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Hvad er BOB i DONS?
BOB betyder Beskyttet Oprindelses Betegnelse. Jean-Calude Juncker underskrev d. 19. april 2018 en gennemførsels-
forordning, som gjorde DONS (BOB) til Europas nordligste vinområde, hvor der må laves kvalitetsvin.

Skærsøgaard’s vine er dog gamle nok til 
at være i egentlig produktion. 
”Området på 500 Ha er udpeget i den 
indre smeltevandsdal omkring Dons, og 
er karakteriseret ved veldrænet, sand-
holdigt jord”, siger vinbonde Sven Mo-
esgaard. ”Det er mit håb, at EU’s be-
skyttelse af vinområdet vil tiltrække per-
soner med en vinbonde i maven. Der er 
stadig 425 Ha inden for området for ud-
videlse af vinproduktionen. Der må ger-
ne komme en kultur her som i Cham-
pagne eller Nappa Vally med mange 
vingårde og tiltrækning af vinturisme. 
Det er tydeligt at se, at vinproduktionen 
i Europa rykker mod nord, og vi har nu 
på Skærsøgaard demonstreret gennem 
20 år, at vinavl er et bæredygtigt nyt er-
hverv. ”
Når man kører langs landevejen gen-
nem DONS (BOB) er området tydeligt 
afmærket af store vintønder, og vinran-
kerne ses langs landevejen.
”Vi har taget hovedparten af alle præ-
mier ved den årlige vurdering af de 
danske produktionsvine. Særligt glade 
er vi for, at vi hvert år har vundet ”bed-
ste mousserende vin”. Der er nu om-
kring 100 erhvervsvingårde i Danmark, 
og jeg håber, at den europæiske god-

kendelse af DONS (BOB) vil virke som 
en magnet. Godkendelsen er givet til 
”evig tid” og ikke kun til Skærsøgaard, 
men til enhver der laver vin efter op-
skriften inden for området, ” slutter 
Sven Moesgaard.

Her kan man læse mere
Enhver kan læse opskriften og se om-
rådekort på www.dansk-vin.dk under 
mousserende vin. Skærsøgaard fej-
rer stadig godkendelsen og holder i 
den forbindelse flere julearrangemen-
ter, som der orienteres om på Skærsø-
gaard’s facebookside.

Skærsøgaard’s pionerarbejde
Som det er mange borgere i lokalområ-
det bekendt, har Skærsøgaard i Dons, 
siden 1998 produceret vin, og har sta-
tus som Danmarks første og mest præ-
mierede vingård. I starten måtte der 
dog kun produceres bordvin. Efter den 
10. produktionsårgang søgte ejeren af 
Skærsøgaard Vin, Sven Moesgaard, i 
2011 om at måtte fremstille kvalitets-
vin af de mousserende bobler, som al-
lerede da var vidt præmierede. Ansøg-
ningsprocessen tog 7 år, og godkendel-
sen kom i april 2018.
Godkendelsen af DONS (BOB) betyder, 
at der i et område på 500 Ha omkring 
landsbyen Dons er udpeget et område, 
som har fået sin egen appellation for 
mousserende kvalitetsvine under EU’s 
regler. Vinene skal være lavet under 
den godkendte publicerede opskrift, og 
hver årgang skal kvalitetsvurderes før 
frigivelse. Dette er for at sikre et kon-
stant højt niveau.

Godkendelsen har sat DONS 
på landkortet
Der er på nuværende tidspunkt plantet 
vinplanter på 3 gårde i Dons: Skærsø-
gaard, Søgaard og Søvangsgaard. Kun 

Skærsøgaard’s godkendelse af DONS (BOB) 
markerer sig i landskabet.
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Kære forældre og elever 
– hermed nyt fra skolen

Konkurrencen sætter fokus på at re-
flektere over, hvad der er cool - et for-
løb for 6.-9. klasse i samarbejde med 
sundhedshuset i Kolding. 
Koldings borgmester, Jørn Pedersen, 
havde prioriteret sin tid til at komme og 
sætte et par ord på røgfri fremtid samt 
at kåre vinderbilledet, som ses på foto-
et. Tak for det. 

Information fra elevrådet 
– skrevet af elevrådsformand Leise 
Emilie Funder
På skolens vegne kan jeg bl.a. beret-
te om det opkommende projekt kaldet 
“zero waste”. Et projekt oprettet i for-
bindelse med FN’s verdensmål nr. 12: 
Ansvarligt forbrug og produktion. 
I elevrådet har vi drøftet skolens af-
faldsmængder og hvordan vi kan for-
bedre sorteringen af vores affald. Pla-
nen og håbet er, at vi via. flere sorte-
ringsmuligheder vil kunne reducere 
skolens spild af genanvendeligt affald.
Herudover har emnet mobilpolitik væ-
ret centralt, eftersom “mobilhotellerne” 
i dette skoleår er blevet udvidet yderli-
gere. Dette vil sige, at mobilerne låses 
inde i et skab, når man møder op og 
først må afhentes igen når skoledagen 
er ovre.
Efter efterårsferien bliver skolen offi-
cielt røgfri, hvilket alle eleverne er blevet 
gjort opmærksomme på. 
Elevrådsvalget, der foregik i starten af 
skoleåret, resulterede i, at næstforman-
den blev Daniel Bruun fra 9.b, og at 
elevrådsformanden blev undertegnede, 
Leise Emilie Funder fra 8.b. 
Alt i alt er det, hvad der er sket siden 
skoleårets start. 

Fablab
Skolen ønsker at kunne arbejde med 
projektarbejde og designtilgang. Der-
for har vi indrettet et såkaldt Fablab (fa-
brikationslaboratorium), som vil inspire-
re til og danne afsæt for projektarbejde 
på skolen. Vi forventer, at personalet og 
eleverne stille og roligt stifter bekendt-
skab med disse nye faciliteter.

Aula
Efter efterårsferien er det kommunalt be-
sluttet, at forældre skal bruge Aula til at 
kommunikere om deres børns læring og 
trivsel. Det betyder, at Intra pr. 18.10.19 
på Alminde-Viuf Fællesskole lukker, og 
der kun kan kommunikeres via Aula. 
Aula minder på mange måder om In-
tra, men er mere overskuelig og bru-
gervenligt. Udover at Aula er den nye 
kommunikationsplatform mellem skole 
og hjem, er Aula også et nyt arbejds-
redskab for medarbejderne. Det bety-
der, at vi lige skal lære at bruge Aula. I 
vil derfor muligvis opleve, at det kun er 
få af funktionerne, vi fra start benytter. 
Se mere info på www.aula.dk

Skolen er en røgfri skole
Før efterårsferien fortsatte Alminde-Vi-
uf Fællesskole arbejdet med de 17 ver-
densmål.
Skolen vil fremadrettet arbejde på, at 
alle elever går en røgfri fremtid i møde.
Med udgangspunkt i verdensmål nr 
3: Sundhed og trivsel og i samarbejde 
med materialer fra Kræftens bekæm-
pelse X:IT afholdte vi en konkurrence: 
Cool uden røg.

Her ses et billedet at lokalets nuværende indret-
ning, som ruller ud efter efterårsferien.
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Det nummer af LokalAVISEN, som du 
nu sidder med, er eksemplar nr. 100, 
hvilket indikerer, at avisen har 25-års 
jubilæum.

Avisens fødsel var et ønske om at ko-
ordinere og formidle de enkelte for-
eningers mål, aktiviteter og arrange-
menter i lokalområdet. 

Da det eksisterende kirkeblad for Al-
mind-Viufs Sogne ophørte, blev Lokala-
visens midtersider nu stedet, hvor de 
kirkelige handlinger og arrangementer 
fik deres faste plads.

En vigtig del er også listen over for-
mænd for de forskellige foreninger.

Korrekturlæsning, redigering og op-
sætning for derefter at bringe det he-
le til From Grafisk er et stort arbejde, 
der gennem årene er udført af frivillige 
ildsjæle. Mange tak for det.

En person skiller sig ud ved at have væ-
ret med i alle årene, nemlig bladets re-
daktør MOGENS LARSEN og herfra 
skal lyde en kæmpe tak for hans store 
engagement.

Erling Rasmussen

Efteråret er over os, og vi går den mør-
ke tid i møde, men det holder heldigvis 
ikke folk fra at holde fest i vores forsam-
lingshus, hvilket vi er rigtig glade for. 
Det er dejligt, at huset bliver brugt.

Husk hvis du er medlem af forsam-
lingshuset, er der rabat på lejeprisen. 
Du kan melde dig ind via vores hjem-
meside alm-hus.dk, og der kan du også 
læse lidt om, hvad der sker.

Skulle du gå og tænke, at du godt kun-
ne tænke dig at være med til at udvikle 
og forsat skabe nogle gode rammer for 

forsamlingshuset, så mangler vi stadig 
en suppleant. Skulle det være dig, eller 
vil du bare høre mere om, hvad det in-
debærer, så kontakt Karin Kjær Jensen 
på tlfnr. 2258 8077.

Vi vil fra bestyrelsen ønske jer alle en 
god jul og et godt nytår, og takke for je-
res opbakning til vores vinaften og på-
skebanko, hvilket jeg godt kan afsløre 
kommer igen næste år. Så hold øje i 
Brugsen og på vores Facebookside Al-
minde Forsamlingshus, hvor der vil der 
komme mere info, når tiden nærmere 
sig.

LokalAvisen 
Alminde/Viuf 
25-års jubilæum

Alminde Forsamlingshus

Mogens Larsen

STUDIERABAT
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Velkommen til Alminde-Viuf Hallen
– ny indretning af indgangsparti

kale initiativer fremsat af deres medar-
bejdere. Alminde og Viuf tæller flere i 
den kategori.
Det farvestrålende vægmaleri er udfær-
diget af Anne Søndergaard, som man-
ge kender fra skolens SFO. Maleriet gi-
ver liv til rummet og viser på fineste vis 
nogle af de idrætsgrene, som AVGIF 
byder på. 
 
Ud over de fysiske rammer, så er det i 
årets løb blevet muligt at benytte Kol-

ding kommunes WIFI opkobling i hal-
området. Kig på opslagstavlerne i hal-
len for praktisk information omkring 
brugen af dette.
Ikke nok med at det nu er muligt at sø-
ge information online via hallens WIFI, 
så kan man nu også blive oplyst via 
den nye infoskærm i indgangspartiet. 
Alle lokalområdets foreninger har ad-
gang til at dele information omkring ak-
tiviteter. Så der er al mulig grund til lø-
bende at holde øje med infoskærmen. 
Ønskes yderligere instruktion til in-
foskærmens brug, så kontakt da ven-
ligst Anders Funch. (Kontakt oplysnin-
ger findes på AVGIF’s hjemmeside un-
der fanen: Repræsentantskab)
Vi er glade og stolte over, at det tom-
me rum med det grønne gulv nu er for-
vandlet til et rart værested og et omdrej-
ningspunkt for aktiviteterne i og om-
kring hallen. Slutteligt vil vi blot komme 
med en lille opfordring til alle brugere 
af hallen: Pas på vores fine faciliteter 
– de er til for os alle. Indgangspartiet 
skal være et godt sted at opholde sig, 
så brug omklædningsrummene til det, 
som de er beregnet til, og undlad at la-
de tøj og sko flyde i indgangspartiet.

På vegne af arbejdsgruppen og 
AVGIF Hovedforeningen
Dorte Aakær Jepsen

Sommeren er vel overstået, og der er 
igen kommet liv i hallen og Multisa-
len. Det er nu efterhånden 2 år siden, 
at AVGIF overtog brugsretten til Multi-
salen. Faciliteterne er sidenhen blevet 
flittigt brugt af områdets mange børn 
og voksne. Der hersker ingen tvivl om, 
at de 2 haller er et stort aktiv for lokal-
området. Træerne vokser dog som be-
kendt ikke ind i himmelen, og AVGIF 
overtog desværre et meget tomt ind-
gangsparti. Lokale borgere har forsøgt 
at bibringe lokalet lidt liv og komfort ved 
at donere sofaer, stole og planter dertil. 
Tak for det. 
Igennem det sidste år har en arbejds-
gruppe bestående af Bente Kjems Dy-
ring, Anders Funch og Dorte Aakær 
Jepsen arbejdet på at få indgangspar-
tiet til at fremstå knap så tomt og ke-
deligt. I kraft af en donation fra VELUX 
A/S Medarbejderfond på kr 25.000 er 
det nu lykkedes at omdanne indgangs-
partiet til et mere indbydende rum 
med cafeborde, grønne planter og ikke 
mindst et farverigt vægmaleri. Der er li-
geledes et par bænke under udarbej-
delse af en lokal håndværker.
VELUX A/S Medarbejderfond støtter lo-

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.
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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

Kalenderen siger i skrivende stund ef-
terår, og der er dømt tid til indendørs 
hygge, halloween udsmykning og inden 
længe vil juletiden banke på døren. 

Vi kan glæde os over, at Medborgerhu-
set i Viuf har fået nyt tag. 

ON Tagservice og Tømrerfirmaet Bork 
& Burkal har i de sidste sommermå-
neder dagligt arbejdet på hovedhusets 
tagrykning og taghældning, som nu er 
blevet til en gennemgående konstrukti-
on i huset. Det har betydet, at gavlen-
den mod vest er blevet muret op i kip, 
så den nu er i forlængelse med den ek-

Efteråret er over os, det regner og ru-
sker, og forude venter en vintersæson 
for Alminde-Viufs mange fodboldspil-
lere. For de yngste kan varmen nydes 
inde i hallen, mens de ældste ung-
domsspillere fortsætter på græsset eller 
kunstgræs rundt i området. Trænings-
tiderne kan ses på vores hjemmeside 
www.avgif-fodbold.dk eller andet steds 
i Lokalavisen. Når I læser dette, er in-
dendørssæsonen forhåbentligt godt 
i gang for alle hold, og de fleste ung-
domshold har også deltaget i Bram-
drupdam Cup i løbet af november må-
ned.

Fondsmidler fra Nordea
I september var fodboldafdelingen så 
heldige at modtage fondsmidler fra Nor-
dea efter ansøgning. Bjarno fik æren af 
at modtage beløbet på kr. 10.000, som 
vi forhåbentlig kan få til at vokse med 
rekordfart, så en længe ønsket 3-bold/
multibane kan blive en realitet. Fod-
boldafdelingen i AVGIF siger 1000 TAK!

Sæsonafslutning
Sidste uge før efterårsferien blev afslut-
ningen på udendørssæson 2019 – og 
hvilken udesæson. Det er mange år si-
den, at så mange fodboldspillere – un-
ge som ældre – har løbet rundt på ba-
nerne ved hallen. Det er skønt at føl-
ge holdenes udvikling og alle træner-
nes engagement – luften oser af gejst 
og glæde ved fodboldspillet – og mange 
forældre følger troligt deres børns iver 
og hengivenhed til legen med bolden. 
Vi i bestyrelsen håber at møde rigtigt 
mange af jer inde i hallen igen. Det er 
bare lidt sjovere, jo flere vi er sammen 
om fodboldspillet.

Trænermøde = indflydelse
Et super godt møde! Sådan kan ef-
terårets trænermøde beskrives i kor-
te træk. Der spores et enormt engage-
ment hos alle vores trænere – og vi kan 

sisterende gavl. Det er blevet rigtig flot, 
og til de af Jer, der ikke har været hen-
ne og se, kan der kun opfordres til en 
efterårstur i parkanlægget, hvor man 
fint kan se det nye tag på Medborger-
huset. 

Vi kan i år glæde os til Banko. Det vil bli-
ve holdt i Medborgerhuset i Viuf. Hold 
øje med opslag for de kommende dato-
er til dette års Julebanko samt alminde-
lig Banko. Vi glæder os til at se jer.

På vegne af Viuf Medborgerforening 
Cecilie

Nyt fra Viuf Medborgerforening AVGIF 
Fodbold
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gruppe i skur-udvalget for det fine tøm-
rer-og malearbejde… Lokale frivillige 
ildsjæle er bare guld værd!

AVGIF Indoor Cup 2020 – uge 9
Fodboldafdelingens store indendørs 
stævne i feb/marts 2020 har skiftet 
navn. Vi ønsker at være uafhængige 
af en enkelt stor-sponsor og har der-
for valgt stævne-navnet; AVGIF Indoor 
Cup. Vi glæder os allerede til, at det skal 
løbe af stablen eller hvad….? Bestyrel-
sen er presset på frivillige, der ønsker 
at deltage i et stævne-udvalg, så sidder 
du derude nu – med Lokalavisen i hån-
den – og tænker, at DET arrangement 

vil du gerne bidrage lidt til, så kontakt 
endelig én af os fra fodboldbestyrelsen, 
og vi vil prøve at samle trådene, så vi 
endnu engang kan få det fedeste stæv-
ne i trekantområdet.

Til afvikling af stævnet søges 
helt konkret; 
1. Et stævne-udvalg bestående af  
 4-5 medlemmer – der tager teten på  
 at finde frivillige til at danne under- 
 udvalg, som kan afvikle stævnet hen  
 over weekenden (29.feb/1.marts)…  
 Disse under-udvalg kan være: Cafe- 
 teria-drift, praktisk opstilling, om- 
 stilling og nedtagning af bander,  
 tombola-udvalg, kampleder-organi- 
 sering samt løbende oprydning/ 
 rengøring.
2. Et team, der kan og vil organisere  
 indsamlingen af gevinster til vores 
 populære tombola samt hjælpe med  
 opmærkning af numre…

Bestyrelsen vil selvfølgelig være behjæl-
pelige med at sætte rammerne – der er 
jo lidt ”plejer” – og ting vi ved, der virker 
og ikke virker.
I øvrigt stort TILLYKKE til Lokalavisen 
med udgivelse nr. 100 – I gør et godt 
stykke arbejde for at fortælle om livet og 
oplevelser i lokalsamfundet…

På vegne af fodboldbestyrelsen
Karina

kun sige jer 1000 TAK for den tid, som 
I bruger på lokalområdets børn og un-
ge. Det er så vigtigt, at vi som fodbold-
afdeling og som klub i helhed får ”fat” 
i børn og unge ganske tidligt. Motion, 
frisk luft og gode venner er en ganske 
glimrende cocktail til at komme godt 
igennem skolen også – så kære træ-
nere og forældre – lad os sende et øn-
ske til julemanden om endnu mere fri-
villighed og fællesskab. Lad os fortsat 
stå sammen i fodboldafdelingen, så vi 
kan byde vores unge mennesker socia-
le arrangementer, spændende oplevel-
ser og nye muligheder. Bestyrelsen er 
MEGET modtagelig for gode ideer og 
frivillige hænder – så kære alle foræl-
dre og andre interessenter omkring fod-
boldafdelingen – hjælp os til at udvikle 
os – hjælp os til nytænkning – det er nu 
vi skal holde fast i den gode stamme af 
spillere, som allerede har fundet vej til 
vores afdeling!

Skur-udvalget har hænderne 
skruet rigtigt på…
… og det er vi MEGA glade for. Det 
pynter allerede med den fine make-
over vores blå skure har fået. Det er et 
kæmpe stykke frivilligt arbejde, som er 
sat i gang – og vi er meget taknemlige 
og spændte på den sidste etape, hvor 
vi kan få opsat en længe ventet terras-
se med kig til banerne – samt renoveret 
lyset og varmen i skurene. Tak til Tøm-
rermester Møller (Dons) samt den lille 
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Traditionen tro tog vi igen i år hos AVS 
på gruppetur, hvor alle enheder, lede-
re og bestyrelsesmedlemmer samt de-
res familie denne gang tilbragte week-
enden 4.-6. okt. sammen. 
Turen gik denne gang til Torn Trines 
Hus, en spejderhytte ved Børkop.
Årets tema for turen var olympiade. 
Fredag aften var der afgang fra vores 
spejderhytte kl. 17, og børnene blev for-
delt i biler og kursen sat mod Børkop. 

Efter ankomst blev de medbragte mad-
pakker spist og herefter tid til lidt fri leg. 
Senere blev de delt i hold, hvor de selv 
skulle opdigte et land og fremstille et 
flag til brug ved OL om lørdagen. 

Olympiaden indledtes med indmarch 
og tænding af den olympiske fakkel, og 
herefter kunne der dystes i flg. Discipli-
ner: Støvlekast, bowling, skydning, då-
sekast og handicapspydkast. 

Om eftermiddagen blev der spillet han-
dicapfodboldturnering (alle spillere fik 
kaffekopper med huller i bunden for øj-
nene) det gav nogle vældig gode grin 
;-), og der blev også hygget ved bål-
pladsen og leget i skoven. 
Vores aftensmad var en lækker olym-
pisk buffet bestående af kylling med ris 
og karrysauce og en stor salatbar samt 
medaljer med is til dessert. 
Alt imens de mindre spejderbørn blev 
puttet i soveposerne og fik fortalt god-
nathistorie, var de store seniorer hyret 
til at spille røvere i vores natløb. Som 
ALTID er et STORT højdepunkt på vo-
res tur. 
For nogle spejdere var det deres første 
natløb ;-) William R.(ulv) fortæller: ”Det 
var MEGA fedt, jeg vidste ikke, at det 
blev så vildt, når det startede så stille.. 
men pludselig var der røvere, der tog 
vores skatte.”
En anden junior fortæller: ”Jeg måtte 
bare flygte og så mig ikke for, så plud-
selig lå jeg i en masse brombær, men 
jeg ville ikke fanges” :-) Det var svært at 
falde i søvn efterfølgende ;-), og snak-
ken om nattens løb fortsatte da også 
søndag morgen ved morgenmaden, 
hvorefter det var tid til oprydning, ned-
pakning og rengøring. Det var en super 
god tur, og vi glæder os allerede til at ta-
ge af sted igen næste år. 

Skrevet af Jeanette (Bævermor)

Almind-Viuf spejdernes gruppetur 2019

AVGIF FODBOLD
TRÆNINGSTIDER INDENDØRS 2019/2020

Hold Træningstid Sted Træner Telefon

U6 (2014) Lørdag Almind Ralf Brandt Larsen 40 24 40 90
 kl. 9.00-10.00  Mogens Hørlück-
   Pedersen 26 39 63 60

U7 (2013) Lørdag Almind Pia Nielsen 42 71 19 12
 kl. 8.30-9.30  Claus Nielsen 26 80 31 23

U8 (2012) Lørdag Almind Tonny Juhler 40 95 08 82
 kl. 10.00-11.00  Henrik Kargo 27 12 35 03

U9 (2011) Fredag Almind Anne-Mette Is-brandt (ØSVN) 21 43 28 66
 kl. 16.30-18.00  Jan Jezewski (ØSVN) 40 55 54 03
   Ambas. Rasmus Schmidt 31 67 77 67
   Anders Christensen (ØSVN) 27 50 39 31

U10 (2010) Lørdag Øster Simon Bøttkjær 30 93 47 16
 kl. 9.00-10.15 Starup

U11 (2009) Lørdag Almind Kristian Rasmussen (ØSVN) 25 88 28 46
 kl. 11.00-12.30  Henning Pedersen 40 81 78 31
   Lars Johannsen 61 14 41 55
   Son Lu 52 80 48 21

Oldboys Søndag kl. 19.00 Almind Michael Jepsen 30 16 67 50
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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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Bestyrelsens arbejde med at 
forbedre skolevejen fra Almind 
Vestergade til nord for Hallen
Byrådet vedtog den 28. maj 2019, at 
cykelstien til skolen tidligst skal laves i 
2022/2023. Cykelstien skulle være i øst-
siden af Almind Hule fra Almind Østerga-
de til skolen, fordi det er en vigtig skolevej.

Vi blev meget skuffet, fordi den usikre 
skolevej har været et problem i mange år. 
Almind Borgerforenings bestyrelse arbej-
der derfor for at skabe en løsning, som 
kan laves før kloakrørene skal lægges om.

Almind Borgerforening har derfor:
– lavet opmålinger på hele vejstræknin-
 gen

– sat sig ind i vores lokalhistorie om 
 Almind by, vejen til skolen, skolen og
  dalsænkningen

– læst regler om stier

– arbejdet med forskellige muligheder på
  flere bestyrelsesmøder

– spurgt kommunen om fakta om vejen, 
 stierne og kloakkern

og den 21. august sendte vi en ansøgning 
til Teknik- og Klimaudvalget i Kolding 
Kommune om:
1. en samlet løsning for fortov og cykelsti, 
 som vil være sikker skolevej fra Viuf til
 Almind Vestergade,

2. en total renovering af vejen inden for de 
 næste 5 år. Vejen er er meget gammel 
 og slidt og binder jo Viuf og Almind 
 sammen. 

Teknik- og Klimaudvalget besluttede den 
11. september at afslå vores forslag til løs-
ning. Vores ansøgning og udvalgets be-
slutning kan læses på Kolding Kommunes 
hjemmeside. 
https://www.kolding.dk /politik /politi-
ske-udvalg / teknik-og-klimaudvalget /
dagsordener-og-referater-teknik-og-kli-
maudvalget

Efter den 11. september arbejder vi i be-
styrelsen videre for at skabe en sikker sko-
levej. Derfor er vi i dialog med By- og Ud-
viklingsforvaltningen om skolevejen. Vi har 
orienteret skoleleder Søren Storm om vo-
res arbejde og har indgået et samarbej-

de med skolen om muligheder for at gøre 
skolevejen mere sikker.  

På Almind Borgerforeningens vegne
Morten Poulsen

Borgerforeningen arbejder for en 
sikker skolevej fra Brugsen til Viuf

Kæmpe Julebanko Alminde Folkedanserforening
tirsdag den 3. december kl. 19.00

I Almind forsamlingshus
(dørene åbnes kl. 18.15)

Der spilles om:
30 fine ænder • ekstra gevinst • sidegevinster • puljebanko

Amerikansk lotteri med • mange flotte gevinster fra sponsorer

Kom og vær med, og vind juleanden
Bestyrelsen
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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

SOMMERUDFLUGT 2019
Årets sommerudflugt, som i år var ar-
rangeret af Harte Husholdningsforening, 
fandt sted den 19. august 2019.

Der var kun deltagelse af 15 personer fra 
Almind, og vi blev hentet i bus kl. 9.00 
hvorefter turen gik mod Blåvand. Under-
vejs blev der serveret bolle med ost samt 
kaffe og vand.

Første mål var Tirpitz Museet i Blåvand, 
hvor vi kunne opleve det spændende mu-
seum på egen hånd udstyret med elektro-
nik, der undervejs holdt os orienteret.

Derefter gik turen til Restaurant Ho Bugt, 
hvor vi fik serveret en lækker frokostbuf-
fet.

Efter dette ophold gik turen videre ad de 
små veje til Frederikshåb Plantage, hvor 
der var ophold med kaffe og kage, og der-
efter gik turen hjemad. Omkring kl. 16.00 
ankom vi atter til Almind, hvor vi kunne 
takke for en dejlig tur og skønt vejr.

FOREDRAG I CENTRUM
Torsdag den 3. oktober 2019 var der fore-
drag i Centrum kl. 14.00, hvor vi skulle 
opleve Anne Helene Krabsmark Jensen 

fortælle om sin tur ”Fra Skagen til Kruså 
med barnevogn”.

Foredragsholderen og deltagerne blev 
budt velkommen af formanden Vinnie, 
og vi indledte eftermiddagen med sangen 
”Nu falmer skoven ..”. Herefter fik Anne 
Helene Krabsmark Jensen ordet og førte 
os igennem hendes oplevelser helt tilbage 
fra hendes opvækst på et landbrug, hvor 
hun mødte den mand, hun senere blev 
gift og fik børn med. Anne Helene fortalte 
meget underholdende og rørende om sit 
liv, siden hun i 2003 blev ramt af en hjer-
neblødning, og hvordan hun efter gentag-
ne operationer og stædig genoptræning i 
2007 blev i stand til at foretage turen fra 
Skagen til Kruså med al sin bagage i en 
barnevogn, hvor hun overnattede på van-
drehjem og campinghytter og foretog dag-
lige vandreture på mellem 10 og 20 km.

Hun berettede ligeledes om andre ture, 
som hun senere har foretaget på samme 
vis, og endelig hvorledes hendes liv i øv-
rigt har formet sig efterfølgende. Der var 
både latter, smil og tårer hos deltagerne.

I løbet af eftermiddagen blev der serveret 
kaffe, the med boller, kage og småkager, 
og vi sluttede dagen med at synge Kim 
Larsens ”Papirklip”.

Vinnie takkede Anne Helene for et meget 
spændende og underholdende foredrag, 
takkede deltagerne for fremmødet og op-
lyste, at næste arrangement i Almind Hus-
holdningsforening er Julemøde i Centrum 
den 28. november 2019 kl. 19.00, hvor vi 
traditionen tro hygger med julelege, gløgg 
og æbleskiver samt kaffe og kage.  Sid-
ste frist for tilmelding den 21. november 
2019.

Alle, uanset alder og køn er velkommen 
som medlem af Almind Husholdningsfor-
ening. Kontakt et af bestyrelsesmedlem-
merne – kontingentet er fortsat kun kr. 
50,- om året.

Almind Husholdningsforening ønsker Lo-
kalAVISEN tillykke med udgivelsen af blad 
nr. 100!                 

BJ

Nyt fra Almind Husholdningsforening
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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
DECEMBER   
01.  1. søndag i advent 10.30 – Fælles adventsgudstjeneste for begge sogne i Almind kirke
08. 2. søndag i advent Ingen 14.00 – Børne- og familieguds-
   tjeneste, hvor efterårets minikon� r-
   mander medvirker
15. 3. søndag i advent 16.00 – Julekoncert Ingen
  se nærmere herom på næste side
22. 4. søndag i advent Ingen 19.00 – “Vi synger julen ind” 
   Se nærmere herom på næste side
24. Juleaften 13.30 & 14.30 16.00
25. Juledag Ingen 10.30
26. 2. juledag 9.00 Ingen
30. Julesøndag Ingen gudstjeneste – der henvises til Bramdrup eller Nr. Bjert kirke
31.  15.00 – Fælles nytårsaftensgudstjeneste i Viuf kirke for begge sogne. 
  Se nærmere herom på næste side.

JANUAR   
01. Nytårsdag Ingen  Ingen
05. Helligtrekonger søndag Ingen 9.00
12. 1. søndag efter helligtrekonger 10.30 – Spejdergudstjeneste Ingen
14.  10.00 – Grå guld 
19. 2. søndag efter helligtrekonger  10.30
26. 3. søndag efter helligtrekonger 10.30 Ingen

FEBRUAR   
02. Sidste søndag efter Ingen 10.30
 helligtrekonger
04.   19.00 – Kyndelmissegudstjeneste 
09. Septuagesima  9.00  Ingen
16. Seksagesima Ingen  10.30 
23. Fastelavn  9.00  Ingen
25.  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
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Gudstjeneste 
nytårsaftensdag 
i Viuf kirke
Igen i år afholder vi en fælles nytårsaftensgudstjeneste d. 31. 
december for Almind og Viuf sogne. I år vil det være i Viuf kir-
ke, og tidspunktet herfor er kl. 15.00. 

Denne nytårsaftensgudstjeneste vil erstatte gudstjenesten 
nytårsdag d. 1. januar. Altså ingen gudstjeneste, hverken i 
Almind eller Viuf kirke, nytårsdag d. 1. januar.

Vi samles denne eftermiddag i kirken for sammen at sende 
hinanden godt ind i det nye år og gøre det med det grund-
budskab, som er kirkens fundament, tro, håb og kærlighed, 
og alt det, der vokser herudaf: livsmod, fortrøstning, kræfter 
til at tage livtag med det svære i livet, taknemmelighed, glæ-
de og samhørighed.

Der vil efter gudstjenesten være et glas vin og et stykke kran-
sekage for dem, der måtte have lyst.
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Kyndelmissegudstjeneste i Viuf kirke

Tågelund korets koncert
Torsdag den 16. januar kl. 19.00 i Alminde Kirke

Tirsdag d. 4. feb kl. 19.00 
afholdes der en Kyndelmisse-
gudstjeneste i Viuf kirke. 
Kyndelmisse er den danske oversættel-
se af det latinske ord Candelarum Mis-
sa: Candelarum betyder lys og missa 
betyder messe. Kyndelmisse betyder 
altså lysmesse og markeres som da-
gen, hvor halvdelen af vinterhalvåret 
mellem den 1. november og den 1. maj 
er gået, nemlig den 2. februar. I den ka-
tolske kirke er det dagen, hvor lysene til 
brug i kirken resten af året bliver ind-
viet. 
I dansk tradition blev dagen førhen 
også kaldet for Kjørmes Knud. Kjør-
mes-gilder er betegnelse for de fester, 
der tidligere blev holdt på landet for at 
markere midvinteren. ”I 1800-tallet var 
kyndelmissen en milepæl, hvor bonden 
gjorde forrådet op,” fortæller Else Ma-
rie Kofod, leder af Forsknings- og for-

Koret hed oprindelig Egtved Musikhøj-
skoles kor og var et ambitiøst kor med 
gode lokale kræfter. Det er det stadig, 
også efter at musikhøjskolen blev ned-
lagt for snart mange år siden. Musikhøj-
skolen lå i Tågelund. Deraf korets navn.
Koret har lige fejret 40-års jubilæum i 
2018, og i 30 af disse år har Ebbe Kaad 
Jakobsen været korets dirigent.
Det sociale betyder meget for koret, 
som hvert andet år tager på en længere 
rejse sammen, hvor en af de store op-
levelser var at synge til en Vesper i Pe-
terskirken i Rom. 
Koret arbejder med såvel verdslig som 

midlingsenheden på Dansk Folkemin-
desamling. Festerne var tit sammen-
skudsgilder med mad som flæsk, øl og 
alt det, der egnede sig til opbevaring i 
tønder. 
I vores nutidige tradition er det blevet 

kirkelig musik, og aftenen vil byde på 
musik af meget blandet tilsnit. Der vil 
være fællessange og enkelte af korets 
medlemmer vil optræde enten musi-
kalsk eller med en fortælling.

til en dag, hvor vi markerer, at lyset nu 
langsomt, men sikkert, vender tilbage. 
Vi glædes over, at de lyse tider kommer 
nærmere. Kirken vil i tråd hermed flot 
og stemningsfyldt være lyst op med le-
vende lys.

Det er gratis at deltage, og menigheds-
rådet vil byde på en lille forfriskning i 
pausen.

Vel mødt!
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Musikalsk oplevelse i Viuf kirke!

Almind-Viuf Pigekor

Søndag den 8. september om ef-
termiddagen var Viuf kirke fyldt 
til bristepunktet. Baggrunden 
var en pop-/jazzkoncert med to 
af vores ”egne”, nemlig organist 
Michael Ebbesen og kirkesanger 
Bettina Munch. De var suppleret 
med trompetist og lydmager Tor-

ben Sminge samt sanger Sabrina. Alle topprofessionelle og 
ovenud kompetente, som gjorde koncerten til en utrolig god 
og stærk oplevelse. En efterårskoncert, som vi håber, må bli-
ve en fast tradition.
Menighedsrådet

Pigekoret har øveaften hver mandag fra kl. 17.00 til kl. 18.00 
i Sognehuset v. korleder Eva Maria.
Koret er åbent for piger fra 3. kl. og opefter, og alle, der har 
lyst til at synge, er meget velkommen. Der er ikke optagelses-
prøver, og alle kan derfor være med. Koret medvirker nogle 
gange ved koncerter i kirkerne, og kormedlemmerne får ud-
betalt et mindre honorar.
Kom og vær med og syng dig glad!
Spørgsmål rettes til korleder Eva Maria på 2964 5665

 
 

  

alt i carporte garager parcelhuse
 

ON Tagservise APS Vestergade 22 
6o51 Almind 31 44 99 10 

ON  TAGSERVICE

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
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Babysalmesang Almind Kirke
Hver torsdag kl. 10.00

Kom som du er og giv dig selv og dit barn en dejlig oplevelse. 
Efterfølgende er der mulighed for kaffe og te i sognehuset.

Tilmelding: 
Eva Maria tlf.: 2964 5665, e-mail: almindviufkkm@gmail.com

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 

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

Søndag den 12. januar kl. 10.30 
afholdes den årlige spejdergudstjeneste 

i Almind kirke. 

En gudstjeneste som alle er 
hjertelig velkomne til at deltage i. 

Gudstjenesten vil blive lagt an på en måde, 
så alle – dvs. både børn og voksne 

– kan være med.   

Spejdergudstjeneste



Lo
ka

lA
V

IS
EN

A
LM

IN
D

/V
IU

F

16

AVGIF Gymnastik 2019-2020 
– er godt i gang

God start – men stadig plads 
til flere
Igen i år er der rig mulighed for at børn, 
unge og voksne kan give den gas i AV-
GIF Gymnastik til gymnastik, spring, yo-
ga, SMART træning og forskellige fitness-
hold. Der er generelt rigtig god tilslutning 
til holdene på programmet, men desvær-
re var der ikke nok tilmeldte til, at de to 
Hit Fit Dance hold for børn og voksne 
kunne fortsætte. Øv – vi håber at kunne 
forsøge igen på et andet tidspunkt. 

Selvom vi nu har været i gang et stykke 
tid, er der på de fleste hold fortsat plads 
til flere deltagere, som ønsker at mær-
ke blodet rulle i kroppen og smilet finde 
vej til ansigtet.  Så hvis DU har mod på 

nogle svedige aftener i godt selskab og 
med godt humør, så kig endelig forbi til 
en uforpligtende prøvetime. Holdplanen 
samt nærmere beskrivelse af hvert en-
kelt hold kan ses på vores hjemmeside, 
www.avgif.dk. 
Husk også, at der på voksenholdene er 
mulighed for ”drop-in”, hvor man betaler 
via MobilePay per gang, hvis man bare 
vil deltage en gang imellem, men ikke gå 
fast på holdet.

Floorball – der er fart på!
En nyhed, der er kommet rigtig godt i 
gang er Junior Floorball. Tirsdag aften 
genlyder hallen af råb og glade udbrud, 
når floorballspillerne svinger staven og 
suser rundt på halgulvet efter den lille 

lette bold. Floorball for voksne startede 
op allerede sidste år, og nu er også det 
nye juniorhold for unge i 4.-7. klasse i fuld 
gang. Der grines og svedes igennem, og 
spillere og trænere er begejstrede for det 
nye tiltag i foreningen. Skønt at være fri-
villig, når tingene lykkes! 

Aktiv søndag for alle den første 
søndag i måneden
I samarbejde med badmintonafdelingen 
bydes der velkommen til to timers vari-
erende træning den første søndag i må-
neden i Hallen og Multisalen. Skiftende 
instruktører fra de to foreninger står for 
programmet, så det skifter fra gang til 
gang, men styrketræning (Square Work-
out) og badminton er faste elementer. Al-
le kan være med – det kræver ingen for-
kundskaber eller tilmelding. Man møder 
bare op – og så er det gratis. Børn under 
12 år skal være ifølge med en voksen. 
Der er heldigvis mange, der allerede har 
benyttet sig af tilbuddet, men der er også 
plads til DIG næste gang, uanset om du 
er medlem af foreningen eller ej. 

Yoga events i november
Søndag den 17. november og den 24. no-
vember byder instruktør Anne Mette Ri-
ber velkommen til alle, der er nysgerrige 
på at prøve yoga. Det bliver 90 minut-
ter med blid og venlig yoga for begynde-
re fra kl. 11.00. Hvis man synes, at der 
skal sved på panden først, er der som 
sædvanligt om søndagen mulighed for 
at styrketræne til Square Workout kl. 10-
11. Begge dele sker i Multisalen og kræ-
ver ingen tilmelding. ”Drop-in” betaling til 
Square Workout er 40 kr. og deltagelse i 
yoga event koster 50 kr. Vi håber på at se 
mange både nye og kendte ansigter.

Nytårstræning for alle
Sædvanen tro er der igen i år fælles træ-
ning for alle i Multisalen nytårsaftensdag 
den 31. december kl. 10.00. For sidste 
gang i 2019 træner, leger og sveder vi 
sammen, og bagefter slutter vi af med at 

Junior floorball – en koncentreret flok drenge der modtager instruktioner fra træneren Lucas. 

Junior floorball – drengene træner teknik i fuld fart
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ønske hinanden godt nytår over et glas 
”bobler”. Alle er velkommen og tilmelding 
er ikke nødvendig – se opslag på avgif.dk 
og de sociale medier.

Generalforsamling 
søndag den 2. februar 2020
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen 
søndag den 2. februar, hvor gymnastik-
foreningen holder sin årlige generalfor-
samling. Det foregår i hallens cafeteria kl. 
11.00 i forlængelse af Aktiv Søndag. For 
børnene vil der være mulighed for aktivi-
tet med nogle af foreningens unge hjæl-
pere, mens de voksne er til generalfor-
samling i cafeteriaet. Til generalforsam-
lingen er alle velkommen til at deltage og 
få et indblik i foreningens arbejde.  For-
slag og ønsker til fremtidige aktiviteter el-
ler tilbud om hjælp til fortsat drift og ud-
vikling af gymnastikforeningen er meget 
velkommen. Der serveres lidt mad og 
drikke i forbindelse med generalforsam-
lingen. 

Du kan se mere fra AVGIF Gymnastik her:
• Hjemmeside www.avgif.dk under 
 fanen ”gymnastik” 
• Facebook-gruppen ”AVGIF Gymnastik-
 Alminde-Viuf”
• Instagram: @avgif_gymnastik

På vegne af bestyrelsen i AVGIF 
Gymnastik, Annette Rohde og Wiebke 
Boman Hansen.

Kom og besøg vores hyggelige 
julestue, hvor der igen i år vil 
være mange lokale udstillere, 
der sælger adventskranse, lys, 
smykker, julepynt og mange 
andre fine ting. Vi vil gentage 
succesen med at der kan købes 
lodder til præmier sponseret af 
udstillerne.

Der serveres gratis æbleskiver 
og gløgg eller kaffe

Aktiv Søndag i samarbejde med badmintonafdelin-
gen – mange aktive familier hyggede sig sammen

Det sker i Dons forsamlingshus

JULESTUE 
Søndag d. 24. november kl. 14-17 
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August:
Sommerferien er overstået, og vi er star-
tet på sidste halvdel af 2019. Vi starte-
de med oplæsning, og den 11. havde vi 
morgenkaffe. Det var en hyggelig måde 
at starte på. 
Derefter havde vi bankospil, og den 28. 
holdt vi Centrums 27-års fødselsdag. Vi 
var 65 deltagere, og der var som sæd-
vanlig en god og festlig stemning.

September:
Vi er startet med stolegymnastik. Vi er ef-
terhånden rigtig mange, så det er dejligt 
at mødes og få rørt alle dele af kroppen. 
Den 4. havde vi engageret Niels Ole Fre-
deriksen til at komme og fortælle om bl.a. 
flugtkongen Carl August Lorentzen. Niels 
Ole Frederiksen er født i Horsens Stats-
fængsel i 1946, hvor hans far var ansat 
som fængselsinspektør. 
Flugtkongen Carl August Lorentzen blev 
født i 1896, og han fik sin første dom i 
1912. Et pengeboksfirma havde pralet 
med, at deres bokse ikke kunne brydes 
op, så i 1928 brød han ind i pengeska-
bet i Korn og Foderstof i Bramming, men 
blev afbrudt og flygtede. Næste dag stod 
det i avisen, at selv den bedste tyv ikke 
kunne komme ind i skabet. Det ville han 
ikke have siddende på sig, så han kom 
tilbage efter et par dage og brød skabet 
op, lod pengene være, men efterlod en 
seddel hvorpå der stod ”han ku`”.
I 1948 sad han på 4. sal men havde fået 
at vide, at der var 2 ledige celler i kælde-
ren.  Han ville gerne have celle nr. 7 med 
den begrundelse, at han gerne ville ha-
ve fred og ro. Den 5. januar 1949 fik han 
den ledige celle. Han havde læst bogen 
om den Trojanske hest og havde plan-
lagt at ville grave sig ud af fængslet. Han 
havde lavet et komplet sæt nøgler til he-
le fængslet. Han begyndte med at fjerne 
en hylde på 30 x40 cm. Derefter tog han 
en stoppenål og begyndte at pille fugerne 
mellem murstenene ud. Efterhånden var 
der hul igennem muren. Han lagde pu-
der og dyner, så det så ud, som om han 
lå i sengen, når nattevagten kom på den 
sidste rute. Han fjernede et trappetrin og 
kom op på loftet, hvor han vidste, at der 

var brædder og andet værktøj. Så be-
gyndte gravearbejdet. Han spændte lær-
redsposer på benene, der hver indeholdt 
ca. 7 pund sand. Der var en snor i posen, 
så når han rykkede i den, dryssede san-
det ud. Det skete hver dag på gårdturen. 
Efter 11 1/2 måned havde han gravet en 
tunnel på 18 m. Han havde tabt sig rig-
tig meget, så fængselslægen opfordre-
de til, at han blev flyttet væk fra kælde-
ren. Så besluttede han, at tiden var in-
de til at flygte. Det gjorde han så natten 
til den 22. december 1949. Over indgan-
gen til tunnelen havde han sat et stykke 
pap, hvorpå der stod ”Hvor der er vilje 
er der også en vej”.  Han kom over mu-
ren, stjal en cykel og kom til Ole Jørgen-
sens gård, ”Nørregård” i Ølsted, hvor han 
faldt i dyb søvn på høloftet. Om natten 
stjal han mad og drikke på gården. Ole 
Jørgensen afslørerede ham, og han blev 
fængslet igen.  
Den 21. dec. 1954 blev han prøveløsladt. 
Han havde været gift med sin kusine Lo-
ne, men de var blevet skilt. De blev dog 
gift for anden gang, da han lovede hen-
de, at han var færdig med kriminalitet. De 
tog så til København, og han skiftede ef-
ternavn til Kentman, men det gik alligevel 
ikke så godt. 
I oktober 1955 stjal han 32.000 kr. fra et 
postkontor. Den 24. jan. 1956 blev han 
så fængslet igen. Han blev efterfølgende 
medhjælper i fængselskirken, men den 
1. juni 1958 falder han om i kirken med 
en blodprop i lungen.  Normalt blev der 

ikke holdt mindehøjtidelighed for fanger 
i fængselskirken, men der blev gjort en 
undtagelse med Carl A. Lorentzen.  
Carl August Lorentzen sad i fængsel i 39 
år ud af sit 62 år lange liv. Det var et me-
get interessant foredrag ledsaget af en 
masse billeder.  
Den 11. havde vi udflugt til Kongernes 
Jelling. Vi begyndte med et foredrag om 
historien bag højene og runestenene. Det 
var meget interessant.  Så var der tid til at 
gå på opdagelse på egen hånd. Der var 
bl.a. nogle meget flotte smykker og møn-
ter i glasmontre, hvor man via en skærm 
kunne få at vide, hvor de var fundet, og 
hvem der havde fundet dem. 
Det er lidt svært at beskrive de enkelte 
rum, men museet er absolut et besøg 
værd. Efter rundgangen af museet gik vi 
over gaden til Jelling Kro, hvor vi spiste 
og hyggede os, inden turen igen gik mod 
Centrum, hvor kaffen ventede.
Den 25. var vi inviteret til den årlige Frivil-
ligfest i Sydbank Arena i Kolding. Det var 
hyggeligt. Underholdningen var med Ar-
ne Lundemann og Jan Schou. 

Oktober: 
Vi startede måneden med et foredrag 
med Mikael Vittrup. Han er født i 1982 
i Vamdrup.  Under en fodboldkamp i 
2004, fik han rødt kort, fordi han sparke-
de en modstander ned. Det var langt fra 
den måde, som han plejede at optræde 
på. Han havde hovedpine, men troede 
det var tømmermænd, da han havde væ-

Nyt fra Centrum

En hyggelig aften, hvor spæn-
dingen om de mange fine spon-
sorgevinster er i højsædet. Tag 
en pause fra fjernsynet og tag 
naboen under armen til banko-
spil i Dons forsamlingshus.
Dørene åbnes kl.18.00

BANKOSPIL i Dons forsamlingshus
Tirsdag d. 26. november kl. 19.00 
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ret til fest dagen før. Han boede hjemme 
hos forældrene, og om natten opdagede 
faderen, at der var noget galt. Han rin-
gede efter en ambulance, og Mikael blev 
kørt til Odense Sygehus. Han havde fået 
en hjerneblødning. De næste 5 uger erin-
drer han ikke noget om. Efter indlæggel-
sen i Odense kom han på Neurocentret i 
Hammel, hvor han var i 6 måneder. 
Mikael tog til København for at læse til er-
goterapeut men fandt ud af, at han ikke 
kunne klare det. Han tog hjem til foræl-
drene og fik arbejde på den dynefabrik, 
hvor han havde været før. Efter et år be-
gyndte han at læse til ergoterapeut i Es-
bjerg.  Da han var færdig, begyndte han 
at søge stillinger. Han oplyste, at han hav-
de en hjerneskade, når han søgte en stil-
ling. Efter ca. 60 ansøgninger havde det 
ikke givet resultat.  Så lod han være med 
at oplyse det og kom til samtale efter før-
ste ansøgning.  I dag er han gift, har 2 
børn på 3 og 6 år og er ansat i flexjob 
på 16 timer om ugen. Han underviser og 
holder bl.a. foredrag for ergoterapeuter 
og har hold, der er i genoptræning.  Han 
har en lille lammelse i sin hånd og det 
ene ben. 
Så har vi haft søndagsfrokost, og den 
16. havde vi besøg af ”Damernes Bu-
tik”, der viste os efterårets mode. Krolf-
spillerne har holdt afslutning. I år blev po-
kalen vundet af Kate Buhl. Arthur Sven-
blad kom på andenpladsen, og tredje-
pladsen blev delt mellem Kis Nielsen og 
Kjeld Buhl. 
Vi slutter måneden af med bankospil og 
hyggeeftermiddag med efterfølgende 
smørrebrød.
Fremtidige arrangementer: Den 20.11. 
har vi bankospil og den 27.11. har vi en 
juletur til Ridehuset i Århus. Den 04.12 
har vi julefrokost, den 11.12. julebanko 
og den 18.12 holder vi juleafslutning. 
Selvom det er lidt tidligt, vil brugerrådet 
ønske alle vore læsere en GLÆDELIG 
JUL OG ET GODT NYTÅR.

På brugerrådets vegne
H.J.
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Så blev det atter tid til en opdatering om-
kring, hvad Almind Borgerforening har 
arbejdet med siden sidst.

Aktivitetshuset i aktivitetsparken
Renoveringen af aktivitetshuset går ha-
stigt fremad, men det trækker også man-
ge ressourcer på bestyrelsen, for at få det 
hele til at hænge sammen. Budgettet til 
renovering skal bruges i 2019, og derfor 
har der ikke været tid til mange øvrige ak-
tiviteter i Almind i år. Men der er sket rig-
tig mange ting i huset på nuværende tids-
punkt. Som det kan ses, så er der kom-
met vinduer i huset ud mod vejen, som 
giver et rigtigt godt lys indvendigt. Loftet 
er blevet revet ned, og ny dampspærre 
og forskalling er sat op, så nyt troldtektloft 
kan monteres. Der er blevet støbt gulv, og 
døren er blevet hævet, så hele huset nu 
er i et plan, og desuden er alle væggene 
blevet pudset op indvendigt.
I de kommende måneder vil vi få installe-
ret nyt toilet samt afløb til det lille køkken, 
der kommer i huset. Derefter skal der ta-
petseres, væggene skal males, køkke-
net skal installeres, loftet skal sættes op, 
nyt gulv skal lægges samt stikkontakter 
og lamper skal monteres. Der er stadig 
nok at se til, men det går fremad for hver 
gang, der er aktivitet i huset. 
   
Vi håber, at vi til næste år kan begynde at 
få stor glæde af huset til forskellige arran-
gementer, som vi ikke har haft for mange 
af i år. Hvad vi helt præcist kan få tilla-
delse til at anvende aktivitetshuset til, er 
endnu ikke fastlagt.

Men hvis I ser aktivitet i huset, så kig en-
delig ind forbi og se hvad der sker.

Jul
Til jul står Borgerforeningen igen for hyg-
ge i byen i form af lysranker om byskilte 
og juletræ ved Brugsen.
I år vil vi sammen med Menighedsrådet, 
Spejderne og løbeklubben lave et fæl-
les arrangement i forbindelse med me-
nighedsrådets juletræstænding og Spej-
dernes Julemarked. Borgerforeningen vil 
igen i år være vært med gløgg og æble-
skiver. Det hele vil foregå søndag den 1. 
december, hvor spejderne starter kl. 10 
og juletræstænding foregår kl. 14. Husk 
at sætte kryds i kalenderen. 
Vi håber, I alle vil støtte godt op om dette, 
og kom endelig og byd julemanden vel-
kommen til byen.

Cykelsti
Vi har de sidste 6 måneder arbejdet in-
tensivt på, hvilke muligheder vi har med 
cykelstien ned til skolen, specielt ruten 
mellem skolen og Brugsen. Dette arbej-
des der fortsat meget aktivt på. Besty-
relsen har haft flere korrespondancer 

med forskellige personer fra kommunen 
om, hvilke muligheder vi har inden for de 
kommunale rammer. Se artiklen andet 
sted i avisen for yderligere informationer 
om dette. Vi arbejder med de kræfter vi 
har, for at vi kan forbedre forholdene for 
vores børn, så de kan komme sikkert til 
og fra skole.

Klyngesamfund
Der blev afholdt et arrangement for Ve-
ster Nebel, Dons, Almind og Viuf, hvor vi 
var på bustur rundt i de 4 byer og til ef-
terfølgende møde på Alminde-Viuf sko-
len. Her kom der mange forslag til øn-
skede faciliteter og aktiviteter, som vil gø-
re vores samfund til et bedre sted at bo 
i. Temaerne var blandt andet Naturen, 
Børn og unge, Unge familier og Ældre. 
Arbejdet med idekataloget forsætter frem 
til januar, hvor et samlet katalog vil blive 
fremlagt, og forhåbentligt vil vi se frugten 
af dette arbejde de kommende år.

Open air
Med det nye hus godt på vej, håber vi at 
vi næste år igen kan lave et open air ar-
rangement i parken. Temaet er ikke på 
plads, men der arbejdes med nogle in-
teressante ideer. Vi håber på, at arrange-
mentet kan gennemføres sammen med 
Viuf medborgerforening. Indtil videre ar-
bejdes der på, at arrangementet kan af-
holdes lørdag den 6. juni 2020. Yderlige-
re information følger, når vi ved mere. 

På Almind Borgerforeningens vegne
Morten Poulsen
Bestyrelsesformand
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Nyt fra kommunenByens 
Juletræ 

tændes og 
Julemanden 

kommer

Budget 2020
Der er i skrivende stund ikke landet et 
budget endnu, men det ser dog både 
svært og dystert ud.

Jeg kan endnu ikke oplyse om, hvilke 
konsekvenser det vil få for lokalområdet, 
men vi kæmper videre.

KÆMPE TILLYKKE til Lokalavisen!
Stort tillykke med udgave nummer 100, 
samt 25-års jubilæum.

Det er så prisværdigt, at der er nogen, 
der investerer frivilligt i vort lokalområde, 
og det gør I!

Tusind tak for de mange gode udgaver I 
har lavet i tidens løb, vi skylder jer alle en 

kæmpe tak for indsatsen. TAK – og god 
efterårsferie.

Venlig hilsen 
Ole Alsted, Viuf Byrådsmedlem

Søndag den 1. december
kl. 14.00 v. Sognehuset

    

 Alle hjælper med at 
tænde juletræet. 

 Vi synger et par julesange.

 Derefter byder borgerforeningen 
på gløgg og æbleskiver.

 Venlig hilsen
 Borgerforeningen, Spejderne og 

Menighedsrådet
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Udflugt for Almind Folkedansere 
– til Humlemagasinet, Harndrup, Fyn

Sommeren har givet os alle en god porti-
on vitamintilskud, og det er med vemod, 
at vi ser skyggerne blive længere. Til gen-
gæld kan vi glæde os over udflugten søn-
dag den 8. september, hvor 28 folkedan-
sere kørte til Humlemagasinet på Fyn. 
Det er en gård, hvor haven på 10 tdr. 
land har omkring 20 temahaver herunder 
humlehave, æblehave, Dr. Ingrid have, 
landbohave, rododendron have m.fl. Det 
er en smuk have at gå rundt i med hyg-
gelige kroge med havemøbler, hvor man 
kan nyde sin kaffe. Stedet omfatter også 
et historisk dukkemuseum, humlemuse-
um, Sigfred Pedersen museum, samt en 
særudstilling om grevinde Danner.

Først lyttede vi til et foredrag om grevin-
de Danner, som blev gift med Fr. VII. Han 
havde to ulykkelige ægteskaber bag sig, 
men besluttede i 1850 at ægte Louise til 
venstre hånd, hvilket betød, at hun ikke 
kunne blive dronning, men hun fik dog 
titlen grevinde. Hun var en begavet kvin-
de, som fik stor betydning for Fr. VII. Hun 
sørgede for, at han ikke drak så meget og 
hjalp ham på mange måder.
Der var en historisk særudstilling om de 
to på stedet.
 

På stedet var der også et lille museum for 
Sigfred Pedersen, der blev født på Dal-
agergård, som ligger lige bag ved Hum-
lemagasinet. Sigfred Pedersens far byg-
gede selv sin violin. Sigfred og hans bror 
Theodor lærte at spille violin, og en tred-
je bror at spille fløjte. De blev kaldt ”Lars 
Person og hans drenge”, og de tog ud og 
underholdt og fik 8 kr. pr. aften. De første 
penge blev brugt til at købe to cykler. Sig-
fred kunne læse, da han var fire og skrev 
sit første digt, da han var 6 år. Han kunne 

ikke lade være, selv om forældrene sag-
de: ”Det går ikke.” 
Men det gik, for Sigfred Pedersen har 
skrevet mange af vore mest populære 
sange såsom ’Nu går våren gennem Ny-
havn og Tørresnoren’. På Humlemagasi-
net er der en mindetavle for Sigfred med 
en tørresnor og hans navn.

Det bedste ved turen var nok kaffen i 
Orangeriet, som var et virkelig hyggeligt 
etablissement, hvor nogle sad ved lang-
bordet og andre ved små caféborde og fik 
medbragt kaffe og kage. Lyset i rummet 
og miljøet med de forskellige caféborde 
og sjovt inventar gav en hyggelig fornem-
melse, som fik kaffen til at smage end-
nu bedre.

Vores udflugt sluttede hos Jytte og Bent. 
Igen i år var de så venlige at åbne de-
res hjem for folkedanserne til grill og kaf-
fe.  Tusind tak for det. Det er efterhånden 
blevet en tradition at slutte på Kuglegård, 
hvilket vi alle nyder. Jo, foreningen forstår 
at hygge og med Richards harmonikaspil 
blev det en rigtig god og fornøjelig aften.

Fotograf: Ove Kristiansen
Almind Folkedanserforening
Anna Solskov
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Hvis du ønsker 
en PDF af 

LokalAvisen
– så send en mail til 

mogens.larsen@profibermail.dk

A K T I V I T E T S K A L E N D E R
Træningstider Fodbold side 7, Tågelund korets koncert side 13, Aktiviteter Centrum side 19 i LokalAVISEN
Dato Aktivitet Kl. Sted Arrangør
November
24 Julestue Dons 14.00-17.00 Dons forsamlingshus Dons forsamlingshus
24 Yoga Event 11.00-12.30 Hallen Multisalen AVGIF Gymnastik
26 Banko 19.00 Dons forsamlingshus Dons forsamlingshus
26 Menighedsrådsmøde 19.00 Sognehuset Almind/Viuf menighedsråd
28 Julemøde 19.00 Centrum Almind Husholdningsforening
December
01 Byens juletræ tændes 14.00 Sognehuset Borgerforeningen; Spejderne og
    Menighedsrådet
01 Aktivsøndag – julegave 09.30-11.00 Hallen  Multisalen AVGIF Gymnastik 
01 Spejdernes Jule marked 10.00-15.00 ved Brugsen Spejderne
03 Banko 19.00 Almind Forsamlingshus Alminde Folkedanserforening
15 Julekoncert 16.00 Almind kirke Menighedsrådet
22 Syng jule ind 19.00 Viuf kirke Menighedsrådet
28 Juletræsfest i Dons 15.00 Dons forsamlingshus Dons forsamlingshus
31 Nytårstræning for alle 10.00 Hallen  Multisalen AVGIF Gymnastik 
31 Nytårsaftensgudstjeneste 15.00 Viuf kirke Menighedsrådet 
Januar
05 Aktiv Søndag 09.30-11.30 Hallen  Multisalen AVGIF Gymnastik
12 Spejdergudstjeneste 10.30 Almind kirke Spejderne
16 Tågelund koret 19.00 Almind kirke Menighedsrådet
Februar
02 Aktiv Søndag 09.30-11.30 Hallen  Multisalen AVGIF Gymnastik 
02 Generalforsamling Gymnastik 11.00 Cafeteriaet AVGIF Gymnastik
04 Kyndelmissegudstjeneste 19.00 Viuf kirke Menighedsrådet

Gejlhavegård 23
6000 Kolding
Tlf. 7552 7711
www.from-grafisk.dk

Dons forsamlingshus

JULETRÆSFEST 
Lørdag d. 28. december kl. 15.00 

Vi prøver at flytte arrangementet tilbage mellem jul og nytår, 
så vi håber, at alle har lidt mere tid 

til en ekstra omgang julehygge med hele familien. 

En eftermiddag for børn – forældre og bedsteforældre, 
hvor vi hygger os med at danse om juletræ, og hvor

der vil være kaffebord til forældrene og godteposer til børnene.

Billetprisen for denne dejlige eftermiddag 
vil være 40 kroner. (Samme pris som de sidste mange år)

Tilmelding er nødvendig til:
Susanne Frederiksen på telefon 23 21 94 96 eller 

på mail: csfrederiksen@mail.dk
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Dons	  forsamlingshus

Rammen	  om	  din	  næste	  fest

Se	  vores	  nye	  hjemmeside
www.donsforsamlingshus.dk

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Udlejning:	  	  25140918
                                                  Mail: dons@donsforsamlingshus.dk

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

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

Funvadgaard juletræerFunvadgaard juletræer 
 

FLOTTE 
NORMANNS- OG RØDGRAN JULETRÆER SÆLGES 

 
Vi har træer i alle størrelser. 

I julestuen salg af dekorationer, 
juleklip, nisser og meget mere. 

Vi netter træet gratis og kan 
spidse træet til juletræsfoden. 

 
Fæld selv jeres juletræ 

eller vælg blandt dem, vi har fældet.  
Sav kan naturligvis lånes. 

 
Vi har altid stort udvalg i flotte træer helt til jul. 

 
Julestuen er kun åben i weekender fra lørdag den 7. december.  
I julestuen gratis gløgg til voksne og forfriskning til børnene. 

 
 
 

Åbning i 2019:  
Første dag søndag den 1. december 
Lørdag og søndag den 7. og 8. 
december 
Herefter alle dage fra 14. til 23. 
december.    
Åbningstidspunkt fra kl. 10.00 - til 
16.00. 
 
 
Familien Lunds juletræssalg 
Donsvej 125, 6051 Almind 
Telefon 75 56 17 89/61 20 52 80  
Betaling også med Mobile Pay. 
 
Alle er velkommen til at gå en tur i 
vores 34 hektar natur i den vestlige 
del af Almind Ådal. Hunden er naturligvis 
også velkommen, bare den er i snor.  
  
 


