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EN DÅRLIG JOKE: 

- Hvad kalder man en, 
der køber og sælger 
katte? 

- En mishandler.  



3

Landsbyposten 
udgives af, på det årlige repræsentantskabsmøde 
(generalforsamling), valgte bladudvalg. Repræsentant-
skabet består af lokalområdets foreninger m.m., som 
er medlem af Landsbyposten 

Bladet redigeres af
Vibeke Rørbek (se bagsiden) 

Bladudvalget: 
Navn:     Telefon:
Steen Knudsen (Formand)        60 65 02 42 
Erik Øllegaard (Næstform.)       61 36 74 64
Bjarne Lefevre Larsen (medlem)       61 72 16 57
Kirsten Lindholt (Kasserer)       30 29 91 71
Kirsten Mortensen (Sekretær)        21 65 20 75
Vibeke Rørbek (Redaktør)         29 37 57 51

Vibeke Rørbek 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 hen-
vendelse til formændene for Almind Borgerforening og 
Birgittelyst Grundejerforening.
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AB IF Program AB IF Program 

TumlingeLEG 0-3 år                                                                                    
v/ Mie 
For alle børn fra 0-3 år ifølge med en voksen.
Kom og vær med til en times leg med sang, dans og motoriske udfordringer.
Mandage fra 17-18.
Kontingent: 450 kr for hele sæsonen (indtil påske 2022).
Holdopstart: 6. september 2021.

Børnetons 3-6 år                                                                                  
v/ Simone og Maiken
Igennem leg til musik og på redskaber, skal vi drøne rundt, trille, rulle, hoppe og springe,
mens mor og far venter udenfor.
Onsdage fra 17-18.
Kontingent: 450 kr for hele sæsonen (indtil påske 2022).
Holdopstart: 8. september 2021.

Cross Gym                                                                                         
v/ Ina og Jesper Kjemtrup
Kom og vær med til en times træning, hvor musklerne blir styrket, pulsen kommer op og 
vi gerne skal have et smil på læben.
Vi træner udendørs fra og med tirsdag 10. august 2021 kl 18-19, i alt 6 gange. Derefter
starter indendørs tirsdag 21. september 2021 kl 18:30-19:30, indtil foråret 2022 hvorefter 
vi træner udendørs i cirka 2 måneder.
Kontingent: 650 kr for indendørssæson, muligvis udendørssæson i foråret 2022 til 300 kr.
Holdopstart: 10/8/21 kl. 18 (ude) og tirsdag 21/9/21 kl. 18:30 (inde).

Spil tennis                                                                                        
Spil tennis på Alminds flotte tennisbane ved klubhuset på Vranumvej 10.
Banen er klar mellem 1. maj til omkring 1. oktober.
Kontingent: 600 kr. for fri afbenyttelse af banen i 2021 (300 kr for halv sæson efter 1.
august). Kontakt Anders Åge K. Laier tlf. 40239660 for udlevering af kode til banen.

Området hyggeligste idræts- og gymnastikforening
Her er plads til alle - i Almind Kultur- og forsamlingshus 

(kun 10 min fra Viborg) 
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AB IF Program AB IF Program 
Stram op og styrke                                                                                        
v/ Kirsten Mortensen
Fokusområde er de store muskelgrupper: mave, balder, lår og ryg, med henblik på at øge
udholdenhed, smidighed, balance og kropsbevidsthed. Yogalignende øvelser indgår.
Øvelserne er enkle og ukomplicerede. Nye som tidligere deltagere er meget velkomne, 
ogsåefter sæsonen er startet.
Onsdage fra 18:15-19:15.
Kontingent: Kun 650 kr for for hele sæsonen.
Holdopstart: 8. september 2021.

Selvforsvar for kvinder                                                                      
v/ Stefan Rydahl Sørensen
Gratis introduktion til selvforsvar - tag en veninde med, hop i trænings-
tøjet og kom og prøv selvforsvar! Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op.
Selvforsvar er ikke kun hvordan du passer på dig selv. Du vil blive bedre til at koncentrere
dig, få en bedre kropsforståelse, mere selvtillid og du lærer at genkende faresignaler samt
nedtrappe konflikter. Vi træner simple og effektive teknikker, hvor alle kvinder kan være 
med.
Kontingent: 650 kr for hele sæsonen. Onsdage kl. 18:30-20:00.
Holdopstart: 1. september kl. 18:30.

Floorball                                                                                         
Kom og vær med - det er sjovt og giver sved på panden.
Alle kan deltage. Onsdage fra 19:30-20:30.
Kontingent: 650 kr for hele sæsonen.
Holdopstart: 15. september 2021.

Petanque/boccia                                                                                         
Vi spiller hele året. I og udenfor klubhuset i Almind spiller vi petanque. Undervejs får vi 
kaffeog hyggelig snak. Der er plads til flere.
Tirsdage kl. 10-12. Kontingent: 400 kr årligt.Tirsdage 10-12. 
 

Tilmeldning og mere information på AB IFs hjemmeside: www.abif.dk 
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AB IF AB IF 
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GrundejerforeningenGrundejerforeningen
Grundejerforeningen Birgittelyst

Grundejerforeningen har de sidste par år afholdt generalforsamling i september måned – 
senest den 8. september 2021. I år vil vi gerne bede jer sætte kryds i kalenderen onsdag den 
18. maj 2022 kl. 19.00, hvor vi afholder generalforsamling i Almind Forsamlingshus. Vi plejer 
normalt at afholde generalforsamlingen i marts jfr. vedtægterne. På grund af corona-epe-
demien har vi de sidste to år flyttet generalforsamlingen til september, som nævnt tidligere. 
Der har været ønsker om at vi i år også flytter generalforsamlingen på grund af corana. Disse 
ønsker efterkommer vi ved at afholde generalforsamlingen i maj måned.

Som informeret ved sidste års generalforsamling har bestyrelsen arbejdet med hastigheds-
begrænsninger i området. De nødvendige materialer er indkøbt, og vi eksperimenterer hen 
over foråret med at finde den optimale placering. Når vejret tillader det, vil der også blive 
lavet ”hajtænder” ved udkørsler fra stierne til Rønnestien, Skovstien, Rosenstien og Kløver-
stien. Som de fleste nok har bemærket, er der kommet skilte med anbefalet hastighed på 30 
km i timen. Vi henstiller til at den anbefalede hastighed ikke overskrides – af hensyn til sikker 
færdsel for fodgængere og andre bløde trafikanter.

Landsbyposten er siden juni 2021 udkommet i elektronisk form på Facebook. Dette skyldes 
de efterhånden høje udgifter til trykning. Sammen med Almind Borgerforening har vi lavet 
et spørgeskema – på papir! Undersøgelsen skal klarlægge ønsker fra beboerne omkring det 
fremtidige medie for Landsbyposten. Torsdag den 31. marts er der indkaldt til repræsentant-
skabsmøde i Landsbyposten med henblik på at afklare fremtiden for vores lokale blad.

For Grundejerforeningen Birgittelyst
Henrik Møller og Bjarne Lefevre Larsen
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Almind Kultur- & ForsamlingshusAlmind Kultur- & Forsamlingshus
Generalforsamling Almind Kultur - & Forsamlingshus d. 24.02.2022

Årsberetning:

Birtha bød velkommen.
 
1. Valg af dirigent
 
 - Bo Boysen blev herefter valgt til dirigent. Han gav ordet til Birtha der
 opsummerede årets gang i 2021 for Almind Kultur- &amp; Forsamlingshus.

2. Formandens beretning
 
 Bedst som vi troede det værste var ovre, vendte Corona og nedlukningen
 tilbage.
 Så det første halve års fester blev enten annulleret eller udsat.
 Men et Bosted i Viborg valgte heldigvis at holde 10 dagskurser herude.
   
 Sidst i maj startede det så langsomt op igen.
 
 22 familiefester blev der holdt indtil december.  
 3 efterskolefester.  Den ene af dem havde vi meget glæde af - rengøringen  
 var slem.   
 
 Midt i december blev alt så lukket ned igen. 20 aflysninger i alt, deraf de 7  
 bare i december. Gymnastik og floorball kørte også videre i efteråret. 
 I løbet af året har der været 29 afslag på dage der allerede var optaget. Det  
 er da i det mindste positivt. Så vi håber på vi er på vej med normale tilstande  
 igen.
 
 Vi har fået nye fliser på trappen, den mangler at blive pudset nu. Det er   
 nogle travle håndværkere.
 Regnvandet er ordnet, det var en dygtig entreprenør der var der. Vi frygtede  
 for vores pæne nye p-plads da de begyndte at grave, men det er lavet rigtig  
 pænt igen. Lyset udenfor mangler bare at blive lavet. 
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 Skolen har plantet ude omkring flagstangen, og tak for det. Mindre godt er  
 det at deres kontrakt er ændret til 3 dage om ugen. De har så mange børn, at  
 de mener der er for lidt muligheder i salen. De foreslår vi fjerner scenen, og  
 udvider gulvarealet. Men det er ikke bare lige. Bolden ligger ved skolen for at  
 undersøge det.
 
 På grund af en heftig stigning på varme og strømregninger, har det været
 nødvendigt at lave en prisstigning på udlejningerne. Vi håber det er forståe 
 ligt.

 Vi havde hæk klipning og rengøring omkring huset. Tak for hjælpen der.

 Tak til Gerda for din indsats, som ikke har været mindre corona til trods, med
 telefon og papirarbejde.

 Også stor tak til Egle for din indsats. Det har ikke altid været let. Men godt
 Jørgen vil hjælpe til.

 Stor Tak til Lajla, Brian, Ole og Heine. Uden jer gik det bare ikke.

 Tak til jer som mødte op. Det er så vigtigt at støtte op om vores samfund herude.

 Der er mange tilflyttere i alle aldre. Dem skal vi tage godt imod. 

3. Bo gav herefter ordet til kasserer Lajla Ragner, der fremlagde regnskabet.

 - Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag.

 - Dem var der ingen af.

 

Almind Kultur- & ForsamlingshusAlmind Kultur- & Forsamlingshus
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5. Valg af bestyrelse:
 På valg var:  Ole Rasmussen
        Birtha Jessen
        Brian Dam Sørensen
 - Alle modtog genvalg. Ole Rasmussen og Brian Dam Sørensengav udtryk for det var  
 sidste periode.
6. Valg af suppleanter:
 På valg er:  Henning Moestrup
       Søren Kromann
 - Begge modtog genvalg.
7. Valg af revisor:
 

 På valg er:  Bo Boysen
   Jane Pedersen
 - Begge modtog genvalg.
8. Evt.
 - Ingen punkter her.

På vegne af Almind Kultur- og Forsamlingshus
Brian Dam Sørensen

Almind Kultur- & ForsamlingshusAlmind Kultur- & Forsamlingshus
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AB PensionistforeningAB Pensionistforening
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Almind BorgerforeningAlmind Borgerforening
Almind Borgerforenings generalforsamling den 24. februar 2022

Referat.

I Almind Kultur- og Forsamlingshus

       1. Valg af dirigent: Bo Boysen
       2. Beretning for året 2021 ved formanden Anders Åge K. Laier

Året 2021 blev igen et anderledes år, hvor alt var neddroslet på grund af Corona. Da mange 
aktiviteter måtte udsættes eller helt aflyses, blev beslutningerne i Borgerforeningen klaret på 
kun tre bestyrelsesmøder eller pr mail korrespondance.

2021 startede med, at vi på grund af Corona måtte udsætte generalforsamlingen til 10. juni 
2021, altså ud over det vedtægtsmæssige tidspunkt med ny annoncering sammen med 
Forsamlingshuset.

Trods Corona blev det opgavernes år for Borgerforeningen.

Efter aflyst Sct. Hansfest i 2020 lykkedes det at afholde festen i 2021 med Bent Melvej som 
båltaler og med en fin vedkommende tale, som vedrørte os alle i de små landsbysamfund. 
Der var ikke helt så mange borgere mødt op, som der plejer, hvilket naturligt tillægges risiko-
en for coronasmitte.

Efter planen skulle det sidste stykke af Kirkestien fra Almind til Birgittelyst istandsættes i 2021. 
Der er tale om godt 500 meter fra Tostrupvej mod Almind. Desværre var den entreprenør, 
der havde givet tilbud, blevet så overbebyrdet, at vi måtte finde en anden løsning, for at nå 
det inden for den frist, vi havde fået af Viborg kommune. Heldigvis stillede fire borgere op 
med gravemaskine og tipvogne vederlagsfrit, Claus H. Jensen, Villy Bitsch, Villy Kældgaard Pe-
dersen og Anton Nielsen. Omkring 225 tons grus blev lagt ud af Hammershøj entreprenørfir-
ma. Den billigere løsning gav os efter aftale med Viborg Kommune mulighed for at investere i
70 tons vejmix til reparation af de ca. 800 meter, vi har renoveret, tidligere. Sammen med 
Birgittelyst Grundejerforening har Almind Borgerforening med hjælp fra Viborg kommune 
nu investeret over 200.000 kr. + meget frivillig hjælp i forbedring af Kirkestien, til glæde for 
cyklister og gående. De strækninger, vi renoverer, er ikke beregnet til bilkørsel. Vi håber nu, 
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at vi fritages for klager fra den side.

Borgerforeningen har fået sponsoreret en ny vejhøvl, så det bliver muligt at rette stien af og 
måske endnu engang tomle den for at gøre den fast.

En anden stor opgave som Borgerforeningen, Forsamlingshuset og Idrætsforeningen har 
haft planer om i flere år, er etablering af multibane til ca. 800.000 kr. I juli 2021 manglede 
vi stadig 155.000 kr. for at kunne anlægge det ønskede anlæg. Det oplyste vi til Kommunen 
ved ansøgning fra deres Landsbypulje og fik netop dette beløb bevilget. Så gik den endelige 
planlægning i gang. Og det frivillige hold fra Kirkestiens retablering stillede også op den 16. 
november og gravede 70 kubikmeter jord af og i løbet af december- januar blev der lagt grus 
på, planeret og vibreret. Herefter gik UNO UNIQA i gang med opsætning af bander, støbe fast 
og montere. Der er monteret 6 mål, to basketball mål, spillevæg, musik osv. Herefter blev 
der støbt bund af grov gummi afsluttende med et finere lag topgummi, samt sat belysning og 
teknik op. Anlægget er nu ved at være klar til brug, der mangler kun småting.

Opgaven bliver at holde det rent og brugervenligt.

Viborg kommune har i alt bidraget med 555.000 kr. Anders Brøndums Fond med 75.000 kr. 
Skals Sparekasse Fond med 50.000 kr. og Almind Sparekasse Fond med 10.000 kr. Stor tak til 
disse og den megen frivillige hjælp.

Desværre er der ikke kommet afklaring omkring sti ved A13, som ønskes af mange. Vi vil 
arbejde videre for dette.

Vi har ansøgt Viborg kommune om etablering af hastighedsdæmpende bump ved den vest-
lige tilkørsel til Almind, men fik afslag i henhold til kommunens trafiktælling her. Til gengæld 
har vi fået etableret hastighedsdæmpende lys, som i den anden ende af byen, dog er lyset 
ikke sat i gang til dags dato.

Efter mange års ansøgning om forbedring af krydset ved Tostrup Høje, blev der for 3 år siden 
bevilget midler til dette, men først nu ser det ud til, at arbejdet går i gang i henhold til den 
planlagte skitseplan, der blev udarbejdet for 2 år siden. Det vil forhåbentlig udelukke de 
mange alvorlige ulykker der.

Almind BorgerforeningAlmind Borgerforening
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Almind BorgerforeningAlmind Borgerforening
Foreningerne i Almind har søgt tilskud fra Viborg Kommune til afholdelse af en byfest. Vi fik 
bevilget 12.000 kr. som tilskud til underholdning, udgangspunktet er så, at festen ikke må 
give underskud og at tilskuddet max må udgøre 75% af underholdningsudgiften. Byfesten 
blev aflyst p.g.a. Corona og en senere planlagt fest blev også aflyst. Vi har søgt kommunen 
om tilladelse til at bruge midlerne senere end første kvartal 2022 og har netop fået tilladelse 
til at udnytte disse i løbet af hele året 2022. Vi håber, der bliver mulighed for at afholde 
fælles fest for såvel børn som voksne.

Vi har et udmærket samarbejde med skolen med de udfordringer, der kan være med deres 
brugere af arealet med legepladsen. Og ledelsen med Søren Røjgaard er altid parat til at få 
løst problemer på bedste vis med nye legesager osv, og sidst bidragede de med 20 kubikme-
ter grus til arealet fra Vranumvej til klubhuset.

I en periode havde vi lidt udfordringer med entreprenøraktivitet med adskillelse af spil-
devand og overfladevand fra Skole og Forsamlingshus. Men med godt samarbejde blev 
generne overskuelige.

Til advent fik vi fra Holmehuset i Rindsholm sponsoreret 2 juletræer, et til kirken og et til den 
planlagte juletræsfest med Søren Brynjolf. Den måtte aflyses p.g.a. Corona og ved opsæt-
ning af juletræet ved kirken blev træet ufrivilligt afkortet, så vi fik det mindste juletræ, vi kan 
mindes på dette sted, men fint blev det.

Vi nåede ikke i 2021 at få inviteret til introduktionsmøde om Landsbypedeller, men det gør vi 
i det nye år. Vi har dog allerede fået sponsoreret buskrydder og løvblæser til formålet.

Borgerforeningens arrangementer blev i 2021 reduceret til Sct. Hans fest. Vi håber på bedre 
muligheder i 2022.

Landsbyposten har været et emne, der for rigtig mange borgere har fyldt meget i 2021, idet 
bestyrelsen for Landsbyposten uden information til foreningerne bag ophører med at produ-
cere og omdele Landsbyposten i papirform efter april-maj 2021 nummeret. Det har givet en 
storm af henvendelser, nok specielt til mig som formand for Borgerforeningen og fortrinsvis 
fra ældre, der ikke har internet eller kun bruger internet til mails. Men også fra mange yngre.

Der bliver nu fra Landsbyposten omdelt et spørgeskema for at afklarer interessen for i hvil
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ken form man ønsker Landsbyposten, i papirfor, på facebook eller hjemmeside og om man 
er parat til at betale for den. Vi må hjælpe til for at få skabt et budget, der er bæredygtigt for 
Landsbyposten.

Lokalhistoriegruppen modtager fortsat løbende materialer fra borgere i sognet og, der arbej-
des videre på ejendomsmapperne.

Almind Borgerforening vil satse på at skabe de bedst mulige vilkår for områdets beboere for 
relationerne til Viborg kommune.

Jeg vil på Borgerforeningens vegne takke alle jer der har bidraget med frivillig indsats og for 
godt samarbejde til alle sider, og tak til områdets øvrige foreninger og sidst, men ikke mindst 
vil jeg takke hver af mine bestyrelseskolleger. Tak fordi, I altid er parate til at tage et nap med.

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

Anders Åge K. Laier

 3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren. Årets resultat blev et overskud på
     9902 kr. og egenkapitalen på 51.160 kr.
     Kontingentet blev fastsat uændret til 50 kr. pr person eller 100 kr. pr husstand.
 4. Der var ingen indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse. Jesper G. Pedersen og Betina Trangbæk blev genvalgt.
 6. Valg af suppleant. Peter Jensen, blev genvalgt
 7. Valg af Revisor. Birgitte Knudsen blev genvalgt
 8. Evt. Under eventuelt drøftede man den manglende cykelsti langs A13 fra
     Grundvad til Birgittelyst, især nu da stien fra Grundvad og syd på er blevet  
 renoverret. Man drøftede de hurtigkørende biler gennem Almind og manglende  
 bump. Man håber et det farts dæmpende lyssignal der netop er sat op vil dæmpe  
 de hurtigt kørende biler. Der var også drøftelse at landsbypostens fremtid og en  
 undersøgelse deraf med et spørgeskema til alle.

Almind Borgerforening

Almind BorgerforeningAlmind Borgerforening
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Almind BorgerforeningAlmind Borgerforening
Orientering fra Almind Borgerforening.

Hastighedsreguleringen i den vestlige ende af Almind by med lyssignal, der blinker 
når man køre over 50 km pr time er nu etableret og fungerer. Og vi har indtryk af at det har 
den ønskede virkning, nemlig at sænke hastigheden til de 50 km/t. Vi takker hermed Viborg 
kommune for etableringen, selv om der har været lang ventetid. Anlægget har kostet 60.000 
kr. + etablering.

Vore velkomstskilte – pyloner, bruges heldigvis meget i perioder. Når skiltene ikke er i 
brug, arbejder Borgerforeningen på at få etableret billeder som blikfang. Karina Bitsch er i 
gang med at undersøge muligheden på at skaffe billeder fra omegnen og få dem i plastikbe-
skyttede plader til velkomstskiltene. De vil kunne være indbydende for byen, som skiltene i 
Rindsholm er for Rindsholm. Er der nogen, der ligger inde med flotte billeder fra området og 
som måske kunne være velegnet til skilte, så send dem til Karina.

Skiltene er for alle foreninger i området. Skiltefladen er 100 x 70 cm. Det vil sige at papir i 
størrelse B1 707x1000 mm og A1 841x594 mm passer.

Multibanen er nu taget i brug og alle funktioner på banen er sat til. Musik, elektronisk spil, 
bip-test, scoringstavle, lys i de mørke aftener, net i alle 6 mål og opsat basketball kurve. Der 
mangler flisekant ind mod banderne og elefantriste ved indgang. Vi mangler også at få sået 
græs hvor der er kørt.

På grund af jord uden for banen, vil der i en periode være lidt udfordringer med at undgå at, 
der komme sand og snavs ind på gummibanen. Det skal vi gerne undgå, så banen er attraktiv 
for alle, også de der kravler, og de der er i bare tær.

Vi glæder os over resultatet.

Kirkestiens nederste del mod Birgittelyst blev jo færdig i efteråret. Her i foråret har vi 
renoveret 800 meter af den øvrige del af kirkestien med 70 tons vejmix og har nu allerede 
fået positive meldinger fra såvel cyklister som gående; som stien er beregnet til.

Bussen dækker lokalområdet godt. Vi har jo tidligere haft forhandlinger for at sikre buskør-
sel i området. Det er en god idet at bruge bussen, selv om man ikke plejer at gøre det, for at 
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sikre at bussen ikke kører tom. Der er ingen tvivl om, at med stigende energipriser kan der 
blive fokus på busdrift. Men for private vil privatkørsel også blive dyrere, så måske kan 
bussen være et godt alternativ.

Landsbyposten. Der blev afholdt repræsentantskabsmøde i Landsbyposten den 10. 
februar 2022. Der var en god debat om Landsbypostens økonomi og dens fremtidsmulighe-
der. Det blev vedtaget, at undersøge hvordan borgerne ønsker at modtage Landsbyposten 
fremadrettet. Derfor er der afleveret spørgeskema til alle husstande i Birgittelyst, Lysgaard og 
Almind.

Da kassereren ikke kunne være til stede på grund af sygdom, bliver der indkaldt til ekstraor-
dinær repræsentantskabsmøde den 31. marts 2022.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelse bliver afgørende for den eller de måder Landsbypo-
sten fremadrettet kommer ud til borgerne på.

Girokort. Girokort til medlemskab af Almind Borgerforening vil blive omdelt i løbet af April 
måned. Vi er godt klar over, at der ikke er gået et år siden girokort for 2021 blev omdelt og 
betalt. Det skyldtes at firmaet, der trykker vore girokort brændt os af sidste år. Medlemskabet 
koster 100 kr. pr husstand eller 50 kr. for enlige. Vi håber at alle har lyst til at støtter Bor-
gerforeningen og dens aktiviteter. En af Borgerforeningen opgaver er bl.a. at sikre at Viborg 
kommune, Vejdirektoratet, Naturstyrelsen m.fl. tager hensyn til vort område i deres planlæg-
ning.

Almind Borgerforening v. Anders Åge K. Laier

Almind BorgerforeningAlmind Borgerforening
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MenighedsrådetMenighedsrådet
Program

Tirsdag den 5.4. og 3.5.2022 
Livsmodsgruppen mødes i konfirmandstuen fra 14-16

En samtalegruppe for enker og enkemænd - nærmere oplysninger fås hos Ingerlise 
Rasmussen tlf. 50929144

Påskedagene - hold øje med kirkebladet og kirkernes hjemmesider for
aktiviteter hen over påsken

Torsdag den 28.4.2022
Kvindeaften i Sjørslev kirke og pastoratets konfirmandstue kl. 18.00

Frelser, Fruer og Fisk. Sognepræst Inge Mader fortæller om vor Frelser.
Tilmelding til Jette Johnsen på 20 12 15 25 eller mail morjette@icloud.com senest 21. 
april 2022.

Torsdag den 19.5.2022 
Musikgudstjeneste i Almind Kirke kl. 19.30

Som optaktskoncert til Viborg internationale kirkemusik festival opføres
”Livsmessen”

Tirsdag den 24.5 2022 
Højskoleaften i Sjørslev Kirke - se tidspunkt i kirkebladet eller på kirkernes hjemmesi-
de

Onsdag den 29.6.2022 
Sogneudflugt - se opslag andet sted i bladet
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MenighedsrådetMenighedsrådet
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Nedenstående støtter og står bag 

LandsbyPosten
Forening Kontaktperson Mail Telefon nr

AB Husflidsforening Karina Bitsch k.bitsch@email.dk 86 62 98 68

AB Idrætsforening Bjørn E. Christensen bec@bjorn--e-c.dk 28 47 72 88

AB Støtteforening Rene Andersen 
(Neser)

neser8800@gmail.com 60 13 96 54

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

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

Almind Kultur- og 
Forsamlingshus

Gerda Bitsch villybitsch@gmail.com 24 63 00 02

Almind 
Pensionistforening

Susanne Hedemann almind0942@gmail.com 22 75 60 74

Grundejerforeningen
Birgittelyst

Henrik Møller familienmoeller@fiberpost.
dk

40 64 25 73

Landsbyhuset Lysgaard Eliana Vejvad dia_eliana@hotmail.com 28 74 69 11

Menighedsrådet Ingerlise Rasmussen itr@fiberpost.dk 50 92 91 44

Deadline næste blad den 5. sep. 2021
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Redaktion:

Vibeke Rørbek
mail: landsbyposten@gmail.com
mobil: 2937 5751

Har du spørgsmål til Landsbyposten 
eller vedr. udarbejdelse af materiale 
så kontakt:

Priser 2021


