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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 sam-
men 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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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
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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
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Generalforsamling 
d, 21 februar 2019.

Årsberetning for Almind Kultur og 
Forsamlingshus .

Det har været et godt år, med 51 
ud-lejninger . Det er dog lidt færre 
end sidste år . Vi har dog været 
nødt til at give 38 afslag på at 
leje huset . Det siger lidt om efter-
spørgslen .

Skolen bruger stadigvæk huset 
alle hverdage . Idrætsforeningen 
hver mandag, tirsdag og onsdag 
aften til gymnastik og floorball .

Mandag eftermiddag er det, 
pensio-nister og husflidsforenin-
gen der er bruger huset . Jagt-
foreningen bruger det en gang om 
måneden .

Den store rengøringsdag, gik godt 
med mange frivillige hjælpere, 
det siger vi mange tak for . Det er 
med til at fremme fællesskabet for 
vores fælles hus .

I april havde vi syn fra kommunen . 
Vi fik bevilget nye gulve og maling 
af loft og vægge i begge omklæd-
ningsrum og redskabsrum . Et fan-
tastisk dejligt syn .

Senere fik vi for egen regning en 
ny handicap rampe . Det blev dog 
ikke til en automatisk døråbner 
denne gang .

Der er også hængt et puslebord 
op inde på Handicap toilettet .

I august fik vi lagt nye fliser foran 
huset . Vi hørte der var en pulje 
ved kommunen, til forskønnelse af 
byen, og tænkte der jo ikke kunne 
noget ved at ansøge om tilskud til 
projektet . Og det endte med vi fik 
bevilget knap 74 .000 kr . Det er vi 
meget taknemlige for .

I efteråret fik vi sat højttaler an-
læg op i den lille sal, og købt nyt 
el klaver . Det håber vi at få meget 
glæde af .

Kommunen inviterer alle forsam-
lingshuse til møde en gang årligt . 
I år foregik det i Havredal . Der var 
dog ikke så meget nyt under solen 
i år . I 2019 er det Finderup som 
inviterer .

Vi håber nu på vi kan få sat borde 
og bænke op foran hovedindgan-
gen til foråret .
Det vigtigste årsag til det går godt 
med udlejningen af huset, er vi har 
gode medarbejdere .
Gerda er eminent, til at leje huset 
ud og at tale med vores kunder . 
Hun pudser altid vinduerne i ind-
gangspartiet for fedtfingre og fejer 
trappen . Og så er hun altid klar til 
at byde lejerne velkommen .

Marlene har altid været klar til at 
gøre rent, på de mest utiltalende 
tidspunkter . Også efter ungdoms-
fester, som godt kan være en ud-
fordring . Hun valgte så at stoppe 
den 1 . august, efter hun blev stu-
dent, da hun ønskede nye udfor-
dringer . Vi siger dig tusind tak for 
din store indsats Marlene, og sam-
tidig siger vi tak for du fremover vil 

Almind Kultur- 
og Forsamlingshus
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Almind Kultur- 
og Forsamlingshus

afløse, hvis du har mulighed for 
det . Vi ønsker dig held og lykke 
frem over .

Vi var så heldige at Egle Petkiene 
henvendte sig, og gerne ville 
overtage jobbet . Det tog vi imod 
med tak, og du skal være meget 
velkommen . Vi er glade for din 
indsats .

Stor tak til jer der er mødt op . 
Uden opbakning er det svært 
at bevare gnisten . Derfor er det 
vigtigt I viser interesse for, hvad 
der sker i vores lille samfund . Det 
er nemlig ikke altid det er bedre 
på den anden side af åen . 

Vi er så heldige, at der bliver solgt 
huse herude . Det er derfor vigtigt 
vi prøver at modtage tilflytterne, 
med et stort velkommen . Vi har 
mange foreninger, og dermed 
også mange tilbud . Men vi skal 
huske at gøre opmærksom på 
det . Vores nye skilte ved indfalds-
vejene er en god begyndelse . Tak 
for dem .

Almind Kultur og Forsamlingshus, 
har 50 års jubilæum til efteråret . 
Det overvejer vi at fejre . Det er 
stadigvæk i støbeskeen, men vi 
håber om kort tid på, at have det 
på plads . Vi satser på det kan 
komme i Landsbyposten næste 
gang .

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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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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Kære Allesammen
Vi inviterer til vores årlige rengøringsdag i og udenfor 

Almind Kultur og Forsamlingshus

Mandag, den 29. april 2019 kl. 17.00

Vi håber der vil komme mange borgere og hjælpe til .

Når rengøringen indendørs er klaret, 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

Almind Kultur- 
og Forsamlingshus
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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. 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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50 ÅRS
JUBILÆUMSFEST

i Almind Kultur- & Forsamlingshus

I anledning af det i år er 50 år siden hele byens samlingssted 
blev opført, inviterer vi til 50-års jubilæumsfest 

lørdag, den 07.september 2019.

Så reserver allerede nu datoen!

Programmet er ikke helt på plads endnu, men vi kan godt afsløre 
så meget, at arrangementet bliver med spisning og der vil 

komme en kendt musiker og underholde .

Vel mødt .
Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Almind Kultur- & Forsamlingshus 

Almind Kultur- 
og Forsamlingshus
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Efter omfattende jordarbejde 
rundt i området og efterfølgende 
montering af nye el-skabe ser det 
nu ud til . at man er ved at nå til en 
afslutning på dette arbejde . Vi går 
nu og venter på at de to store con-
tainere med mere, der har stået 
ved busholdepladsen, bliver fjer-
net .

Som det måske er bemærket, har 
Revas fjernet vores containere til 
flasker og avispapir – vi skal fre-
madrettet bruge egne affaldsbe-
holdere til flaskerne og aviserne . 
Bestyrelsen har efterfølgende 
taget kontakt til Revas med øn-
ske om opstilling af en container 
udelukkende til pap . Vi tror på, at 
det vil spare os for en del kørsel 
til genbrugspladsen, hvis vi kan 
komme af med pappet i en lokal 
container . Vi har i skrivende stund 
endnu ikke hørt fra Revas .

 Bestyrelsen har også taget kon-
takt til Viborg Kommune omkring 
færdsel ad Tostrupvej . Dels så 
vi gerne vores cykelsti, der slut-
ter/starter ved Skovstien bliver 
forlænget til Kløverstien, dels så 
vi gerne at der blev etableret en 
fartsænkende foranstaltning på 
Tostrupvej mellem de to byskilte 
– ved kroen og ved den østlige 
indkørsel til området . Der foregår 
en del korrespondance, så vi kan 
endnu ikke oplyse om resultatet af 
vores henvendelse til kommunen .

 Med hensyn til færdsel, så kan 
vi fortælle, at krofatter Peter har 
beskåret hjørnet mod syd ved 
Tostrupvej/Vejlevej . Det har givet 

et væsentligt bedre overblik ved 
udkørsel ad Tostrupvej . Det er Vi-
borg Kommune der har forestået 
beskæringen af bevoksningen 
mellem cykelstien og kroen .

 Bestyrelsen er blevet kontaktet 
af en beboer der fortæller at ved-
kommendes hund er blevet over-
faldet og bidt af en større, løs-
gående hund under beboerens tur 
rundt i området . Den større hund 
kom farende ud ad en indkørsel 
og gik målrettet efter den mindre 
hund, der var i line og ifølge med 
beboeren . Den mindre hund blev 
under overfaldet bidt så kraftigt i 
hovedet, at det efterfølgende var 
nødvendigt at opsøge en vagt-
dyrlæge .

 Beboeren opsøgte dagen efter 
beboerne i ejendommen hvorfra 
den løsgående hund var kommet 
og forelagde hændelsen . Det vis-
er sig, at det ikke er første gang 
– iflg . vores beboer – at hunden 
har gået løs og har overfaldet 
andre hunde . Det viser sig også, 
at ejeren ikke har den lovpligtige 
hundeforsikring . Vores beboer har 
anmeldt sagen til Politiet .

 Fra bestyrelsens side skal vi op-
fordre til at hunde altid holdes i 
line! Ofte hører vi fra hundeejere, 
at ”de har styr på deres hund, og 
at den ikke gør noget…” Tillad mig 
at komme med dette udbrud: ”Det 
er da hamrende ligegyldigt hvad 
du som hundeejer synes og tror – 
hvis jeg føler mig utryg ved at din 
løsgående hund kommer farende 
imod mig!”  Så hold hunden i line!

Grundejerforeningen Birgittelyst
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Sluttelig forekommer det fuld-
stændigt absurd at hundeejere 
ikke har tegnet en LOVPLIGTIG 
hundeforsikring?? En hurtig søgn-
ing på Google afslører at en lovp-
ligtig hundeforsikring koster under 
50 kroner om måneden

Hav nu en god påske og et godt 
forår – vi tales ved i juni måned .

For Grundejerforeningen Birgit-
telyst

Bjarne Lefevre Larsen

Grundejerforeningen Birgittelyst

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

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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VINSMAGNING
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 .

Vi skal smage på forskellige vine og der er lidt godt til 
ganen .

Pris for dette arrangement er 325 .00 kr .

Tilmeldingen er bindende og der køres kun ved 25 
tilmeldte .

Tilmelding skal ske til:
Susanne Hedemann   22756074
Peder Jespersen        86639057 / 25138357

Alle er velkomne til også ikke medlemmer.

Seneste tilmelding d. 7/4-19.

Afg. Fra Almind Kirke kl. 17.00

A/B Pensionistforening
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A/B Pensionistforening

SOMMERUDFLUGT
Torsdag d. 23/5-19 kl. 8.30

Turen i år fører os en tur til Koldinghus .

Efter lidt formiddagskaffe på en rasteplads, kører vi til 
Koldinghus .

Her markerer Koldinghus H .K .H . Prinsesse Bendediktes 
75-års fødselsdag med en stor udstilling . Prinsesse af 
tiden, H .K .H Prinsesse Bendedikte og 75-års Danmarks-
historie .

På Koldinghus er der handicapvenlige områder og el-
evator . 

Der er også meget andet, at se på .

Kl . ca 12 .00 skal vi spise frokost i Madkælderen .
Eftermiddagskaffe på hjemvejen .

Pris for alt dette er:
 Medlem:  375 .00kr .
 Ikke medlem:  425 .00kr .

Tilmelding til:
Susanne Hedemann  22756074
Peder Jespersen          86639057 / 25138357

Tilmelding senest d. 17/5-19

Afg. Fra Almind Kirke Kl.8.30
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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

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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Udendørs Cross Gym
v/ Ina Kjemtrup

Har du lyst til at prøve at træne udendørs, så 
kom og vær med til udendørs Cross Gym. 

Vi skal svede, grine og lege os gennem 
en times styrke- og konditionstræning. 

Vi er ude uanset vejret, så klæd jer på efter det. 

Vi mødes på plænen foran klubhuset, 
Vranumvej 10. 

Tirsdage fra Kl. 18.00 til 19.00. 

Første gang er d. 23.04.19. 
Alle er velkommen.

Prisen for 6 gange er: 150 kr.

Venlig hilsen  
A/B Idrætsforening

Almind/Birgittelyst IFGeneralforsamlinger
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

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
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Almind Borgerforenings general-
forsamling 21. 02.2019.
I Almind kultur- og forsamlingshus

1 . Beretning ved Anders Åge K . Lai-
er
Bestyrelsen har i det forløbne år af-
holdt 6 ordinære bestyrelsesmøder 
og et antal arbejdsmøder .

Det har været et år uden de helt 
store udsving, men med mange 
småprojekter og enkelte hængepar-
tier .

Vi holdt igen i år Sct . Hansaften ved 
legepladsen, som de to foregående 
år, og ingen har klaget over dette og 
snakket om Hald Sø . Minna Schiøtte, 
som har boet i Gl . Almind og er med 
i Viborg Fortællekreds, holdt bål-
talen med en spændende historie . 
Efter båltalen underholdt Minna i 
forsamlingshuset med fortællinger . 
Vi missede vor aftale med Klubhu-
set, men fik i hast adgang til Fors-
amlingshusets lille sal . Det er godt, 
vi kan strække os mod hinanden, så 
tingene kan lykkes . Det var en kold 
aften, men 50 trodsede kulden og 
mødte op til bål, pølser og kaffe .

”Almind Smart City”, som det hed, 
da lysprojektet i Almind for 3 år 
siden tog sin begyndelse, bliver 
ikke gennemført helt som planlagt . 
Projektet er blevet dyrere end bud-
getteret i forbindelse med gravear-
bejdet og den elektroniske sam-
menkobling til de tænkte systemer, 
der blev markedsført ved introduk-
tionen af projektet .

Vi ønskede det 50 år gamle lysnet 
udskiftet og fik så ”Smart City” pro-
jektet stillet i udsigt i forbindelse 
med, at forskellige lysanlæg skulle 

sammenlignes . Det er helt klart en 
kæmpegevinst, det vi har opnået, 
men vi var jo stillet mere i udsigt . 
Noget mere får vi, men ikke det hele . 
Forvaltningen har lovet at skaffe 
midler til noget af det lovede . Vi vil 
presse på, for at få trafikregulerende 
lys eller andet ved indkørsler til Al-
mind . Det ene anlæg på Rindsholm-
vej mod Rindsholm virker perfekt . Vi 
har haft møde med forvaltningen og 
holder den løbende orienteret om 
manglerne og vore ønsker .

I 2018 blev det ved aftale besluttet, 
at Almind- kultur- og Forsamlingshus 
bekoster det årlige eftersyn og ve-
dligeholdelse af hjertestarteren, der 
er placeret ved Forsamlingshusets 
indgang . Vi håber ikke, at vi får 
brug for den, men er uheldet ude, 
er det vigtigt, at vi har den, og, at 
der er personer, der har meldt sig 
som hjerteløbere . Jesper holder styr 
på hjertestarter og har kontakten til 
Tryg .

Vedrørende legepladsen og omgiv-
elser, nåede vi ikke i efteråret at få 
færdiggjort 2 . etape som planlagt 
og, som vi har søgt og fået midler til . 
En af de fonde, der bevilgede midler 
efter den oprindelige plan(2016), var 
Friluftsrådet, som bevilgede 68 .000 
kr ., men på grund af, at vi måtte be-
grænse det oprindelige projekt, trak 
de hele bevillingen tilbage . Efter 
forhandlinger frem og tilbage har de 
nu på efterbevilling bevilget 15 .800 
kr . i 2018 .

Legepladsen har god søgning og er 
blevet mere brugervenlig under alle 
forhold, siden der er blevet etableret 
adgang til toilet, samt at vi har fået 
bygget overdækning af terrassen 
med borde-bænkesæt .

Almind Borgerforening
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Der skal i 2 . etape bl .a . forbedres 
forhold ved svævebanen, adgang til 
rutchebanen, laves trappe, ordnes 
fliser, males træværk på legeplad-
sen m .v .

Legepladsen bliver kontrolleret for 
fejl og mangler flere gange om året i 
henhold til kommunens regler, med 
notater om tilstand

Ved kontrol har det vist sig, at der 
er hundelorte i legeområdet og på 
græsarealet .  Det har derfor været 
nødvendigt til sætte skilte op, om 
at hundeejere skal samle hundenes 
efterladenskaber op .

På grund af ujævn græsareal, har 
vor plæneklipper(beregnet til bolig-
selskaber) været til reparation flere 
gange om året, og er blevet en dyr 
fornøjelse for Borgerforeningen . 
Vi har nu købt en endnu kraftigere 
model og måtte derfor lægge 10 .000 
kr . til . Vi håber, at den kan klare det, 
og, at vi kan undgå, at der køres på 
græs arealet . Jørn Serup har lovet 
at fortsætte som klippemester, tak til 
Jørn for det .

Vi har fået købt og etableret vel-
komstskilte ved indkørslerne til Al-
mind by, hvor til Viborg kommune 
gav et tilskud på 52 .000 kr .

Det har givet lidt udfordringer med 
at få alle tilladelser på plads for 
etablering, men det lykkedes, og 
Rene Andersen og Lars Overgaard 
tilbød etablering med nedgravning 
og faststøbning, tak for det . Skiltene 
skal betragtes som fælleskilte for 
alle foreninger i Almind, og vi håber, 
de må blive brugt rigtig meget . Skil-
terammen er med klemmelister, der 
holder plastikfladen med annonc-

eskilt under fast . Det er vigtigt, at 
foreningerne tager hensyn til hinan-
den, så alle når at annoncere . Man 
forpligter sig til at fjerne annonc-
eskiltet dagen efter, arrangement er 
afholdt .

Vi arbejder på at få lavet perman-
ente billedskilte, som kan pryde skil-
tene, når ingen annoncerer . Planen 
er, at man blot placerer sin annonce 
oven på billedskiltet .

Vi havde igen i 2018 et udmærket 
virksomhedsbesøg, hvor vi besøgte 
Kapeldalen og hørte om dens histo-
rie efterfulgt af besøg ved Jobigen, 
hvor deltagerne fik en god orienter-
ing om det arbejde, der gøres der 
for at få stressede og udbrændte 
aktive personer i gang igen .

For 2019 bliver der planlagt to aktiv-
iteter . Besøg i Markskel mose med 
en historisk orientering . Ved det an-
det besøg vil der blive fokus på vore 
spejderhytter ved Hald Sø .

Lokalhistoriegruppen har fået rigtig 
mange gode og værdifulde billeder, 
dokumenter og protokoller, bl .a . fra 
Sognerådet i Almind, tak for alle 
dele .

Men vi mangler meget i at kunne 
præstere komplet lokalhistorie for 
Almind sogn . Så vi er naturligvis 
interesseret i billeder, dokumenter 
m .v ., der kan fortælle noget om sog-
nets historie og personer .

Vi bokser stadig med myndigheder 
om cykelsti ved A13, cykelsti på 
Kirkestien, krydset ved Tostrup høje 
m .v .

Vi håber, at A/B Idrætsforening  . . .  . . . 

Almind Borgerforening

Fortsætter side 20
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 . . .med nye kræfter vil live op igen . Vi 
vil støtte op om såvel klubhus som 
Idrætsforening . Der er i området 
rigtig mange børn fra 0 til 10 år, så 
der bør være et godt grundlag .

Vor Landsbyforening i Viborg kom-
mune gør det rigtig godt, og er ak-
tiv over for kommunen på landsby-
ernes vegne . Vi har deltaget i flere 
møder og kurser . Vi deltager den 5 . 
marts i Landdistriktskonference på 
El-museet i Tange .

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

Jeg vil på Borgerforeningen vegne 
takke for godt samarbejde til alle 
sider og sidst men ikke mindst vil jeg 
takke hver af mine fire bestyrelses-
kolleger . Det er dejligt at mærke, at 
alle er parate til at tage ansvar hver 
for sig

Til sidst tak til alle, der understøtter 
Borgerforeningen med et medlem
skab .

Beretningen blev godkendt .

2 . Kasserenens regnskabsaflæg-
gelse og fastsættelse af kontingent

Bo Boysen fremlagde det revi-
derede regnskab . Det viste et over-
skud af årets drift på 1544,81 kr . og 
en egenkapital ved årets slutning på 
19300,13 kr .

Regnskabet blev godkendt .

Kontingent fortsætter uændret . 
Husstand: 100 kr . og Enlige: 60 kr .

3 . Ingen indkomne forslag

4 . Valg af bestyrelse: På valg er Bo 
Boysen, Anders Åge K . Laier og 
Karina Bitsch . Alle tre blev genvalgt .

5 . Valg af suppleant: Villy Bitsch 
blev genvalgt .

6 . Valg af revisor: Lise Madsen blev 
genvalgt .

7 . Evt . 
Vi får i Borgerforeningen nogle 
gange henvendelser, når der er 
fonde at søge . Vi har fået en kode 
til en hjemmeside, med en oversigt 
over, hvilke fonde der kan søges 
hos, og hvad fondene giver til .

Vi gentager affaldsindsamlingen i 
2019 .

Der arbejdes på, at der bliver sat 
billeder i de nye byskilte, som kan 
sidde der, når der ikke er opslag .
Der er ønske om, at foreningerne 
bliver bedre til at dele opslag, hvis 
arrangementerne ligger tæt på hi-
nanden .

Der er ønske om, at der påmindes 
om arrangementer på facebook .

Almind Borgerforening
Almind Borgerforenings generalforsamling 21. 02.2019.
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Almind Borgerforening
Vil du/I være med til

 AFFALDSINDSAMLING 
i Almind og omegnen?

Søndag den 7. april 2019 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, til saftevand.

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

Vi vil gøre resultatet op, veje og tælle, hvor meget affald der samles her i  
området .
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 40239660 

Anders Åge K . Laier
Almind Borgerforening



22

Menighedsrådet

Søndag den 14. april 2019 kl. 14.00 Ved Palmesøndags-
gudstjenesten i Sjørslev kirke
Medvirker ”vores” Gospelkor ledet af Laila Trier Hjørnholm .

Tirsdag den 2. april  og tirsdag 7. maj 2019 kl. 14 – 16 
Livsmodsgruppen mødes
i pastoratets konfirmandstue til hyggeligt samvær, samtale 
og kaffe .

Tirsdag den 9. april 2019  Sangaften i Lysgård Kirke kl. 
19.00
Vi synger forårssange

KONCERT med Mathilde og Michael Falch 
22. oktober 2019 i Sjørslev Kirke.
Billetsalg til denne koncert starter torsdag den 11 . april 2019 kl . 
16.00 i pastoratets konfirmandstue, Adelvej 3, Sjørslev, 8620 
Kjellerup .
Billetterne kr . 275,- pr . stk . sælges kun ved personligt frem-
møde og der kan max . købes 4 billetter pr . person . 
Der bliver rift om billetterne, så mød op i god tid hvis du vil sikre 
dig adgang til en unik oplevelse .

Mandag den 22. april 2019 – 2.Påskedag –gudstjeneste i 
Almind Kirke kl. 10.30
Efter gudstjenesten er der søndagsspisning i Almind Kultur- og 
forsamlingshus .
Tilmelding senest den 12. april til: 
Inge Mader – imje@km.dk eller 29 33 64 02
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Menighedsrådet
Torsdag den 9. maj 2019 Sangaften i pastoratets kon-
firmandstue.
Vi får igen besøg af Erik Sommer – denne aften synger vi 
forårs- og sommersange . Der serveres kaffe og kage .

Søndag den 5. maj 2019 Konfirmation i Sjørslev Kirke kl. 10.00

Menighedsrådet ønsker alle konfirmanderne tillykke 
med dagen og håber at rigtig mange

vil flage for de unge mennesker på deres store dag.

Søndag den 12. maj 2019 Konfirmation i Almind kirke kl. 10.00

Tillykke til:
Anne Gammelvind Pedersen, Almind
Astrid Weber Kragh, Lysgård
Emil Mumm Aagaard Lindberg, Birgittelyst
Frida Beranek Rasmussen, Birgittelyst
Gunnar Gorel Bisgaard, Birgittelyst
Ida Evald Maretti, Almind
Kasper Dam Sørensen, Almind
Kirsten Marie Fris Meng, Birgittelyst
Mette Gerbek Damtoft Jensen, Almind
Morgan Emil Møller Pedersen, Almind
Peter Korsgaard Carstens, Birgittelyst
Sara Kjemtrup, Birgittelyst
Sofie Krogh Skarregaard, Birgittelyst

Fortsætter side 24
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Menighedsrådet
Torsdag den 16. maj 2019 Gudstjeneste i Sjørslev kirke 
kl. 19.00
Efter gudstjenesten serveres der varme hveder i pastoratets 
konfirmandstue.

Himmelske Dage på heden fra 30.maj – 2.juni 2019
Himmelske Dage – de tidligere Danske Kirkedage – er den 
største fælleskirkelige event i Danmark .
Se programmet på www .himmelskedage .dk .

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

For at bakke op om arrangementet har vi besluttet, at vi ”fly-
tter” vores gudstjeneste den 30 . maj – Kristi Himmelfartsdag 
– til Torvet i Herning hvor der afholdes åbningsgudstjeneste 
kl . 14 .00 . Gudstjenesten er udendørs og får man brug for at 
sidde, skal man selv medbringe en stol .
Gudstjenesten varer ca . en time og derefter er der kaffebord 
på gågaden .
Vi kører samlet i bus til Herning – bussen kan holde tæt ved 
torvet og læsse os af, så der bliver ikke langt at gå . Af hen-
syn til bussen er tilmelding nødvendig – senest den 16. maj 
til Inge Mader – imje@km.dk eller 29 33 64 02
Bussen afgår fra Almind Kirke kl. 12.30



25

Bladudvalget
Repræsentantskabsmøde for Landsbyposten
Tirsdag den 16. april 2019 kl. 19.00, på Højmosevej 6 i Almind.

Følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Valg af 3 udvalgsmedlemmer
på valg: 
Kirsten Mortensen
Steen Knudsen
Bjarne Lefevre Larsen
Valg af 1 suppleant
Valg af 1 revisor
Valg af en revisorsuppleant
Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være 
formanden i hænde 7 dage før mødet .

Fmd . for Bladudvalget Steen Knudsen

NB! Repræsentantskabet er øverste myndighed . Den består af 
repræsentanter fra samtlige bestyrelser, som er medlem af Landsby-
posten . Det er de foreninger, som står bag i bladet .



26

Mød op til

Natur- og virksomhedsaften i Markskel mose
Onsdag den 29. maj kl. 19.00

Vi mødes ved Højmosevej ud for mosen

Markskel mose er en højmose, som har samlet energi på overfladen i modsæt-
ning til kul og olie, der dannes i dybden .

Højmose er dannet over mange hundrede år, hvor der er næringsfattigt og fugtigt .

Hver mose har sin egen historie, det har Markskel mose også . Ud over at være 
en naturperle i dag, har den i perioder sikret mange familier med energi og varme . 
Under og efter 2 . verdenskrig, var der også, der gang i tørveproduktionen i Mark-
skel mose. Mange familier og tørvefabrikanter fik i flere år deres udkomme her.

Under turen gennem mosen vil vi høre om dannelsen, naturen og tørveindustrien, 
der foregik her, måske se en gl . tørvemaskine . Vi vil se hvad der gror på høj-
mosen .

Ida, Åse, Emmy og Else er kvinder mellem 70 og 80 år, der er født og opvokset på 

Almind Borgerforening

Mosehuset med Markskel mose i baggrunden i 1950 erne .
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Almind Borgerforening
kanten af mosen i Højmosevej 3 . De vil fortælle om livet ved mosen og arbejdet i 
mosen .

Der er flere mose i Almind sogn, men Markskel mose og Thorsø mose er de bedst 
bevarede og her er Markskel mose en regulær højmose, med de karakteristika, 
der  hører til en højmose .

Mosematerialet blev anvendt på mange måder; det kunne skæres ud med 
tørveredskaber, det kunne æltes og støbes ud i forme eller det kunne presse ud i 
blokke og nok andre måder . Rester af de gamle tørvepressere står der endnu .

Moserne blev, da ejendommene blev udstykket, opdelt i små stykker, så der blev 
et lille stykke mose til hver ejendom, eller de fleste ejendomme i området. Nogle 
solgte tørverettigheder til tørvefabrikanter, som levede af at producere tørv til 
byerne .

Under turen bliver der pause hvor der bliver mulighed for en forfriskning og måske 
lidt andet .

Møde op og nyd naturen og hør om mosen. Alle er velkomne

Almind Borgerforening

Resterne af en gammel tørvepresser præsenteres af Martha .
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     X  i kalenderen

HUSK at få jeres arrangementer med i kalenderen …

HUSK!
5. april 2019 
”Drop-in” maratonsang

9. maj 2019 
Sangaften med Erik Sommer

10. juni 2019 
Kirkevandring

19.juni 2019 
Sogneudflugt

 

 
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 



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. maj 2019
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