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EN DÅRLIG JOKE: 

- Jeg var ved ørelægen 
den anden dag. Han 
fortalte mig, at jeg er 
ved at blive døv. Det 
var altså svært at høre 
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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 og Kathrine
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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Almind Kultur- & ForsamlingshusAlmind Kultur- & Forsamlingshus
Generalforsamling for Almind Kultur - & Forsamlingshus

Almind Kultur- og Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d. 24. feb. 2022 kl. 18.30 i
Almind Kultur- og Forsamlingshus, den lille sal.

Generalforsamlingen afholdes sammen med Almind Borgerforening. Kultur-
og Forsamlingshuset starter kl. 18.30, hvorefter Borgerforeningen tager over ca. kl. 19.15 
efter en kort pause. Man bestemmer selvfølgelig 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. Såfremt man 
ønsker at deltage i spisningen efter generalforsamlingen, det håber vi alle gør, beder vi om 
tilmelding senest d. 20. februar 2022 til: Birtha Jessen, birthajessen@gmail.dk / 2083 9925
Dagsorden for Almind Kultur- og Forsamlingshus’ generalforsamling d. 24.
februar 2022 ifølge vedtægterne.
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden, Birtha Jessen, i
     hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 5. Valg af bestyrelse:
      På valg er: Ole Rasmussen
            Birtha Jessen
           Brian Dam Sørensen

 6. Valg af suppleanter:
     På valg er: Henning Moestrup
          Søren Kromann
 7. Valg af revisor:
     På valg er: Bo Boysen
         Jane Pedersen
 8. Evt.

Alle er velkomne
På gensyn

Bestyrelsen, Almind Kultur- og Forsamlingshus
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MenighedsrådetMenighedsrådet
Progam

Onsdag den 2.2.2022 kl. 19.00 Kyndelmissegudstjeneste i Sjørslev Kirke
Efterfølgende spiser vi pandekager i konfirmandstuen.

Onsdag den 9.2.2022 kl. 18.00 Sogneaften med Anders og Bent Bro i Almind 
Kultur- og forsamlingshus.
Vi starter med spisning, derefter underholder Anders og Bent Bro og i pausen drikker 
vi kaffe.
Billetter sælges 12.1.2022 for kr. 200,- pr. stk.

Søndag den 13.2.2022 Afsked med vores kirkesanger Alma Tougaard. Efter guds-
tjenesten i Sjørslev kirke er der kaffe i konfirmandstuen.

Onsdag den 23.2. og 30.3.2022 kl. 19.30 Litteraturstudiekreds i pastoratets 
konfirmandstue.
Vi læser og taler om bøger – har du lyst til at deltage – så mød endelig op.

Søndag den 6.3.2022 kl. 9.30 Gudstjeneste og efterfølgende det årlige menig-
hedsmøde i Lysgård Kirke
Efter gudstjenesten er der kaffe og rundstykker i Landsbyhuset.

Onsdag den 10.3.2022 kl. 19.30 Matador i ord og toner i Almind Kultur- og 
forsamlingshus
En hyggelig aften med Matador – tema, der serveres kaffe mm.

En aften i uge 12.
Torsdag den 6. januar 2022 skulle vi have haft Nytårskoncert med Trine Gadegård og 
Jens Chr. Hansen.
Denne koncert er udsat til en aften i uge 12 – så hold øje med opslag, kirkernes 
hjemmesider og Facebook.
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X i kalenderen:

3. april 2022 – Fejring af Graver Arne Møller Jensen’s 25 års jubilæum

28. april 2022 – Kvindeaften Frelser, Fruer og Fisk

19.maj 2022 – Livsmessen i Almind Kirke

29. juni 2022 – Sogneudflugt til Sprogø

MeninghedsrådetMeninghedsrådet
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A/B Pensionistforening A/B Pensionistforening 
Almind/Birgittelyst senior og pensionistforening

Forårsprogram for
2022

7/2 – 22 kl. 14.00
En fængslende fortælling om livet som betjent bag muren ved Vinnie Holm

21/2 – 22 kl. 14.00
Visens Venner fra Kjellerup kommer og underholder med musik og sang.

7/3 – 22 kl. 14.00
Min oplevelse med Nord Kapern på Bali fortalt af Per Serup Møller.

21/3 – 22 kl. 14.00
Generalforsamling

16/5 – 22
Løvsprings tur – ud det blå.
Herom senere.

Almind/Birgittelyst Senior og Pensionist
Forenings bestyrelse:

 Formand: Susanne Hedemann 22756074
 Kasserer: Solveig Poulsen 20417999
    Birtha Jessen 20839925
    Poul Hedemann 23633852
    Irma Kristensen 21271365
 Suppleant: Jens Chr. Sørensen
 Revisor: Henning Larsen
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Almind BorgerforeningAlmind Borgerforening
Almind Borgerforening

afholder ordinær generalforsamling
Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19,15

I Almind Kultur- & Forsamlingshus

I år lægger Kultur-og Forsamlingshuset kl. 18.30 ud med sin generalforsamling,
hvorefter Borgerforeningen tager over kl. ca. 19,15.

Man bestemmer naturligvis selv, om man ønsker at deltage i begge dele eller i kun
en af dem.

Vi forventer at være færdige omkring kl. 20, hvorefter der serveres smørrebrød.
Såfremt man ønsker at deltage i spisningen efter generalforsamlingen, det håber vi
alle gør, beder vi om tilmelding senest 22. februar 2021 til Anders Åge K. Laier,
laierfam@post5.tele.dk / 40239660.

Dagsorden for Almind Borgerforenings generalforsamling den 25. februar 2021
ifølge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens regnskabsaflæggelse og fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden, Anders Åge K. Laier i hænde
     senest 8 dage før generalforsamlingen
 5. Valg af bestyrelse. På valg er Jesper G. Pedersen og Betina Trangbæk.
 6. Valg af suppleant. På valg er Peter Jensen.
 7. Valg af revisor. På valg er Birgitte Knudsen.
 8. Evt.

Alle er velkomne.
Mød op lyt, spørg ind til eller kom med forslag. Det er vort eget område, det handler
om. Noter datoen nu. Vi tager hensyn til Covid-19. Håber mødet kan gennemføres
til den tid.

Bestyrelsen for Almind Borgerforening
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Almind BorgerforeningAlmind Borgerforening
Kort orientering fra Almind Borgerforening.

Normansgraner til juletræer: Igen i år sponsorerede Jette og Finn Jørgensen,
Holmehuset to flotte juletræer til Almind Borgerforening, tak for det.

Juletræsfesten den 4. december: På grund af corona i flere klasser på Hald Ege
Skole, besluttede vi at aflyse vor planlagte juletræsfest med underholdning af bl.a.
Søren Brynjolf. Det er ærgerligt, men det sikreste. Søren, havde glædet sig til at
komme ”hjem” som han skrev. Han er parat til at komme på et senere tidspunkt. Vi
håber, det bliver muligt.

Flere undrer sig over, at juletræet ved kirken var noget mindre end den plejer at
være. Under opsætning at træet brækkede det flotte træ, uden vi præcis ved, hvad
det skete. Der var flertal for at sætte det noget mindre træ op. Vi håber I bærer over
med Borgerforeningen.

Hastighedsregulering i Almind: Vi har søgt Viborg Kommune om tilskud til at få
foretaget hastigheds regulering på vejbanen ved indkørslen fra A13 til Almind. Det
fik vi afslag på efter vurdering fra Trafik &amp; Veje. Vi har så til gengæld nu fået
installeret to nye lysstandere ved indkørslen fra A 13 til Almind med hastigheds
regulerende lys, som i den anden ende af byen. Det vil sige, de blinker, hvis du kører
mere end 50 km i timen. Blinkefunktionen bliver sat i funktion i løbet af kort tid.

Flere i den ende af byen har udtryk bekymring over de hurtigt kørende biler. Vi
håber, lysene vil have den ønskede effekt.

Almind Borgerforening
Anders Åge K. Laier
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AktivitetsudvalgetAktivitetsudvalget
Multibanen i Almind ved Klubhuset er snart færdigbygget.

Efter at Marc Elgaard i 2019 arbejdede med tanken om at etablere multibane tog
aktivitetsudvalget under Borgerforeningen over. Aktivitets udvalget er sammensat
af repræsentanter fra A/B IF, Forsamlingshuset og Borgerforeningen og består af, Bo
Boysen, Birtha Jessen, Klaus Thuesen, Bjørn E. Christensen og Anders Åge K. Laier.

Med et budget på knap 800.000 kr. gik vi i gang med at søge midler hjem. Med
midler fra Viborg Kommune, søgt hjem af flere omgange, fra Brøndums Fonden,
Almind Sparekasse Fond og Skals Sparekasse Fond var grundlaget i oktober i orden
for at gå i gang med projektet, men det var også i elvte time, for de 400.000 kr. af de
midler, vi havde fået fra Viborg Kommune, skulle udnyttes inden 31.dec. 2021. Vi fik
efter endelig afklaring med UNO UNIQA, som skulle levere anlægget, sat projektet i
gang i november. Og igen med frivillig indsat fra Claus og Anders Hedegaard Jensen,
Villy Bitsch, Anton Nielsen, Villy Kældgaard Pedersen, samt fra Allan Pedersen og fra
udvalget Bo Boysen, Birtha Jessen og Anders Åge.

Jord blev kørt væk, 112 tons grus blev kørt til, fordelt, jævnet med lasermaskine,
stampet med lånt tromle med vibrator.

Den 7. december gik montører fra UNO UNIQA i gang med montering og den 16.
december var alt det, der kunne laves, afsluttet. Der mangler lamper i bander, de er
i restordre til midt i januar. Så mangler der måske det vigtigste, støbning 4 cm
gummibelægning, som først kan ske når vi har højere stabil temperatur og tørvejr.

Og så mangler vi, at Nicolaj Maretti tilslutter anlægget til strøm, så lys, musik og bip-
test mm. kan fungere.

Der er utal af mulighed for alle aldersgrupper med multibaneanlægget.
Vi glæder os til at kunne afslutte arbejdet og få reetableret arealet omkring
multibanen.

Aktivitetsudvalget
Anders Åge K. Laier
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GrundejerforeningGrundejerforening//BorgerforeningBorgerforening
Kirkestien fra Almind til Birgittelyst

Kirkestien er nu efter lang ventetid fra mange cyklende endelig blevet istandsat. 

Som fortalt tidligere var planerne, at Kirkestien skulle renoveres året efter 1991, da
Almind Skole blev nedlagt som folkeskole. Viborg Kommune ville sikre skolevej og
almindelig cykelvej for Almind og Birgittelyst til Hald Ege Skole.

Kommunen har to gange tidligere bidraget med 50 % til, at Borgerforeningen kunne
få renoveret de mest ufremkommelige strækninger.

Birgittelyst Grundejerforening og Almind Borgerforening har så taget initiativ til at få
det sidste stykke af Kirkestien ned til Birgittelyst renoveret. Kommunen har lovet at
bidrage med 100.000 kr.

Det var så uheldigt at vor entreprenør var blevet overbebyrdet, og vi måtte i hast
finde andre løsninger. Fem lokale meldte sig frivilligt med gravemaskine, traktorer
og tipvogne. Stor tak til Claus og Anders Hedegaard Jensen, Villy Bitsch, Anton
Nielsen og Villy Kældgaard Pedersen.

Arbejdet gik i gang på valgdagen den 16. november med at grave af, og Hammershøj
entreprenør sluttede den 30. november med at lægge grus ud og tromle.

Det blev ikke knust asfalt, som der var tale om tidligere, idet det i dag betegnes som
miljøfarligt. Vi har anvendt 220 tons stabilgrus.

Og der blev med den frivillige indsats råd til at reparere en del af den øvrige del af
Kirkestien. Tak til Viborg Kommune og til alle der har bidraget.

Når vi får det sidste på Kirkestien repareret, håber vi, det vil til en fornøjelse for de
mange cyklende og gående

Birgittelyst Grundejerforening og Almind Borgerforening.



18

Almind Kultur- og forsamlingshusAlmind Kultur- og forsamlingshus
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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


