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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

En anderledes skole 
i en anderledes tid
I den forgangne periode har alt ikke 
været, som det plejer. Med meldingen 
om lock down fra statsministeren den 
11. marts, så skulle vi alle lukke skoler-
ne i landet. Vi skulle nu nødundervise 
fra distancen. En disciplin, som vi ikke 
kendte til, men hurtigt lærte.
Ret hurtigt tog det fart. Vi fik struktur 
på elevernes – og vores egen hverdag. 
Vi tillærte os nye og anderledes måder 
at undervise på – og eleverne sad sam-
men med deres forældre og fulgte med 
så godt som muligt. Det var vigtigt for 
os, at elever og forældre ikke blev over-
bebyrdede med materialer derhjemme. 
Det skulle lærere, pædagoger og elever 
lige vænne sig til, og det gik efter min 
mening rigtig godt.

Inden påske fik vi oplyst, at vi skulle åb-
ne skolen fra GLO og 0.-5.kl. Klasserne 
på 6.-9. årgang skulle fortsat fjernun-
dervises. Jeg kan huske vores leder-
teammøde dagen efter, hvor retnings-
linjerne var meldt ud fra sundhedssty-
relsen. Vi sad uden at sige noget i 10 
min…. og så gik vi i gang. Det betød 
fokuseret arbejde hen over påskeferi-
en. Vi blev klar til genåbningen. Vi lagde 
meget vægt på kommunikationsdelen 
indadtil og udadtil, så alle følte sig tryg-
ge og sikre i forbindelse med at starte 
på skolen.

Den 15.4 genåbnede vi skolen for alle 
elever fra 0.-5.klasse. Glidende over-
gang startede også denne dag. Heldig-
vis havde vi lavet en aftale med spej-
derne om, at vi kunne låne spejderhyt-
ten, så GLO kunne få en god start. Tak 
for det.
Den første dag betød, at elever fra fx 
en klasse var delt i 3 lokaler og på min-
dre hold. Vaskerutiner og afstand fyldte 
en del, men det der fyldte allermest, var 
forældres-, elevers- og personalets smil 
over at starte op igen. Det var ganske 
enkelt en fornøjelse at opleve, hvordan 
de accepterede den nye hverdag.

I dag den 23.4 står vi i en si-
tuation, hvor vi afventer, hvad 
der skal ske efter den 10. maj. 
Når dette blad udkommer, så 
er vi forbi den 10. maj. Hvis 
jeg i mit stille sind kan ønske – 
så ville det være, at personalet 
og eleverne fra 6.-9.klasse på 
en eller anden måde kan kom-
me tilbage. Lige nu ser jeg de 
ældste elever, som de største 
helte. De holder sig hjemme, 
sidder hver for sig og tager 
imod undervisning. Deres for-
ældre er taget på arbejde. Jeg 
kan være bekymret for, hvad 
det kan føre med sig, hvis det 
skal fortsætte til sommerferi-
en. Det betyder, at de har væ-
ret isoleret op til 5 måneder 
frem til 1. august. Det er der 
ikke nogen mennesker, som 
har godt af.

Til sidst vil jeg gerne sige et par ord om 
lærere og pædagogerne på skolen. Li-
ge nu er vi meget delt op. Nogle er fy-
sisk på skolen – andre fjernunderviser. 
Tak for jeres store indsats. Jeg er dybt 
imponeret over jeres innovative tilgang, 

forandringsparathed og ikke mindst je-
res konstruktive tilgang til at få hverda-
gen, fællesskabet og nødundervisnin-
gen til at lykkes.
Tak til forældre for jeres opbakning til 
en helt anderledes skole i en anderle-
des tid.
Søren Storm
Skoleleder Alminde-Vuif Fællesskole

Nyt fra Alminde-Viuf FællesskoleAlmind Husholdningsforening
Det blev en eftermiddag, hvor deltager-
nes lattermuskler kom på arbejde, og 
Centrum genlød gang på gang af latter, 
men også livets mere alvorlige øjeblik-
ke kom Karin Torp omkring på en me-
get inspirerende og rørende måde, og 
deltagerne kunne nikke genkendende 
til de episoder, som foredragsholderen 
omtalte.

Eftermiddagen bød på kaffe, the, bol-
ler og kage samt traditionen tro et par 
sange og sluttede med, at formanden 
Vinnie takkede for en god eftermiddag 
og meddelte, at foreningens næste ar-
rangement bliver modeopvisning hos 
Gundtoft i Kolding Storcenter tirsdag 
den 21.4.2020 kl. 18.30.

På grund af Coronakrisen har vi i besty-
relsen valgt som udgangspunkt at afly-
se resten af årets arrangementer, i før-
ste omgang generalforsamling og som-
merudflugt. Af samme grund bliver der 
ikke sendt program ud for efterårets ak-
tiviteter, ligesom der ikke vil blive op-
krævet kontingent for det nye år.
Vi vil holde medlemmerne orienteret.
BJ

Torsdag den 5.3.2020 afholdte Almind 
Husholdningsforening foredrag i Cen-
trum med 34 deltagere.

Efter velkomst og sang blev ordet givet 
til Karin Torp, socialpædagog, som har 
mange års erfaring fra sit arbejde med 
både børn, unge og voksne og en del år 
som foredragsholder.

Deltagerne kom til at opleve en utroligt 
spændende eftermiddag, hvor Karin 
Torp, med stor vægt på livskvalitet, livs-
glæde og kropssprog, førte os igennem 
mange af livets oplevelser.

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.Hvis du ønsker 

en PDF af 
LokalAvisen
– så send en mail til 

mogens.larsen@profibermail.dk

Gejlhavegård 23
6000 Kolding
Tlf. 7552 7711
www.from-grafisk.dk
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Corona status
Jeg tænker, at de fleste er ved at være trætte af, at Corona 
indtager hovedrollen, uanset hvem eller hvad man taler om, 
men vi kan ikke helt komme uden om den.
Status er, at al fodbold i skrivende stund fortsat er lukket ned 
på ubegrænset tid. Vi ved ikke, hvornår vi kan åbne op igen 
– forhåbentlig er vi så småt begyndt igen, når denne avis er 
på gaden, men det vil tiden vise. Vi glæder os i hvert fald til 
at kunne åbne på forsvarlig vis, så alle spillere kan komme ud 
på banerne og nyde det dejlige vejr.

AVGIF indoor Cup 2020
Vores årlige indendørsstævne blev i år afholdt d. 29/2 - 1/3, 
og var igen en stor succes. Ca. 460 spillere fra U6 – U11 la-
vede en flot kulisse. Udover store flotte pokaler til de 4 bed-
ste pr årgang og indløb med røg, så var der i år erindrings-
præmier til alle øvrige spillere, uanset alder, i form af pokal og 
Anders And blad samt Goal magasin. 
Der var god opbakning fra mange frivillige til bemanding af 
bl.a. kiosk, tombola, tidtagning, dommer o.m.a. Derudover 
havde vi besøg af lejenpølsemand.dk, der solgte mad og 
drikke udenfor hallen hele weekenden. 
Indoor Cup forventes igen i år at have genereret et flot over-
skud på ca. DKK 50.000,- til klubkassen. Hvis vi var nødt til 
at indkræve det samme beløb i kontingent, så ville det fak-
tisk svare til en kontingentstigning på 4-500,- pr aktiv spiller! 
Så stor tak for hjælpen til alle, der var med til at sikre en god 
økonomi i endnu et år i fodboldafdelingen.
Vores årlige udendørs fodboldstævne/sommerfest, der nor-
malvis afholdes i samarbejde med spejderne, badminton og 
gymnastik er desværre blevet aflyst i år – årsagen behøver 
vist ikke nærmere præsentation.

Generalforsamling
Den årlige generalforsamling løb af stablen lørdag d. 8/3-20. 
Vi håbede, at muligheden for leg i hallen for børnene gjorde, 
at flere ville møde op. Men det viste sig at være et dårligt valg 
– det totale fremmøde var under 10 personer. Vi vil så ger-
ne se nogle flere til generalforsamlingen, da det er her, man 
har mulighed for at blive hørt - og her man kan vise respekt 
og deltagelse omkring det frivillige arbejde, der lægges i for-
eningen.
Status økonomi: vi har en god og stærk økonomi i fodboldaf-
delingen, og vi mangler faktuelt ideer og udførende arbejds-
kraft i forhold til at stable arrangementer på benene, hvor 
medlemmerne kan få en god og samlende oplevelse – gerne 
på tværs af årgangene. Ideer modtages meget gerne.
Karina Bramming er trådt ud af bestyrelsen. Stor tak til hen-
de for et kæmpe stykke arbejde igennem mange år! Kari-
na fortsætter heldigvis med det frivillige arbejde i fodboldfor-
eningen. Nu primært omhandlende de mere praktiske opga-
ver (som hun allerede har haft mange af ved siden af besty-
relsesarbejdet).

For godt en måned siden d. 16. marts 
blev Almind-Viuf Fællesskole lukket ned 
som alle andre skoler landet over. Al-

le elever fra 0. til 9. klasse og medar-
bejdere blev bedt om at blive hjemme; 
i første omgang 2 uger. En meget an-

derledes skole-hverdag ramte pludselig 
elever, lærer og skoleledelsen. Det blev 
nødvendigt at tænke kreative tanker i 
forhold til, hvordan der kunne bedrives 
skole og undervisning på afstand. Jeg 
er sikker på, at alle lærer, elever og for-
ældre har gjort deres bedste for at støt-
te op omkring den meget anderledes 
måde at gå i skole på hjemmefra gen-
nem den sidste tid. 
Der er og har været taget nye tiltag i 
brug i forhold til undervisning og kon-
takt til hjemmet. Tiltag man måske al-
drig havde tænkt brugbare i forhold til 
undervisning og skole-hjem samarbej-
det, men som nu har vist sig at åbne op 
for nye muligheder.   
Det blev en kendsgerning, at skoler-
ne igen skulle åbne op, da statsmini-
steren afholdte pressemøde inden på-
ske. Almind-Viuf Fællesskole stod klar 
til at modtage de yngste elever fra 0.- 5. 
klasse samt børn i GLO efter påskefe-
rien d. 15. april. Forud for denne gen-
åbning har der været arbejdet benhårdt 
på, hvordan de mange retningslinjer 
omkring afstand, rengøring og hygiej-
ne fra Sundhedsstyrelsen kunne efter-
leves i en kontrolleret genåbning af sko-
len. En opgave, der på mange måder, 
kunne tænkes som umulig. Dog har 
skolens medarbejdere og ledelse fun-
det frem til løsninger, der har gjort det 
næsten umulige muligt. Der er lavet et 
flot og omfattende stykke arbejde for-
ud for genåbningen, således at elever 
fra 0. -5. klasse og børn i GLO igen fy-
sisk kunne komme på Almind-Viuf Fæl-
lesskole. 
Alle, elever, forældre, lærere og skolele-
delse har nu et stort fælles ansvar for, 
at den kontrollerede genåbning af sko-
len lykkes. Det er vigtigt, at alle elever 
oplever en tryg skoledag på trods af de 
nye hensyn, der skal tages med at hol-
de afstand og hyppig håndvask. Vi skal 
hjælpe hinanden, således at det forhå-
bentligt også snart bliver muligt for de 
ældste elever fra 6. -9. klasse fysisk at 
vende tilbage til skolen. 
På skolebestyrelsens vegne
Trine Strandmark, formand

Det betyder desværre, at vi p.t. kun er 4 medlemmer i fod-
boldforeningens bestyrelse: Kristian Sloth, Stine Skjold Niel-
sen, Bente Neupart Hansen og Anders Heide Houe. Det er 
i strid med vedtægterne, og betyder at i værste fald at for-
eningen vil blive afviklet. Derfor mangler vi mindst 1 person 
til bestyrelsen, der kan indtage en rolle sammen med os an-
dre. Ideelt set vil vi rigtig gerne have 2-3 personer valgt ind, 
så vi kan spille hinanden stærke i forhold til vores forskellige 
styrkeområder.
Vi havde i første omgang indkaldt til ekstraordinær general-
forsamling d. 23/3 – dog efterfølgende udsat på ubestemt 
tid på grund af Corona. Vi kan faktisk ikke understrege alvo-
ren nok – vi SKAL finde mindst 1 bestyrelsesmedlem. Hvis 
du har spørgsmål til bestyrelsesarbejdet eller har forslag til en 
mulig kandidat, så håber vi meget at høre fra dig/jer.

Når vi får sat en ny dato for den ekstraordinære generalfor-
samling, så melder vi naturligvis dette ud på Facebook, fod-
boldforeningens hjemmeside, Brugsens opslagstavle m.m.

På bestyrelsens vegne
Anders

AVGIF FodboldSkolebestyrelsen
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Ingen forårsopvisning i år
I maj udgaven af Lokalavisen plejer vi 
at fortælle om årets højdepunkt, vores 
årlige gymnastikopvisning. Det er en 
dag især vores børne- og ungegymna-
ster ser frem til med spænding. Og en 
dag vores mange frivillige bruger meget 
tid på at forberede og glæde sig til. Det 
er så absolut årets klimaks i en gym-
nastikforening. Derfor ramte det os alle 
hårdt, at vi var nødt til at aflyse opvis-
ningen i år. Æv for en mavepuster. Vi er 
i høj grad sat i verden for at dyrke fæl-
lesskabet gennem motion og bevægel-
se. Derfor gør det ekstra ondt på alle os 
foreningsfolk i disse tider, hvor vi ikke 
kan være sammen.

Tusind tak til vores instruktører 
og hjælpere
I bestyrelsen er vi især kede af, at vi 
ikke fik mulighed for at anerkende og 
takke alle vores engagerede instruk-
tører og hjælpere. Det plejer vi at gø-
re til opvisningen. De gør et fantastisk 
arbejde i løbet af sæsonen. De møder 
uge efter uge deres gymnaster/motioni-
ster med et smil på læben og sjove, ef-
fektive øvelser. TUSIND tak til jer for at 
sprede glæde og bevægelse hos vores 
lokale børn, unge, voksne og seniorer.

Floorball nomineret 
af Kolding Kommune 
En god nyhed mere. I starten af marts 
afholdte Kolding Kommune et Fritid & 
Idræt Award show, hvor byens elite-
sportsfolk og frivillige blev hædret. Her 
var vores floorball initiativ nomineret til 
Årets Publikumspris. Kolding Kommu-
ne syntes heldigvis også, at vores me-
get engagerede floorball trænerteam, 
Jesper Vinding, Jacob Mensel og Lucas 
Ravn, fortjener denne anerkendelse. 
Desværre var vi i meget hård konkur-
rence, og heller ikke i år gik Årets Pub-
likumspris til AVGIF. Men vi havde en 
god aften, og var glade og stolte. 
De tre trænere har gjort en prisværdig 
indsats for at få gang i både junior og 
senior floorball med næsten 50 delta-
gere. Succesen har betydet, at vi først 
på året har købt særlige floorball ban-
der, som holdene lige nåede at prøve 
af, inden sæsonen brat stoppede. Med 
det rette udstyr helt på plads, er team-
et nu endnu mere klar til en ny floorball 
sæson til september. 

Samtidig skal der også lyde en stor tak 
til de ca. 500 medlemmer på vores 
gymnastik-, fitness- og floorballhold. 
Tak fordi I bakker op om vores hold 
og møder glade op. Vi er virkelig kede 
af at vintersæsonen fik en brat afslut-
ning midt i marts. For nogle hold betød 
det en afkortning på over to måneder. 
Brandærgerligt. Men vi kommer igen 
og håber I er klar, så snart der bliver gi-
vet grønt lys. 

Forårssæson 
– forhåbentlig i gang 
Vi har stået klar med et par forårshold 
i lang tid og har afventet genåbningen 
af samfundet. Når du læser disse linjer, 
håber vi, at begge hold er i gang. Hel-
digvis har vi valgt at fokusere på uden-
dørs træning i år. Det har vist sig at væ-
re en heldig prioritering i disse tider. I 
tråd med tidens trend kan vi som noget 
helt nyt nu tilbyde naturfitness.

Naturfitness 
– nyt hold og ny instruktør
Naturfitness foregår udelukkende 
udenfor i vores dejlige natur. En times 
naturfitness består af opvarmning, styr-
ketræning af hele kroppen, puls, leg og 
udstrækning til sidst. Styrketræningen 

vil primært være med egen kropsvægt 
og brug af de muligheder, som naturen 
bringer. Alle kan være med, blot du er 
vant til at dyrke motion. Bemærk - det-
te er IKKE et løbehold. Så hvis du ik-
ke kan løbe, kan du sagtens være med 
her. Hvis du ikke kan få nok af uden-
dørstræning og måske allerede deltager 
på løbeklubbens hold tirsdage og tors-
dage, kan du supplere med naturfit-
ness om mandagen (kl. 18.00-19.00). 
Det ene udelukker bestemt ikke det an-
det. Vi mødes ved Alminde-Viuf Hallen 
og bevæger os derfra ud i naturen.

Instruktør på holdet er et nyt ansigt 
i AVGIF. Lene Jacobsen har meldt sig 
under fanerne i vores lokale forenings-
liv, og det er vi meget glade for. Lene 
er for nylig flyttet til Almind fra Hader-
slev, hvor hun har været fitnessinstruk-
tør i 10 år. Hun er uddannet instruktør 
i DGI Effekt, DGI Step og DGI Natur-
fitness. Hendes hold i Haderslev Gym-
nastikforening har primært været Step 
& Styrke, suppleret med effekthold og 
de senere sæsoner med korte forløb i 
naturfitness. Lene er således en me-
get erfaren instruktør, som glæder sig 
meget til at blive en del af vores fælles-
skab. Og vi glæder os til at byde hende 
velkommen. 

Derudover har vi en god, gammel ken-
ding på forårsprogrammet, nemlig 
CrossGym ved Michael Dahl Nielsen. 
Det er styrketræning med høj intensi-
tet, hvor du bruger både egen krops-
vægt og forskellige Crossfit redskaber 
som kettlebells, sandsække m.fl. Cross-
Gym forsætter med samme træningstid 
som i vinters, nemlig torsdag kl. 20.00-
21.00 i Alminde-Viuf hallen. 

Kom endelig og prøv at være med på de 
to forårshold. Men hold lige øje med sid-
ste nyt på vores hjemmeside www.av-
gif.dk og facebook-side ”AVGIF Gymna-
stik – Alminde-Viuf”. På hjemmesiden 
fremgår det, hvordan du tilmelder dig. 

AVGIF Gymnastik 
– en brat sæsonafslutning, men lys forude

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 
Eksempel på Naturfitness – vores nye forårshold

Floorball holdet tester de nye bander

Næste vintersæson i støbeskeen
At få vintersæsonen på plads er altid et 
stort puslespil. Og det er vi i fuld gang 
med lige nu. Heldigvis har mange in-
struktører og hjælpere lyst til at fortsæt-
te deres arbejde i AVGIF Gymnastik. El-
ler vende tilbage efter en pause. Som 
f.eks. Bente Dyring, der er tilbage med 
gymnastik for voksne efter et års orlov. 
Så du kan igen til næste sæson glæ-
de dig til et godt miks af kendte og nye 
hold, så som Naturfitness. Hvis du og-
så har lyst til at være ”en del af holdet”, 
som instruktør, hjælper eller andet, hø-
rer bestyrelsen gerne fra dig.

Den nye sæson forventer vi at kun-
ne offentliggøre lige før sommerferien. 
Hold øje med vores hjemmeside avgif.
dk, hvor du kan finde holdbeskrivelser, 
kontaktoplysninger på bestyrelsesmed-
lemmer og andet info. 
Følg også gerne med på vores face-
book-side ”AVGIF Gymnastik – Almin-
de-Viuf” og på Instagram ”avgif_gym-
nastik”.

Gymnastikbestyrelsen ved
Annette Rohde
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Som alle andre, der er afhængige af sel-
skaber og sammenkomster, har det væ-
ret et meget stille forår for Dons Forsam-
lingshus. De, der har haft lejet huset til fe-
ster i Coronaperioden, har selvfølgelig væ-
ret nødt til at aflyse. Det har været uden 

omkostninger for dem, der har lejet det. Vi 
tror og håber på, at når vi igen kan få lov 
til at holde fest, er der en del fester, der 
skal indhentes. 
Så når det kommer så vidt, kan vi kun rå-
de til at skynde sig at reservere. 

Man kan altid gå ind på www.donsfor-
samlingshus.dk og se vores kalender og 
se, om huset ser ud til at være ledigt på 
den ønskede dato. Man kan ikke reserve-
re i kalenderen. Her skal man stadig kon-
takte Kurt, som står for vores udlejninger 
(oplysninger står også på hjemmesiden).

Vi har jo desværre også måttet udsætte el-
ler aflyse flere af forårets arrangementer. 
Det er vi selvfølgelig kede af, men helbre-
det er vigtigere, og vi håber, at vi snart kan 
bruge huset som fælles samlingspunkt 
igen. 

Men lidt godt nyt er der
Kolding kommune har et par år haft en 
ekstra pulje til landsbyforskønnelse, hvor 
både private og også forsamlingshuse 
kunne søge tilskud. I første omgang søgte 
vi til udbedring af frostskader og ødelagte 
sten rundt omkring på det gamle hus. Og 
senest har vi søgt om at få tilskud til at få 
udskiftet den runde træplade med et nyt 
vindue. Vi har fået tilskud til at få dækket 
en pæn andel af prisen, så det benytte-
de vi os af. 
Da der desuden er blevet revet et hus ned 
i byen, som var bygget nogenlunde på 
samme tid som forsamlingshuset, kunne 
vi hente gamle sten, som passer sammen 
med husets sten. Derfor kunne vi udskif-
te nogle af de dårlige sten og de ”nyere” 
sten, som var blevet brugt til at renovere 
rammen omkring det runde vindue i sin 
tid, så facaden nu fremstår fin og hel. 

Dons Forsamlingshus

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
JUNI   
01. 2. Pinsedag  10.30
07. Trinitatis 9.00 (Dennis V. Stensgaard) 
14. 1. søndag efter trinitatis  10.30
21. 2. søndag efter trinitatis 9.00 (Dennis V. Stensgaard) 
28. 3. søndag efter trinitatis  10.30

JULI   
05. 4. søndag efter trinitatis 10.30 
12. 5. søndag efter trinitatis  10.30
19. 6. søndag efter trinitatis 10.30 
26. 7. søndag efter trinitatis  9.00 

AUGUST   
02. 8. søndag efter trinitatis 9.00 (Dennis V. Stensgaard) 
09. 9. søndag efter trinitatis  9.00 (Dennis V. Stensgaard)
16. 10. søndag efter trinitatis 9.00 (Dennis V. Stensgaard) 
23. 11. søndag efter trinitatis  10.30
30. 12. søndag efter trinitatis 10.30 

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:

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

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

STØT VORE 
ANNONCØRER

– de støtter os!

Hvis du ønsker en PDF af LokalAvisen
– så send en mail til 

mogens.larsen@profibermail.dk
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Coronavirussens indtog har haft 
sine enorme virkninger – her til 
lands som i udlandet
Der er ikke noget, der er, som det var for 
blot kort tid siden. Alt er aktuelt ændret, og 
lige nu ligger så rigtig meget hen i uvished: 
Hvad med skolegangen? Hvad med øko-
nomien? Og hvis den ramler sammen, øko-
nomien, hvad sker der så? Får vi styr på 
denne her sygdom inden for en oversku-
elig fremtid? Mister jeg mit job? Bliver jeg 
eller nogen af mine nærmeste måske ramt 
af denne sygdom? Hører den her lammen-
de ensomhed, som jeg er ramt af, op? Ja, 
listen af uvisheder kunne gøres alenlang. 
Vi er på mange måder rimeligt afmægtige, 
for løsningerne på denne krise er ikke af-
hængige af os som individer, men af større 
strukturer: lægevidenskaben, økonomien, 
politikerne etc. Vi lever, som jeg hørte en 
filosof sige, i en afmægtighedens epoke. Vi 
er blevet bevidste om, at vi ikke er ansvars-
havende redaktører i vores eget liv. 
Bevidste om, at det er så yderst beske-
dent, hvad vi hver især kan gøre for at få 
bugt med denne sygdom og dens sam-
fundsskadelige konsekvenser, er vi også. 
Vi må i den grad nu og her sætte vores lid 
til andre, ja, til fællesskabet. Hver især kan 
vi kun yde vores beskedne, men alligevel 
vigtige bidrag. Dvs: Hjælpe den ældre na-
bo med at handle ind. Gøre som Søren og 
Mette siger: Alene – hver for sig! Vaske og 
spritte af, og hvad der ellers er af nære og 
konkrete opgaver for hver enkelt af os. For 
her gælder det gamle ordsprog om noget: 
Mange bække små, gør en stor å! Vi skal 
hver især give vores bidrag til at komme ud 
på den anden side og hjælpe til undervejs, 
så der lindres. 
Også for kirken har Coronavirussen haft si-
ne historiske konsekvenser. Kirkerne har 
været lukket ned siden den 12. marts. Helt 
uhørt og ukendt! Vi må kun samles her 
ved særlige lejligheder så som vielser, be-
gravelser og bisættelser – og her kun med 
stærkt reduceret adgang. Ved vielser må 
der kun være maksimalt 10 personer og 
ved begravelser/bisættelser respektive 15 
i Viuf og 30 i Almind. Og disse tal er inklu-
sive personaler! 
Det har just været påske, kirkens vigtig-

Her i starten af april måned skulle vi have en vielse i Almind kir-
ke. Det var en vielse, der skulle afholdes med alle Corona-for-
skrifterne: max 10 i kirken inklusive personale osv. Omkring kl. 
12.00, en time før vielsen skulle afholdes, blev jeg ringet af vo-
res kirkesanger, Betinna Munch, der var noget fortvivlet for at si-
ge det pænt. Michael, vores organist, var ikke var dukket op, ej 
heller besvarede han sin mobil. Noget, der var helt uhørt for Mi-
chael. Han plejede altid at være der i rigtig god tid – mindst en ti-
me før start! I min tid har jeg aldrig oplevet Michael være for sent 
på den endsige ikke dukke op til fastlagte kirkelige handlinger og 
gudstjenester. ALDRIG! Vi ventede og ventede og ringede og rin-
gede. Men forgæves. 
Vi blev nødt til at gennemføre vielsen, men uden musikledsagelse.
Jeg tror, at vi alle havde vores bekymrede tanker under vielsen. 
Vores formand Bent Nielsen kørte kort inden vielsens start over 
til Michaels privatadresse. Ingen svarede derinde. De behørige 
myndigheder blev indblandet og skaffede sig adgang til hans lej-
lighed. De kunne umiddelbart konstatere, at Michael var død. 
Lægen kunne senere fastslå, at døden var indtruffet af helt natur-
lige årsager. Det var rart at vide, men alligevel var det for os alle et 
chok at få denne melding: Michael er død! 
Uvirkeligt, sørgmodigt og underligt.
 Vi har været meget glade for at arbejde sammen med ham, vi 
har været utroligt glade for Michael. Såvel for det menneske han 
var som i hans professionelle virke som organist. 
Michael gav ved flere lejligheder også udtryk for, at han var me-
get glad for sit arbejde ved Almind og Viuf kirker. Og det er rart 
at vide. 
Som menneske fremstod Michael forsigtig, ja, måske lidt usikker 
og nervøs. Han var på ingen måde den buldrende og larmende 
type, der stillede sig frem i forreste geled. Men man skulle ikke 
tage fejl. Michael havde sine meninger, holdninger og grænser 
– og man skulle ikke træde ham over tæerne! Og så havde han 
en vidunderlig, stille og selvironisk humor. Jeg drillede ham nog-
le gange med, om han også hørte klassisk orgelmusik i sin fritid. 
Nej, svarede han, der hører jeg heavy metal. Michael og heavy 
metal? Men det siger jo mere om min begrænsede forestillings-
evne, end det gør om Michael. Sjovt nok havde vi en løs aftale 
om, at han skulle forestå en heavy metal koncert i kirken. Det var 
han helt med på. Og hvem ved, måske var han til heavy. I så fald 
synd han ikke fik givet den koncert. Med Bettina som sanger!
I marts måned sidste år blev han ansat som korleder for voksen-
koret. Det var han meget glad for. Han gik op i det med liv og 
sjæl, og medlemmerne fra voksenkoret opdagede også hurtigt, 
at han var et menneske, der rummede så meget mere, end man 
umiddelbart troede. 
Også hans rolle som koncertarrangør var noget, som fængede 
hans lidenskab. At han blev tildelt denne funktion, var noget, der 
gjorde ham såvel stolt som glad. Han gik rigtig meget op i det. 
Det var (og er) en stor opgave at skulle arrangere disse store kon-
certer – julekoncerten, sommerkoncerten etc.  Opgaver og udfor-
dringer, der godt kunne slide lidt på hans nervesystem, fornem-
mede man. Til gengæld voksede han tifold, når koncerten var vel 

ste højtid. Her gennemlever vi livet i hele 
dets spændvidde:   Fællesskab, svigt, be-
drag, død, og sidst, men ikke mindst, håb. 
Opstandelsens håb. En forkyndelse om, at 
det liv, som Gud står bag, er stærkere end 
alle livets mørke kræfter og død. Et håbets 
budskab, at livet er fyldt med håb. Uanset 
hvad. For Gud er med os. Og han er det 
hele vejen, også ned i de allerdybeste og 
mørkeste dale. Vi er aldrig alene.
Mens jeg sidder og skriver det her, er det 
så livet også bryder ind her hos mig. Helt 
konkret. For ude på vejen går en skole-
klasse fra indskolingen, en 3. klasse. Ind-
skolingen (0. – 3. klasse) er næsten lige 
startet op igen. Børnene snakker, pjatter 
og larmer på den der herlige måde, som 
kun børn kan gøre. Livgivende stemmer 
og ord. Det er er så livsbekræftende. Håb-
givende! På en af sidevejene til Vestergade 
er en Mælkebøtte brudt igennem asfalten, 
kan jeg høre en af børnene råbe. Kom og 
se! Nej, livet og håbet lader sig ikke stop-
pe. Lad os alle huske på det. 
For bag det ukendte og mørket gemmer 
livet og lyset sig og sætter sig igennem. 
Langfredag var en mørkets- og dødens 
dag, men påskedag banede Guds livgiven-
de kraft sig igennem dødens mørke. Satte 

overstået. Det gav ham en enorm glæde og mod på at kaste sig 
ud i den næste opgave, der stod for døren.

Michael er her ikke mere, men der skal ikke herske tvivl om, at 
han vil blive savnet og husket. Savnet og husket for det menneske 
han var, for den gode kollega han var, og for det arbejde han ud-
førte. Vi er mange, der er taknemmelige for at have lært Michael 
at kende og arbejde sammen med ham. Han har været en god 
mand for Almind og Viuf kirker.
Æret været hans minde!
Sognepræst Hans Otto Tobler

sig endegyldigt bag livet. Og i det er der 
håb, masser af håb!
Hvornår kirken kommer til at fungere ba-
re lidt normalt igen, ved vi ikke. Vi må af-
vente, hvad Søren og Mette siger! Men der 
kommer dage igen. Det er helt sikkert. For 
som det lyder i en salme: ”Der venter bag 
langfredags nat en påske-morgenrøde”. Vi 
skal igen mødes sammen i fælles salme-
sang, mødes om forkyndelsen, nadveren, 
dåb, konfirmation, bryllup, foredrag, fæl-
lessang fra højskolesangbogen og al det 
andet. Kirken er et gammelt hus og har 
stået meget igennem. Det her klarer den 
også, ja, den er med til, at vi også står det 
her igennem. Sammen! 
Og når det sker, altså at forholdene i kirken 
normaliseres lidt mere, vil vi, kirken, via vo-
res hjemmeside (www.almindviufkirker.dk) 
og ved opslag ved vores to kirker fortælle 
om det. Lad os glæde os til det. Ja, lad os 
håbe og bede til, at vi kommer godt ud på 
den anden side af denne krise. Og mottoet 
”sammen – hver for sig” har sin begræn-
sede og overskuelige tid. 
Kirken er der også efter Coronakrisen, li-
gesom dens livgivende budskab er det her 
og nu – og altid. 
Sognepræst Hans Otto Tobler

Corona og kirken Mindeord i anledning af organist Michael Jeppesens død

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

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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Efter et skov-vandre-møde har vi i aktivi-
tetsudvalget besluttet, at sogneudflugten
planlagt til den 11. juni desværre må af-
lyses.

Vi vurderer, at det ikke vil være forsvarligt, 
at et antal på måske mere end 50 perso-
ner skal sidde forholdsvis tæt sammen i 
en bus og senere på turen være sammen 
til en kro-frokost. Desuden vil størstedelen 
på turen hovedsageligt være ældre men-
nesker, som er mere udsatte, hvis de skul-
le blive smittet med en corona-virus.
Der er nogle som har tilmeldt sig turen og 
betalt. De har fået eller vil snarest få deres 
penge tilbage.
Men fortvivl ikke! Vi vil arbejde på at ar-
rangere en god sogneudflugt til næste år, 
som vil kunne finde sted på et passende 
tidspunkt.

Med hensyn til efterårets musik- og fore-
dragsarrangementer, som tilrettelægges 
af aktivitetsudvalget, er der på nuværende 
tidspunkt ikke besluttet noget.
Vi vil anbefale, at I holder jer orienteret via 
kirkens hjemmeside (www.almindviufkir-
ker.dk), hvor man altid vil kunne læse om 
kommende arrangementer i sognehuset 
eller en af kirkerne. Desuden vil der og-
så findes opslag i vores plakatkasser ved 
kirkerne.

Angående Håndarbejdscafé, som vi des-
værre må forberede os på også kan blive 
aflyst den 2. juni, vil jeg muligvis foreslå 
en senere dato i juni måned, hvis myndig-
hederne til den tid kan tillade det. Vi af-
venter og håber.
I er altid velkomne til at kontakte mig på 
mobil 6167 7236.

Ønsker alle en god sommer.

På aktivitetsudvalgets vegne
Alice Blomgren Nielsen

Det er nu ved at være tid til tilmelding til 
det kommende skoleårs konfirmandun-
dervisning (2020-2021). Tilmeldingen 
skal foregå via nettet, hvor man skal logge 
ind med sit NemID - på den måde får vi 
alle nødvendige informationer, og de bli-
ver leveret til os fortroligt og sikkert, som 
det kræves. 
Bemærk, at begge forældre digitalt skal 
give samtykke til tilmeldingen, hvis I har 
fælles forældremyndighed. Tilmeldingen 
skal foregå gennem linket www.folkekir-
ken.dk/livets-begivenheder/konfirmati-
on/konfirmandtilmelding.

Undervisningen vil starte op i uge 36. 
Nærmere informationer herom vil blive 
sendt ud til jer. Sidste frist for tilmelding er 
mandag d. 10. august. Husk det venligst! 

Har I problemer med tilmeldingen, af den 
ene eller anden grund, så ret venligst hen-
vendelse til vores kordegn Eva Kirsten Su-
nesen (evks@km.dk – 75 56 94 53) eller 
mig (hot@km.dk – 29 61 89 14). 

Hans Otto Tobler
sognepræst i Almind og Viuf 

Det planlagte orienteringsmøde 12. maj 
blev aflyst på grund af Corona.
Forslag fra landsforeningen til ny dato for 
mødet er foreløbig 9. juni.

Om mødet kan afholdes til den tid, er me-
get svært at svare på, men vi vil rigtig ger-
ne kunne afholde et orienteringsmøde for 
menigheden for at kunne fortælle om det 
arbejde, vi som menighedsråd varetager.
Samtidig er det vigtigt for os, at vi får 
sendt en opfordring ud i vores to sogne 
om, at der bliver behov for nye personer til 
det kommende menighedsråd.
At være del af et menighedsråd giver ik-
ke bare muligheder for at præge livet om-
kring og i kirkerne, men også indflydelse 
på hvilke arrangementer der skal afhol-
des, her kan man gøre en forskel.
I, der overvejer at kunne blive del af det 
nye råd, er selvfølgelig meget velkomne til 
at stille spørgsmål om arbejdet, og om det 
at være del af et menighedsråd.

Formand/kontaktperson
jni@post.tele.dk 
20871117
Bent E. Nielsen

Vigtig 
information fra 
menighedsrådets 
aktivitetsudvalg

Tilmelding til den kommende konfirmand-
undervisning, skoleåret 2020/21

Valg til nyt 
menighedsråd

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

Trekantens 
Diamantskæring ApS

Venusvej 4 · 6000 Kolding
Tlf. 75 56 17 99

Datoer for kommende konfirmationer

Konfirmationsår Dato for konfirmation Dato for konfirmation
 i Almind kirke  i Viuf kirke

2021 Søndag den 2. maj Søndag den 25. april

2022 Søndag den 24. april Søndag den 1. maj

2023 Søndag den 7. maj Søndag den 30. april

2024 Søndag den 28. april Søndag den 5. maj

2025 Søndag den 4. maj Søndag den 27. april

2026 Søndag den 26. april Søndag d. 3. maj

2027 Søndag d. 2. maj Søndag den 25. april
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alt i carporte garager parcelhuse
 

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

ON  TAGSERVICE

I alle landets aviser skrives der dagligt om 
Covid-19, hvilken påvirkning den har på 
verdensplan, landsplan, regional og kom-
munal plan, og i VMF følger vi trop med 
seneste nyt om påvirkningen på lokalplan.
Med statsministerens udmelding om for-
samlingsforbud over 10 personer, blev det 
lige pludseligt virkeligt, at forårets konfir-
mationer og sommerens fester måtte ud-
sættes. Ligeledes er alle arrangementer 
fra Viuf Medborgerforenings side aflyst, 
hvilket betyder at vores årlige samling til 
Sankt Hans og Sommerfest er aflyst.

Det er super ærgerligt at forårets- og som-
merens arrangementer ikke bliver afholdt, 
for vi havde i den grad glædet os til at 
samle byens borgere til hyggeligt samvær. 
Vi er et team i VMF, der består af skønne 
mennesker, der frivilligt stabler disse ar-
rangementer på benene, for dels at samle 
byens borgere til samvær og hyggelige ti-
mer, men også for at være med til at ud-
vikle byen, finde potentiale til kommende 
arrangementer, lade sig inspirere af bor-
gernes ideer og i den grad sørge for, at 
Viuf vokser, ikke kun geografisk og befolk-
ningsmæssigt, men også som lokalsam-
fund. 

Covid-19 diskuterer vi ikke med, vi retter 
ind efter gældende anbefalinger og ret-
ningslinjer, og derfor var det også ganske 
nemt at beslutte, at vi ikke kan samles til 
sommerens arrangementer. Det har selv-
følgelig sine konsekvenser, og den helt 
store konsekvens er økonomien. Uden 
indtægter fra leje af Medborgerhuset, salg 
af grillpølser til Sankt Hans og billetter til 
sommerfest, ser vi hen imod lav kassebe-
holdning. 
Derfor kommer medlemskabet til Viuf 
Medborgerforening 2020-2021 i den grad 
til at være så vigtigt for vores lille forening. 
Vi håber i den grad, at byens borgere i 
Viuf vil støtte op om Viuf Medborgerfor-
ening, når vi husstandsomdeler kontin-
gentbrevene.
Vi vil gerne kort give en beskrivelse af vo-
res arbejde i VMF, som tager udgangs-
punkt i, at vi ikke er ramt af Covid-19. Året 
starter med en generalforsamling, hvor 

det forgangne års aktiviteter bliver gennemgået af formanden, ef-
terfuldt af en gennemgang af regnskabet samt valg til bestyrelse.  
Kort tid derefter, afholder vi vores første arrangement – Ølsmag-
ning. Her samles borgere fra nær og fjern, til fællesspisning ef-
terfulgt af øl foredrag og ølsmagning med Torben Mathews. Ren-
dag er også en aktivitet, som VMF arrangerer. Her bliver der ryd-
det op i byens gader, og affald bliver fjernet langs veje, grøfter og 
kanter. 
Vi havde glædet os til at afholde Almind-Viuf Open Air Sommer-
fest i år, hvor VMF for første gang skulle afholde et større arran-
gement, i samarbejde med Almind Borgerforening, Spejderne, 
AVGIF, fodbold og badminton. Vi står klar til samarbejdet igen til 
næste år. 
Sommerens Sankt Hans er en dejlig aften, hvor rigtig mange 
samles om bålet til fællessang, grillpølser og snobrød. Og på sen-
sommeren mødes Viuf igen til årets sommerfest. Først bliver der 
afholdt børne-disko om fredagen, og om lørdagen er der forskel-
lige arrangementer, såsom løb, tombola, teltskydning, og vi slut-
ter dagen af med fællesspisning og musik. Mod efteråret, kan 
der ses frem til Damefrokost, Banko og Julebanko. Alt i alt arran-
gementer, der er delt ud over årets måneder, med det formål at 
samle byens borgere til socialt samvær.

Foruden at være primus motor på disse arrangementer, så mel-
der VMF sig også klar, når der opstår udefrakommende interes-
se for byen. Det så vi under forhandlingerne af Grusgrav 1 & 2. 

Vi har deltaget i debatter omkring Biogas-anlæg, og seneste de-
bat for et eventuelt solcelleanlæg rundt om byen, har VMF givet 
sin stemme til kende og nedsat en arbejdsgruppe. Viuf Medbor-
gerforening bruges som et vigtigt talerør ind til lokalpolitikerne og 
kommunen, som vi i øvrigt har et godt samarbejde med. 

Vi glæder os til at kunne afholde foreningens arrangementer, ind-
til da, pas godt på Jer selv.
#Sammen hver for sig#
På Viuf Medborgerforeningens vegne 
Nicolai & Cecilie

I første hug lykkedes det igen at få natug-
len til at yngle i skoven syd for skolen.
En ny kasse, som tilmed blev sat lidt sent 
op i begyndelsen af oktober 19, kunne ik-
ke afholde natuglen fra at flytte ind i den 
ledige bolig.
To unger er i skrivende stund 23.04.2020 
set sammen med moderen på grene 
umiddelbart ved kassen. 
Ungerne er på vingerne 2-3 uger før nor-
malt, hvilket skyldes gode fødebetingelser. 
Byttedyrene er talrige pga. den enorme 
mængde bog, som bøgetræerne produce-
rede sidste år.
Troels Vogt har igen taget gode billeder.
Succesen animerer til at sætte flere rov-
fuglekasser op.
I øjeblikket er vi i avisens udgivelsesom-
råde begunstiget af daglige flotte syn af 
svævende store rovfugle som musvåge og 
den røde glente.
Erling Rasmussen

Nyt fra Viuf MedborgerforeningUgler i kassen
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Fremrykning af 
anlægsinvesteringer
Regeringen har ifm COVID-19 situationen 
bedt kommunerne om at fremrykke an-
lægsinvesteringer tidligere end normalt, så 
vi kan holde gang i hjulene lokalt i kom-
munerne. Det betyder, at det er lykkedes 
os her lokalt i området at få prioriteret to 
ting: cykelsti på Sysselbjergvej, og vejud-
videlse og fortov på Vestergade ved den 
nye udstykning vest for Egevænget. (Bille-
der indsættes)

Byudvikling Almind–Viuf 
Lokalplanen for det nye boligområde v. 
Egevænget er i høring lige nu, så det bli-
ver spændende at se hvilke kommentarer, 
der er kommet ind der. Snart kan grunde 
komme til salg, og endelig boligudvikling 
igen i Almind. Området ud mod Hedevej 
er ikke omfattet af denne lokalplan, men 
den kommer senere. (Billede af nyt bolig-
område indsættes)
På Vesterengen i Viuf er der afsat 1 mio. 
i 2020 til forundersøgelser af den sidste 
etape, og 5 mio. til byggemodning i 2021, 
så også kommende byudvikling her.

Vi er stadig i proces med opkøb af jord 
mellem Almind og Viuf, og vi håber snart 
at kunne melde noget mere konkret ud. 
Der har netop været tidsfrist for input til 
den kommende Kommuneplan, så det bli-
ver også spændende at se hvilke ting, der 
er dukket op her, og hvad vi kan få ud af 
det.

Solcellepark
Intet nyt her, da det planlagte byrådssemi-
nar er aflyst grundet COVID-19. Så snart 
der sker noget nyt, skal vi nok melde det 
ud.

Venlige hilsner Ole Martensen
& Ole Alsted, Byrådsmedlemmer

Nyt fra
kommunen

Udvidelse af Sysselbjergvej

Udstykning Hedevej

Udstykning Vestergade

Den 11. marts blev en skelsættende dag 
for os alle, dagen hvor Corona-virus for 
alvor fik lov til at så en frygt og afmagt ik-
ke kun i os men i hele Danmark. 
Fra at vi kunne mødes i Svinget, give 
knus kram og håndtryk blev det med et 
slag ændret til, at Svinget blev lukket, i 
første omgang til 14 april og nu med en 
forlængelse til 10 maj. Om vi kommer til 
at åbne i maj, er meget usikkert, under 
alle omstændigheder bliver år 2020 me-
get anderledes. Det bliver et år, hvor vi 
helt sikkert må leve med nogle restriktio-
ner, hvor vi skal passe rigtig godt på hin-
anden, og vi vil naturligvis følge myndig-
hedernes anvisninger, når vi får lov til at 
åbne igen.
Alt er så usikkert, og ingen ved hvad, der 
sker i løbet af året. Da alt dette skete, var 
vi i gang med at planlægge sommerens 
udflugt, som er fastsat til tirsdag den 4. 
august. Planlægningen er dog sat i be-
ro, da vi ikke ved, om vi kan få lov og ik-
ke mindst, om det er forsvarligt at være 

50 samlet i en bus for at tilbringe dagen 
sammen.

Fredag den 7. februar afholdt vi årets ge-
neralforsamling, brugerrådet har efterføl-
gende konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Jette Olsen
Næstformand: Flemming Brinch
Kasserer: Bjarne Jakobsen
Sekretær: Ingrid Toft
Medlem: Annemarie Due
Suppleant: Kurt Andersen

Den 25. februar havde vi fællesspisning, 
hvor vi var 30 samlet til gammeldags ok-
sesteg og is med frugt til dessert. Efter-
følgende spillede vi banko.

Den 9. marts afholdt vi det første officiel-
le Brugerrrådsmøde efter generalforsam-
lingen, et møde hvor vi diskuterede hvil-
ke nye tiltag, der kan være en mulighed 
i efteråret. Ideerne er mange, og vi blev 
enige om at afholde en idédag for at gå i 
dybden med de forskellige forslag. Dagen 
var fastlagt til 17. april, desværre er den 
udsat på ubestemt tid.

Sidder du med gode ideer og ønsker til 
aktiviteter i Svinget, er du meget velkom-
men til at kontakte os.
Hvordan aktiviteterne kommer til at forlø-
be hen over sommeren/ efteråret, er lige 
nu meget usikkert, men et er sikkert: vi 
glæder os til den dag, hvor vi kan åbne 
huset igen og til at se jer alle.
Brugerrådet

Nyt fra Svinget

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

Atletik
Vi har afholdt årsmøde, og som 
sædvanlig var der en meget stor 
mødeprocent. (det skyldes nok 
mest, at vi ikke er så mange med-
lemmer). Der blev uddelt 4 idræts-
mærker af guld:
Carl   42 gange
John 34 gange
Kirsten  10 gange
Regnar  1 gang
Der var planlagt træning til idræts-
mærket her i foråret – men det er 
på grund af Corona situationen ud-
sat til efteråret.
Bestyrelsen for AVGIF atletik
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Januar 
Den 22. serverede vi, traditionen tro, 
suppe med 3 slags boller, okse/hønse-
kød i peberrodssovs, dessert og kaffe. 
Som sædvanlig var der en god stemning, 
så alt var som det plejer at være.

Februar
Februar startede med morgenkaffe den 
9. og den 12. kom Poul Marcus og fortal-
te og viste billeder om Kongeåen og hvil-
ken betydning den har haft i forbindelse 
med genforeningen.
Kongeåen er ca. 65 km lang og var told-
grænse indtil 1864. Den har sit officiel-
le udspring ved Farris. Et dansk ægtepar, 
Kloppenborg, der boede på den tyske si-

de af grænsen, byggede villa ”Friheden” 
på den danske side. Når fru Kloppenborg 
så skulle føde sit barn, gik de over bro-
en, så barnet kunne blive født i Danmark. 
Jernved kirke blev brugt til opbevaring af 
smuglervarer. Når varerne var godt gemt 
i kirken, hejste man flaget. Tyskerne kun-
ne ikke forstå, at der så tit var noget i kir-
ken! Foldingbro var tysk og grænse. Der 
var kro på den side og told på den an-
den.  Der var mange måder at smugle 
på. En dame blev budt på en drink på 
en grænsekro. Hun blev sat ved siden af 
kakkelovnen.  Efter drink nummer 2, be-
gyndte det at dryppe ned på gulvet. Hun 
havde smuglet smør. Det blev hun bedt 
om at lade være med!

Han fortalte små anekdoter, og der var 
mange flotte billeder, så det var en god 
eftermiddag.

Den 26. afholdt vi generalforsamling. 
Bent Nielsen blev valgt til dirigent. For-
manden aflagde en fyldig beretning om 
årets aktiviteter måned for måned. Den 
blev godkendt uden bemærkninger. Der-
efter aflagde kassereren sin beretning, 
hvor hun redegjorde for de enkelte po-
ster. Også den blev godkendt uden be-
mærkninger. Der var 2 indkomne forslag 
fra brugerrådet, som begge blev vedta-
get. Efter kaffepausen var der valg.

Brugerrådet ser herefter således ud:
Formand/sekr.: Henny Jakobsen
Næstformand: Sonja Buhl
Kasserer: Ruth Lumby
Rådsmedlem: Beatrice Degerth
 Synnøve Lassen
 Arthur Svenblad
 Christian Lassen
Suppliant: Poul Bloch

Formanden takkede for samarbejdet i det 
forløbne år og for de donationer, vi har få-
et i form af vin, penge eller andet.
Inden generalforsamlingen sluttede, hav-
de Bent Nielsen ordet. Han takkede for 
god ro og orden og fortalte, at der ikke 
bliver Seniortræf i Arena Syd i Vamdrup 
i år. 

Marts
Marts begyndte ellers så godt, men den 
10. kom der en mail med beskeden om, 
at alle arrangementer skulle aflyses til ef-
ter påske. Det er så siden blevet til den 
10. maj. Det har medført, at brugerrådet 
allerede på nuværende tidspunkt har be-
sluttet at aflyse udflugten den 27.05. Vi 
håber selvfølgelig at kunne holde den på 
et senere tidspunkt.

Vi håber snart at kunne mødes med Jer 
alle sammen igen men indtil da GOD 
SOMMER.

På brugerrådets vegne
H.J.

Siden sidst er der ikke sket lige så meget 
i forsamlingshuset som rundt i Danmark.

Vi kan dog berette at vi igen i år har af-
holdt en dejlig vinaften sammen med 
Dagli’Brugsen. Selv om der ikke var fuldt 
hus i år, havde vi en fantastisk aften, hvor 
vores vinmand fortalte om de forskellige 
vine, som vi fik prøvesmagt. Alle nød vo-
res hjemmelavede mad, der blev snakket 
hygget, og nogle enkelte fik da også en 
lille svingom til musik fra vores lokale DJ 
Rene. Andre valgte efter endt vinsmag-
ning og middag at hænge ud i baren for 
at få serveret en dejlig drinks af to friske 
unge fyre. Alt i alt en dejlig aften, som vi 
gentager igen næste år.

Vi afholdt vores årlige generalforsamling, 
hvor der ca. var mødt 15 personer op. 
Det er dejligt med lidt opbakning, og vi 
håber på flere næste år.

Alle, der var på valg, blev genvalgt, så be-
styrelsen ser stadig således ud:
Formand:  Karin Kjær Jensen
Sekretær:  Ingelise Pedersen
Kasserer:  Regnar Roed Pedersen
Alm. Medlem:  Anni Møller
Alm. Medlem:  Kasper Korsholm Jessen
Suppleant:  Lonni Nielsen
Suppleant:  Lars Hemrich, som hen-
 vendte sig efter general-
 forsamlingen, velkom-
 men til ham.

I de her Coronatider har vi også som for-
samlingshus måtte stå over for en del ud-
fordringer. Vores påskebanko måtte flyt-
tes, og flyttes igen, så nu håber vi på at 
kunne gennemføre det i slutningen af 
september/starten af oktober. Så når den 
tid kommer, vil vi opfordre til at støtte op 
om det, for vi har virkelig brug for jeres 
støtte.

Vi har jo også ligesom resten af Dan-
mark, mærket at landet blev lukket ned, 
og der har været aflyste fester. Nogle af 
dem kunne flyttes, mens vi desværre ik-
ke kunne hjælpe andre. Så pt. har vi et 
hus uden liv, men vi håber og tror på, at 
det kommer igen.

Så derfor er ethvert af jer Alminde bor-
geres medlemskab af vores forsamlings-
hus vigtigt. I er med til, at vi som besty-
relse fortsat kan have et velfungerende 
forsamlingshus, som kan lejes til fester, 
møder, arrangementer og lignende.

Vi I bestyrelsen har fået lavet en folder, 
hvor du som borger i Alminde kan læ-
se lidt om, hvad Forsamlingshuset er, og 
hvad du som medlem støtter. Folderen vil 
blive omdelt inden for kort tid.

NYT NYT NYT
Sæt STORT X i kalenderen!

Torsdag den 3. september kommer trioen, Kristian Bugge, Dwight Lamb’s og Mette 
Jensen og spiller i Alminde forsamlingshus.
Se opslag andet sted i bladet.

Nyt fra Centrum

Almind forsamlingshus

STUDIERABAT

A K T I V I T E T S K A L E N D E R
Gudstjenester se side 13 i LokalAVISEN
Dato Aktivitet Kl. Sted Arrangør
Maj
02 Åbent hus Tennissportens dag, se side 10 10.00 Almind Viuf hallen, tennis Almind-Viuf tennisklub
03 Konfirmation, se side 13 10.00 Viuf kirke Almind-Viuf menighedsråd
05 Håndarbejdscafé 10.00 Sognehuset Almind-Viuf menighedsråd
12 Orienteringsmøde, se side 17 19.00 Sognehuset Almind-Viuf menighedsråd
14 Menighedsrådsmøde 19.00 Sognehuset Almind-Viuf menighedsråd
16 Gåtur mellem 2 sogne, se side 15 09.30 Viuf kirke Almind-Viuf menighedsråd
19 Generalforsamling, se side 12 19.00 Centrum Almind Husholdningsforening
20 Nørresø rundt, se side 28 18.30 Dons forsamlingshus Dons forsamlingshus

Juni
02 Håndarbejdscafé 10.00 Sognehuset Almind-Viuf menighedsråd
06 AV Open Air/Sommerfest, se side 9 og 20   Almind og Viuf foreninger
07 AV Open Air/Sommerfest, se side 9 og 20   Almind og Viuf foreninger
11 Sogneudflugt, se side 15 09.00 Almind kirke Almind-Viuf menighedsråd
24 Menighedsrådsmøde 19.00 Sognehuset Almind-Viuf menighedsråd

September
15 Opstillingsmøde, se side 17 19.00 Sognehuset Almind-Viuf menighedsråd
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Almind Borgerforening
Lisa Petersen tlf. 61 78 56 10

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. 74 50 04 52

Alminde-Viuf Fællesskole
tlf. 79797860

Alminde-Viuf G&IF
Hovedforening: Morten Barsballe tlf. 26 15 06 80
Badminton: Per Pedersen tlf. 60 43 57 00
Fodbold: Anders Heide Houe tlf. 51 58 16 43 
Gymnastik: Annette Rohde tlf. 52 13 94 07
Tennis: Hans Christian Kirkegaard tlf. 22 15 70 18 

Almind Husholdningsforening
Vinnie Thøgersen tlf. 30 22 07 46

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

Almind/Viuf Kirkers kor
Camilla Svanberg tlf. 61 39 23 60

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

Agility
Garth Borchert tlf. 23 96 50 33

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

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

Torsdag den 3. september 2020 kommer

BUGGE OG JENSEN BAND
med den amerikanske gæstespillemand Dwight Lamb’s 

Arrangementet starter kl. 18.00, 
hvor der vil blive serveret nakkesteg med alt hvad dertil hører.

Derefter vil de 3 glade spillemænd underholde os med dejlig folkemusik, 
afbrudt af en pause hvor der vil blive serveret kaffe og hjemmebag.

Der kan købes øl, vand og vin til forsamlingshus priser.

Bestil din billet nu på ingelise@alm-hus.dk eller køb dem i Dagli’Brugsen, 
Alminde efter 1/7 2020.

Pris pr. person 225,00 kr. inkl. Mad, musik, kaffe og kage.

Håber vi ses til en dejlig aften.


