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EN DÅRLIG JOKE: 

- Hvad er tryllekunst-
nerens livret? 

- Tartar
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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 

Kom og vær med til TumlingeLEG                                                
v/ Anne Skov 
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.
Holdopstart: Efterår 2021, dato annonceres senere.

Børnetons 3-6 år                                                                                  
v/ Astrid og Vera
Igennem leg til musik og på redskaber skal vi drøne rundt, trille, rulle, hoppe og spring, 
mens mor og far venter udenfor. 
Onsdage fra 17-18. 
Holdopstart: Efterår 2021, dato annonceres senere. 

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. 
Den vanlige indendørssæson i Kultur- og Forsamlingshuset er fra efterår 2021 til forår 
2022, hvorefter der starter en udendørssæson i 2 måneder. 
Holdopstart: Efterår 2021, dato annonceres senere. 

Spil tennis                                                                                        
Spil tennis på Almind flotte tennisbane ved klubhuset på Vranumvej 10.
Banen er klar mellem 1. maj til omkring 1. oktober. 
Medlemskab giver fri afbenyttelse af banen i 2021. 
Kontakt Anders Åge K. Laier tlf: 40239660 for udlevering af kode. 

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 muskelgruppe: 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. 
Onsdage fra 18.15-19.15.  
Holdopstart: Efter 2021, dato annonceres senere.

Selvforsvar for kvinder                                                                      
v/ Stefan Rydahl Sørensen 
Kom og prøv en gratis time med selvforsvar, tag gerne en veninde med!
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. 
Holdopstart: Efterår 2021, ugedag og dato annonceres senere.  

Floorball                                                                                         
Kom og vær med - det er sjovt og giver sved på panden. 
Alle kan deltage. Onsdage fra 19.30-20.30. 
Holdopstart: Efterår 2021, dato annonceres senere. 

Petanque/boccia                                                                                         
Vi spiller hele året.
I og udenfor klubhuset i Almind spiller vi petaque. Undervejs får vi kaffe og en hyggelig 
snak. Der er plads til flere. 
Tirsdage 10-12. 
 

Tilmeldning og mere information på AB IFs hjemmeside: www.abif.dk 
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Menighedsrådet Menighedsrådet 

Alle gudstjenester / arrangementer i Sjørslev, Almind, Lysgård 
sogne kan ses på Kirkernes hjemmesider - hvor også kirkebladet 
kan læses - samt på kirkernes Facebookside. 

Vi gør opmærksomme på, at kirkebladet i papirudgave kan hentes i kirkerne. 
Ønsker man kirkebladet tilsendt kan det aftales med sognepræst Inge Mader, 
det koster 100,- pr. år at få bladet tilsendt. 
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Grundejerforeningen Birgittelyst

I disse corona-tider er der sjældent gode nyheder. Denne gang kan vi dog gøre 
en undtagelse. Som bekendt kunne vi ikke gennemføre grundejerforeningens 
ordinære generalforsamling i marts måned. Vi håber på, at generalforsamlingen 
kan gennemføres onsdag den 8. september 2021 kl. 19.00 i Almind Forsamlings-
hus. Endnu engang i den store sal, hvor vi også gennemførte generalforsamlin-
gen sidse år. Her er god plads, hvis der fortsat er krav til minimumsafstande. 
Som vi nærmer os tidspunktet for generalforsamlingen, vil I som sædvanligt 
modtage de nødvendige oplysninger m.m. Denne forhåndsinformation blot for 
at I kan reservere datoen i jeres kalender.

Bestyrelsen er ved at kigge på fartbegrænsende tiltag på vores tre store ”ind-
faldsveje”: Rønnestien, Skovstien og Kløverstien. Vi arbejder på at kunne præ-
sentere et oplæg på generalforsamlingen. Gør jer allerede nu nogle tanker, så vi 
kan få en konstruktiv dialog, som vi kan arbejde videre med i bestyrelsen.

Som afrunding på optakten til den kommende generalforsamling kan vi oplyse, 
at Viborg Fjernvarme har tilbudt at deltage med henblik på at fortælle os, hvad 
fjernvarmen har at tilbyde os i Birgittelyst.

Bestyrelsen har store forhåbninger til afholdelse af Sankt Hans-aften onsdag den 
23. juni. Som det ser ud lige nu, bliver det helt efter bogen, og ganske som vi 
plejer med fælles grill og -spisning, båltale og Sankt Hans-bål og hyggeligt sam-
vær naboer og beboere imellem. Med hensyn til muligheden for at bringe tørt
haveaffald til bålpladsen, beder vi jer venligst afvente ”tilladelse” fra bestyrelsen! 
Vi ønsker, at der ikke placeres brændbart materiale på pladsen for lang tid i 
forvejen – så fugle og smådyr begynder at bygge bo i brændet.

GrundejerforeningenGrundejerforeningen
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Det var med beklagelse, vi alle kunne se på kroens facebook-side, at ”kromut-
ter” Karina måtte opgive at drive Birgittelyst Kro. Coronaen og de mange be-
grænsninger gjorde åbenbart, at der ikke længere var mulighed for at overleve 
som en lille, lokal kro. Vi siger tak til Karina for mange gode stunder og måltider 
på vores hyggelige kro, og det er bestyrelsens store håb og ønske, at der snart 
må komme en ny krovært, som kan betjene området med god og veltilberedt 
mad.

Til slut vil vi lige opfordre jer til at trimme græsrabatten i lighed med sidste år. 
Vi kunne dengang se, at det havde en effekt omkring bortledning af regnvand. 
Skulle der være nedhængende grene eller andet der kunne genere trafikken og 
fodgængerne, så fjern det gerne ved samme lejlighed.

På gensyn i juli måned.

For Grundejerforeningen Birgittelyst
Bjarne Lefevre Larsen

GrundejerforeningenGrundejerforeningen
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Almind Kultur- & ForsamlingshusAlmind Kultur- & Forsamlingshus
Generalforsamling for Almind Kultur- & Forsamlingshus

Almind Kultur- og Forsamlingshus afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d. 10. juni. 2021 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. 07. juni 2021 til: Birtha Jessen, birthajes-
sen@gmail.dk / 2083 9925

Dagsorden for Almind Kultur- og Forsamlingshus’ generalforsamling d. 10.
juni 2021 ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden, Birtha Jessen, ihænde   
     senest otte dage for generalforsamlingen.
 5. Valg af bestyrelse:
  På valg er:  Ole Carstens
    Lajla Ragnar
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Almind Kultur- & ForsamlingshusAlmind Kultur- & Forsamlingshus
 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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AB PensionistforeningAB Pensionistforening
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AB PensionistforeningAB Pensionistforening
Bestyrelsen

 Formand:  Peder Jespersen  2513 8357
 Kasserer:  Solveig Poulsen  2041 7999
   Birthe Jessen  8663 9625
   Poul Hedemann  2363 3852
   Susanne Hedemann 2275 6074

Program for efteråret

13/09 Kl. 14.00    Generalforsamling

27/09 Kl. 14.00   Ivan og Tove underholder med sang  
     og musik

11/10 Kl. 14.00   Foredrag med Birthe Jessen: Sangen  
     har lysning - Livet med min hjerne 
     skadede mand.

25/10 Kl. 14.00   Kommer 3X Hans og underholder  
     med sang og musik

08/11 Kl. 14.00   Besøg af Sundhedscentret

22/11 Kl. 14.00   ”Æ Bonderøve” kommer og under 
     holder

06/12 Kl. 14.00   Juleafslutning. Vi ønsker hinanden  
     en rigtig glædelig jul. 
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Lokalhistorisk foreningLokalhistorisk forening
Lidt historie fra A/B Posten der er forløber for Landsbyposten

November – December 1981
De nye Baner i Almind.
De samvirkende idrætsklubber (DSI) er nu for alvor gået i gang med planlægningen
af de nye baner i Almind.
Hedeselskabet har fået til opgave, at lave en foreløbig projektering der sammen
med en opfordring fra DSI, vedr. køb af jord, tilsendes Byplanudvalget snarest.
Inden for 2 – 4 uger kan det forventes, at A. Serup er blevet kontaktet af
byplanudvalget og jordkøbet skulle herefter være en formalitet.

Bestyrelsen

September 1984.
Det nye stadion og klubhus.
Det nye stadion bag forsamlingshuset er færdigt til ibrugtagning i foråret 1985. Her
får spillerne virkelig gode forhold, allerede nu er et tæt og jævnt græstæppe vokset
op, og den beplantning, der er foretaget, med træer og buske, vil i løbet af få år yde
fodbold- og håndboldspillerne fin læ på banerne.

Klubhuset.
Den allerbedste nyhed for foreningen er imidlertid klubhuset, som tegner til at blive
alletiders. Klubhuset bygges ind i én af skråningerne, og fra lokalerne vil der være
udsigt ud over boldbanerne. Tegningerne forventes godkendt inden længe, og selve
arbejdet med opførelsen af huset skulle gerne i gang umiddelbart efter
godkendelsen.
For at få lokalerne bedst muligt indrettet – og udstyret – er det en fordel at få mest
muligt arbejde udført af frivillige.
Vi har brug for næsten alle faggrupper indenfor bygningshåndværk, murere, tømrer,
snedkere, malere, men også andre håndsnilde personer med alsidige talenter
indenfor det ædle bygningshåndværk.
Råhuset skulle gerne være færdigt inden vinteren.

Tilmelding kan ske allerede nu ved henvendelse til formanden Jan Rasmussen, tlf. xx
xx xx bedste mellem kl. 17.00 – 18.00
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Februar 1985.
Klubhuset.
A/B Idrætsforening skal i 1985 have opført et nyt klubhus, ved de nye baner bag forsam-
lingshuset, og da der fra kommunens side kun er bevilget penge til materialer, er det 
nødvendigt med en meget stor arbejdsindsats fra beboerne i Almind og Birgittelyst. Da 
bestyrelsen sammen med Christian Gadegaard, der har accepteret at blive bygningsleder, 
skal have lavet en fortegnelse over, hvad folk vil og kan hjælpe os med, hører vi derfor 
gerne fra jer allerede nu.
 Mere om emnet i næste nummer A/B Posten
  A/B Idrætsforening
  Karl Johan Jensen
  Maj 1985
Selv om forårsvejret endnu ikke er slået igennem, er der allerede nu brugt mange
timer på opførelsen af det nye klubhus. På tegninger kan du se hvordan huset er
indrettet.
Birger Larsen har sørget for udgravningen til den nederste del af bygningen, hvor
Simon S. Simonsen har fået kloakering på plads.
Der hvor vi skal buge flest timer, er på murerarbejdet, hvor Christian-, Gunnar- og
Thorvald gadegård sammen med Flemming Sejersen og forskellige murerhåndlangere, 
blandt andet Ivan Christensen og Flemming Klaris, støber og mure på livet løs, så Hans 
Pedersen og Ove Wibe snart kan få folk i gang med tømre- og el. -arbejdet.
Da projektet stadig kræver mange tusinde arbejdstimer, og vi samtidig bruger mange 
fritidstimer på de sportslige aktiviteter, har vi brug for din hjælp, og opfordrer dig derfor, 
endnu en gang, til at give os en hjælpende hånd. Dette gælder ikke mindst forældrene i 
Almind og Birgittelyst, der her har mulighed for at støtte et projekt, hvor deres børn kan 
samles til sportslige- og social samvær, hvilket de ikke har mange muligheder for her i 
området.
Jeg vil også gerne takke alle, der har, og forhåbentlig stadig vil, støtte klubhusbyggeriet. 
Det gælder alle der har hjulpet på byggepladsen, Anna Christensen, Eva Wibe og Hanne 
Elbrønd, der har sørget for kaffe og rundstykker, til os på byggepladsen, Bryggeriet ODIN 
der har lovet os 10 kasser øl og 2 kasser sodavand i byggeperioden, og de private perso-
ner der sammen Brugsen og Borgerforeningen i Almind har givet os et kontant beløb til 
dækning af de timer vi skal betale for.
PS: Som du kan se er der mange måder at hjælpe på, så tag telefonen og drej xx xx
xx, og fortæl mig, hvilken form for hjælp, du ønsker at bidrage med.

For A/B Idrætsforening
Karl Johan Jensen

Lokalhistorie A.Å.K.Laier
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Almind Kultur- og forsamlingshusAlmind Kultur- og forsamlingshus
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AB IF Generalforsamling AB IF Generalforsamling 
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Almind Borgerforening  Almind Borgerforening  
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Almind Borgerforening  Almind Borgerforening  
Orientering fra Almind Borgerforening.

Skrald.
Weekenden den 17. og 18. april 2021 var national skraldedag. Og mange var 
ude af samle skrald. I Almind har vi de tidligere år samlet skrald, men Corona 
situationen var årsag til at vi undlod i år. I denne vinter har der været mange flere 
vandrere i vort lokalområde end tidligere, rigtig dejligt. Og mange af disse vandrere 
samler skrald på deres gå- og vandreture, tak for det. Det pynter på vore tilkør-
selsveje.

”Almind Skole”- afdeling af Nordre Skole.
Der er stort behov for aktiviteter ved ”Almind Skole”, en afdeling under Nordre
Skole med speciale i håndtering af børn og unge med ”krudt” i enden. Søren
Røjgaard og Allan Kirkegaard, henholdsvis afdelingschef og souschef oplyser, at der
er over 70 elever nu, hvor hovedparten kommer fra Viborg kommune, men en stor
del kommer langt væk fra og bliver kørt hertil hver dag. Det store behov er også
årsag til, at man er i fuld gang med at opføre en ny undervisningspavillon.

De unge kan være lidt hårde ved udstyr på og ved legepladsen, men ved dialog
bliver problemer og udfordringer løst.

Sommerfesten.
Sommerfesten, som alle foreninger står bag, og som vi måtte aflyse sidste år, 
håber vi bliver muligt at afholde længere hen på året. Men har jo ikke nu mulighed 
for at sætte en dato. Vi håber vore underholdere Søren Brynjolf og Sidsel Maria 
Michelsen kan være med, når foreningerne finder et tidspunkt.

Kirkestien.
Vi er endnu ikke kommet i gang med forbedring af Kirkestien, men håber inden
længe at have en plan klar.
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Almind Borgerforening  Almind Borgerforening  
Spejderne i Gl. Almind FDF F5 Marindal.
Spejderne overtog ejendommen efter Johanne og Karl Pedersen omkring 1964.
Siden da er der sket meget på Hald Sø spejderlejr, som den benævnes i dag.
Gennem mange år forbedrede spejderlederne løbende faciliteterne, byggede
barakker og byggede til og så videre ved frivillig indsats. Inden for de sidste 15 år 
har spejderne virkelig investeret i soverum og lederbygning til fin, fin standard. Og 
lige nu i dette forår bygges der igen til og om i en virkelig fin stil med kampesten og 
glas.

Det giver Gl. Almind et løft med sådan et byggeri, et spændende byggeri. Vi glæder
os til at se det færdige resultat.

Almind Borgerforening v. A. Å. K. Laier
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Onsdag den 23. juni 2021
Almind Borgerforening afholder Sct. Hans aften

med hvad dertil hører på
Legepladsen ved Klubhuset

Vi har gode pølser med tilbehør fra kl. 18.30
Drikkevarer kan ligeledes købes.

Ved børnebålet kan der laves snobrød.

Båltaler er: Bent Melvej, Røverdal, Dollerup

Bent arbejder med hesteavl og stutteri hjemme, musik og kultur på
Musikskolen og Kulturskolen

Inviter naboen med og kom til bål og hygge midt i Almind 
By

Alle er velkomne

Arrangementet gennemføres med gældende Corona-restriktioner
På dette tidspunkt- nok corona-pas og mundbind

På glædelig gensyn
Almind Borgerforening
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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 Tina Dam f.dam@privat.dk 28 18 15 48

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

Peder Jespersen 86 63 90 57

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. juli 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


