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14:30 Jysk sprog og lune med Jens Frydendal. Houlkær Kirke.
20:00 Laugesen All Stars. Paletten.

FOTORAMA:

16:30, 19:00 Sommeren ’92
16:30 Inderst Inde - m/dansk tale i normal version
16:30 No Escape
16:30 Ricki And The Flash
16:30 Fars Sygt Fede Bilferie
18:30 Inderst Inde – Original version
18:30 Everest – normal version
18:30, 21:00 Maze Runner: Infernoet
18:30 Trainwreck
20:30 Krigen
21:00 Everest – DOLBY 3D
21:00 Spionen Fra U.N.C.L.E.
21:00 Transporter Refueled

FREDAG 18. SEPTEMBER

19:30 KFUMs Soldatermission. Soldatervennestævne. 
Sct. Margrethes Gård. 
19:30 Brahms og Nielsen. Katedralskolens Hal.  
21:00 Vild $mith. Paletten.

FOTORAMA:

16:30, 19:00 Sommeren ’92
16:30 Inderst Inde - m/dansk tale i normal version
16:30 No Escape
16:30 Ricki And The Flash
16:30 Fars Sygt Fede Bilferie
18:30 Inderst Inde – Original version
18:30 Everest – normal version
18:30, 21:00 Maze Runner: Infernoet
18:30 Trainwreck
20:30 Krigen
21:00 Everest – DOLBY 3D
21:00 Spionen Fra U.N.C.L.E.
21:00 Transporter Refueled

LØRDAG 19. SEPTEMBER

10:00 Bisp Gunners Gilde. Vandretur i Bisp Gunners 
fodspor. P-pladsen ved Asmild Kirke.
10:00 Viborg Folkeuniversitet. Tema-lørdag. »Islamisk Stat og 
Sharia - i mellemøsten og i Vesten. Regionshuset Viborg.
12:30 Halv times matine’ Viborg Domkirke.
14.00 Jyllandsseriefodbold Viborg FF - Herning 
Fremad. VFF’s anlæg, Kirkebækvej.
13:00 - 18:00 Viborg Spiritus Messe´15. Alliance 
Vin. Studenthouse, Ammunitionsvej.
16.00 Serie 1-fodbold SIK-Bælum/Solbjerg. Liseborgcentret.
16.00 Serie 2-fodbold Viborg FF - Nørremarken. 
VFF’s anlæg, Kirkebækvej.

FOTORAMA:

13:00 Peter Pedal På Eventyr I Junglen
13:45, 16:00 Inderst Inde - m/dansk tale i normal version
14:00 Minions - m/dansk tale i normal version
14:00 Krigen (Tekstet)
14:00 No Escape
14:30 Fars Sygt Fede Bilferie
16:00, 18:30 Everest – normal version
16:00, 19:00 Sommeren ’92
16:30 Inderst Inde - m/dansk tale i DOLBY 3D
16:30 Ricki And The Flash
18:30, 21:00 Maze Runner: Infernoet
18:30 Trainwreck
18:30 Inderst Inde – Original version
20:30 Krigen
21:00 Everest – DOLBY 3D
21:00 Spionen Fra U.N.C.L.E.

DET SKER I VIBORG

NÆRMILJØET
 
 
 
Af Jesper Overgaard

jess@berlingskemedia.dk

VIBORG: »Ro og fordragelig-
hed« hører med til de sprog-
lige farver, som beboerne i 
Birgittelyst maler med, når de 
skal give et billede af deres 228 
husstande store lokalområde.

Faktisk er ordene slet ikke 
beboernes egne. De kommer 
fra Birgittelysts postbud, der 
år ud og år ind har bragt post 
ud på villabyens veje. De hed-
der i øvrigt alle noget med 
stier, for her på den tidligere 
lynghede har naturen aldrig 
sluppet sit tag.

Da Hakon Hansen, for-
mand for Grundejerforenin-
gen Birgittelyst, skulle be-
grunde, hvorfor netop Birgit-
telyst burde løbe med værdig-
heden som »Årets lokalområ-

de 2015«, citerede han post-
budet, der uopfordret havde 
givet dette portræt:

»Birgittelyst er noget sær-
ligt. Jeg har kørt her i mange 
år. Her er ro og fordrageligt. 
Folk er flinke og venlige og al-
tid i godt humør. Jeg ved ikke, 
hvad det er, som gør det. Men 
jeg tror, at folk herude bliver 
påvirket af at bo i skov og na-
tur«.

En lille million
Så godt som alle er frivilligt 
med i en grundejerforening, 
der også har påtaget sig rol-
len som en kulturbærende 
borgerforening. I 2008 købte 
beboerne i fællesskab det 4,2 
tønder land store naturområ-
de ved Rønnebærstien.

De brugte 300.000 kroner 
på handelen. Derpå rejste de 
godt og vel 600.000 kroner til 
pavillon, shelter, legeredska-
ber, boldbane og bane til pe-
tanque. Hele herligheden gav 
de navnet »Oasen«.

»Før vi fik »Oasen«, var der 
nok en tendens til, at Tostrup-
vej skilte Birgittelyst i »dem i 
skoven« og »dem på marken«. 
Sådan er det ikke længere. Vi 
fik et bindeled, der virkelig har 
formået at samle beboerne,« 
siger Hakon Hansen.

Fra midt i 1960’erne skød 
Birgittelyst op i skoven og på 
overdrevet sydvest for Vedsø. 
I den nordlige kant strøm-
mer Nonbo Å mellem Hald 
Sø og Vedsø. Præget af natur 
er umiskendeligt.

»Ja, her i Birgittelyst er »ud i 
naturen« ikke noget, vi arran-
gerer. Vi er midt i naturen,« si-
ger beboer Agnes Pugflod, der 
i raskt tempo kan klare van-
dreturen omkring Birgittelyst 
på en lille halv time.

Oprindelig dystede otte lo-
kalområder om værdigheden. 
Tilbage i finalerunden er også 
Fly og Vejrumbro. Grundejer-
foreningen Birgittelyst har ar-
rangeret en rundtur for kul-
tur- og fritidsudvalget, når det 

lørdag ved middagstid gæster 
byen for at danne sig et ind-
tryk.

Nyt ventehus
Som mindst nummer tre er 
Birgittelyst sikret 25.000 kro-
ner. Men grundejerforenin-
gen kan sagtens bruge første-
præmien på 50.000 kroner. 
Pengene skal gå til et nyt ven-
tehus med tilhørende opslags-
tavle.

»Det gamle er 40 år gam-
melt og er slet ikke den stan-
dard, vi ønsker at stå for. Vi sti-
ler efter materialer, der svarer 
til vores pavillon,« siger Hakon 
Hansen.

Grundejerforeningen står 
også for to flagstænger, én ved 
busholdepladsen og én på 
hjørnet af Tostrupvej og Røn-
netien. Som foreningens flag-
mand sørger Laurids Nielsen 
for, at foreningen flager ved 
passende lejligheder som for 
eksempel et journalistbesøg. 
Laurids Nielsen har også an-

Som en oase i den 
gamle hedeørken
Fritids- og aktivitetsområdet »Oasen« er blandt Birgittelysts argumenter i dysten  
om værdigheden som »Årets lokalområde 2015«.

Beboerne brænder efter at få en smukkere busholdeplads og gør gerne selv en indsats. Fra venstre  
er det Agnes Pugflod, Bjarne Lefevre Larsen, Anne Margrethe Jensen, Hakon Hansen, Viggo  
Pedersen, Kjeld Rasmussen og Laurids Nielsen. Foto: Preben Madsen

 {Birgittelyst er sammen 
med Vejrumbro og Fly de 
tre nominerede til at blive 
årets lokalområde i Viborg 
Kommune 2015. De er valgt 
af kultur- og fritidsudvalget 
ud af et samlet felt på otte 
landsbyer.

 {Kultur og fritidsudvalget 
tager på lørdag den 19. 
september på rundtur til 
de tre landsbyer, der har 
mulighed for at vise sig 
frem i omkring halvanden 
time hver. 

 {Vinderen offentliggøres 
mandag den 21. september.

 {Lørdag den 26. 
september klokken 
10.30-11.30 overrækker 
udvalget alle præmierne i 
det lokalområde, der vinder 
titlen. Førstepræmien 
udgør 50.000 kr, mens 
der er 25.000 kroner i 
andenpræmie til hver af de 
to øvrige områder.

 {Titlen som årets 
lokalområde i Viborg 
Kommune er blevet 
uddelt siden 2008, hvor 
det blev Sundstrup, der 
fik prisen. Derefter har 
Havredal, Tange, Rødding, 
Hvam, Mønsted og senest 
Låstrup i 2014 kunne føje 
»Årets lokalområde« til 
landsbyens C.V.
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Selv i disse internettider 
er en god, gammeldags 

opslagstavle god at have. 
En ny af slagsen skal op.

Birgittelysts fristed har ikke 
brug for en brugervejledning.

svaret for, at »Oasen« viser sig 
fra sin pæneste side.

En del af beboerne har be-
fundet sig lige så længe i Bir-
gittelyst som det kassable 
bushus. Til gengæld føler de 
sig ikke kassable, men udgør 
nu en kerne af aktive seniorer. 

Nye familier med børn er be-
gyndt at dukke op, og de nye 
børn behøver ikke gå langt ef-
ter en boltreplads.

En bredere Tostrupvej og 
nyt liv i kroen står på ønske-
sedlen. Birgittelyst Kro er luk-
ket, og beboerne lægger ikke 

skjul på, at de mangler det-
te mødested. De holder af at 
samles i pavillonen, men en 
krostue har også sine fortrin, 
når vejret viser sig fra sin dan-
skeste side.

»
Før vi fik »Oasen«, 
var der nok en 

tendens til, at Tostrupvej 
skilte Birgittelyst i »dem 
i skoven« og »dem på 
marken«. Sådan er 
det ikke længere. Vi 
fik et bindeled, der 
virkelig har formået 
at samle beboerne.

HAKON HANSEN, formand for 
Grundejerforeningen Birgittelyst

Billige blomster og dyreartikler online og i centeret

TILBUD4
SKARPE

’Blue Chiffon’

’White Chiffon’

’Lavender Chiffon’
Hundesenge
Med blød pude.

Fås i 2 varianter hver i

6 størrelser.

F.eks. 45 cm.

Normalpris 249,-

Henne Pet Food
hundefoder, 13,5 kg
KronchMain. Baseret på

laks og fiskeproteiner.

Letfordøjeligtmed et

lavere foderforbrug.

Normalpris 289,-

Syrisk rose
Vinterhårdfør buskmed

store blomster. Flere sor-

ter. 5 ltr. potte.

Normalpris 179,-

Liguster
hækplanter
Ligustrumv. ’Liga’. Kraf-

tige velforgrenede planter

i kvalitet XL. Str. 80-100

cm. Bundt á 10 stk.

Pr. bdt. 139,-

89.-
SPAR 90.-

45 cm

175.-
SPAR OP TIL 249.-

Pr. bdt.

89.-
SPAR 50.-

PRISEKSEMPLER

68 cm

Normalpris 499,-

325.-
89 cm

Normalpris 749,-

500.-

BESTILLINGSVARE

Leveres uge 39

199.-
SPAR 90.-
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KØB ONLINE
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Køb også på plantorama.dkTilmeld dig vores nyhedsmail for gode råd og tilbud

Tilbuddene gælder fra onsdag 16. sept.

til og med tirsdag 22. sept.


