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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 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 henvendelse til 
formændene for Almind Borgerforening og 
Birgittelyst Grundejerforening.
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Forsidebillede taget af: Lene Laier.
En varm sommerdag i juli måned 2018, af Fardalen 
med Hald Sø i baggrunden . 
En tør juli måned der satte varmerekorden, siden 1920!

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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Fredag den 16. november 2018
fejres Landsbyhusets 25 års jubilæum som beboerhus . 

Vi inviterer til fællesspisning i Landsbyhuset, Skelhøjevej 9  
(mad og drikke medbringes), underholdning ved lokale  

musikere, kunstnere og kreative mennesker .

Det nærmere program offentliggøres på: 
Facebook: Lysgård og omegn, og på vores hjemmeside: 

www .landsbyhuset-lysgaard .dk

Tag endelig naboen med, 
så vi sammen kan få en hyggelig aften .

Tilmelding og spørgsmål til:
Aase Kristensen 28 66 62 84 
eller Ove Elgaard 40 72 31 40 (af hensyn til borddækning) 

 Landsbyhuset i Lysgaard

25 ÅRS

Landsbyhuset i Lysgaard

Jubilæum
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 Kursusprogram
 Efterår 2018

 Håndarbejdscafe

 Tid:         Mandag kl . 13 .30 – 16 .30

 Start:     Den 17 . setember .  
               Herefter 1/10, 15/10, 29/10, 12/11 og 10/12

 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.

Almind Husflidsforening
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A/B Støtteforening
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Almind sparekasses fond

Almind Sparekasses fond blev oprettet i forbindelse med 
Almind sparekasses fusion med sparekassen i Skals .

Siden oprettelsen har fonden hvert år uddelt midler til 
foreninger og unge mennesker med relation til Almind om-
rådet .

Første uddeling fandt sted i 2008 .

Igen i år har fondens bestyrelse, der består af den gamle 
bestyrelse i Almind Sparekasse, uddelt midler .

Det generelt lave renteniveau betyder at der i år er ud-
delt 
kr. 14.000- til følgende i og omkring Almind, nemlig

Almind-Birgittelyst pensionistforening
Almind Sogns jagtforening og
3 studieture 

Fonden har således støttet foreninger o . lign i lokal-sam-
fundet med i alt kr . 567-500 siden oprettelsen, hvoraf unge 
mennesker har fået over kr . 50 .000 til stueophold o . lign .
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Velkomstskilte til Almind

Vi har tidligere oplyst, at vi af kommunen fik bevilget 50 .000 kr . til 
velkomstskilte .

Efter dialog med Viborg kommune ”Veje og Trafik” fik vi skilteudformn-
ingen godkendt af kommunen og fik de 4 skilte bestilt ved Viborg 
Skiltecenter .

Skiltene er færdige og afhentet omkring 1 . august 2018 .

Vi har efterfølgende søgt tilladelse til placering af skiltene . Det har 
vi fået, dog er tilladelsen først gældende fra, når kommunen har fået 
flyttet to byskilte . Vi har efterfølgende søgt gravetilladelse på de 4 
placeringer . Det har vi nu også fået . Nu skal vi have afklaret lednings- 
og rørplaceringer på gravestederne af ledningsejerne, inden skiltene 
kan placeres og gøre nytte .

Så inden længe venter vi kun på, at kommunen får flyttet de to 
byskilte, så de opfylder de lovmæssige krav .

Alle foreninger får ret og mulighed til at annoncere på tavlerne på 
skiltene . Annoncestedet er beskyttet af en plastplade i ramme, der 
kan løsnes med umbrakonøgle for placering af annonceskilt . Når der 
ikke annonceres på skiltene, forestiller vi os en eller anden plakat om 
Almind i rammen .

Vigtigt er det, at annonceskilte pilles ned, så snart arrangementet er 
afholdt .

Men når skiltene er placeret, vil de enkelte foreninger modtage en kort 
invitation og instruktion til brug af skiltene . 

Almind Borgerforening

Anders Åge K . Laier

Almind Borgerforening
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A/B Pensionistforening
Efterårsprogram 2018:

Almind/Birgittelyst Pensionistforening .

10/9-18 Kl . 14 .00 Vinderup Musik underholder med sang og musik . 

24/9-18 kl . 14 .00  Foredrag med Jens Frydendal .
       Livet er farligt – man kan dø af det!
8/10-18 kl . 13 .00  Efterårstur til Mønsted Kalkgrubber, kaffe på Grønhøj   
       Kro .

22/10-18 kl. 14.00 Foredrag med Niels Studstrup. «Mit flyvske liv».

5/11-18 kl . 14 .00   Hammer Bakker Band underholder med sang og   
        musik .

19/11-18        Foredrag med Domprovst Thomas Frank .
        «Vikingernes vej til Byzan – en nutidig rejseberetning i   
        vikingernes fodspor .
          En kajakrejse på de russiske floder.
        Dette foredrag holdes sammen med Menighedsrådet   
        for Almind
        –
        Sjørslev - Lysgård .
        Nærmere om dette senere .

28/11-18 Kl . 12 .30 Juletur til Øster Skovgård Julehandel .

3/12-18 kl . 14 .00   Juleafslutning .
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FOREDRAG 
med Thomas Frank.

I samarbejde med Menighedsrådet for Almind - Sjørslev
 - Lysgård har vi fået arrangeret et foredrag med

Domprovst Thomas Frank.

Mandag d. 19/11 2018, kl.: 14.00

”Vikingernes vej til BYZAN
- en nutidig rejseberetning i vikingernes fodspor .

En kajakrejse på de russiske floder .

Dette foredrag afholdes i 
Almind Kultur- og Forsamlingshus, 

Rindsholmvej 55, Almind, 8800 Viborg .

Pris: 50,00 kr. pr. prs incl. kaffe og brød

Kom og hør et spændende foredrag .

HUSK!! 
Allerede nu at sætte kryds i kalenderen .

A/B Pensionistforening
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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

v/ Claus Jespersen  ·  Rindsholmvej 2  ·  Almind  ·  8800 Viborg

Tlf. 20 12 30 80

Levering af sand, granit m.m.

Containerudlejning

Specialtransport

Kranarbejde udføres

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

Lotterispil
 I ALMIND KULTUR- OG FORSAMLINGSHUS

- Foreningen serverer kaffe og småkager denne aften

Vi afholder nogle meget hyggelige lotterispil  
til meget billige penge og med fine gevinster i Almind Forsamlingshus på disse torsdage. Torsdag d. 4. okt. 2018 kl. 1930 Torsdag d. 1. nov. 2018 kl. 1930 Torsdag d. 6. dec. 2018 kl. 1930

 
Torsdag d. 3. jan. 2019 kl. 1930 Torsdag d. 7. feb. 2019 kl. 1930 Torsdag d. 7. mar. 2019 kl. 1930 

Kaffe, 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 

- Foreningen serverer kaffe og småkager denne aften
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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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I forlængelse af orienteringen i februar om Lysprojektet i Almind skete 
der ikke så meget, så derfor rettede vi i juni henvendelse til Trafik og 
Veje i Viborg kommune . Efter hurtig reaktion fik vi en briefing om pro-
jektet den 19 . juli . 
Det korte af det lange er, at den del at projektet, der indtil nu er 
gennemført, er blevet væsentligt dyrere end budgeteret, selv om 
mange af lamperne er stillet gratis til rådighed af firmaerne . Afdelin-
gen vil prøve at finde midler til en del af det, vi er blevet lovet .
Vi vil rette henvendelse til politikerne om de manglende midler til at 
færdiggøre projektet .
Vi har forelagt mange af vore ønsker til kommunen . Nogle er umiddel-
bart sikre, andre er det mere usikkert om vi får opfyldt .
• Påkørt lampe på Silkeborgvej er blevet rettet op
• Der er blevet sat en ”ikke Philips” lampe op ved indkørsel til   

Almind fra A 13 .
• Der er lovet, at ”Schreder” lampen midt i byen monteres færdig
• Det er lovet, at der snart bliver monteret to lamper ved indkørslen 

til Almind på Vranumvej
• Vi ønsker fartdæmpende lyssignaler ved indkørslen til Almind fra A 

13 . Mange biler kører alt for stærkt her, kommunen arbejder med 
dette .

• Læskærm og infotavle ved busstoppestedet er også fremlagt som 
prioriteret ønske .

• Flere har nævnt ønsket om spejl eller andet ved udkørsel fra Silk-
eborgvej til Rindsholmvej, især påkrævet, når man skal dreje mod 
A 13, og trafikanterne på Rindsholmvej kører mere end 50 km i 
timen; da er risiko for uheld stor . Politiet vil desværre ikke tillade, 
at der sættes et spejl op her . De angiver, at der vil ske uheld, fordi 
mange vil misforstå, hvilken side trafikken kommer fra . Derfor op-
sætter man i dag kun spejle ved udkørsel fra private veje, hvor det 
stort set er de samme, der ser spejlet hver dag . Men kommunen 
har lovet at tage problemet med i deres betragtninger .

Øvrige ønsker og forhold skal ikke remses op her .

Men kommunen har lovet at samle op på hele anlægget i Almind her 
til efteråret og finde ud af, hvad der skal ske fremadrettet .  
Projektet afsluttes i 2019 .

Almind Borgerforening
Anders Åge K . Laier

Smart City projekt i Almind
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Tumlingerne 
0-3 årige

V/ Julie og Maja
For alle børn ifølge med en voksen . 
Kom og vær med til en times sjov  

og leg med sang, dans  
og motoriske udfordringer .

Mandage fra kl .17 .00 - 18 .00
Opstart den 17. sep 2018.

Kontingent: 385 kr . incl . T-shirt . 

Power-Gym 
6-9 årige

V/ Steffen Møller og Malou
En times sjov med bl.a. floorball, 
rytmisk spring og leg på airtrack 

og redskaber . 
Onsdage fra kl .17 .00 - 18 .00
Opstart den 19. sep 2018.

Kontingent: 385 kr . incl . T-shirt . 

Gymnastik opstart i uge 38
Områdets hyggeligt idræts- og gymnastikforening. 

Her er plads til alle!

Tilmeldning og betaling sker på abif.dk. 
Ved spørgsmål kontakt Birtha Jessen på tlf. 20 83 99 25. 

Børnetons 
3-6 årige

V/ Simone, Jeanette og Emma
Igennem leg til musik og på  

redskaber skal vi drøne rundt,  
trille, rulle, hoppe og springe,  

mens mor og far venter udenfor . 
Tirsdage fra kl .17:00 - 18:00
Opstart den 18. sep 2018.

Kontingent: 385 kr . incl . T-shirt . 

Floorball

Kom og vær med – det er sjovt 
og giver sved på panden . 

Alle kan deltage . 
Onsdage fra kl .19 .30 - 20 .30 
Opstart den 19. sep 2018.

Kontingent: 600 kr . 
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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 . oktober .
Pris: 500 kr . for fri afbenyttelse i 2018 . 

Kontakt Lars Overgaard på tlf: 22 78 91 99 for udlevering af nøgler . 

Fitball
V/ Kirsten Mortensen

Vi arbejder intenst med balance, smidighed, stabilitet, styrke, koordination og holdning .  
Al træning foregår med en stor træningsbold, til tider med elastikker og yoga øvelser .  

Øvelserne er så enkle at alle kan være med, men samtidig med masser af udfordringer .  
Har du lyst til at være med?
Onsdag fra kl . 18 .15 - 19 .15
Opstart den 19. sep 2018.

Kontingent: 565 kr . 

Cross Gym 
V/ Jesper og Ina Kjemtrup

Kom og vær med til Cross Gym, som 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 . 

Tirsdage fra kl .19 .00 - 20 .00
Opstart den 18. sep 2018. 

Kontingent: 565 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.  

Tirsdage fra kl . 10 .00 - 12 .00 
Pris for hele året: 500 kr . 

Tilmeldning og betaling sker på abif.dk. 
Ved spørgsmål kontakt Birtha Jessen på tlf. 20 83 99 25. 
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PARTY-UDLEJNING
A/B STØTTEFORENINGEN

POPCORN  MASKINE 
LEJEPRIS 100,-
[DEPOSITUM 500,- 

1 party-telte 
til 56 kuverter, 5x10 m.
Leje: kr 500,- 
Depositum: Kr 1.000,00 

Kontakt:        
Tina Dam – mail: f.dam@privat.dk eller tel: 2818 1548 efter kl. 19.

SLUSH ICE MASKINE 
LEJEPRIS  200,-
[DEPOSITUM 500,- ]

STOR GRILL 
LEJEPRIS 100,-
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Torsdag d. 25. okt. kl. 19.00

Der synges sange fra højskolesangbogen der 

stort set passer til årstiden .

Ved klaveret: Mette .

Vi laver dette for at se om der kan være  

interesse for at synge kendte sange, og måske 

lære et par nye . Man bliver glad af at synge .

Alle er særdeles velkomne. Ingen tilmelding. 

Bare kom!           

Der serveres te,kaffe og kage .

Landsbyhuset.

Sangaften i Landsbyhuset

HØJSKOLE 
SANGAFTEN
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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

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

ww
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En god aften i Kapeldalen 
og ved Jobigen 30. maj 2018

Som på mange andre aftener i 
sommer havde vi rigtig godt vejr, 
og 50 var mødt op for at høre og 
nyde den smukke udsigt .

Vi hørte om Kapeldalens dan-
nelse, istidens påvirkninger, dan-
nelse af Hald Sø og dens værdi 
for området . Fredningen af hele 
området ad flere gange, dens 
formål og gennemførelse med 
alle dens restriktioner og begræn-
sninger for ejerne .

Historien omkring kapellet eller 
resterne efter den og som blev 
etableret før 1493, den værdi den 
har haft i gamle dage for rejsende 
af Hærvejen sammen med Sct . 
Margrethes kilde .

Efter turen til Hald Sø samledes 
vi i anlægget ved Henriette og 
Per Lange til en forfriskning og 
kaffe . Her fortalte Henriette om 

deres tanker med stedet, som 
både bosted og institution . Sten-
laden er i dag udlejet til Jobigen .

Herefter fortalte Linda Mostrup og 
Søren Bering Petersen om Jobi-
gen, som anvender stedet, Sten-
laden, sammen med den 
omgivende natur . De fortalte om 
de metoder, der anvendes for at 
få stressede, sygemeldte kvin-
der og mænd, der har en  hæs-
blæsende hverdag i et krævende 
job, til at blive raske igen . Ro, er 
et vigtigt element i helbredelse . 
Nogle metoder blev demonstreret 
denne aften . 
De 4-5 behandlere får ca . 150 
personer igennem behandlin-
gen pr år, og næsten alle bliver 
helbredt, men med en ny målsæt-
ning .

En rigtig god og meget spæn-
dende aften .

Almind Borgerforening

Almind Borgerforening
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Menighedsrådet

27. oktober 2018 Pilgrimsvandring fra Almind til Lysgård 
for konfirmander og andre.
Vi starter i Almind kirke kl . 10 .00 og går sammen til Lysgård .
Alle er velkommen til at deltage .

2. oktober og 6. november 2018 Livsmodsgruppen mødes 
i Pastoratets Konfirmandstue kl. 14-16
Et åbent fællesskab for alle enker/enkemænd .  
Alle er velkommen .

28. oktober 2018 BUSK gudstjeneste i Sjørslev Kirke kl. 10.00
BUSK betyder Børn – Unge – Sogn – Kirke. Årets konfirmander 
medvirker .

3. oktober 2018 Sogneaften i Pastoratets Konfirmandstue 
kl. 19.30
Birgitte Hansen fortæller om ”100 år med højskolesangbogen” 
og vi synger sammen .
Der serveres kaffe og kage .

25. oktober 2018 Herren – herrer – hakkebøf i Sjørslev
kl. 18.30
Så er der igen et arrangement udelukkende for mænd – vi starter 
i Sjørslev Kirke – husk en pude – og efterfølgende spiser
vi hakkebøffer i konfirmandstuen. 
Pris kr . 50,- tilmelding til imje@km .dk senest 20 .okt .
Tag naboen med og mød op til en hyggelig mandeaften . 
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Menighedsrådet

30. oktober 2018 Filmaften i Pastoratets Konfirmandstue kl. 
19.00
Så starter vinterens filmklub igen. Den første aften ser vi ”Den 
enfoldige morder”

31. oktober og 28. november 2018 Litteraturstudiekredsen 
mødes i konfirmandstuen kl. 19.30
Vi læser og diskuterer bøger – så har du lyst til et læsefællessk-
ab – så mød op og få en hyggelig aften .

8. november 2018 kl. 19.00 Menighedsmøde i 
konfirmandstuen
 Menighedsrådet fortæller om årets gang i kirken og indbyder 
samtidig til en samtale om fremtidens kirke . Kom og fortæl 
menighedsrådet, hvad du ønsker dig af aktiviteter i kirken!

13. november 2018 i Lysgård Kirke kl. 19.30.Bob Dylan 
arrangement m/cand.theol. og forfatter Jakob Brønnum.
Jakob Brønnum er Bob Dylan ekspert og vil denne aften give 
os et indblik i Bob Dylans vidtspændende karriere, primært v . at 
fremføre hans sange .
Bob Dylan er i dag rockmusikkens ”grand old man”, en af de 
største, nulevende kunstnere overhovedet .
Han er også en endog meget stor forfatter i sine mere end 500 
sangtekster og nu til og med nobelpristager

Fortsætter side 24
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Menighedsrådet

Se yderligere oplysninger om alle arrangementerne i 
kirkebladet, på kirkernes hjemmeside eller FB

KIRKEBIL:
Ønsker du at blive kørt til og fra 
kirke/arrangementer, så ring til 

Frederiks Taxi 86 66 10 45
Senest dagen før kl. 18.00. 

Det koster kr. 20,- som betales til chaufføren

19. november 2018 Sogneeftermiddag i Almind Kultur- og 
Forsamlingshus kl. 14.00
I samarbejde med Almind Pensionistforening afholder vi 
sogneeftermiddag – Domprovst Thomas Frank kommer og 
fortæller om sin kajaktur fra Skt . Petersborg til Byzans .
En spændende beretning om 3500 km alene i kajak i 
vikingernes fodspor ad russiske floder til Byzans.
Entre kr . 50,-  der serveres kaffe og kage .

29. november 2018 Sogneaften i Pastoratets Konfirmandstue 
kl. 19.30
Foredrag med Samuel Frederiksen om ”Indenfor og Udenfor” i 
dette tilfælde indenfor og udenfor Frelsens Hær .
Foredraget omfatter også en del sang og musik .
Der serveres kaffe og kage .
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Lokalhistorie i Almind 
starter på ny sæson

Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19.30 
i Klubhuset, Vranumvej 10, Almind .

Mødedato vil fremover være den første onsdag i hver 
måned .
Der er mange spændende emner at tage fat på for 
interesserede, emner vi endnu kun ved lidt om, 
hændelser, personer, virksomheder o .s .v . fra før .

Vi vil her benytte lejligheden til at takke for det lokal-
historiske materiale, vi har modtaget, billeder, doku-
menter, gamle papirer, gamle udklip og ting, som har 
tilknytning til området . Også tak for det, vi har lånt til at 
scanne ind . 

Vi er interesseret i materiale fra Almind og omegn, 
gammelt eller ældre materiale, men også aktuelt 
materiale helt op til de senere år, f.eks. billeder og 
protokoller.

Alle interesserede er velkomne . Mød op og deltag lidt 
eller meget . Tag kaffen med .

Lokalhistoriegruppen
Gunnar og Nina Birk, Birgit Hansen, Kaj Balle, 

Erland Sørensen, og Anders Åge K . Laier

Lokalhistorie i Almind
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Grundejerforeningen 
Birgittelyst

Efter en lang, varm og særdeles 
tør sommer kom der endelig lidt 
regn . Vores afsvedne græsplæner 
trængte i den grad, så regnen 
blev modtaget med stor glæde . 
Allerede efter nogle dage begyn-
dte græsset igen at blive grønt . 
Den tørre sommer var også sky-
ld i afbrændingsforbud, så i den 
forbindelse har vi savnet duften 
af grill . Heldigvis blev forbuddet 
ophævet i begyndelsen af au-
gust efter en del nedbør til vores 
trængende haver . I forsættelse af 
afbrændingsforbuddet så har be-
styrelsen besluttet at indkøbe et 
antal ”branddaskere” der vil blive 
hængt op på siden af pavillonen . 
Skulle uheldet være ude når bålet 
eller grillen er tændt så er der nu 
mulighed for at iværksætte brand-
slukning meget hurtigt .

Selvom sommeren nok har været 
tør, så har træer og buske nydt 
godt af varmen og er vokset . Husk 
i den forbindelse at beskære, 
specielt hvis der er placeret en 
gadelampe ved jeres matrikel . Vi 
går den mørke tid i møde og det er 
vigtigt at gadelamperne er frie for 
bevoksning m .m .

Lørdag den 18 . august havde 73 
beboere i Birgittelyst fundet vej til 
vores kro, som havde inviteret til 
den årlige by-fest . Menuen 
bestod af røget dyrekølle som 
forret, stegt flæsk med persille-
sovs til hovedret og som den 
perfekte afslutning på en god mid-
dag blev der serveret citron-
fromage med et moderne tvist .
Samtalen over bordene gik højlydt 

og stemningen var helt i top . Hur-
tigt blev dansegulvet indtaget og 
festen fortsatte ”et pænt stykke 
ind i søndagen” . Tak til Karina og 
Peter for indsatsen og vi glæder 
os til mange hyggelige stunder på 
Birgittelyst Kro .

Som mange nok har bemærket 
er Eniig i gang med renovering af 
el-skabe i vores område . Længe 
har der været placeret containere 
m .m . ved busholdepladsen . Hvor 
længe arbejdet vil vare vides ikke .
Bestyrelsen har henover somme-
ren haft kontakt til Viborg Kom-
mune, som er kommet med et godt 
tilbud omkring lys mellem bus-
holdepladsen og Rønnestien . 
Kommunen har tilbudt at stå for 
drift og vedligeholdelse af instal-
lationen, hvis grundejerforenin-
gen betaler for etableringen . I den 
forbindelse har kommunen givet 
et tilbud på etablering af lamper 
m .m . Kommunens tilbud ligger 
dog beløbsmæssigt udover den 
beføjelse bestyrelsen modtog ved 
den seneste generalforsamling, 
så når det endelige tilbud forelig-
ger vil der formentligt blive ind-
kaldt til en ekstraordinær gener-
alforsamling . Mere vil følge når vi 
modtager et endeligt tilbud .

I lighed med sidste år er vi i gang 
med at planlægge aktiviteter til 
Legedagen 2018, der finder sted 
søndag den 21 . oktober i tidsrum-
met 10 .00 - 14 .00 omkring Oasen . 
Temaet er ligesom sidst allerhel-
gende eller som det hedder på 
nu-dansk: Halloween . Vi prøver at 
skabe lidt (u)hygge med aktiviteter 
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for børn og andre barnlige sjæle . 
Bedsteforældre opfordres til at 
medbringe så mange børnebørn 
som muligt og forældre skal med-
bringe deres børn til aktiviteterne . 
Aktiviteterne starter kl . 10 .00 og 
der vil være mulighed for ansigts-
maling, stenmaling, fremstilling 
af græskarlygter samt historief-
ortælling . Der vil selvfølgelig være 
mulighed for lidt at spise og drikke 
under hele forløbet . 

Når det endelige program forelig-
ger for Legedagen 2018 annonce-
res dette på grundejerforeningens 
facebook-side ligesom der sendes 
mail til alle der har oplyst en 
mailadresse til bestyrelsen – har 
du ikke oplyst din mailadresse kan 
du stadig nå det, skriv til birgittely-
st .grundejerforening@gmail .com .

Bestyrelsen har modtaget flere 
henvendelser omkring alt for hur-
tig trafik ad Tostrupvej . På trods 
af den generelle hastighedsned-
sættelse til 50 km/t gældende for 
bymæssig bebyggelse ser vi alt 
for ofte bilister med en ”væsentlig 
højere hastighed” på Tostrupvej . 
Bestyrelsen har sendt en henv-
endelse til Viborg Kommune om-
kring problemstillingen da der er 
tale om en kommunal vej . Når der 
foreligger et svar fra kommunen 
vil vi informere resultatet af hen-
vendelsen . Vi vil dog allerede nu 
opfordre til at hastigheden ikke 
overstiger de lovbestemte 50 km/t 
af hensyn til børn og unge der 
færdes til og fra busholdepladsen 
og legepladsen . 

Vi kan som et kuriosum fortælle, at 
politiet tidligere har udført fartkon-
trol på Tostrupvej . Det nedslående 
resultat af politiets målinger var at 
mange af de noterede bilister 
boede i Birgittelyst!!!! Så derfor 
NED MED FARTEN og pas godt 
på vores børn og unge.

Lørdag den 1 . september blev 
stien mellem Fyrrestien og To-
strupvej renoveret idet 6 m3 sten-
mel blev fordelt på strækningen . 
Stien var efterhånden blevet no-
get ufremkommelig, så bestyr-
elsen smøgede helt bogstaveligt 
ærmerne op og stillede med skovl 
og trillebøre og fik den pæne bun-
ke stenmel fordelt i et jævnt lag 
som efterfølgende blev vibreret til 
en fast og farbar sti .

Saunaen er kommet på plads 
ved Skytteholmen, og vinterbad-
erne har allerede taget den i brug . 

Grundejerforeningen 
Birgittelyst

Fortsætter side 28



28

Tænker du at vinterbadning kunne 
være noget for dig, så mød op 
hver søndag morgen ved Skytte-
holmen til hygge og badning .

Julen står for døren! Vores kro 
er i hvert fald i fuld gang med at 
planlægge den kommende højtid, 
og I kan allerede nu godt notere 
jer datoen for byens julefrokost på 
Birgittelyst Kro, nemlig lørdag den 
17 . november kl . 18 .30 . Værtspa-
ret på kroen, Karina og Peter til-
byder at holde vores julefrokost 
og vil servere en overflod af hjem-
melavede lækkerier:
Hvide sild med karrysalat, 

karrysild med kapers og løgringe, 
æg med rejer, citron, tomat og 
mayonnaise og smørstegt fiske-
filet med remoulade og citron . Til 
hovedret er der gråand med fer-
menterede æbler, bladselleri og 
saltede valnødder . Det hele rundes 
af med en dessert bestående af ris 
á la mande med kirsebærsauce . 
Alt sammen for kun 195 kr . pr ku-
vert . Så ses vi den 17. november 
til julefrokost?

For Grundejerforeningen 
Birgittelyst
Bjarne Lefevre Larsen

Grundejerforeningen 
Birgittelyst

 

 
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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Aktivitets- og legepladsen i Almind

Området bliver brugt flittigt, og vort indtryk er, at såvel adgang til toilet 
som vores sidste investering i overdækket terrasse har givet flere mu-
lighed for at være på legepladsen i længere tid og at have ledsagere 
med .

Vi er desværre endnu ikke kommet i gang med næste etape med en 
del forbedringer og udbedringer visse steder . Men vi satser på, at det 
vil ske i efteråret

Vi vil gerne opfordre til at holde orden på legepladsen . Generelt er der 
pænt og ryddeligt, men indimellem er der noget, der ikke skulle være 
der . 

Vi har problemer med ujævnheder på græsarealet på grund af bilkør-
sel . Vores plæneklipper kan ikke lide ujævnheder og har derfor netop 
i august været til reparation for 6 . gang siden forår 2016, hvor det var 
en ny maskine til 35 .000 kr . Vi vil derfor anmode om, at man ikke at 
kører på græsset .

Legepladsen bliver efter reglerne tilset flere gange om året og udbed-
ret, hvis der er fejl eller mangler .

For sandkassens brugere, de mindste børn, efterlyser vi sandkas-
selegesager, hvis der er nogle, der skulle have sådanne liggende .

Det skal også her oplyses, at vores ansøgning til Friluftsrådet om 
tilskud til  overdækning af terrassen ”Informationsstedet” er blevet 
efterkommet, og vi har netop i dag den 5 . september modtaget 15 .800 
kr ., tak for det .

Legepladsstyregruppen

Anders Åge K . Laier

Legepladsen i Almind
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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
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Sct. Hans Aften i Almind 2018
I modsætning til mange andre aftener i sommer blev Sct . Hans aften 
lidt kølig, og på grund af misforståelse ved klubhuset kom en del af 
aftenen til at foregå i Forsamlingshuset . Det blev en rigtig god aften 
for de ca . 50, der deltog . 

Vi havde i år arrangeret det sådan, at der blev serveret pølser og 
salat med drikkevarer, før bålet blev tændt, og kaffe efter båltalen .

Båltaleren var i år Minna Schiøtte, der er med i fortællekredsen i Vi-
borg og har boet i Gl . Almind i en hel del år .

Minna fortalte sin historie på eventyrvis, og fangede derved alles op-
mærksomhed også de yngre deltageres, alt imens bålet brændte lifligt 
og heksen fløj til bloksbjerg

Under kaffen fortalte Minna også forskellige spændende historier, og 
der blev sunget et par af de trykte sange

De to foregående år har der været dobbelt så mange deltagere, vi tror 
det skyldes, at der var snapsting i Viborg og Hærvejsmarch samme 
dag .

Almind Borgerforening

Almind Borgerforening

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
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     X  i kalenderen

HUSK at få jeres arrangementer med i kalenderen …

HUSK!
3. oktober
100 år med højskolesangbogen 
v/ Birgitte Hansen i Sjørslev

6. oktober
Høstfest i Landsbyhuset .

13. november
Bob Dylan arrangement i Lysgård Kirke

19. november
Domprovst Thomas Frank fortæller i Almind Forsam-
lingshus om sin tur i havkajak fra Skt . Petersborg til 
Byzans 

9. december  
Mini koncert kl . 16 .00 i Sjørslev Kirke - i anledning af 50 
års orgeljubilæum

18. december
Julekoncert m/Grundfoskoret kl . 19 .00 i Almind Kirke

30. december
Juletræsfest kl. 14.00 i Konfirmandstuen

HUSK  DEADLINE FOR INDLÆG...
Skal du have et indlæg med i næste

nummer af Landsbyposten,
er sidste frist for indlevering:

 den 5. november 2018.



Forening m.m. Kontaktperson Mail Telefon nr. 

A/B Husflidsforening Karina Bitsch k.bitsch@email.dk 86 62 98 68

A/B Idrætsforening  post@abif.dk 22 78 91 99

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

Deadline næste blad den 5. november 2018
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