anden, men ikke 
mindre vigtig, idet den har repræsentanter fra en stor del af de 100 
landsbyer og kan derfor føde Landdistriktsudvalget med aktuelle 
opgaver og problemer .

I den forbindelse skal det også nævnes, at Viborg Kommune - ikke 
mindst borgguiden er god til at orientere om tilbud til os, hvilke 
fonde vi kan søge midler fra, om afholdelse af informationsmøder, 
deltagelse i forskellige konkurrencer for landsbyer m .m .

”Almindby” hjemmeside fungerer, men er ikke helt oppe at 

Almind Borgerforening
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køre endnu . Der er desværre visse udfordringer i at få alle 
foreninger til at bidrage med aktuelt materiale, samt foreningerne 
grundlæggende informationer, vedtægter mv ., men gradvis sker der 
noget . Landsbyposten skulle også inden længe kunne læses på 
hjemmesiden .

Borgerforeningen har fået noget af en udfordring i projektet 
gadebelysning i Almind eller Almind Smart City . Projektet er kommet 
godt i gang med mange forskellige master og armaturer . Det har 
virkelig givet Almind By et løft, det er blevet lyst og venligt . Men 
desværre har man undervurderet projektet, så de på forhånd 
bevilgede midler ikke slog til så langt som planlagt . Det betyder også, 
at de planlagte løsninger ikke sættes i gang så hurtigt som forventet 
herude . Projektet skulle afsluttes i 2019 .

Der er allerede flere hængepartier, som vi rykker for . El-pære mangler 
i armatur i mast ved den gl . sportsplads, to master på Vranumvej 
mangler stadig armaturer, og nu er der en pære, der skal udskiftes i 
mast ved indkørslen fra A13 .

På den centrale lysmast i Almind er lysgiveren blevet justeret, så den 
giver det ønskede lys . Denne mast kan anvendes til utrolig mange 
formål ved forskellige indretninger . Man arbejder på at udstyre Almind 
med en kode, så vi via smartphone kan bruge masten til sende musik 
fra og som højtaler .

Vi vil holde kontakten varm til Trafik og Veje, som har ansvaret for 
projektet .

Sammen med Forsamlingshus og Idrætsforeningen har vi fået 
etableret overdækning af terrassen ved klubhuset med et flot resultat, 
en klar forbedring for såvel legepladsens deltagere som deres 
forældre . Det er nu muligt både at komme på toilet og komme i ly for 
regn og blæst . Tak til Lars Overgaard for det . Lars har samtidig sat 
udvendig tagrende på klubhuset og forlænget taget ud til den nye 
tagrende .

Vi satser på at få legepladsen og omgivelser givet et løft i 2018 for de 
beløb, vi har fået bevilget til dette . Vi har fået de midler, der svarer til 
budgettet fra henholdsvis Kommunen, Fonden fra Almind Sparekasse, 

Almind Borgerforening

Fortsættes næste side 8
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Fonden fra Skals Sparekasse, Nordea Fonden og Spar Nord .
Borgerforeningen har ved kommunen søgt om midler til køb og 
opsætning af velkomstskilte til Almind bys fire indfaldsveje . Der er tale 
om skilte, hvor der på tilkørsels siden bliver mulighed for at annoncere 
foreningernes arrangementer . Kommunen har tilkendt os 52 .000 kr . 
til dette formål, det er vi meget glade for; det dækker hovedparten 
af omkostningerne . Skiltenes udformning er godkendt af Viborg 
kommune; det er skilte, som vi ser i Rindsholm, Sdr . Rind og Vinkel .

Lokalhistoriegruppen arbejder målrettet mod at samle mest muligt 
materiale om Almind og omegn og få det gemt eller arkiveret, så 
det nemt genfindes i arkivet . Naturligvis efterlyses der materiale og 
billeder, der fortæller noget om Almind området og personer før og nu .

Vi holdt igen Sct . Hans aften ved klubhuset med rigtig fin tilslutning 
og med ”Almind Skoles” leder Søren Røjgaard, som båltaler . Han 
talte om heksen, der sendes til Bloksbjerg og området og om Almind 
skoles start i 1819, altså for snart 200 år siden og for den modtagelse, 
skolen får af borgerne herude .

Vor indsats for cykelsti langs A13 og forbedring af Kirkestien lykkedes 
ikke i 2017, men der arbejdes videre .

Krydset ved Tostrup høje er af Viborg Kommune sat på liste over 
kommunens farlige kryds . Desværre er der kun afsat et afgrænset 
beløb til dette formål hvert år, og andre kryds er vurderet farligere end 
vores kryds, selv om der sker flere uheld hvert år, også alvorlige .

Som de foregående år har vi haft to arrangementer . Det første var en 
slags virksomhedsbesøg, hvor vi besøgte Most Møllegård ved Hanne 
og Bo Boysen, det tidlige dambrug i Pedersdal ved Tommy Klausen 
og sidst Stiftsfysikus Peter Wilken Heibergs villa ved efterkommerne 
Marianne, Søren og Svend Erik Heiberg . Alle tre steder blev der 
fortalt om den historiske fortid, en spændende aften med meget fin 
tilslutning .

Det andet arrangement blev et valgmøde med valgflæsk med 
70 deltagere . På valgmødet deltog 6 partier med engagerede 
indlægsholdere, hvor mange emner blev taget op og belyst fra 
forskellige synsvinkler .

Almind Borgerforening
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Almind Borgerforening vil fortsat satse på at skabe de bedst mulige 
vilkår for områdets beboere .

Jeg vil gerne på Borgerforeningens vegne takke for godt samarbejde 
til alle sider og sidst ikke mindst vil jeg takke hver af mine fire 
bestyrelseskolleger . Uden jeres opbakning kom vi ingen vegne . I er 
parate og tager hver for sig ansvaret for de enkelte opgaver .

Til sidst tak til alle, der understøtter Borgerforeningen med deres 
medlemskab .

Anders Åge K . Laier 

 3 . Aflæggelse af regnskab ved kassereren . Regnskabet viste   
 et underskud på 3033,43 kr . hvilket især skyldes underskud 
 på valgmøde, udgift på godt 3500 kr . til hjertestarter og udgifter  
 til plæneklipper . Foreningen egenkapital er 16725,53 kr .

 4 . Der var ingen indkomne forslag .

 5 . På valg til bestyrelse var Jesper G . Pedersen og Bitten   
 Sivebæk Jørgensen . Jesper G . Pedersen blev genvalgt, men   
 Bitten ønskede ikke genvalg . Valgt blev Betina Trangbæk,  
 Almind .

 6 . Villy Bitsch blev genvalgt som suppleant

 7 . Som revisor blev Birgitte Knudsen genvalgt

 8 . Evt . Under eventuelt takkede formanden Bitten Sivebæk   
 for hendes store indsats og engagement i forbindelse med  
 løsning af Borgerforeningen opgaver . 
 Vi vil komme til at savne Bittens smil og ironi .
 Samtidig bød formanden Betina Trangbæk velkommen i   
 bestyrelsen . Betina, der bor på Rindsholmvej har til 
 daglig travlt i sin virksomhed ”Trangbæk Design” i 
 St . Mikkelsgade .

Almind Borgerforening

Almind Borgerforening
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Almind Borgerforening

Mød op til

Virksomhedsbesøg og natur

Kapeldalen og ”Jobigen”

Onsdag den 30. maj 2018 kl. 19.00

Vi mødes ved gl. Almindvej 4B, v. Jobigen´s Parkeringsplads

Vi går en tur langs sydlige kant af og i Kapeldalen, hvor Anders Åge K. Laier fortæller 
om dannelsen, fredningen og Kapellet.

Herefter går vi til Gl. Almindvej 4 til Henriette og Per Lange, som fortæller om 
stedet.

Stenladen og omgivelser anvendes af Institutionen ”Jobigen”. Her vil Søren Bering 
Petersen og Linda Mostrup, som til daglig er på stedet, fortælle om, hvordan 
stressede og overbelastede personer kan komme i gang igen.

I eller ved Stenladen vil der være kaffe eller forfriskning.

Kapeldalen og omgivelser blev dannet i forlængelse af den sidste istid for 11-12000 
år siden. Området blev fredet første gang i 1938 og sidst i 2002.

Resterne af kapellet, Sct. Margrethes Kapel, stammer tilbage fra før 1493, og har 
haft betydning sammen med Sct. Margrethes kilde.

Stenladen er tidligere landbrugsbygning, som Per og Henriette har renoveret og 
indrettet, og som nu stilles til rådighed for Jobigen.

Alle er velkomne

Almind Borgerforening
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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

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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BEGYNDERLØBEHOLD
i Birgittelyst og Almind

Vi begynder HELT fra bunden, så alle kan være med .

Vi vil i løbet af 8 uger kunne løbe fra 0-5 km UDEN at føle,

- at lungerne hænger ud af munden,
- at nogen har bundet blylodder i benene,
- og at alle andre kan løbe hurtigere end dig .

Vi starter søndag d. 8. april kl. 9.00 . Vi mødes på 
legepladsen i Birgittelyst til fællesopvarmning og
information . Derefter er det hver søndag kl. 9.00 og 
hver fredag kl. 17.00. Der er mulighed for at løbe med 
Birgittelyst løbeklub om onsdagen kl . 17 .30, hvis man er 
forhindret en fredag eller en søndag .

Jeg lægger ruter både i Birgittelyst og Almind så det er lige 
nemt at deltage, om man er fra det ene eller andet sted .

Selv er jeg fysioterapeuten med den dårligste kondition i 
DK, men jeg vil gerne ud over mine egne dårlige
undskyldninger som

- ”I used to run, then I took an arrow to the knee”,
- ”Jamen mine børn kan da ikke være med”
- ”skal jeg virkelig så tidligt op hver søndag for at mødes   
   med andre?”
- ”Hjælp . Jeg har ingen løbesko” (Uhh . Den sidste er jo kun  
   en undskyldning for at købe en gave til mig selv)

Begynderløbehold NYT
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Derfor har jeg taget initiativet til dette skånsomme 
løbeprogram og søger nu nogen, som har lyst til at være 
med . Jeg har selv børn på 4 år og de skal selvfølgelig også 
med, da jeg ikke vil lide alene .

Så nu er chancen for at blive medlem af det hyggeligste, 
mest seriøse løbehold som nogensinde er set i 
lokalområdet .

Du får:
- Nogen der holder dig op på at gøre noget godt for dig  
  selv 1-2 timer om ugen . Selv om det regner .
- Løbetræning med professionel vejledning
- Nye bekendtskaber i nærområdet
- En ny aktivitet med dine børn og naboen
- God kondition uden skader og en følelse af det her kan  
  du sagtens .
  Og ikke mindst:
- Ret til at være hellig til familiefesterne

Når du er nået helt her ned i teksten, så kan du lige så godt 
tilmelde dig på Tlf: 42702022 eller cb@klinikbendix.dk

Jeg glæder mig til at høre fra dig .

Med venlig hilsen

Christina Bendix 
(Skovstien 22, Birgittelyst) samt Grundejerforeningen 
Birgittelyst

Begynderløbehold



14

Almind/Birgittelyst Amatørteater

Amatørteaterforeningen i Almind blev som bekendt opløst d . 1 . 
september 2017, kort før
foreningens 40 års jubilæum .

I henhold til vedtægterne skulle foreningens eventuelle formue 
overgå til en anden forening i
lokalområdet . På den ekstraordinære generalforsamling d . 1 . 
maj 2017 blev det besluttet, at formuen
skulle deles mellem Almind Kultur- og Forsamlingshus og 
Legepladsudvalget under Almind
Borgerforening . Der er nu til hver forening overført et beløb til 
støtte for deres aktiviteter .

Amatørteatrets dragter, lysanlæg og andre rekvisitter er 
overtaget af Scenekunstskolen, som før hed
Dramaskolen, og er for børn og unge i Viborg Kommune .

Hermed er en af lokalsamfundets få kulturaktiviteter indstillet . 
Tak til alle skuespillere, hjælpere,
samarbejdspartnere, og et altid oplagt publikum ved foreningens 
mange teaterforestillinger i de
forløbne år .

På bestyrelsens vegne,
Lise Olesen

Almind Birgittelyst Amatørteater



Cykelklubben Turist-tempo
Cykelklubben Turist-tempo mødes traditionen tro  
hver onsdag aften i skolegården i Almind . Vi cykler 20-30 kilo-

meter i roligt tempo, hvor alle kan være med . 
 

Mød op og vær med fra starten: Onsdag den 25. april kl. 19.00 
Det koster kr . 10 pr . aften . 

Vi skiftes til at planlægge ruter – alle medbringer egne drikke-
varer, kaffe og the . Vi prøver at finde en smuk plet, hvor kaffen 
indtages og snakken går . Sæsonen afsluttes når det bliver for 

mørkt .

Hvert år får en af deltagerne æren af vandrepokalen ”Den 
Gyldne Pedal”, som er et unikt stykke kunst, der kan pryde et 

hvert hjem . 

Mød op fordi:
 •     Du støtter og styrker det lokale sammenhold
 •     Du vil møde nye og spændende mennesker
 •     Du får rørt lattermusklerne
 •     God motion og energi
 •     Frisk luft 

Der er ingen tilmelding 
Spørgsmål ved Karina Bitsch, tlf . nr . 29 91 36 46 . 

På gensyn.
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Grundejerforeningen 
Birgittelyst

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

Tak til A/B Amatørteaterforeningen.
Vi er i Almind og omegn blevet en aktiv forening fattigere i 2017 .

Vi vil komme til at savne det eller de årlige muntre teaterstykker, 
som vi i en lang årrække har kunnet smile til eller skraldgrine af .

Det har været en tilbagevendende begivenhed i mange år, at vi 
har kunnet samles til fulde huse, hvor vi har kunnet betragte de 
lokale skuespilleres færdigheder .

Det har ikke været kvaliteten, det har skortet på, men desværre 
mangel på aktører og medlemmer af foreningen .

Fra Almind Borgerforening 
skal lyde en stor tak til de 
aktive og bestyrelsen for en
god tid .

Og her til sidst og ikke mindst 
tak, fordi I tænkte på os og 
donerede halvdelen af
jeres formue på 2764,68 kr . til 
os til Legepladsstyregruppen . 
Tak .

Almind Borgerforening

Almind Borgerforening
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Grundejerforeningen
Birgittelyst

Grundejerforeningen Birgittelyst

Torsdag den 22 . marts 2018 afholder vi generalforsamling i Grunde-
jerforeningen Birgittelyst . Som sædvanlig starter vi kl . 19 .00 i Almind 
Forsamlingshus . Dagsorden m .m . er allerede sendt ud til alle med-
lemmer og kan også ses på grundejerforeningens hjemmeside og 
Facebook-side . Mød op og vær med til at sætte præg på dit område 
og bestyrelsens arbejde for det kommende år . 

For at kunne deltage i generalforsamlingen kræves det at kontin-
gentet er betalt – er dette ikke tilfældet, så kan det nås endnu – be-
tal den fremsendte opkrævning eller kontakt grundejerforeningens 
kasserer Kent Larsen – se adresse m .m . på vores hjemmeside . Et 
lille tip herfra: tilmeld betaling af kontingent til automatisk betaling i 
dit pengeinstitut, så slipper du for at bekymre dig mere i den forbin-
delse .

Vi er nu forhåbentlig godt på vej bort fra vinter med sne og kulde . 
Alligevel vil vi lige opfordre beboerne til kun at anvende sand/grus 
efter snerydning af vejene – IKKE salt . Dels for at beskytte asfalten 
men også af hensyn til hundepoter og fodtøj . Bestyrelsen har hen-
stillet til vores entreprenør at der kun anvendes sand/grus når der 
sker fælles grusning . Afslutningsvist kan vi oplyse at der er bestilt 
fejning af alle veje i uge 17 .

Bestyrelsen har længe arbejdet med at etablere belysning på ar-
ealet mellem busholdepladsen og Rønnestien . Vi har en ”gammel” 
tilladelse til at grave kabel og lamper ned i maksimum 15 cm dybde, 
hvilket bestyrelsen har vurderet ikke er forsvarligt . Bestyrelsen har 
derfor søgt om tilladelse til nedgravning til en forsvarlig dybde, både 
for kabel og lamper . Denne tilladelse er nu giver af Viborg Kom-
mune . Vi har også søgt Viborg Kommune om etablering af strøm i 
vores redskabsrum . Samme strømkilde skal levere strøm til 

Grundejerforeningen
Birgittelyst



belysningen over Oasen mod Rønnestien . Vi afventer fortsat 
denne tilladelse .

Bestyrelsen har indtil videre planlagt følgende aktiviteter i 2018:
- Ny løbeklub for absolut begynder den 8 . april 2018 kl . 09 .00  
  på legepladsen Birgittelyst
- Planlægning af Garden Games – legedag den 17 . april 2018 kl .    
  19 .00 i Oasen
- Garden Games – legedag den 27 . maj 2018 i Oasen
- Sankt Hans den 23 . juni 2018 i Oasen
- Legedag den 21 . oktober 2018 i Oasen
 
Kom og vær med både i planlægning og gennemførelse – mød 
grundejerforeningens medlemmer på en anden måde . Mulighed 
for at have indflydelse på de enkelte aktiviteter under planlægnin-
gen .

Bestyrelsen har flere gange opfordret medlemmerne til at tilslutte 
sig Nabohjælp. I lyset af flere indbrud i og omkring Birgittelyst he-
nover efteråret og vinteren vil vi endnu engang opfordre jer til at 
tilslutte jer Nabohjælp og ikke mindst til at bruge Nabohjælp ved 
bortrejse/fravær fra ejendommen . Brug linket på forsiden af vores 
hjemmeside eller www .nabohjælp .dk .

Grundejerforeningen har modtaget information om et rigtigt godt 
initiativ fra Christina Bendix på Skovstien omkring start af løbe-
hold for absolut begyndere i Almind og Birgittelyst . Læs Christi-
nas tilbud i dette nummer af Landsbyposten, side 12-13 . 
Vær i øvrigt opmærksom på at vi er et lille hold af løbere der 
utrætteligt mødes onsdag kl . 17 .30 og søndag kl . 9 .30 til en Løb-
etur i vores skønne område

19

Grundejerforeningen
Birgittelyst

Fortsættes næste side 20
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Grundejerforeningen
Birgittelyst

Alle er velkommen til at løbe med på disse betingelser: 
vi starter på samme tid og slutter på samme sted! 
Tiden har vi nævnt, stedet er Egestien ud for nr . 2 .

Vi er glade for at kommunen har stillet flaske- og aviscontainer op 
ved busholdepladsen . Der er dog mange der tror, at blot de placerer 
flasker/aviser i nærheden af containerne at så er alt godt! Det er ikke 
tilfældet! Der er kun én der skal holde orden omkring containerne, 
og det er DIG! Aviser og flasker skal fyldes i containerne og i den 
udstrækning der ikke er plads må materialerne ikke henstilles på 
området . Bestyrelsen er vel vidende om at der er offentlig adgang til 
at fylde i containerne og det derfor kan være personer udefra der er 
skyld i ”roderiet” på pladsen omkring containerne . 

Mange har fejlagtigt den tro, at det er Viborg Kommune der tømmer 
vores skraldespande på området ved Oasen . Sådan er det ikke! Det 
er Laurids Nielsen fra bestyrelsen der bruger meget af sin tid med at 
holde Oasen i god og ryddelig stand – herunder tømning og borts-
kafning af affald fra skraldespandene . Vi sætter pris på den store 
indsats fra Laurids og opfordre beboerne og medlemmer af 
grundejerforeningen til at holde orden og rydde op på området 
– til alles glæde.

For Grundejerforeningen Birgittelyst

Bjarne Lefevre Larsen
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Kære Allesammen
Vi inviterer til vores årlige rengøringsdag i og udenfor 
Almind Kultur og Forsamlingshus

Tirsdag, den 29. maj 2018 kl. 17.00

Vi håber der vil komme mange borgere og hjælpe til .

Når rengøringen indendørs er klaret, hækken klippet, 
samt forskellig rengøring og oprydning omkring huset 
er færdig, vil vi slutte arrangementet med pølser, brød, 
øl og vand .

Vi håber på at se jer . På gensyn .

Med venlig hilsen
          
Bestyrelsen for 
Almind Kultur
og Forsamlingshus

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

Almind Kultur- og 
forsamlingshus
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Tumlingerne 0-3 årige

V/ Jette
For alle børn ifølge med  

en voksen .
Kom og vær med til  

en times sjov og
leg med motoriske udfordringer .

Onsdag kl . 17-18
Start onsdag d. 20. sept.

Kontingent: 475 kr incl . T-shirt .

Rytme-spring · 6-9 årige

V/ Ina, Sofie og David
Vi øver videre med spring og laver

små rytmiske serier,  
udfordrer sanserne

og meget mere .  
For alle uansetforudsætninger .

Mandag kl . 17-18 .
Start mandag d. 18. sept.

Kontingent: 380 kr incl . T-shirt .

Floorball

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

Alle kan deltage
Onsdag kl . 19 .30-20 .30 .

Start onsdag d. 20. sept.
Kontingent: 600 kr .

Børnetons · 3-6 årige

V/ Jeanette, Malene og Emma
Igennem leg til musik og  

på redskaber
skal vi drøne rundt, trille, rulle, 

hoppe og springe,
mens mor og far venter udenfor .

Tirsdag kl . 17-18
Start tirsdag d. 19. sept.

Kontingent: 380 kr incl . T-shirt .

Gymnastik · opstart i uge 38 
Gymnastik opvisning d. 18 marts 2018.

Forspørgelse/tilmelding: Birhta Jessen tlf: 20 83 99 25 eller på abif.dk



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 okt .
Pris 500 kr . for fri afbenyttelse i 2017 .

Kontakt Søren Jensen på tlf: 20160187 for udlevering af nøgle .

Fitball
V/ Kirsten Mortensen

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

Øvelserne er enkle så alle kan være med, men samtidig med udfordring .
Har du lyst til at være med?

Onsdag kl 18 .15-19 .15
Start onsdag d. 20. sept.

Kontingent: 555 kr .

Cross Gym V/ Jesper og Ina Kjemtrup
Kom og vær med til Cross Gym .

Cross Gym 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 .
Tirsdag kl . 19-20

Start Tirdag d. 19. sept.
Kontingent: 555 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.
Tirsdag kl . 10-12 .

Pris 300 kr .
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Formand
Søren Jensen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 16 01 87

Gymnastik og petanque
Birtha Jessen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 83 99 25
Lisbeth Obel Pedersen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 56 48 44

Tennis
Søren Jensen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 16 01 87

www.almindby.dk

Kontaktpersoner  ·  Almind-Birgittelyst IF

Der indhentes 
naturligvis årligt 

børneattester på alle 
trænere, der arbejder 

med børneidræt 
– også eventuelle 

afløsere.

Kontingent 
Info om betaling
kommer i næste

nummer af 
Landsbyposten .
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Almind Sparkasses Fond
Nu er det tid igen!

Almind Sparekasses fond foretager igen 
uddeling af midler .

Ansøgning skal ske på skema, der rekvireres 
hos undertegnede (gerne pr. e-mail), 

og skal være afleveret hos undertegnede 
inden udgangen af marts måned.

Skema kan ligeledes afhentes hos  
Jane Pedersen, Kirkestien 4 .

Der kan ifl . vedtægterne søges til:

• Kulturelle aktiviteter . 
• Aktiviteter for børn og unge, herunder  

uddannelsesrejser for unge .
• Udsmykning eller andre forskønnende tiltag .
• Tilskud til foreninger o . lign med almennyttige 

formål .

Almind Sparekasses Fond
Hans G . Pørksen

Lupinstien 8B, Birgittelyst
Formand

(porksen@mail .dk)



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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POPCORN  MASKINE 
LEJEPRIS 100,-
[DEPOSITUM 500,- ] 

STOR GRILL 
LEJEPRIS 100,-

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

8 STK

FLAGSTÆNGER M. FLAG
LEJEPRIS 100,-

PARTY-UDLEJLING
A/B STØTTEFORENINGEN

2 party-telte til hver 56 kuverter, 5x10 m.
Leje: 1 stk kr 500,- v/2 stk: kr 800,-
Depositum: Kr 1000,00 pr telt

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

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.

BI
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CH
an

dp
ie

ce
s.

co
m



29

Almind Borgerforening
Vil du/I være med til 

AFFALDSINDSAMLING
i Almind og omegnen?

Søndag den 22. april 2018 fra kl. 9.00

Alle interesserede mødes ved klubhuset, Vranumvej 10,

Hvor vi samles til kaffe, saftevand og rundstykker

Her vil man få udleveret poser og indsamlingsområde -vejstykke osv .

Vi samles igen kl. 12,00 med det indsamlede affald.

Der vil landet over blive samlet affald denne søndag . Det er bl .a . 
Danmarks Naturfredningsforening, der opfordrer til dette . Og mange 
af Viborg kommunes lokalsamfund vil være ude at samle affald denne 
søndag .

Vi vil gøre op hvor meget affald der samles i alt i området .

Naturfredningsforeningen vil sørge for annoncering i Viborg Stifts 
Folkeblad og Ugeavisen og Revas vil sørge for container .

Alle kan være med som indsamlere, børn, voksne, familier og gamle .

Vi håber, at rigtig mange har lyst til, at vi gør noget i fællesskab .

For at får styr på hvor mange rundstykker vi skal købe vil vi gerne 
have tilmelding på:
laierfam@post5 .tele .dk eller 40 23 96 60 Anders Åge K . Laier

Almind Borgerforening
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Menighedsrådet

Kirkebil:
Thorning Taxi er stoppet med at køre taxi, så indtil vi finder en 

anden løsning – kan man ringe til Else Lund 24 60 89 26  
senest dagen før man ønsker transporten .

Søndag den 2. april 2018 Familiepåskegudstjeneste i Almind 
Kirke kl. 11.00
Efterfølgende Fællesspisning i Almind Kultur- og 
Forsamlingshus .
Tilmelding senest 26. marts til Inge Mader – imje@km .dk  
Fristen SKAL overholdes pga . mange helligdage op til 
arrangementet
Pris pr . person kr . 50,-

Tirsdag den 3. april og tirsdag den 1. maj 
Livsmodsgruppen mødes i konfirmandstuen kl. 14.00

Onsdag den 4. april 2018 Foredrag v/ Lone Hansen i 
pastoratets konfirmandstue kl. 19.30
Foredraget hedder: Tyskertøsen – vejen til mine rødder – jeg 
er min mors hemmelighed .

Torsdag den 26. april 2018 Store Bededagsgudstjeneste 
med gospelkoncert i Sjørslev Kirke kl. 19.00 
Efterfølgende serveres varme hveder i konfirmandstuen. 
Tilmelding ikke nødvendig .

Tirsdag den 17. april 2018 Filmaften i pastoratets 
konfirmandstue kl. 19.30
Vi ser filmen ” Den enfoldige morder”
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Menighedsrådet

Konfirmation i Lysgård kirke Søndag den 13. maj kl. 9.00 
og i Almind Kirke kl. 10.30

Menighedsrådet ønsker alle konfirmanderne tillykke med 
dagen og opfordrer beboerne til at hejse flaget den dag for 
at fejre de unge mennesker. 
Konfirmanderne er:
I Lysgård konfirmeres den 13. maj 2018  kl. 9.00
Lucas Nonbo Krems, Lysgård
I Almind konfirmeres den 13. maj 2018 kl. 10.30
Anna Kjemtrup, Almind
Emma Odgaard Foldager, Almind
Emma Bondrup Nørregaard, Almind
Freja Rejsenhus, Birgittelyst
Ida Buur Uldum, Birgittelyst
Jonas Lyse Nørskov Sigvert, Birgittelyst
Magnus Lindeneg Drejø, Birgittelyst
Marie Eline Madsen, Birgittelyst
Marie Krogh Skarregaard, Birgittelyst
Mathias Nielsen, Birgittelyst
Patrick Olsgaard Antonisen, Birgittelyst
Rasmus Wilhjelm Mikkelsen, Birgittelyst
Sebastian Røgild Nielsen, Almind
Simon Trolle Byskov, Almind
Sophie Luna Cornell, Viborg
William Peter Fris Meng, Birgittelyst
William Snedevig Thellesen, Houlkær

Se yderligere oplysninger i Kirkebladet,  
på kirkernes hjemmeside og på Facebook
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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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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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Årsberetning for Almind Kultur og Forsamlingshus.
Generalforsamling d. 22. februar 2018.
Birtha bød velkommen .

  1 . Bo Boysen blev herefter valgt til dirigent . Han gav ordet til Birtha, der    
      opsummerede årets gang i 2016 for Almind Kultur- & Forsamlingshus .
  
  2 . Birthas beretning: 
      Årsberetning for Almind Kultur og Forsamlingshus .

Det har været et godt år, med 64 udlejninger til private . Gerda har des-
værre måttet sige nej yderligere 48 gange, fordi huset har været optaget til 
anden side .

Skolen er inde alle hverdage .

Idrætsforeningen hver mandag, tirsdag og onsdag aften, til gymnastik og 
floorball.

Mandag eftermiddag er det dels pensionister og husflidsforeningen som 
bruger huset .

Jagtforeningen har lotterispil 1 gang om måneden .

Amatørforeningen er desværre lukket, så de lejer det ikke mere .

Den store rengøringsdag blev afholdt med mange frivillige hjælpere . Det 
siger vi tak for . Det betyder rigtig meget der bliver vist interesse for vores 
fælles hus, og området omkring .

Næste gang er der ingen hæk med torne, der skal klippes . Kommunen har 
fjernet det hele, plantet bøgetræer og lagt flis på. Det har givet et meget 
fin samlet indgangsbillede, og sammen med det nye skilt på huset, ser det 
indbydende ud .

I september deltog vi i det fælles møde, som kommunen inviterer alle 

Almind Kultur- og 
forsamlingshus
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kommunens forsamlingshuses bestyrelser til at deltage i . Her orienterer de 
om hvad der sker i kommunens huse, vedligehold m .m . Denne gang var 
det i Lee Forsamlingshus . I 2018 skal mødet afholdes i Havredal Forsam-
lingshus .

Vi blev tildelt 10 .000 kr . fra kommunens pulje til indendørs interiør .
De blev brugt dels til reparationer af døre m .m . Og til hjælp af indkøbte 
borde .

I december fik vi problemer med fyret. Og det endte med vi skulle have en 
ny varmeveksler . Kommunen overtog dog regningen herfor .

Vi har været heldige i henhold til, at blive tilgodeset hos kommunen, hvilket 
vi er meget taknemmelige for .

Men det vigtigste er at vi har gode medhjælpere, og det har vi . Gerda gør 
en kæmpe indsats med at udleje, samt gøre klar til gæsterne skal komme,
Er der fingre på indgangs partiets døre bliver de lige fjernet. Så hun kan 
byde velkommen . Stor TAK for det .

Marlene er vores uvurderlige rengøringsdame . Hun slider og slæber med 
sæbe og klude på toiletter og gulve, på tider hvor andre har fri . Tusind tak 
for det .

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde . Det er uvurder-
ligt .

Stor tak til jer der er mødt op til generalforsamlingen .

Det er vigtigt for vores lille samfund at stå sammen om det vi har tilbage .
Er det først lukket, er det for sent at fortryde . Vi må ikke gå og tro, det er 
bedre inde i byen . Når jeg taler med nogle af foreningerne i Viborg, siger 
de vi er heldige med vores lokaler og beliggenhed . Der er jo også mange 
af vores gæster der kommer udefra .

For nylig var der en Linedance forening med 80 medlemmer der ønskede 
at leje sig fast ind herude . Men der var desværre på tidspunkter hvor huset 
i forvejen er optaget .

Almind Kultur- og 
forsamlingshus
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Vi skal måske også være bedre til at fortælle alle vores nye tilflyttere hvad 
der foregår herude, og få dem inddraget - ja måske til at komme med nye 
ideer og tiltag .
Det giver altid noget tilbage når man yder noget . Ja det giver sammenhold .

Tak .

  3 . Regnskab for 2017 blev grundigt gennemgået af Erland . Huset har  
      haft et overskud på kr . 100 .822 i 2017, hvilket anses som meget til   
      fredsstillende . Regnskabet blev som følge her af godkendt, med 
      anerkendelse af det fine resultat.

  4 . Indkomne forslag:

      Der var kommet forslag fra Borgerforeningen om Almind Kultur- &       
      Forsamlingshus skulle overtaget hjertestarteren . Forslaget blev 
      vedtaget . 

  5 . Valg til bestyrelsen .
      På valg var: Ole Rasmussen  
   Birtha Jessen
   Brian Dam Sørensen
      Alle modtog genvalg .

  6 . Valg af suppleanter .
      På valg var: Henning Moestrup
   Søren Kromann
     Begge modtog genvalg .

  7 . Valg af revisor .
      På valg var: Bo Boysen
   Jane Pedersen
      Begge modtog genvalg
 
  8 . Evt .

På vegne af Almind Kultur- og Forsamlingshus
Brian Dam Sørensen 

Almind Kultur- og 
forsamlingshus



     X  i kalenderen

HUSK at få jeres arrangementer med i kalenderen …

HUSK!

2 . april -  Familiegudstjeneste med fællesspisning

17. april - Filmaften i konfirmandstuen kl. 19.30

3 .10 .17 .og 24 . april - “De vilde engle” 1-3 år, i Almnd Kirke . 

3 . juni - Kirkevandring

7 .juni - Sogne/ældredag i Almind Kultur- og  

     forsamlingshus . Ann-Mette Elten underholder .

6 oktober - Høstfest i Landsbyhuset .



Forening m.m. Kontaktperson Mail Telefon nr. 

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

A/B Idrætsforening Søren Ole Jensen lindely@jensen.mail.dk 20 16 01 87

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. maj 2018
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Landsbyhuset

Høstfest
i Landsbyhuset.

Vi fastholder succesen fra  2017, 

derfor er datoen for høstfesten igen 

fastsat til den første lørdag i oktober

6. oktober 2018

Sæt allerede nu X i kalenderen.

Mvh 

Høstfestudvalget




