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DU KAN OGSÅ FÅ VORES 
NYTÅRSMENU UD AF HUSET

375 kr pr. kuvert

JUL PÅ KROEN
Julebuffet

450 kr · Ud af huset 398 kr

3-5 retters menu:
3 retter 448 kr · 5 retter 568 kr

25. & 26 NOVEMBER
2. & 3. DECEMBER · FRI ENTRÉ 

Dollerupvej 184, 8800 Viborg · læs mere på hjemmesiden

Julemarked
på dollerup mølle

Kryds juleanden af din  
todo liste for i år og  
hent din and hos  
Niels Bugges kro. 

450 kr pr. kuvert

NYTÅRS
FEST

31. december 2017
Dollerup Mølle i Viborg

NYTÅRS
KO N C E RT
DOLLERUP MØLLE 27 JANUAR 2018

WIEN, WIEN NUR 
DU ALLEIN...

En ægte nytårskoncert som  
vi kender den fra Wien.  

Festlige toner fra operettens verden,  
virtuos musik for violin og klaver.

Ditte Højgaard Andersen Sopran 
Jens-Christian Wandt Tenor 

Niklas Walentin Violin, Alexander McKenzie Klaver

Bobler og snacks

Nytårs souper

1/2 f l .  v in

Kaffe og kransekage

850 kr pr. kuvert

Velkomst og snack med dronningen  
7 retters menu · Vine, øl, vand  
ad libitum · Kaffe og cognac 

Live band · Bobler og fyrværkeri  

1700 kr pr. kuvert

Best i l  bi l let  på 86638011 ·  Se mere www.nielsbuggeskro.dk
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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 100 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.

Indhold
Almind Husflidsforening  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4-5
Bladudvalget  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Almind Borgerforening og Kulturhus .  .  .  .  .  . 8
Almind Jagtforening  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Almind Borgerforening  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Juletræstænding Lysgård   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
A/B Pensionist  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
A/B Idrætsforening .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16-17
Lokalhistoriegruppen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Grundejerforeningen Birgittelyst   .  .  .  .  .  .18-21
A/B Idrætforening   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Almind legeplads  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
Menighedsrådet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24-25
X – i kalederen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

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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Almind Husflidsforening
Kursusprgram efterår 2017

Håndarbejdscafe

Instruktør: Anne Marie Rasmussen 

Tid:            Mandag kl. 13.30 – 16.30

Start:  Den 18. september. Herefter 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11   
 og 11/12
Sted:          Almind Kultur- og Forsamlingshus
Indhold:     Kom og mød andre der har samme interesse som dig – det   
 går ud på princippet hjælp til selvhjælp. Grethe Nielsen (strik og  
 hækling) og Gerda Bitsch (Knipling, orkis og broderi) vil så vidt  
 mulig være til stede hver gang.
 Kaffe m. brød kan købes for 10 kr.
 Pris pr. gang 30 kr.
 Ingen tilmelding – VEL MØDT.
                  

Spilleaften

Tid:            Mandag kl. 19.00 – 22.00
Start:  Den 2. oktober. Herefter 6/11, 4/12
Sted:          Almind Kultur- og Forsamlingshus
Indhold:     Kom og få et spil brætspil , kortspil, snak og hygge evt. med dit  
 håndarbejde i hånden. Alle er velkommen uanset alder og køn.  
 Husk at tage naboer og venner med.
 Kaffe/te med brød kan købes for 10 kr.
 Det koster 30 kr pr aften
 
Ingen tilmelding

VEL MØDT.
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Almind Husflidsforening
Kursusprgram efterår 2017

Julepynt i papir
 
Instruktør:            Katharina Voetmand
Tid:                      Torsdag kl. 19.00 – 21.45
                            Start den 16. november. Herefter 30/11  
           I alt 6 timer
Sted:                    Almind Kultur- og Forsamlingshus
Indhold:               Lav flot julepynt i papir, fra små engle til store stjerner. 
                            Vi arbejder med forskellige teknikker - quilling,         
                            papirfoldning og papirflet.
                            Du bliver overrasket over de mange former et stykke  
                            papir kan blive til.
                            Du må meget gerne tage dine egne materialer med,      
                            ellers er det muligt at købe materialerne på kurset.
                            Det ville være en stor hjælp hvis du har lim, saks, lineal       
                            og blyant med. Quillingværktøj kan lånes på kurset.
Kursusudgift:          Kr. 180,-, pensionister/efterlønnere samt unge under 18 år  
                               kr. 145,-
Tilmelding:             Senest den 1. november til Karina Bitsch 
             tlf.: 29 91 36 46 eller email: k.bitsch@email.dk
 
 

Juledekorationer
 
Instruktør:              Stine Glerup fra Glerup Design
Tid:                       Torsdag den 23. november kl. 19.00 – 21.45.
Sted:                     Almind Kultur- og Forsamlingshus
Indhold:                Lær at lave, samt få inspiration til smukke            
                             juledekorationer.   Kom og vær med til en hyggelig 
                             kreativ aften, hvor du kommer til at lave din egen 
                             juledekoration.
                             Du må gerne selv tage materialer med, ellers er det          
                             muligt at købe materialer på kurset.
Kursusudgift:           Kr. 100,-, pensionister/efterlønnere samt unge under 18      
                                år kr. 85,-
Tilmelding:              Senest den 9. november til Karina Bitsch 
               tlf.: 29 91 36 46 eller email: k.bitsch@email.dk
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Generalforsamling 

Almind Kultur- & Forsamlingshus og Almind Borgerforening
afholder ordinær generalforsamling

 
Torsdag den 28. februar 2018 kl. 18.30 og 19.15

I Almind Kultur- & Forsamlingshus, den lille sal

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

I år lægger Forsamlingshuset ud kl. 18.30, hvorefter Borgerforenin-
gen 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 serveres 
smørrebrød
Dagsorden for de to generalforsamlinger vil blive bragt i næste num-
mer 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

Almind Borgerforening og  
Almind Kultur- & Forsamlingshus

Almind Jagtforening og 
Almind Kultur- og Forsamlingshus
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Almind Jagtforening og 
Almind Kultur- og Forsamlingshus

Vi afholder nogle meget hyggelige lotterispil  
til meget billige penge og med fine gevinster  
i Almind Forsamlingshus på disse torsdage. Den første torsdag i måneden Torsdag den 7. december 2017 kl. 19.30 

(Foreningen serverer kaffe og småkager denne aften) Torsdag den 4. januar 2018 kl. 19.30Torsdag den 1. februar 2018 kl. 19.30Torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.30Kaffe, 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 

Lotterispil
 I ALMIND KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS
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Almind Borgerforening
Kontingent til Almind Borgerforening.

Her i oktober var der knap så mange borgere, der havde indbetalt 
kontingent til Almind Borgerforening som sidste år, derfor denne re-
minder. Der kommer stadig indbetalinger. Skulle du have mistet giro-
kortet kan du indbetale på Almind Borgerforenings konto. Regnr.: 8214 
Kontonr.: 3050459666 ”mærket kontingent og navn og adresse”

Du kan også indbetale til en af Borgerforeningen bestyrelsesmedlem-
mer.
Kontingentet er 100 kr. for husstand og 50 kr. for enlige.

Borgerforeningens bestyrelse prøver efter bedste evne at løse de 
løbende opgaver, der dukker op i området, ud over de faste årelige 
opgaver.

P.t. arbejdes der med følgende opgaver:
- vi satser på sammen med Birgittelyst Grundejerforening og Viborg  
  Kommune at få den sidste del af Kirkestien gjort cykelvenlig.

- vi arbejder på at få etableret cykelsti fra Grundvad til Birgittelyst.

- vi arbejder på at få gadelysprojektet i Almind gennemført efter hen 
  sigten.

- vi gør os gældende ved Viborg kommunes planlægning f.eks.: Ly 
  shøjskolen, Landdistriktsplan, Kommuneplan m.v.

- vi planlægger to virksomhedsbesøg pr. år i lokalområdet.

- vi er med til at planlægge aktivitets og legeplads ved klubhus/fors
  amlingshus.

- vi lytter til forslag fra medlemmerne.

Vi vil gerne opfordre alle borgere til at være medlem af Almind 
Borgerforening og bidrage med ideer til forbedringer i området.

Almind Borgerforening
Anders Åge K. Laier
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Landsbyhuset Lysgård
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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

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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A/B Pensionistforening

Program for  vinteren 2018:

8. januar kl. 14.00  Nytårskur
22. januar kl. 14.00   Hammer Bakker Band
5. februar kl. 14.00 Besøg på Hjælpemiddel
    centralen i Viborg Kaffe og   
    transport pr. prs.   75,00 kr.
19. februar kl. 14.00 Peter Åge, som er født og  
    opvokset på Sejerø. Vil vise   
    billeder og fortælle om, hvor
    dan det var, at vokse op der
5. marts kl. 14.00  Sang og musik med ” Wi   
    Trower ”
19. marts kl. 14.00  Generalforsamling. Smørre
    brød og hygge

Vi håber at der er mange, som har lyst til at være med til 
vores arrangementer.

Alle er velkommen.

Der er udflugt til Alrø ved Horsens:  
D. 24. maj 2018

Med venlig hilsen
Almind / Birgittelyst Pensionistforening
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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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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



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
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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 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.

17



18

Efter et travlt og spændende efterår kan vi nu fortælle om de aktiviteter 
der har fundet sted i vores lille grundejerforening siden sidste indlæg.

Det er lykkes vores kasserer Kent Larsen at indgå en aftale med XL-Byg i 
Overlund omkring rabat ved køb. Kent skriver i et opslag på grundejerforenin-
gens facebook-gruppe:
”Grundejerforeningen Birgittelyst kan nu oplyse at vi har lavet en fælles 
rabataftale med XL-Byg på Randersvej i Overlund. Medlemmer af Birgittelyst 
Grundejerforening kan således opnå en specialrabat på 15% på alle varer, der 
ikke er på tilbud hos XL-Byg. 
Når det er muligt at få denne rabat, skyldes det at Birgittelyst, med sine ca. 
250 husstande, udgør en så stor kundegruppe, at XL-Byg er interesseret i at 
yde en særlig service for os. 

Rabatordningen træder i kraft øjeblikkelig og løber til udgangen af 2018. For 
at tilmelde sig ordningen, skal hver husstand oprette en konto hos XL-Byg og 
i kontooprettelsen skal adressen BIRGITTELYST indgå, således at XL-Byg 
kan følge op på det samlede indkøb, som vil være udslagsgivende for efter-
følgende års rabatsats. Er vi flittige købere, kan vi evt. opnå bedre aftaler i 
kommende år. Når man opretter en konto hos XL-Byg – eller allerede har en 
konto – skal man kontakte afdelingsdirektør Gert Juul Pedersen, som så vil 
knytte rabatten til kontoen.”

Lørdag den 23. september blev der afholdt førstehjælpskursus og efterføl-
gende køb/salg/byttedag i Oasen. Vores formand Henrik Møller skrev efterføl-
gende på facebook:

”Vi var en lille flok i Oasen til førstehjælpskursus, hvor Dirch fra Røde Kors 
kørte los med 4 timers undervisning med hjertemassage, kunstigt åndedræt, 
instruktion i hjertestarter og meget mere. Dirch gjorde det rigtig godt, og vi fik 
selv lov til at øve alle færdighederne. En udbytterig og lærerig formiddag!

Lørdag eftermiddag var der køb/salg/bytte-dag i Oasen. Der var flere, der 
benyttede sig af muligheden for at sætte nogle af sine gamle og brugte ting 
til salg. Der var flere boder og gode tilbud, at vælge imellem. Undertegnede 
gjorde selv en go’ handel og fik nogle gamle fede fiskestænger med mig hjem. 
Vi forventer at lave en ny køb/salg/bytte-dag igen til foråret”.

Vores savnede legedag blev gennemført søndag den 22. oktober efter flere 
års pause:

Der blev kigget til solen denne søndag formiddag. Forberedelserne havde 
stået på siden klokken 08.00 hvor hele holdet bag Legedag 2017 mødtes 

Grundejerforeningen 
Birgittelyst
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Grundejerforeningen 
Birgittelyst

inklusive ægtefæller, kærester og andre, der kunne og ville give en hånd 
med for at gøre klar til kl. 10.00, hvor   Legedagen officielt begyndte. Det 
havde stort set regnet hver eneste dag op til den 22. og for en sikkerheds 
skyld havde vi lånt det sædvanlige telt, som vi bruger til store arrangementer i 
Oasen. Heldigvis var alle tilgængelige vejrudsigter enige om, at netop denne 
søndag ville efterårsvejret vise sig fra sin bedste side med tørvejr og nogen 
sol, så teltet blev valgt fra.

Det blev en rigtig god dag i 
Oasen hvor mellem 130 og 
150 børn og voksne kunne 
prøve ansigtsmaling, mal-
ing på sten, dragebygning, 
udskæring af græskarlygte 
og historielæsning. Skulle 
sulten indfinde sig var der 
snobrød og pølser samt lidt 
at drikke til. Klokken 12.30 fik 
vi besøg af en ballonkunst-
ner, som kunne fremtrylle de 
mest fantasifulde figurer af 
balloner. I en time kom den 
ene figur efter den anden til, 

og Oasen var fuldt af raske drenge der med et ”sværd” i hånden jagtede hinan-
den på rigtig sørøverfacon. Efter ballonmanden var det tid for salg af de sidste 
lodder i tombolaen før udtrækning af de 18 sponsorgaver kunne starte. Mange 
var heldige at få en af de flotte gaver med hjem, enkelte sågar flere gaver. Den 
sidste gave blev dog gemt til senere udtrækning. Klokken 14 sluttede Legeda-
gen med aftale om at vi alle skulle mødes igen den efterfølgende søndag.

Søndag den 29. oktober kunne Legedagen 2017 sluttes af med en lille se-
ance der tog sin begyndelse kl. 17.00. Her mødtes omkring 100 – 120 per-
soner, børn og voksne for at tænde græskarlygter. Sognepræst Inge Mader 
fra Almind Kirke fortalte om Alle helgen og Halloween og om de ligheder og 
forskelle der er på de to ”højtider”. Spændende og oplysende for alle de tilst-
edeværende. Efter Inge Maders indlæg var det tid for uddeling af præmier for 
den bedste græskarlygte. 

Det var svært at finde en lygte der var bedre end en anden, så alle de flotte 
lygter blev præmieret med en slikpose og en fakkel. Faklen blev efterfølgende 
tændt og hele Oasen blev efterhånden oplyst af brændende fakler. Det var så 
hyggeligt og meget stemningsfuldt i oktobermørket. 

Fortsættes næste side 21
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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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Mens faklerne brændte 
blev den sidste præmie 
i tombolaen udtrukket 
og en glad vinder kunne 
glæde sig over tre flask-
er vin og et gavekort til 
en middag på kroen. 
Vi skylder en stor tak til 
vores sponsorer:

• Løvbjerg, Koldingvej
• Rema1000, Koldingvej
• Vin & Vin, Koldingvej
• Little Kids Ville, Koldingvej
• Birgittelyst Kro, Birgittelyst
• Margarita Vine, Birgittelyst
• Rynkeby v/Morten Verner, Birgittelyst
• Raskvin Import, Birgittelyst
• Sansemotorik, Dumpen

Vi kan oplyse at tombolaen indbragte 3.300 kroner. Dette beløb vil blive brugt 
til køb af legeredskaber m.m. Herfra skal lyde en stor tak til alle jer der deltog 
og som viste opbakning til vores arrangementer både ved jeres deltagelse 
og ikke mindst ved at købe lodder i tombolaen. Vi har besluttet, at vi igen 
vil afholde legedagen i efteråret 2018, ligesom køb/salg/byttedagen vil blive 
gentaget i foråret 2018. Det vil vi fortælle meget mere om i Landsbypostens 
februar-nummer.
Vi opfordrer til at kigge grundejerforeningens facebook-side, hvor der ligger 
billeder fra de nævnte aktiviteter. 
Vi er nået til det tidspunkt på året, hvor mørket tidligt sænker sig over Birgittel-
yst. I den forbindelse skal der lyde den sædvanlige opfordring til at få klippet/
beskåret træer og buske omkring gadelamperne, så vejene kan blive oplyst og 
trafiksikkerheden forbedret. 

Næste udgave af Landsbyposten havner i jeres postkasse sidst i januar 
måned, så herfra skal der vanen tro lyde et ønske om en god jul og et 
godt nytår.

På vegne af Grundejerforeningen Birgittelyst
Bjarne Lefevre Larsen

Grundejerforeningen 
Birgittelyst
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Legepladsen i Almind

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

Endelig går byggeriet af overbygningen af terrassen ved Klub-
huset i gang, formentlig tirsdag den 7. november. Dette projekt 
skal være afsluttet inden nytår.

Vi glæder os til og håber mange børn og forældre får fornøjelse 
af byggeriet.
Øvrige ting der er planlagt vil først blive gennemført senere.

Vi vil igen efterlyse legetøj til sandkassen, hvis I skulle have 
noget sådant stående, der ikke bruges mere.
Sandkassen på legepladsen bruges flittigt og det slider på 
legetøjet der.
Der har nu i over ½ år været adgang til toilet, for legepladsens 
brugere. Vi vil gerne bede alle brugere hjælpe med at holde toi-
letrummet pænt i indbydende.

Legeplads styregruppen 
Anders Åge K. Laier
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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.

Torsdag den 7.12.2017 kl. 14.00  
Adventshygge for pensionister og andre i pastoratets kon-
firmandstue. Underholdning ved tidligere kirkesanger ved 
Frederiks Kirke Jacob Bjerre.
 

UGE 50 – 2017 Julekoncert i Almind Kirke. I skrivende stund 
har vi ikke en nøjagtig dato på julekoncerten. Hold øje med 
kirkebladet, pastoratets hjemmeside og Facebook gor yderligere 
oplysninger.

Torsdag den 21.12.2017 kl. 19.30 Bindstouw awten i  
Lysgård Kirke
Traditionen tro afholder vi aftenen før lillejuleaften – nej stop 
– det er aftenen før endnu - Æ Bindstouw awten
Svend Hagelskær tidl. Levring Efterskole underholder og vi 
synger Blichersange.

Søndag den 24.12.2017 Juleaftensgudstjenester afholdes i:
Almind kirke kl. 13.00
Sjørslev kirke kl. 14.30   
Lysgård kirke kl. 16.00



25

Menighedsrådet

Tirsdag den 9.1.2018 kl. 14-16 Livsmodsgruppen mødes i 
konfirmandstuen

 Onsdag den 24.1.2018 kl. 19.30 Litteraturstudiekredsen 
mødes i konfirmandstuen

Torsdag den 25.1.2018 kl. 19.30 Filmaften i konfirmand-
stuen.

 Onsdag den 31.1.2018 kl. 18.30 Skønne skøger – seje sild – 
suppe.
En aften kun for kvinder vi mødes i Sjørslev kirke og spiser 
efterfølgende sammen i konfirmandstuen
Pris pr. deltager kr. 50,- Tilmelding er nødvendig senest den 
28.1.2018 til bitten@endebunde.dk eller 51324150

Søndag den 31.12.2017 Nytårsgudstjeneste kl. 14.00 i 
Sjørslev Kirke
I år holder vi nytårsgudstjeneste den 31.12. i stedet for Nytårs-
dag den 1.1.

Se yderligere oplysninger i Kirkebladet,  
på kirkernes hjemmeside og på Facebook
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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.

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



27

 

 
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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     X  i kalenderen

HUSK at få jeres arrangementer med i kalenderen …

HUSK!

3. dec.        Juletræstænding, Lysgård

7. dec.         Adventshygge for pensionister

7. dec.         Lotterispil i Almind Forsamlingshus

2018
4. jan.          Lotterispil i Almind Forsamlingshus

1. feb.         Lotterispil i Almind Forsamlingshus

11. feb        Fastelavnsfest

1. mar.        Lotterispil i Almind Forsamlingshus



Deadline næste blad den 5. januar 2018

Indleveringsadresser   
[for ikke elektronisk materiale]

Almind 
Søren Vindvad, Kirkstien 9

Lysgaard 
Eva Glerup Mortensen, Bisbalevej 32

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



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




