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99. nummer, august 2019, er redigeret af 
arbejdsgruppen, bestående af:

Mogens Larsen .............. tlf. 75 56 16 23
Robert Hvelplund .......... tlf. 75 56 12 18
Marianne Friis ............... tlf. 22 15 52 70
Erling Rasmussen .......... tlf. 29 32 28 46

Oplag: 1.300 stk.

Tryk: From-grafisk as

Næste nummer udkommer: Uge 47
Afleveringsfrist for indlevering af 
artikler til næste nummer: 
21. oktober 2019 til LokalAVISEN, 
Sysselhaven 9, Almind
e-mail: mogens.larsen@profibermail.dk

Avisen er postomdelt i sognene 
Almind og Viuf

ANSVAR LokalAVISEN

De i artiklerne fremførte synspunkter er 
forfatternes og deles ikke nødvendigvis af 
arbejdsgruppen.
LokalAVISEN påtager sig ikke erstatnings-
ansvar som følge af evt. trykfejl i annoncer 
og tekst og dækker ikke udgifter, der er en 
følge af forsinkelser i bladleverancen. 

LokalAVISEN
ALMIND/VIUF

Henover sommeren sker der, på trods af sommerferien, en 
masse aktiviteter i Viuf Medborgerforening.

I år var der heldigvis ikke tørke og risiko for afbrændingsfor-
bud, så vi kunne uden bekymring afholde Sct. Hans. I år var 
det med en båltale, hvilket er nogle år siden sidst. Mange tak 
til Ole Alsted for en flot tale. Det er dejligt at opleve den op-
bakning, der er til Sct. Hans aften, hvor byen mødes og sam-
men kan fejre midsommeren.

Sommeren er også tiden, hvor vi deler medlemsbreve ud. 
Kontingentet har en stor betydning for foreningens økonomi 
og er bl.a. en af grundene til, at der i foråret blev sat en kas-
se med bolde op ved basketballbanen, at det er muligt med 
en havemand til at holde pænt omkring Medborgerhuset og 
til at afholde de arrangementer, som ikke altid giver det store 
overskud. Tak til de nye og gamle medlemmer, som støtter 
op om foreningen. 

I juni havde Kolding Kommune arrangeret en heldagstur til 
Fyn, hvor alle landsbyerne i kommunen var inviteret med på 
inspirationstur. Det havde vi takket ja til, og det betød en dag 
med et væld af indtryk. Det var spændende at se og høre om 
de mange projekter, der arbejdes med i de mindre byer. I Vi-
uf håber vi på at kunne arbejde videre med at gøre parken til 

Aktiviteter i 
Viuf Medborgerforening

Trekantens 
Diamantskæring ApS

Venusvej 4 · 6000 Kolding
Tlf. 75 56 17 99

Seniormotion
Bevæg dig for livet – hele livet!

• Vi slutter af med ”fri leg” (man væl-
 ger selv).  Nogen spiller badminton, 
 ringo eller softtennis, mens andre ta-
 ger en ekstra runde med de aktivite-
 ter, der var på de inddelte hold.
• Oprydningen klarer vi sammen, og
 så er der fælles afslutning med lidt 
 udstrækning eller blid yoga.
• Endelig er der mulighed for fælles-
 skab i hallens cafeteria, hvor man 
 lige kan drikke det sidste vand fra sin 
 vandflaske eller nyde den medbragte 
 kaffe.
 Her kan man så lige snakke om og 
 måske prale af dagens præstationer, 
 og så skal der lige synges et par san-
 ge, inden vi går hver til sit.

Hvad koster det?
400 kr. for hele sæsonen (1. september 
2019 – 1. juni 2020).
Kom endelig og deltag et par gange, in-
den du tilmelder dig.

Vi glæder os til at se dig.
Ellen-Marie, Bjarno, Gert, Gerda 
og Karen

Tilmelding foregår på:
www.avgif.dk/gymnastik

Kom og vær med til 
Senior Motion i Alminde-Viuf
Efter en succesrig første sæson med 
over 40 medlemmer har vi mod på at 
fortsætte, så kom bare an!
Vi mødes på onsdage kl. 10 – 12 i hal-
len, og det er for alle, der har lyst til at 
bevæge sig og have det sjovt i et fæl-
lesskab.
Vi får pulsen op, vi får rørt muskler og 
led, og så har vi det sjovt.
Der er ingen krav til udstyr eller fysisk 
form. 
Der er mulighed for omklædning, og 
husk indendørs sko.

Program:
• Fælles start med en nem kredsdans 
 eller en lille leg.
• Inddeling i hold, der så cirku-
 lerer rundt til forskellige aktiviteter,
 som f.eks bordtennis, floorball, tæp-
 pecurling, bowls, gymnastik, cirkel-
 træning, fitnessbold, dart eller 
 bordcurling. Med den nye sæson 
 regner vi også med at være klar med 
 USA’s mest fremadstormede sport: 
 Pickleball (et spil med bat og hård 
 plastikbold, som spilles over et lavt 
 net). 

61 70 77 73

KØKKENMONTERING

VINDUESMONTERING

TRÆGULVE

RESTAURERING
Alt arbejde udføres i Kolding og omegn.
Ring og få et uforpligtende tilbud!

Alt i tømrer- og snedkerarbejde! Bl.a.






Stagebjergparken 85, 6051 Almind

Sct. Hans i Viuf.

et samlingspunkt for hele familien, og vi tog bestemt idéer og 
inspiration med hjem den dag.  

Inden det er muligt at arbejde videre med parken, skal ta-
get på Medborgerhuset færdiggøres. Her i august er arbej-
det netop påbegyndt. Taget i den vestlige ende bliver løftet, 
så det hænger sammen med resten af huset og det er ingen 
hemmelighed, at vi glæder os til at se det færdige resultat. 
Hvis I er ude at gå en tur, er I velkomne til at tage en tur forbi 
og se, hvordan det går fremad.

Den årlige sommerfest med børnedisko, sommerløb, aktivite-
ter og fællesspisning har lige været afholdt. Tak for en god op-
bakning. Nu ser vi frem mod damefrokost den 2. november. 
Det er 7. gang damefrokost løber af stablen, så kan man vist 
godt begynde at kalde det en tradition. 

På vegne af Viuf Medborgerforening
Anita Baagøe
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Landsby-fællesskabsplan 
Vester Nebel, Dons, Almind og Viuf
Vær med til at planlægge fremtiden i dit lokalområde!

ideerne. Når grupperne har leveret de-
res oplæg, er vi klar til at skrive et før-
ste udkast til landsbyfællesskabsplan 
og invitere til en ny work¬shop, som vi 
kalder en prioriteringsworkshop, fordi 
den kommer til at handle om at priori-
tere mellem de mange ideer og forslag. 
Herefter kan vi gøre planen færdig og 
invitere til en afsluttende præsentati-
on. Hele processen forventes afsluttet i 
januar 2020.

Vi har brug for dine ideer
Arbejdet med planen er lige startet, og 

vi har brug for dine ideer og synspunk-
ter. Hvad er vigtigt, og hvordan skal Kol-
ding Kommune og landsbyrådene prio-
riterer og samarbejde om de opgaver, 
der ligger fremadrettet? 
Vi håber derfor meget, at I vil sætte 
nogle timer af i kalenderen, når vi invi-
terer til borgermøde - og tag gerne na-
boen med.

Venlig hilsen 
Almind-Viuf Udviklingsråd
Henrik Lindholm, Viufs repræsentant i Kolding 
Landsbyforum
Helle Jepsen, Alminds repræsentant i Kolding 
Landsbyforum
Bjørke Almind Nielsen, Almind Borgerforening
Anita Baagøe, Viuf Medborgerforening

Hvad er Almind-Viuf Udviklingsråd:
For at sikre fremtidig dynamik og vækst 
i Almind Viuf området, har henholdsvis 
Almind Borgerforening og Viuf Medbor-
gerforening formaliseret et samarbejde 
på tværs af de 2 borgerforeninger, ved 
at etablere et fælles udviklingsråd. 
Almind Viuf Udviklingsråds formål er at 
medvirke til udvikling og koordinering af 
det lokale samarbejde og sammenhold, 
samt arbejde for at skabe et attraktivt 
bosætningsområde, der både kan til-
trække nye beboere og fastholde eksi-
sterende. En forudsætning for dette vil 
være tæt dialog med kommunens po-
litikere og forvaltninger, som har berø-
ring med sager, der har betydning for 
Almind Viuf området.

Kolding Kommune og landsbyrådene i 
Vester Nebel, Dons, Almind og Viuf in-
viterer til borgermøde om en ny lands-
byfællesskabsplan for området. 
De fire byer ligger tæt på hinanden og 
har allerede forskellige samarbejder. 
De kan meget hver for sig, men de kan 
endnu mere i fællesskab. Derfor er det 
besluttet at prøve noget nyt - nemlig at 
lave en fælles plan for de fire byer og 
landskaberne imellem.
Landsbyfællesskabsplanen kommer 
derfor til at handle om, hvordan vi skal 
udvikle de fire byer hver for sig, og 
hvordan vi kan udvikle alt det, vi kan 
være fælles om.

Processen fra start til slut
Inden planen skrives, skal alle de gode 
ideer frem. Det første borgermøde star-
ter derfor med en idéworkshop. Works-
hoppen kommer til at ligge i september, 
men i skrivende stund er datoen ikke 
endelig fastsat. Herefter vil der være 
gruppearbejde, hvor grupper med loka-
le borgere kan gå mere i dybden med 

KIM PALLESEN
Aut. kloakmester med godkendt kvalitetsstyringssystem

Kærgårdsvej 35 · Viuf 
Tlf. 75 51 51 57  Mobil 20 31 51 57

ALT ENTREPRENØR-
ARBEJDE

Udføres m. minigraver - rendegraver
Renovering samt nyanlæg af kloaksystem

Planering af pladser og haver
Rydning af buske og træstød

Grubning af haver udføres med rendegraver
Snerydning af pladser

UDLEJNING AF 
MASKINER OG LIFTE

Pederlyst Udlejning
Birthe & Erling Uth, Donslandevej 135, 6000 Kolding.

Tlf. 7556 9247 & 4034 4266
Maskiner kan efter aftale leveres og hentes. OBS: Vi udlejer nu også skibokse!

Brændekløver
Flishugger
Brændesav
Buskrydder
Pladevibrator
Fliseer

Jordbor
Blandemaskine
Bjælkevibrator
Glittemaskine
Havefræser
Havetraktor

Hækkeer
Minigravemaskine
Minilæsser
Vinkelsliber
Sømpistol
Generator

Højtryksrenser
Rullestillads
Trealerlift
Teleskoplift
og meget andet...
Ring og forhør!

Vi tager også ud og anlægger/omlægger græsplæner, terrasser og indkørsler.
Rydder buske og træer, små entreprenøropgaver samt lettere nedbrydning.

Landsby-fællesskabsplan.

Vi går nu ind i sidste del af året. Efter-
som vi har haft delvist lukket i juli må-
ned, er det ikke det store, der er fore-
gået i Svinget, men der har været spillet 
Krolf og kortspil.
Vi havde som afslutning inden ferien en 
hyggelig fredag aften med grill for bru-
gere med familie og venner. Det kan li-
ge få folk af huse, og det foregår som 
altid sidste fredag i juni måned.

Vi vil som sædvanlig være at finde ved 
sommerfesten i Viuf med tombola. Og 
vi er også tilstede i Bramdruphallerne 
søndag den 25. august, så kom og se 
hvad der foregår.
Den 25. september er der frivilligfest i 
Sydbank arena kl. 12-16.
Den 7. september kommer tøjbussen 
fra Pasgaard med efterårs-/vinter tøj 
kl.13.30.
Den 1.november er der influenza vacci-
nation kl. 11.30 i Svinget.
Den 12. november kl. 13.30 kommer 
der en dame med tasker til salg, som 
jeg har haft kontakt med. Der kommer 
et opslag om dette.
På grund af personlige omstændighe-
der er der ikke et helt program endnu, 
men det kommer på vores hjemmesi-
de.
Fællesspisning 20. august kl. 12.00
Husk at der er tilmelding til spisning.
Har du lyst til at spille banko, men ikke 
spise, er du velkommen til at komme og 
spille. Vi starter spillet ca. kl. 13.30

Jeg vil gøre opmærksom på, at I kan se 
vores program på hjemmesiden
https://svinget-viuf.weebly.com

Tirsdag den 27. juni havde vi fælles-
spisning, hvor vi var 34 pers. samlet til 
karbonader og stuvet grønærter og nye 
kartofler, desserten var jordbær med 
fløde. Vi havde den ære at Ursala Poul-
sen gav os jordbær, og det skal hun ha-
ve mange tak for.

Vi håber, at der er endnu flere, der har 
lyst til at komme i Svinget på Hechsvej 
5 Viuf.

På vegne af Brugerrådet
Formand Else Christiansen

Nyt fra Svinget
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Nyt fra Almind Husholdningsforening
foreslog samtidig at kontingentet blev 
taget op hvert år på generalforsamlin-
gen, hvilket blev godkendt.
Bestyrelsen bad generalforsamlingen 
tage stilling til prioriteringen af forenin-
gens arrangementer, og der var ud-
bredt stemning for at fortsætte med af-
holdelse af foredrag evt. suppleret med 
udflugter, såsom virksomhedsbesøg, 
demonstrationer og lignende, såfremt 
der kan findes transportmulighed til en 
rimelig pris. Man har undersøgt mulig-
hed for et samarbejde med øvrige for-
eninger i området, men uden resultat.

På valg til bestyrelsen var Bente Lyst-
lund, Beatrice Degerth og Britta Jes-
sen, som alle blev genvalgt. Som 1. 
suppleant var Lilly Frandsen, som blev 

genvalgt. 2. suppleant var Hanne Niel-
sen, som ikke ønskede genvalg og Ed-
vard Eriksen blev valgt. Revisor var Ma-
ria Winther, som blev genvalgt og revi-
sorsuppleant var Grethe Lindholm, som 
blev genvalgt.

Formanden kunne oplyse, at årets 
sommerudflugt, som Harte Hushold-
ningsforening er vært for, vil finde sted 
den 19.8.2019. Udflugten vil bl.a. om-
fatte et besøg på Tirpitz Museet i Blå-
vand. Den 3.10.19 vil der være foredrag 
i Centrum kl. 14.00 med Anne Helene 
Krabsmark Jensen fra Vildbjerg med 
titlen: ”Fra Skagen til Kruså med barne-
vogn”.
Dirigenten takkede for god ro og orden 
og hævede generalforsamlingen, hvor-
efter aftenen fortsatte med hyggeligt 
samvær, og der blev serveret rejemad, 
ostemad og småkager samt hvidvin og 
kaffe/the.
Formanden takkede for fremmødet og 
aftenen afsluttedes med en sang.

Efter generalforsamlingen har 
foreningen konstitueret sig som 
følger:
Formand: Vinnie Thøstesen
Næstformand: Bente Lystlund
Kasserer: Margit Beierholm
Sekretær: Britta Jessen
Bestyrelsesmedlem: Beatrice Degerth
Suppleanter: Lilly Frandsen og Edvard 
Eriksen
Revisor: Maria Winther
Revisorsuppleant: Grethe Lindholm

PROGRAM FOR EFTERÅRET 2019 er ud-
sendt til medlemmerne og indeholder 
udover de arrangementer, som allerede 
er omtalt ovenfor også foreningens ju-
lemøde, som finder sted i Centrum den 
28.11.2019 kl. 19.00.

Nye medlemmer bydes velkommen, og 
det koster kun kr. 50 om året, og du 
kan kontakte et af bestyrelsesmedlem-
merne.

BJ

Den 23. maj 2019 afholdtes general-
forsamling med deltagelse af 28 med-
lemmer. 

Formanden Vinnie bød velkommen, og 
Lilli Bloch blev valgt til dirigent. Hun 
kunne konstatere, at generalforsamlin-
gen var lovligt indkaldt.
Vinnie aflagde beretning om de arran-
gementer, som har fundet sted siden 
sidste generalforsamling, og beretnin-
gen blev godkendt. Herefter gennemgik 
kassereren Margit foreningens regn-
skab. Regnskabet var uddelt til gene-
ralforsamlingen og blev ligeledes god-
kendt.
Bestyrelsen fremsatte forslag om uæn-
dret kontingent på kr. 50,00/år, da for-
eningens økonomi er fornuftig, men 

STUDIERABAT

Info fra Viuf 
vandværk
Der er kommet et nyt tiltag fra Viuf 
vandværk. 
For at vandværket hurtigere kan kom-
me i kontakt med forbrugerne, er der 
blevet muligt at tilmelde sig sms-service 
fra Viuf vandværk.
Denne service vil blive brugt til at ud-
sende beskeder om arbejde på led-
ningsnettet, som vil medføre, at der bli-
ver lukket for vandet i nogle områder og 
andre former for service-beskeder.

Man kan gå ind på vandværkets 
hjemmeside og tilmelde sig: 
www.viufvandvaerk.dk
Her er en formular, hvor man indtaster 
navn og mobilnummer.
Når dette er gjort, får man tilsendt en 
sikkerheds kode pr. sms, som skal ind-
tastes. Herefter modtager man en be-
kræftelse på sms.
Man kan til enhver tid afmelde sig den-
ne service.

Har man ikke adgang til internettet, så 
er det muligt at blive oprettet manuelt.
Dette gøres ved, at man sender en sms 
med navn og mobilnummer til 2985 
1472.

Vores nuværende E-mail-service er ikke 
lukket ned, og den vil stadig blive brugt 
til dem, som er tilmeldt denne service. 
Dog er det p.t. ikke muligt at tilmelde 
sig denne service.
Vi forventer på sigt helt at overgå til den 
nye sms-service.

Spørgsmål vedrørende denne nye ser-
vice kan rettes til Ole Engelund Olsen 
2985 1472.

Venlig hilsen
Ole E. Olsen 2985 1472

Almind 
Folkedanserforening               

Danse Sæsonen for 2019/20 starter op 
den 12. september kl. 19.30 i Almind forsamlingshus.

Der danses til hyggelig spillemandsmusik 
med dygtige instruktører, og alle kan sagtens 

være med.
Der danses hver 14. dag i forsamlingshuset.

Tag kaffekurven med til pausen, hvor vi synger
og hygger os sammen.

Så kom den 12. september kl. 19.30

Hilsen
Folkedanserforeningen

_____________________

Almind Folkedanserforening afholder 

KÆMPE BANKOSPIL
tirsdag den 3. december

I Almind Forsamlingshus
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Sommerferien er vel overstået, og skole 
og arbejdsliv er i gang igen for de fleste 
– det betyder samtidig, at fodbolden tril-
ler ind i efterårssæsonen med ny energi. 
Korte som lange ben skal atter ud at mø-
de kammeraterne, hygge, juble og spille 
kampe.
Træningstiderne er uændrede fra forårs-
sæsonen – og kan ses på vores hjemme-
side www.avgif-fodbold.dk sammen med 
en masse nye billeder fra AVGIF Cup og 
sommerafslutningen.

AVGIF Cup og sommerfest
AVGIF Cup blev fodboldafdelingens nye 
navn for stævnet under sommerfesten. Et 
stævne, der forløb uden de store gnidnin-
ger og med deltagelse af ca. 90 hold fra 
nær og fjern. Med navneændringen vil vi 
gerne signalere en uafhængighed til én 
stor sponsor og fremadrettet satse på små 
og mellemstore lokale sponsorer, der kan 
gøres synlige i et eller andet omfang. I år 
kan vi dog rette en stor TAK til EWII, som 
hjalp os med økonomisk støtte til de store 
flotte pokaler, betaling for dommere samt 
statusquo i vores holdgebyrer.
Stævnedagen var præget af både sol, 
blæst og regn – ikke desto mindre forløb 
dagen med mange spændende og tætte 
kampe, hvoraf flere var i straffespark for at 
finde en afgørelse. To af vores egne hold, 
et U9 hold og et U10 hold landede i en fi-
nale. Desværre for U9 tabte de en meget 

intens og nervepirrende kamp mens U10 
vandt den store pokal ved sidste slutfløjt.
Bestyrelsen evaluerer hvert år efter stæv-
nets afholdelse, og igen i år må vi konsta-
tere, at mange faktorer kommer til at spille 
ind i evalueringen. Her kan blot nævnes 
vejret (som vi jo ikke kan gøre så meget 
ved), antallet af frivillige til vores mange 
opgaver, stævnets længde samt diverse 
koncerter/festivals rundt om i landet. Og 
sidst, men ikke mindst, så mangler vi et 
STÆVNEUDVALG til at tage sig af prakti-
ske og organisatoriske opgaver før, under 
og efter stævnet. 
Så sidder DU derude i lokalsamfundet 
og tænker, at DU rigtig gerne vil være en 
del af et stævneudvalg, så sig endelig til – 
snarest! Bestyrelsen vil RIGTIG gerne afgi-
ve den fremtidige stævneplanlægning – og 
lægge det ud i et under-udvalg, der kan 
give fuld fokus til vores to årlige stævner, 
som er så uhyre vigtige for os. Vores idé 
er nemlig at starte arbejdsprocessen al-
lerede NU, så formatet af vores stævner 
når nye højder og arbejdsbyrden spredes 
ud på flere over længere tid… Har dette 
vakt DIN interesse, har DU lyst til og mu-
ligvis erfaring med planlægning og styring 
af stævner/processer, så skriv gerne til Ka-
rina på 041923@gmail.com
Til slut en STOR TAK til Bjarno og Kim Riis 
for jeres engagement og hjælp ved AVGIF 
Cup! Ingen er uundværlige, meeeeenn-
nn…! Også endnu en stor TAK til Som-
merfest-udvalget for samarbejdet.

U5 – årgang 2014
Wauuuuww… Sikke en start Ralf og Mo-
gens har fået med forældre/barn fodbold, 
årgang 2014… Det har været en fornøjel-
se at følge jeres opstart i foråret, og I ser 
ud til at nyde samværet med både bør-
nene og deres forældre. I er engageret og 
hyggelige, og I har taget gode råd til jer. 
Velkommen i klubben og til fodboldlivet 
– vi håber, at I har lyst til at følge disse 
børn nogle år endnu. Vi skal nok hjælpe 
jer med kurser og ideer.
Og sikke nogle stolte børn med deres før-
ste pokal efter AVGIF Cup… Det er fanta-
stisk at nyde det syn af glæde og stolthed 
i øjnene, når mor og far skal vises den fi-
ne pokal…! 

Fremgang på de yngste årgange
På ALLE årgange fra 2011-2014 har der 
været en fin fremgang i antallet af nye spil-
lere hen over foråret – og til det kan der 
kun siges, at vi har nogle dygtige og en-
gagerede trænere/holdledere, der har for-
mået at sprede budskabet om fodboldens 
mangfoldigheder, men som også har gi-
vet den en ekstra skalle i skolens klasser 
for at gøre børn og forældre opmærksom-
me på muligheden for at spille fodbold i 
lokalområdet. TAK for jer – det er gennem 
jer, at vi holder spillerne samlet – det er 
gennem jer og jeres netværk i børnehaver 
og skolen, at vi skal gøre FODBOLD til en 
stærk fritidsaktivitet igen!
Årgang 2012 og 2013 har delt sig – og 
det har bestemt vist sig at være den rig-
tige beslutning. Der spores en god udvik-

ling hos rigtig mange spillere, og de man-
ge spillere som (heldigvis) er kommet igen 
efter lidt pause, er uden tvivl blevet mere 
parate til spillet og dets mange regler. 

Nyt spillertøj
Både Old Girls og Veteran holdet har fået 
nyt spillertøj. Bestyrelsen siger 1000 TAK 
til de sponsorer, der har hjulpet holdene 
til nyt tøj – og TAK til de frivillige spillere 
på holdene, som har stået for kontakten 
til sponsorerne;
• Almind Haveservice v/ Bjørke Almind
• OK/Dagli´Brugsen Almind
• Bissenbakker
• JS Transport

Fra Almind til Akademi-hold
Vores to lokale fodbolddrenge Malthe 
Barsballe Nielsen (årg. 2007) og Ivan Lu 
(årg. 2007) er kommet igennem nåleøjet 
til KIFs Akademihold (tidl. Elitehold). Dren-
gene har de sidste 2 år, sammen med an-
dre drenge fra Kolding Nord, deltaget i ta-
lent-træningen udbudt af FSK (Fodbold 
Samarbejdet i Kolding) én gang ugentligt. 
De to spillere er nu blandt de 14 spille-
re, der endeligt skal udgøre U13 elite-hol-
det i Kolding til den kommende sæson. Vi 
ønsker de to drenge pøj pøj på deres nye 
hold. Hvor der er vilje, er der vej (også fra 
Almind) – Stort tillykke!

Old Girls bliver til K29+ 
Bolden triller atter godt for vores Old Gi-
rls hold. Holdet er kommet sig over sid-
ste efterårs hårde opstart og skadespræ-
get sæson, og har stillet talstærkt op til 
kampe og træning i forårssæsonen. Sæ-
sonen har budt på et par sejre, en mas-
se grin og bedst af alt, har holdet ingen 
skader pådraget sig. Der er stadig plads til 

flere på holdet, så er du interesseret kan 
du kontakte stine.skjold@gmail.com. Der 
er plads til alle uanset niveau bare du kan 
lide at spille bold.
Holdet skifter desuden deres Old Girls 
række ud med K29+, som er en række, 
der menes at passe lidt bedre til niveau-
et for holdet da Old Girls ofte består af 
”gamle” divisionsspillere, som fortsat giver 

den gas med hæl, tå og hårde tacklinger 
– og det vil vores lokale piger/damer ger-
ne undgå.
Vi ser frem til en ny og spændende efter-
årssæson for alle holdene og mere fokus 
på FODBOLD, FRIVILLIGHED OG FÆL-
LESSKAB i bestyrelsesarbejdet.
På vegne af Bestyrelsen
Karina

AVGIF Fodbold

Malthe og Ivan - udtaget til U13 Akademihold U10C AVGIF/ØSVNIF vinder AVGIF Cup

Stolte U5 spillere med deres første fodboldpokal

Mathias Juhler med de fine pokaler fra AVGIF Cup

Old Girls i nye trøjer
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KIRKEBLAD
GUDSTJENESTELISTE

Kirkeblad adresse- og telefonliste

Hvor ikke andet er anført er det sognepræst Hans Otto Tobler, der forestår gudstjenesten.
Ønskes kirkekørsel, kan man inden lørdage kl. 12.00 henvende sig til Inger Meldgaard, Almind, tlf. 22 67 60 58
Se endvidere www.almindviufkirker.dk

Måned & dato Dag i kirkeåret Almind Kirke Viuf Kirke
SEPTEMBER   
01. 11. søndag efter trinitatis 10.30
08. 12. søndag efter trinitatis  16.00 - Efterårskoncert
15. 13. søndag efter trinitatis 10.30
22. 14. søndag efter trinitatis 10.30 - Fælles høstgudstjeneste for begge sogne i Viuf kirke.
  (Voksenkoret medvirker)
24.  10.00 – Grå guld
29. 15. søndag efter trinitatis 9.00- Dennis V. Stensgaard

OKTOBER   
06. 16. søndag efter trinitatis  10.30
13. 17. søndag efter trinitatis 9.00 - Dennis V. Stensgaard 
20. 18. søndag efter trinitatis 10.30 (Voksenkoret medvirker) 
22.  10.00 – Grå guld 
  (Dennis V. Stensgaard) 
27. 19. søndag efter trinitatis  9.00- Dennis V. Stensgaard

NOVEMBER   
03. Allehelgensdag 16.00 (Voksenkoret medvirker) 15.00 (Voksenkoret medvirker)
10. 21. søndag efter trinitatis 10.30 – Fælles rytmisk gudstjeneste for begge sogne i Almind kirke 
  (se nærmere herom næste side) 
13.  17.00 – Børneteater med efterfølgende fællesspisning i sognehuset 
  (se nærmere herom på næste side)  
17. 22. søndag efter trinitatis  9.00 - Dennis V. Stensgaard
24 Sidste søndag i kirkeåret 10.30  
26  10.00 – Grå guld 

Sognepræst for Almind-Viuf pastorat: 
Hans Otto Tobler, Vestergade 10, Almind, 
tlf. 75 56 10 22

Fælles kirkekontor for Almind-Viuf pastorat:
Kirkely 15, Bramdrup, tlf. 75 56 94 53,
e-mail: evks@km.dk

Kirkesanger ved begge kirker: 
Bettina Hellemann Munch, Højmark 5, Rinkenæs, 
6300 Gråsten,
tlf. 73 60 80 60 / 40 95 61 09

Organist ved begge kirker:
Michael Ebbesen, tlf. 21 63 48 64

Graver ved begge kirker:
Henrik Klitgaard, Stationsvej 7, 6622 Bække, 
tlf. 22 46 30 41

Kirkeværge ved begge kirker:
Lars Lange, tlf. 26 17 46 53

Formand for Almind/Viuf menighedsråd:
Bent E. Nielsen, Hovedvejen 7, Viuf, 
tlf. 20 87 11 17, e-mail: 7937@sogn.dk

April: 
Så er krolfspillerne startet. De spiller hver tirsdag fra kl. 14.00 
-16.00.
Måneden sluttede med fællesspisning i forsamlingshuset. Og da 
uge 17 er udnævnt til ”Danmark spiser sammen” ugen, så det 
passer fint med, at vi altid har holdt fællespisning den sidste ons-
dag i april. Der var igen god tilslutning fra de inviterede aktivitets-
huse. 

Maj: 
Vi startede måneden med en lille koncert med UNODERNE. De 
øver hver onsdag aften i Centrum og som tak for det, underholdt 
de med sang og musik i en lille time, hvorefter vi fik kaffe, og så 
underholdt de lidt igen. De medbragte et sanghæfte til fælles-
sang, så det var rigtig festligt. Arrangementet var åbent for alle.
Den 5. havde vi morgenkaffe, og den 8. havde vi underholdning 
med Margit og Gunhild fra Esbjerg. Det var en dejlig eftermiddag 
med en blanding af operette, danske sange og evergreens blan-
det med solo-klaver-spil. 
Den 15. havde vi udflugt til gården KLÆGAGER ved Bredebro. 
I 2017 blev gården udnævnt til Danmarks smukkeste gård. Vi 
har været der for flere år siden, men det var før renoveringen, så 
meget var forandret. Da vi ankom til gården, steg ejeren, Christi-
an Lorenzen, på bussen, og så kørte vi ud i marsken, hvor han 
fortalte om området. Derefter kørte vi tilbage til gården, hvor vi 
spiste til middag i den ene længe, som nu er lavet til restaurant. 
Ved hjemkomsten til Centrum sluttede vi som sædvanlig af med 
kaffe og kage. 

Den 22. var der Seniortræf i Vamdrup. Der var som sædvanlig 
mange mennesker. Særligt i den afdeling hvor vi stod. Der blev 
bl.a. serveret pandekager med fyld, smagsprøver på øl, kaffe, 
småkager og chokolade. Dagen sluttede med underholdning af 
orkesteret ”John Mogensen Live”. 
Måneden sluttede med et velbesøgt bankospil. 

Juni: 
Vi startede igen med morgenkaffe. Den 5. skulle der have været 
oplæsning, men det blev aflyst på grund af valget. 
Den 12. kom Lis Vig og fortalte om sine 30 år som fængselsbe-
tjent. Hun begyndte med at fortælle lidt om sig selv. Hun er kon-
toruddannet, men havde lyst til at prøve noget andet, så da de 
i 1983 søgte en fængselsbetjent i Sdr. Omme, søgte hun stillin-
gen og fik den. Sdr. Omme blev bygget i 1933. Det er et åbent 
fængsel. Der er 3 hegn med sensorer i jorden og 4 videokame-
raer udenfor. Der var 22 indsatte på den afdeling, hvor hun var. 
12-13 sidder for manddrab. I alt er der plads til 230. Der er og-
så pensionærer dvs. de går med fodlænke, men kan passe skole 
eller arbejde. De sover i fængslet men har fri hver weekend. Der 
er ca. 1000 indsatte pr. år i Sdr. Omme. Dørene er lukket fra kl. 
21.00 – 07.00. De har smedje, landbrug, skole, gartneri, snedke-
ri og egen kirke. Det er en gammel hestestald, der er ombygget til 
kirke, og som fangerne selv har udsmykket. Herefter fortalte hun 
om nogle af de fanger, der havde været på hendes afdeling. Hun 
fortalte bl.a. om en der sad for narkoopbevaring. Han var 33 år 
men havde allerede siddet i fængsel i 8-10 år. En sad for dobbelt-
drab, en for bankrøveri og en anden for økonomisk kriminalitet. 
Han endte som kordegn i deres kirke! Når en fange kommer til-
bage efter udgang, bliver de testet for narko. Hvis prøven er po-
sitiv, bliver vedkommende overflyttet til et lukket fængsel. Da Lis 
Vig var ansat, havde hun en indsat med, når hun holdt foredrag. 
Det må hun selvfølgelig ikke mere, når hun ikke er ansat. Hun 
fratrådte sin stilling i 2016 efter 33 år. 
Den 19. havde vi det sidste bankospil inden ferien, og den 26. 
sluttede vi med en hyggeeftermiddag med efterfølgende grill. 
Herefter ønskede vi hinanden en god sommer og på gensyn den 
5. august til kortspil. 

Næste arrangementer:
August:
14.08: Bankospil. 
21.08: Helge Willesen: Foredrag og billeder om ”Frankrig på 
 kryds og tværs”. 
28.08: Fødselsdagsfest. 

September: 
04.09: Stolegymnastik starter kl. 09.30.
04.09: Foredrag: ”Født i et fængsel” 
11.09: Udflugt til Kongernes Jelling.  
25.09: Bankospil. 

Du kan altid se vores program i skabet ved vejen.
H.J.

Nyt fra Centrum
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Babysalmesang i 
Almind Kirke

Børneteater 
med efterfølgende fællesspisning i Sognehuset

Rytmisk gudstjeneste
Søndag d. 10. november kl. 10.30 i Almind kirke

Kom og vær med til babysalmesang i 
Almind Kirke. Nyt hold begynder tors-
dag den 15. august. 
Aktiviteten henvender sig til mødre eller 
fædre eller anden nærtstående voksen 
med babyer i alderen ca. 3-12 måne-
der. Til babysalmesang vil barnet alle-
rede fra tidlig alder møde sang- og sal-
metraditionen samt naturligvis en ræk-
ke musikalske lege, hvor barnets san-
ser stimuleres.        
Vi mødes i kirken torsdage kl. 10 og ef-
terfølgende er der kaffe og the i sogne-
huset.
Tilmelding til kirke- og kulturmedarbej-
der Eva Maria Bhutho, almindviufkkm@
gmail.com / tlf. 2964 5665

”Drømmelyset i brønden – historien om 
Josef og hans brødre” onsdag den 13. 
november kl. 17.00 i Almind kirke.

Ud fra den bibelske fortælling om Jo-
sef har Anette Jahn fra Måle fortællete-
ater lavet et gribende og flot børnetea-
terstykke. Stykket beskriver hun selv på 
følgende vis:

”Josef er et særligt barn, som stråler så 
meget, at selv fremmede vender sig om 
på gaden og kigger efter ham. Det gør 
brødrene jaloux. Så slemt at de i fælles-
skab smider ham ned i den dybe, mør-
ke og ensomme brønd.
Det er en historie om jalousi og mob-
ning. Men det er også en historie om 
troen på, at det onde kan vendes til det 
gode. Om at finde drømmelyset i mør-
ket. Josef kommer igennem så meget 
ondt, ligesom helten i et folkeeventyr. 
Man kan sige, han går neden om, og 
at han ender med at komme hjem igen. 

Han kommer op af brønden ved hjælp 
af englene og drømmelyset.
Klassisk fortælleforestilling med enkle 
virkemidler, og børnene involveres med 
stemme og krop undervejs.”
Det er gratis at deltage i forestillingen, 
men ønsker man at spise, er prisen 
25,- kr. pr. voksen og 10,- kr. pr. barn. 
I forhold til spisning bedes man tilmel-
de sig til sognemedhjælper Eva Marie 
Bhutto (mail: almindviufkkm@gmail.
com). Sidste frist for tilmelding er søn-
dag d. 10. november. 

Tlf. 75 52 65 77
SVARER OGSÅ AFTEN OG WEEKEND
Dyrehavegårdsvej 1 • 6000 Kolding • www.se-andersen.dk

Elly 
Dahl

Camilla
Laursen

Jesper
Andersen

Karin
Lomholt

Kolding Bedemandsforretning
Søren Erik Andersen & Søn grundl. 1897

Respekt 
Værdighed 

Tryghed

Magnolie
[ Betydning: Værdighed ]

Jørgen 
Pedersen

Fortælleaften i sognehuset tirsdag 
den 29. oktober kl. 19 med Dorte 
Futtrup
Under overskriften ”Fortællinger fra Astrid 
Lindgrens skatkiste” – med tråde til filoso-
fi, kristendom og tidligere tiders børnesyn, 
vil Dorte Futtrup med sin fortællekunst gi-
ve os en sansemættet oplevelse, fuld af 
nærvær og intensitet og uden bog eller 
manuskript.

At LYTTE til fortælling er som 
at SE med ørerne!
Siden 1990 har Dorte Futtrup været pro-
fessionel fortæller, dvs. formidler af den 
gamle mundtlige fortælletradition uden 
brug af hjælpemidler. Hun har fortalt over-
alt i Danmark - og i de nordiske lande, 
New York, Berlin, Beijing og Buenos Aires.
Om Dorte Futtrup er sagt: ”Dorte indtager 
scenen med en kombination af disciplin 
og løssluppenhed. Hun fortæller så med-
rivende, at tid og sted forsvinder. Hun er 
mesterlig!” (Fra ”Foredragslisten” Kr. Dag-
blad)
Dorte Futtrup vil tage udgangspunkt i fort-
ællinger, hvor Astrid Lindgren viser sin ev-
ne til at rumme tilværelsens store spørgs-

mål – ondskab, hævn, tilgivelse, forso-
ning, livet, døden, forbrydelse og straf.
Astrid Lindgrens fortællinger har vi nok al-
le mødt enten i vores egen barndom eller 
med vores børn, eller børnebørn. Hun fik 
aldrig nogen nobelpris, men hvem kender 
ikke fortællinger om Pippi, Emil, brødrene 
Løvehjerte, Ronja, Niels Karlsson Pusling 
og hvad de nu alle sammen hedder. Selv-
om visse ord i hendes forfatterskab skal 

skrives om for at svare til nutiden, - f. eks 
om Pippis far, som var sort, - så vil hendes 
fortællinger være eviggyldige. Astrid Lind-
gren levede fra 1907 – 2002 og flere har 
måske set både dokumentarfilm og spille-
filmen ”Unge Astrid”, som er blevet lavet 
efter hendes død. 

Vel mødt til en spændende aften!
Menighedsrådets aktivitetsudvalg

”Fortællinger fra Astrid Lindgrens skatkiste”

Dorte Futtrup

Til denne søndags gudstjeneste får vi besøg af en rytmisk trio, nemlig salmetrioen Kanzler/Jensen/Kirketerp. De vil 
med deres rytmiske tilgang sætte deres markante præg på denne gudstjeneste. Trioen er beskrevet på denne måde: 

Salmetrioen Kanzler/Jensen/Kirketerp fortolker salmer med respekt for traditionen og lysten til fornyelse. De tre musi-
kere har stor erfaring med musik i Den Danske Folkekirke, både som instrumentalister og korsangere. Igennem årene 
har de sammen spillet kirkekoncerter, men også ageret orkester til gudstjenester i mange afskygninger. For tiden er de 
ansat som rytmiske kirkemusikere i Vonsild Kirke. 
Tilsammen har de en stoisk ro og deres arrangementer ånder stor musikalitet. Melodierne og teksterne bliver lullet ind 
i øregangene akkompagneret af instrumenternes fyldige klang. 

Kom og få en rigtig god oplevelse!

Gejlhavegård 23
6000 Kolding
Tlf. 7552 7711
www.from-grafisk.dk
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STØT VORE 
ANNONCØRER
– de støtter os!

Charlotte Støjberg

Fællessangen og 
Genforeningen

Nyt fra kommunen Voksenkor

Almind-Viuf 
Pigekor

Tidligere organist i Almind og Viuf kir-
ker, Charlotte Støjberg, vælger sange 
relateret til Genforeningen. Vi synger i 
fællesskab de udvalgte sange, og un-
dervejs fortæller Charlotte om sange-
nes plads i dette særlige sønderjyske 
kapitel af Danmarkshistorien. Desuden 
krydres med beretninger fra Charlottes 
egne oplevelser med nogle af de sange, 
som havde så stor betydning dengang 
- og som stadig har en plads i den dan-
ske sangskat her 100 år senere.

Charlotte rejser i anledning af genfor-
eningsjubilæet 2020 rundt i Danmark 
og spiller genforeningskoncerter med 
trioen Zenobia. De skal bl.a. spille sko-
lekoncerter i hele landet - lige fra Born-
holm til Nordjylland. 

Denne tirsdag aften er det altså i Viuf, 
man kan synge med på Genforenin-
gens sange. Der vil være to afdelinger 
og en forfriskning i pausen.

Salg af grunde i Viuf 
på Vesterengen: 
Der er nu solgt 8 ud af de 12 udbudte 
grunde. Forvaltningen har været i gang 
med at forbedre afvandingen af områ-
det. Hvis det stadig er et problem i det 
våde efterår, må vi gøre yderligere for at 
afhjælpe.

Vejudvidelse mellem 
Almind og Vester Nebel: 
Sidste etape af renovering og udvidel-
sen af vejen omkring Persillevej følger 

planen i år 2019, og forventes igang-
sat umiddelbart efter sommerferien. 
Der er foretaget trafiktælling samt tra-
fikmåling på strækningen, og politiet 
har godkendt at nedsætte hastigheden 
på udvalgte steder hvor der er udkørsel 
fra beboelser. Skiltning og opmærkning 
iværksættes snarest, og berørte beboe-
re på strækningen får tilsendt brev med 
informationen uge 33.

Trafikheller med brosten: 
Trafikheller med brosten ved Almind og 
Viuf N er ofte opkørt og ødelagt, disse 
ændres ligeledes snarest så de er mere 
modstandsdygtige.
  
Rigtig god sensommer herfra, pas på 
hinanden og vores lokalområde,
Ole Alsted, byrådsmedlem

Almind-Viuf Voksenkor har opstart af 
ny sæson i sognehuset mandag den 19. 
august fra kl. 19.00 til kl. 21.00. 

Med Michael Ebbesen som korleder er 
sangglæden og fællesskabet i højsæ-
det, og der er plads til alle, der ønsker 
at synge efter højskolesangbogen.
Koret synger hver 14. dag.

Så mød op den 19. august og syng dig 
glad.

I tilfælde af spørgsmål kontakt Michael 
på tlf. 2163 4864

Pigekoret har første øveaften efter 
sommerferien den 19. august fra kl. 
17.00 til kl. 18.00 i Sognehuset v. kor-
leder Eva Maria Bhutho og synger hver 
mandag fra kl. 17.00 til 18.00.

Koret er åbent for piger fra 3. kl. og op-
efter. Alle, der har lyst til at synge, er 
meget velkommen.
Der er ikke optagelsesprøve, alle kan 
derfor være med. 
Koret medvirker indimellem ved kon-
certer i kirkerne, og kormedlemmerne 
får udbetalt et mindre honorar for med-
virken.

Kom og vær med fra den 19. august og 
syng dig glad

Har du spørgsmål så kontakt Korleder 
Eva Maria Bhutho på tlf. 2964 5665

Sangaften i Viuf kirke tirsdag 
den 17. sept. 2019 kl. 19.

ALTID BYENS BILLIGSTE BENZIN

ÅBEN ALLE DAGE 
7.30-20.00

ALMIND BRUGS 75 56 10 32

Dit lokale TS-center

75 55 35 65
Bavnehøj 215 · Vester Nebel · 6040 Egtved

Aftensang 14 · 6040 Egtved
www.el-hjornet.dk
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Almind-Viuf Sommerfest 2019

En af forårets traditioner i vores lokalom-
råde er Almind-Viuf Sommerfest, som i 
år løb af stablen lørdag den 8. juni med 
godt humør og livlig aktivitet på trods af 
et køligt, blæsende og indimellem regn-
fuldt vejr.

Dagen blev som vanligt skudt i gang med 
fodboldstævnet AVGIF Cup, hvor næsten 
100 hold havde tilmeldt sig. Mange ivrige 
fodboldbørn gav den gas, mens forældre 
og søskende heppede på sidelinjen og i 

Tak for jeres bidrag
Formålet med sommerfesten er at skabe 
en hyggelig og festlig dag for alle i vores 
lokalområde. Overskuddet fra dagen går 
til de lokalforeninger, der står bag arran-
gementet – fodbold, gymnastik, badmin-
ton og spejderne.

Vi retter en STOR TAK til alle frivillige og 
sponsorer, som gjorde det muligt, at Al-
mind-Viuf Sommerfest endnu engang 
kunne blive afviklet. På gensyn til Al-
mind-Viuf Sommerfest 2020!

På sommerfestudvalgets vegne,
Marianne Quistgaard Iversen

kamppauserne besøgte sommerfestens 
kræmmere og madtelte, brændte krudt 
af i det populære hoppeland eller fik en 
ridetur på de søde ponyer.

Jørgen Fevre tryllebandt små og store i 
festteltet med sit flotte trylleshow efter, at 
de mange friske løbere var sendt afsted 
på deres løberute. Efter en god opvarm-
ning og for de fleste en målrettet træning 
op til dagen, blev løbet flot gennemført af 
løbere i alle aldre. 

For spillefuglene var der mulighed for at 
spille på grisene i det populære grise-
væddeløb, som blev afviklet ad flere om-
gange, og stemningen på festpladsen 
blev understøttet af sommerfestens DJ, 
René. 

Gymnastikforeningens ældste springere 
”Skruemaskinen” gav en flot, mobil op-
visning og rundede dermed deres sæson 
og forårstræning af med endnu en krea-
tiv opvisning med fine rytmeserier og flot-
te spring.  

Alle fodboldhold blev hædret ved præ-
mieoverrækkelsen, og de mange fod-
boldspillere kunne dermed gå glade hjem 
med en rigtig flot pokal som minde om 
en dejlig oplevelse ved AVGIF Cup. 

Duften af Spejdernes populære burgere 
blandede sig med duften af grillpølser, 
franske hotdogs og popcorn, og mange 
varmede sig på en kop kaffe eller sluk-
kede tørsten med en sodavand, slush-ice 
eller en fadøl og søgte læ for den kølige 
vind i teltet. 

Eftermiddagens højdepunkt var Vikinge-
battle, hvor foreningerne dystede mod 
hinanden i sveddryppende styrkeprøver. 
Efter en indædt fight kunne Gymnastik-
foreningen trække sig sejrrigt ud af dy-
sten, men alle deltagere fik røde kinder 
og ømme muskler med hjem. Og således 
blev en dejlig dag rundet af.

Fodboldstævne

Grisevædekøb

Ponyridning

Springopvisning

Stemning i teltet

Tryllekunstner
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AVGIF Gymnastik er klar til en ny sæson
Fra uge 36 står en ny sæson for døren

Gymnastikforeningen har holdt som-
merferie, siden forårssæsonen sluttede 
til Skt. Hans. Noget af tiden har vi brugt 
på at få sammensat programmet for den 
kommende vintersæson – og vi er ret 
stolte af resultatet! 
Vintersæsonen begynder i uge 36 og 
fortsætter frem til påsken i april næste år. 
Der udbydes mange forskellige hold, så 
vi håber, at der er noget for alle, uanset 
alder, køn og interesse. Se hele program-
met på bagsiden af avisen.

Nyheder og velkendte hold
Til børn og unge kan vi igen i år tilbyde 
populære hold som Forældre/barn (i år 
med ny instruktør; velkommen til Grethe 
Lund), Krudtugler, Spilopper, Hit Fit Kids 
Dance, Rytmetosser og hele fire spring-
hold fordelt på forskellige alderstrin.
Til de voksne er der velkendte hold som 
Seniorgymnastik, SMART training, Fit-
ness-bold, Senior Motion, Yoga, Fit & 
glad kropstræning, CrossGym, Floorball 
M/K og Square Workout. 
Stram op skifter næste år navn til Puls & 
styrke, men det er fortsat Tina Jessen, 
der er i front og sørger for, at hele krop-
pen bliver arbejdet godt igennem. 

3) ”Drop-in” - ingen tilmelding. Betaling
 pr. gang via MobilePay (Senior motion
 undtaget). 

Med de tre betalings- og tilmeldingsmo-
deller håber vi at tilgodese vores delta-
geres forskellige ønsker og behov. Se de 
specifikke priser og meld dig til på vores 
hjemmeside www.avgif.dk. 

Vi ses fra uge 36! 
Sæsonprogrammet 2019/2020 kan ses i 
sin helhed på bagsiden af LokalAVISEN. 
Desuden kan du på vores hjemmeside 
www.avgif.dk finde holdbeskrivelser, træ-
ningstider og andet info. Tilmelding fore-
går også via hjemmesiden og er åben fra 
mandag i uge 36. Du er velkommen til 
at få en ”prøvetime”, før du tilmelder dig. 
Vel mødt!
Følg også gerne med på vores face-
book-side ”AVGIF Gymnastik – Almin-
de-Viuf” og på instagram ”avgif_gymna-
stik”.

På gymnastikbestyrelsens vegne
Annette Rohde og Wiebke Boman Hansen

Berit O. Laursens hold ændrer navn og 
udvider deltagergruppen, så det frem-
over hedder Motion for mænd – og da-
mer, men fokus er stadig god, alsidig og 
glad gymnastik uden for mange dikkeda-
rer, som afsluttes med lidt boldspil. 

Floorball 
– både for voksne og juniorer
En af årets nyheder er junior floorball, der 
henvender sig til skolebørn i 4.-7. klasse. 
Floorball for voksne (15 år+) fik en flyven-
de start i AVGIF-regi sidste år, og vi er gla-
de for, at Jacob Mensel, der er hjælpe-
træner på voksen floorball, nu vil tilbyde 
et hold for skolebørn. Det gør han i sam-
arbejde med Lucas Ravn, som trods sin 
unge alder allerede er en habil og teknisk 
dygtig floorball-spiller med træneruddan-
nelse. Begge brænder de for det inten-
se og sjove spil, der med masser af sam-
menhold, teknik og tempo er en action 
præget holdsport for alle. Reglerne er 
simple, og AVGIF har udstyret. Så uanset 
om du er kvinde, mand, pige eller dreng, 
så mød op i hallen tirsdag aften, når det 
går løs, og prøv om det er noget for dig. 
Juniorerne spiller fra kl. 17.30 og fra kl. 
18.30 overtager de voksne spillere.

Hit Fit Dance 
– nu også for voksne
Karina D´Souza tilbyder til efteråret hele 
to dansehold – Hit Fit Kids Dance i lig-
hed med sidste år for danseglade piger 
og drenge i 0.-1. Klasse med masser af 
god musik, dans, sjov og sved på pan-
den.  Derudover bliver der om torsdagen 
også et tilsvarende hold for danseglade 
voksne.  Voksenholdet træner frem til ju-
leferien, mens børneholdet fortsætter he-
le sæsonen. 

Aktiv søndag – nyt tiltag for alle 
i samarbejde med badminton
I løbet af efteråret og vinteren byder 
Gymnastikforeningen i samarbejde med 
Alminde Viuf Badmintonklub velkommen 
til ”Aktiv søndag”. Det bliver sjov og va-
rieret træning for alle den første søndag 
i hver måned kl. 9.30-11.30 i hallen og 
multisalen. 
Skiftende instruktører fra de to foreninger 
vil stå for programmet, så det bliver for-
skelligt fra gang til gang, men badminton 
i hallen og styrketræning (Square Work-
out) i multisalen bliver faste elementer en 
del af tiden. Derudover vil der være fæl-
lesaktiviteter som fx leg, yoga, gymnastik, 
dans, spring eller floorball. 
Alle kan være med, helt gratis og uden 
tilmelding. Børn under 12 år skal følges 
med en voksen. Vi håber, at mange vil 
benytte sig af muligheden for at nyde en 
aktiv søndag formiddag sammen med 
andre lokale og ”smage på” lidt af de ak-
tiviteter, som de to foreninger kan byde 
på – hvem ved; måske får du lyst til me-
re?

Fleksible muligheder for 
deltagelse og betaling 
Igen i år er der mulighed for at deltage 
og betale mere fleksibelt på vores voks-
enhold. 

Der er nu tre betalingsmuligheder:
1) Betaling pr. hold – betaling for hele
 sæsonen pr. hold
2) Flexhold – én samlet pris for træning 
 på alle voksenhold i hele sæsonen. 

Gymnastikbestyrelsen anno 2019 – kontakt os endelig med ris og ros

Årets sommerfest bød igen i år på Vikinge Battle. CrossGym instruktør Michael Dahl Nielsen briefer de deltagende hold. 
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R
Gudstjenester side 11, Aktiviteter Svinget side 5, Centrum side 10 og Almind Husholdningsforening side 6 i LokalAVISEN
Dato Aktivitet Kl. Sted Arrangør
August
15 Babysalmesang se side 12   Almind/Viuf menighedsråd
16 Sommerfest, Børnedisco   Viuf medborgerforening
17 Sommerfest   Viuf medborgerforening
19 Sommerudflugt 09.00 Almind Brugs Almind Husholdningsforening
19 Koropstart, se side 15  Sognehuset Almind/Viuf menighedsråd
21 Film og foredrag  Centrum Centrum, Almind
28 Fødselsdagsfest  Centrum Centrum, Almind
September
01 Aktiv søndag Gymnastik + Badminton 9.30-11.30 i hallerne AVGIF-gymnastik/Badminton
08 Pop / Jazz koncert 16.00 Viuf kirke Almind/Viuf menighedsråd
12 Opstart Almind Folkedanserforening 19.30 Almind Forsamlingshus Almind Folkedanserforening
17 Sangaften, Genforeningen, se side 14 19.00 Viuf kirke Almind/Viuf menighedsråd
18 Menighedsrådsmøde 19.00 Sognehuset Almind/Viuf menighedsråd
22 Fælles høstgudstjeneste, begge sogne 10.30 Viuf kirke Almind/Viuf menighedsråd
Oktober
02 Fest for de +60-årige i Viuf, se side 14 14.00 Viuf medborgerhus Udvalg Almind/Viuf menighed
03  Fra Skagen til Kruså med barnevogn 14.00 Centrum Almind Husholdningsforening
06 Aktiv søndag Gymnastik + Badminton 9.30-11.30 i hallerne AVGIF-gymnastik/Badminton
23 Menighedsrådsmøde 19.00 Sognehuset Almind/Viuf menighedsråd
21  Deadline LokalAVISEN
29 Fortælleaften med Dorte Futtrup, se side 12 19.00 Sognehuset Almind/Viuf menighedsråd
November
02 Damefrokost  Viuf Medborgerhus Viuf Medborgerhus
03 Aktiv søndag Gymnastik + Badminton 9.30-11.30 i hallerne AVGIF Gymnastik/Badminton
10 Rytmisk gudstjeneste, se side 13 10.30 Almind kirke Almind/Viuf menighedsråd
13 Børneteater, se side 13 17.00 Almind kirke Almind/Viuf menighedsråd
26 Menighedsrådsmøde 19.00 Sognehuset Almind/Viuf menighedsråd
28 Julemøde 19.00 Centrum Almind Husholdningsforening
December
Banko Almind Folkedanserforening 19.30 Almind Forsamlingshus Almind Folkedanserforening

Dons	  forsamlingshus

Rammen	  om	  din	  næste	  fest

Se	  vores	  nye	  hjemmeside
www.donsforsamlingshus.dk

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Udlejning:	  	  25140918
                                                  Mail: dons@donsforsamlingshus.dk

ON  TAGSERVICE

Mandag: LUKKET 
Tirsdag: 09.00-17.30
Onsdag: 09.00-17.30
Torsdag: 09.00-17.30
Fredag: 09.00-17.30
Lørdag: 09.00-12.00

Åbningstider:

Storgaden 7A
6052 Viuf
Tlf. 75 56 14 25

v/ Richardt Christensen

alt i carporte garager 
parcelhuse

ON TAGSERVICE APS 
Vestergade 22
6051 Almind
31 44 99 10

Fest for de +60-årige i Viuf
Onsdag den 2. oktober kl. 14-20 i Viuf Medborgerhus
Kom og vær med til en hyggelig dag, 
som vi har mulighed for at holde tak-
ket være en arv fra en Viuf-borger.

Dagens indhold:
• Sang og underholdning med ”Spi-
lænderne”
• Kaffe, boller og kage
• Besøg af Keld og Hilda Heick
• 3-retters festmiddag

Tilmelding til:
Bent Nielsen på mail jni@post.tele.dk eller tlf. 20 87 11 17 eller Esther Eriksen på mail estherviuf@gmail.com eller 
tlf. 51 90 18 54 senest fredag den 13. september.
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AKTIESELSKABAKTIESELSKAB

C. F. Tiegensvej 3a · 6000 KoldingC. F. Tiegensvej 3a · 6000 Kolding

KRENK VVS
- Din servicemontør
og reparatør på alle
vvs-opgaver

Så kontakt
din førende
vvs-installatør
på tlf.

75 50 33 44

Esbjergvej 14 • 6000 Kolding 

Almind Borgerforening
Allan Eriksen tlf. 20 61 00 43

Alminde Folkedanserforening
Bent E. Nielsen tlf. 75 56 11 17

Alminde Forsamlingshus
Formand: Karin Kjær Jensen tlf. 22 58 80 77
Udlejning: Arne Kjær tlf. 75 56 13 40

Antenneforening AFIK
Peter Madsen tlf. 75 50 04 52

Alminde-Viuf Fællesskole
tlf. 79 79 78 60

Alminde-Viuf G&IF
Hovedforening: Morten Wagner tlf. 29 46 24 42
Atletik: John Madsen tlf. 41 31 11 61
Badminton: Thomas Rahbek tlf. 23 22 48 14
Fodbold: Michael Thybo tlf. 20 18 42 12
Gymnastik: Annette Rohde tlf. 52 13 94 07
Håndbold: Hans Christian Hansen: tlf. 20 85 15 45

Almind Husholdningsforening
Vinnie Thøstesen tlf. 30 22 07 46

Almind/Viuf menighedsråd
Bent E. Nielsen tlf. 75 56 11 77

Almind/Viuf Kirkers voksenkor
Michael Ebbesen tlf. 21 63 48 64

Almind/Viuf Kirkers pigekor
Eva Maria Bhutho tlf. 29 64 56 65

Almind og Viuf Sogn
Hans Otto Tobler tlf. 75 56 10 22

Alminde-Viuf Spejderne
Anita Ingemann Bundgaard tlf. 60 16 72 50

Alminde Vandværk
Mogens Larsen tlf. 21 45 60 17

Aktivitetshuset Svinget
tlf. 20 82 51 80

Aktivitetshuset Centrum
tlf. 50 95 19 77

Børnehuset Ådalen afd. Almind
Kate Schmidt tlf. 75 56 13 30

Børnehuset Ådalen afd. Viuf
Kate Schmidt tlf. 75 51 54 14

Dons Forsamlingshus
Susanne Frederiksen tlf. 23 21 94 96

Skolebestyrelsen
Trine Heide Strandmark tlf. 26 85 58 87

Tennis
Hans Christian Kirkegaard tlf. 22 15 70 18

Ungdomsklubben
Carsten Bundgaard tlf. 29 21 98 91

Viuf Medborgerforening
tlf. 20 33 70 52

Viuf Medborgerhus
Udlejning tlf. 20 33 70 52

Viuf Sogns Jagtforening
Kaj Jensen tlf. 40 16 75 52

Viuf Vandværk
Hans Kiel tlf. 40 28 66 51

Medlemsliste 
LokalAVISEN

Jordrup Auto
v/Aage Laursen · Hovedgaden 31 · 6064 Jordrup

Privat: Dalgasvej 1 · 6052 Viuf

Køb - salg - brugte biler  •  Autoreparationer  •  Forsikringsskader

75 55 64 20 / 75 56 19 20

STØT VORE ANNONCØRER
– de støtter os!
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Gymnastik, fitness og floorball 
Sæsonprogram – 2019/2020 

 

 
Desuden: ”Aktiv Søndag” den første søndag i måneden kl. 9.30-11.30 i samarbejde med Badminton med 
skiftende instruktører – gratis deltagelse, ingen tilmelding. 1. gang er søndag den 1. september.  
 
Læs mere og tilmeld dig på www.avgif.dk.  
Sæsonstart uge 36  
	
 

HOLD DAG TID ALDER STED INSTRUKTØR 

Børn 0-5 år      

Forældre/barn Mandag 16.30-17.25 1½-3 år Multisal Grethe Lund 

Krudtugler Torsdag 16.45-17.40 Årg. 2016 
(+ 4.kvt. 2015) Lille sal i hal Karin Kjær 

Spilopper Onsdag 16.45-17.45 Årg. 2014-2015 Multisal  Checilie Flarup-Nielsen 

Skolebørn      

Hit Fit Kids Dance Mandag 16.30-17.15 0.-1. klasse Skolen Karina D’Souza 

Rytmetosserne Tirsdag   17.00-18.15 2.-4. klasse Lille sal i hal Pernille Graasbøll 

Junior floorball Tirsdag 17.30-18.30 4.-7. klasse Stor sal i hal Jacob Mensel og 
Lucas Ravn 

Springfabrikken - 
Drenge spring Torsdag 16.00-16.55 0.-1. klasse Multisal + 

stor sal i hal Mette Kargo 

Springfabrikken – 
Pige spring Torsdag 16.00-16.55 0.-1. klasse Multisal + 

stor sal i hal Emily Thoboe 

Saltomaskinen Torsdag 17.05-18.15 2.-4. klasse Multisal + 
stor sal i hal Mette Kargo 

Skruemaskinen Torsdag 18.15-20.00  Fra 5. klasse Multisal + 
stor sal i hal Claus Buhl 

Voksne   15 år +   

Seniorgymnastik M/K Mandag  9.45-10.45  Multisal Gerda Lange 

SMART training Mandag 17.30-18.30  Multisal Berit O. Laursen 

Motion for mænd  
– og damer Mandag 18.40-19.55  Multisal Berit O. Laursen 

Fit & glad  
kropstræning  Mandag 19.00-20.00  Skolen Anne-Lene Nielsen 

Floorball M/K Tirsdag 18.30–19.55  Hallen Jesper Vinding 

Fitness-bold Tirsdag 17.00-18.00  Multisal Tina Jessen 

Puls & Styrke Tirsdag 18.10-19.10  Multisal Tina Jessen  

Senior motion Onsdag 10.00-12.30  Multisal + 
Hal 

 Ellen Marie 
Rasmussen m.fl. 

Hit Fit Dance Torsdag 17.10-18.10  Skolen Karina D’Souza 

Yoga Torsdag 18.45-20.00  Skolen Anne Mette Riber 

CrossGym Torsdag 20.00-21.00  Hallen Michael Dahl Nielsen 

Square Workout Søndag 10.00-11.00 12 år + ifølge 
med voksen Multisalen Michael Dahl Nielsen 


