Hald Vind
Vandtårnet

inviterer igen til POP UP arrangement
Søndag d. 26. april kl. 14.30 - 16.30 ved vandtårnet
Musikalsk underholdning ved SangGlædeKoret fra Hald Ege
+ Duoen Gorm Bull & Palle Hjorth
Koret er en hel ny opfindelse der holder til ved Hald
Ege Kirke og Gorm og Palle er nok så kendte med
deres lange cv, sammen med bl.a. Poul Krebs, Peter
Sommer, Signe Svendsen og ikke mindst Savage Rose.
Glæd dig til en hyggelig eftermiddag
i dejligt og dygtigt musikalsk selskab
i det fine forår i Hald Ege

Gratis adgang
Salg af kaffe/te/saft
og kage
Arr. VANDTÅRNET støttet af
Kulturelt Samråd/KulturAnders
NR. 1

38. ÅRGANG

MARTS 2020

Hald Vind
Det selvejende lokalblad Hald Vind
udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv.
Redaktionsmedlemmerne er p.t.:
Finn Brøndum (ansv.)
Teglgårdsvej 6, 8663 8293
finnbrondum@gmail.com
Rikke Ellekilde
Hasselvænget 17, 5151 3284
rikke.ellekilde@gmail.com
Preben Brock Jacobsen
Nonbo Hede 20, 6171 6814
prebenbrockj@gmail.com
Steen Christensen
Egeskovvej 45, 2513 8327
steen.christensen8@gmail.com
Helge Andersen
Nonbo Vænge 18, 5067 0867
helgeb67@mail.tele.dk
Hald Vind er afhængig af bladets
læsere, annoncører, sponsorer og
skribenter.
Bladet uddeles gratis til alle husstande i Hald Ege, Nonbo-bydele og
Bækkelund.
Hald Vind udgives fire gange om
året i månederne marts, juni, september og december.
Oplag: 600 ekspl.
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Send indlæg til næste nummer
senest
Søndag 7. juni 2020 til
haldvind@gmail.com
Bladet sættes op lige efter deadline, så
husk at sende til tiden.
Hald Vind mailboks har max på 10 mb.
Tekst og billeder
Send tekst i Word eller lignende. Hvis
dit navn skal fremgå af artiklen, skal du
skrive det i artiklen.
Billedmateriale vil vi gerne have i original, helst digitalt.
Har du digitale billeder, tegninger
eller clipart, så skal de vedhæftes i en
e-mail som selvstændige filer. Sæt ikke
dine fotos ind i teksten, men vedhæft
som bilag til din mail.
Du er selv ansvarlig for ophavsrettigheder på fotos/tegninger, der leveres
til artikler. Husk at der er rettigheder på
de fleste fotos/tegninger du finder på
nettet.
Fotos skal være i høj opløsning.
Send tekst og fotos i én mail, så vi ved
hvad der hører sammen. Send det hele
samlet igen hvis du har ændringer.
Giv gerne tekst og fotos samme navn
som dit indlæg. Vi modtager mange
artikler der hedder “Hald Vind”.

Leder marts 2020

Hald Ege som forsøgskanin?
Prøv at læse artiklen “Hald Ege
i spil som trafikal forsøgsby”.
Vi vil ikke afvise, at forsøget med at
lave en betalingsring kan motivere
irrelevant trafik til at søge uden om
byen og kan således blive til stor
glæde for mange. Men det bekymrer
redaktionen at velkomne gæster skal
betale for at køre ind i Hald Ege.
Og vi bryder os ikke om at blive
gjort til forsøgskanin i et projekt,
som De Høje Herrer tydeligvis
ikke iværksætter efter først at have
kontaktet byen for først derefter
at planlægge igangsættelse af et
projekt. Vi støtter naturligvis forsøg
på videnskabelig basis, men kun
efter informeret samtykke.
Vi har kontaktet Hald Ege
Borgerforening for at høre deres

mening. Derfra udtrykkes der
“stor glæde” over forsøget. “Alle
initiativer, der kan formindske
den gennemkørende trafik, hilses
velkomne”, udtrykker Arne Dyekjær
på Borgerforeningens vegne, og
han begrunder det med at den
“hastige gennemkørselstrafik ad
Egeskovvej er et tilbagevendende
emne i Borgerforeningen”, ligesom
han også henviser til “de mange
indsigelser der var i forbindelse med
byggeplanerne langs Egeskovvej og
Kolbækken”. Det er derfor vigtigt
at få en folkelig debat også blandt
beboere i Hald Ege. Og vi opfordrer
varmt til, at beboere sender
kommentarer ind til haldvind@
gmail.com.
Og så må vi ikke glemme at ønske
hinanden GODT FORÅR.
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Cohen i Hald Ege Kirke
Hald Ege Kulturforening og Hald Ege Kirke indbyder til
Cohen aften - ”Cohen og kirken”, hvor Leonard Cohen tekster
og melodier fortolkes af Karsten Holm og Band

Torsdag
14. maj 2020
kl. 19.30
Karsten Holm og Band har
tidligere fortolket Johnny Cash
i Hald Ege Kirke for fuldt hus.
Der udbydes 150 billetter efter
først til mølle princippet.
Billetter kan købes kontant
søndag den 29. marts kl. 11-12 i Nonbo Hegns Fælleshus
Herudover kan billetter købes ved at indbetale 100 kr. pr. billet via Mobile Pay
på nr. 68168 og mrk. ”Cohen”.
Hold jer orienteret via Facebook siderne ”Hald Ege Kulturforening” og ”Hald
Ege Diverse”.
Her offentliggøres, hvis alle billetter til koncerten er solgt.
Har du ikke mulighed for at betale via Mobile Pay, henvises til nedenstående
to telefonnumre.

Billetpris 100 kr. Billetsalg via Mobile Pay: 68168
Spørgsmål eller hjælp - ring Per Hesselberg: 40 31 84 87 eller Mogens Ditlev: 40 70 58 58
4
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Om ”Cohen i Kirken”
Koncertfortællingen ”Cohen i kirken” tager fat på en række af Leonard Cohens
største sange og sætter dem ind i en ramme af mesterens poesi og historie.
Leonard har ordet i ”Cohen i kirken”. Sangene kittes sammen af Cohen´s egne
citater og digte. Anekdoter og fortællinger om manden og hans liv, bliver der
også plads til.
Musikalsk fokuserer ”Cohen i kirken” på at fortolke hans sange og synge og
spille dem på en ny måde. Indimellem tæt på originalen, men mest i nye og
originale arrangementer.
Værker af en mester
Uanset hvor og hvordan, er den, for nylig afdøde, poet, sangskriver blevet
en legende. Leonard Cohen skrev utallige gode sange. Mesterværker som
”Halleluja”, ”Bird On The Wire”, ”So Long Marianne”, ”Everybody Knows” og
”I’m Your Man”.
Leonard Cohen har engang sagt: ”Hvis jeg vidste, hvor de gode sange kom fra,
ville jeg gå der lidt oftere.”
”Poesi er bare et tegn på liv. Hvis dit liv brænder godt, er poesi bare asken.”
(Leonard Cohen)

Motionsvolley i Hald Ege
Hver mandag kl. 21.00, mødes mænd og kvinder til en 1,5 times
motionsvolley i hal 2 i idrætscentret. Det er uforpligtende og foregår ved
at søge indmeldelse i FB gruppen, Motionsvolley Hald Ege.
Vi hygger os med fælles opvarmning, en smule teknisk træning og
seriøst spil med hårde dyste på begge sider af nettet, som helt sikker får
pulsen og humøret op ved alle.
Med venlig hilsen Tommy Haun, Centerleder
MARTS 2020
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Hald Ege i spil som trafikal
forsøgsby
Måske er der hjælp at hente til de
trafikplagede beboere i Hald Ege fra uventet
kant.

bilisterne til at gøre det”, siger Kurt Hansen.
Han ser betaling for den gennemkørende
og unødvendige biltrafik som en oplagt
mulighed at afprøve.

Vejdirektoratet
har,
sammen
med
Kommunernes Landsforening og Aalborg
Universitet, været på udkig efter en landsby,
hvor der er mulighed for at lave forsøg med
nye trafikmindskende tiltag. Helt konkret
ønsker man at afprøve, i hvilket omfang en
betalingsring kan flytte biltrafik væk fra et
trafikalt belastet område.

Helt konkret tænkes to betalingsanlæg
etableret. Dels på Egeskovvej mellem
Krathusvej og Teglgårdsvej og dels
mellem Hald Ege Skole og Herningvej.
Anlægsudgiften skønnes at blive ca. 1/2
mio. kr, som betales af Vejdirektoratet, der
også vil drive anlægget i forsøgsperioden.

Professor Kurt Hansen, Institut for
Byplanlægning ved Aalborg Universitet,
er projektleder ved forsøget og fortæller, at
biltrafikken i mange små bysamfund, især
morgen og eftermiddag, er meget intens, og
at bløde trafikanter ofte oplever manglende
tryghed. En situation, der givetvis
forværres, da biltrafikken generelt øges i
fremtiden. Gennem Hald Ege formodes
trafikken endda at stige ekstra meget
grundet nye bebyggelser tæt på byen i de
kommende år. Trafiktælling og interviews
har tilmed vist, at en stor del af biltrafikken
er gennemkørende uden ærinde i Hald Ege.
Og det er netop om denne del af biltrafikken
kan flyttes, projektet skal undersøge,
fortæller Kurt Hansen.
”Og her er Hald Ege ideel, da der til den
gennemkørende trafik allerede eksisterer
et alternativ. Tidsmålinger viser entydigt,
at det er uden gener for bilisterne, at
køre uden om Hald Ege via Vejlevej og
Herningvej. Udfordringen er at motivere
6
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Prisen for at køre gennem betalingsanlægget
er ikke fastlagt, men bliver i følge Kurt
Hansen, ca. 10 kr som betales via kort,
BroBizz eller nummerpladeskanning. Alle
beboere og folk med fast arbejde i Hald Ege
får mulighed for at passere anlægget uden
betaling. Som Kurt Hansen understreger,
så er det udelukkende den gennemkørende
trafik, vi ønsker at påvirke. Og ikke de
mennesker, der bor eller arbejder i byen.
Projektet kræver godkendelse af politiet og
byrådet, hvilket kan være en langsommelig
proces. Anlægget forventes derfor først i
brug til foråret 2021 - konkret arbejdes med
d. 1. april som startdato.
Redaktionen opfordrer til, at eventuelle
kommentarer sendes til haldvind@gmail.
com, som så sender videre til projektlederen,
Kurt Hansen.

Fredag 24. april
2020 kl. 21.00

Fredag 24. april 2020 kl. 21.00
i Egekværnen, Hald Ege (døre kl. 19.30)
Vi er i HEK stolte over at kunne præsenterer det danske Bowie tribute band der hylder
ikonet David Bowie og hans store sangskat.
7 mands bandet Best of Bowie har været rundt på scenerne i mange år og har spillet på
både store og små livesteder i Danmark, Tyskland, Sverige og Norge.
Der er så meget fantastisk musik i Bowies bagkatalog og det er svært at vælge og lægge
repertoire, men det er jo kun en fordel, at man kan ryste posen og ind imellem spille
nogle numre, publikum troede de havde glemt.
Men en ting har de erfaret: Bowie er IKKE glemt, og de ser det som deres opgave at
holde musikken i LIVE - sammen med et oplagt og medlevende publikum.
Billetter á 175 købes vía mobilpay på 68168 mrk. BOB
Døre kl. 19.30 og gang i baren
BEST OF BOWIE kl. 21.00 - En stor BOWIE aften i vente
Arr. Hald Ege Kulturforening (mobil 25481325)
MARTS 2020
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Rock´n Stones
in concert

Egekværnen lørdag 6. juni kl. 21
(døre 19.30)

Vi er i Kulturforeningen og i VANDTÅRNET stolte over at kunne byde velkommen til
en aften i rockens tegn.
Rock´n Stones er et rigtig godt dansk Rolling Stones cover band med energi der
når ud over scenekanten og en gruppe der samles om at fortolke den legendariske
musik fra Rolling Stones på deres helt egen facon.
Dette er ikke et forsøg på at ligne eller efterligne, men et mål at publikum finder
genkendelsesglæden frem og nyder de numre vi alle kender så godt.
Energien og de fede Stones-guitar riffs vil tage dig tilbage til en tidslomme, hvor
vejen blev banet for den rock vi kender i dag.
Billetter á kr. 125 købes via mobilpay på 68168 mrk. Stones
Fra kl. 19.30: Gang i baren og rock i højttalerne - kom og varm op inden koncerten
Dette er en STØTTEKONCERT for VANDTÅRNET så lad os sammen bruge en aften
med ægte rock fra verdens største rock band og samtidigt støtte et godt formål
”It´s only rock´n roll but we like it” Ses!
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Referat fra generalforsamling i Egekværnen,
torsdag den 5. marts 2020

Valg af dirigent
Morten Nygaard Sørensen blev valgt
2
Formandens beretning
Mogens orienterede om, at forsamlingshuset i 2019 havde været udlejet i alt ca.
170 gange til fester, koncerter, foredrag, dans, ølbryggere og mandagsklub.
Hertil kommer ca. 25 torsdagsspisninger, så forsamlingshuset er ca. brugt 200
gange i løbet af året.
Der er ikke sket så meget med hensyn til lydanlæg, lyddæmpning, nye vinduer
og containerplads, men det vil ske i 2020. Der er indkøbt nye bordplader, lavet
rum til sceneelementer, lavet lokalt udendørs bibliotek og indkøbt spande til
affaldssortering i køkkenet,
3 Fremlæggelse af revideret regnskab
Søren Juul fremlagde regnskab.
Regnskab blev godkendt.
4 Valg af formand.
Mogens Ditlev er på valg – Mogens blev genvalgt
5 Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Marianne Højberg og Kjeld Lysdal er på valg. Begge er genvalgt
6 Valg af to suppleanter
Michaela Kramb og Bodil Bech er på valg. Begge blev genvalgt.
7 Valg af revisor og revisorsuppleant
Poul Erik Christensen blev genvalgt. Der er en ledig post som revisorsuppelant.
8 Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
9. Eventuelt
Følgende blev diskuteret under punktet:
- Skal det markeres, at Egekværnen har ligget på Videbechs Alle 167 i
20 år den 5. maj?
- Blue tooht højttaler i køkkenet
- Hvordan skal lydanlæg i Egekværnen være?
- Hvordan skal lyddæmpning laves i Egekværnen?
- Kan toiletter indrettes mere hyggeligt?
- Hvordan gøres biblioteket mere hyggelig
- Kan Kulturforeningen leje både Egekværnen og Fælleslokalet til
samme arrangement?
- Hvordan kan stole og borde undgås i gang ved toiletter?
- Kan lokale, som lige nu udlejes, inddrages som ekstra lokale til
salen?
- Kan samme lokale bruges til opbevaring af borde og stole?
- Vil det være en god ide, at indkøbe vogn til transport af borde?
1
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”De fem Halder”
Jeg er blevet bedt om at skrive en artikel om projekt ”De fem Halder”.
Det har i projektets forløb været muligt at følge
projektet både i pressen og andre steder, så for
mange vil artiklen nok i høj grad være udtryk for
en opsummering…
Det hele startede med, at nu afdøde fabrikant og
idémand Peder Nybo Jensen fik en idé: forholdsvis få i Viborg og omegn kendte det fantastiske
område ved Hald, så det skulle gøres synligt –
ved at opføre en kopi af middelalderborgen i
skala 1:1 på marken øst for Hald…
Der blev dannet en arbejdsgruppe, som udviklede et væld af idéer.
Arbejdsgruppen har siden udviklet sig til det,
som i dag er Foreningen De fem Halder.
Efter 2-3 år gik processen dog lidt i tomgang,
indtil vi iværksatte arbejdet med en rammeplan
for området. Området omkring Hald Hovedgård
er nemlig omfattet af rigtig mange beskyttelseszoner, så det var nødvendigt at klarlægge, inden
for hvilke rammer et projekt kunne udfolde sig,
hvis der skulle være sandsynlighed for at opnå
myndighedstilladelser til at gennemføre det.
Rammeplanen blev udarbejdet i et samarbejde
mellem Naturstyrelsen (dengang Skov- og Naturstyrelsen), Slots- og Kulturstyrelsen (dengang
Kulturstyrelsen) og Viborg Kommune.
Rammeplanen lå færdig i 2013, og blev et meget
vigtigt element i den senere fundraising.
Ud af arbejdet med rammeplanen udsprang det
partnerskab, som står bag projektet i dag, som
består af de tre nævnte parter samt foreningen
De fem Halder.
Partnerskabet gik i gang med at fundraise, og i
2015 lykkedes det, idet A. P. Møller Fonden bevilgede 50 mio. kr. til projektet. Fonden indtrådte samtidig som femte part i partnerskabet.
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Den overordnede idé med projektet er at formidle den historie og kulturhistorie der knytter sig
til ”De fem Halder”, og samspillet mellem borg/
herregård og landskabet omkring den.
Samtidig skal bevares mest muligt af de kvaliteter, som i forvejen kendetegnede området – uden
at det betyder, at intet må forandres.
Det samme herresæde har gennem tiden flyttet
sig rundt i et snævert geografisk område, således
at man i dag kan opleve ca. 800 års historie inden
for gåafstand. Mange af ejerne og lensmændene
på Hald har spillet betydelige roller i Danmarkshistorien.
Projektet er specielt af flere grunde. Ud over
den nye servicebygning ved ankomstområdet –
som i størrelse stort set svarer til det brændehus,
der lå der i forvejen – skal der ikke bygges nye
bygninger. I stort set alle andre historieformidlings-projekter er hovedparten af pengene gået
til et besøgscenter. På Hald klarer vi os stort set
med landskabet, og de bygninger der er i forvejen.
Når vi ikke taler om byer, er det usædvanligt
med så lang og ubrudt en historie på samme sted.
Og endelig er sammenhængen med landskabet
ved Hald Sø jo ret unik…
En ganske væsentlig del af projektet går ud på
at få mere viden om den historie, der skal formidles.
Det sker ved at søge i tilgængelige, skriftlige
kilder, men først og fremmest ved et omfattende arkæologisk projekt, der allerede har gjort os
meget klogere.
Voldstedet over for Niels Bugges Kro, som alle
indtil for nylig troede var nr. 2, har vist sig at
være det ældste. Et meget stort og ambitiøst byggeri fra 1200-tallet – formentlig en kongeborg
– som aldrig er bygget færdigt. Borgbanken har
derfor fået sit oprindelige navn Gammel Hald
tilbage.
Stedet blev tidligere kaldt Niels Bugges Hald,

men har intet med Niels Bugge at gøre. Bækkelund Kro skiftede i 1930´erne navn til Niels
Bugges Kro, og siden er navnet simpelthen
vandret over vejen til voldstedet…
Niels Bugge boede et andet sted, nemlig samme
sted som Hald Ruin ligger i dag – eller Hald Slot,
som vi prøver at ændre navnet til…
Niels Bugges borg lå på en holm – det som i dag
er den nordlige del af borggården og den nordlige del af volden. Ser man godt efter, kan man
godt se, at den nordlige halvdel af borggården
ligger lidt højere end resten.

Placeringen af bygninger fra dette og senere århundreder på stedet er også påvist.
Endelig har man fundet den tidligere staldgård
på marken vest for dæmningen, der fører til
Hald Slot. Her har borgens hestestald, smedje og
kornmagasiner befundet sig.
Naturstyrelsen har et afsnit om projektet på sin
hjemmeside. Den er dog ikke nylig opdateret, og
omhandler mest materiale om baggrunden for
projektet og den projektkonkurrence, der blev
afholdt i 2016: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/de-fem-halder/

Den helt store sensation kom, da man i bunden
af den tidligere voldgrav fandt intakte egestolper, som udgjorde den nederste del af volden
omkring borgen. De blev nøjagtigt dateret til at
være fældet i 1347, som altså har været byggeåret…

Viborg Kommunes hjemmeside har også et afsnit:

Voldstedet på bakken, som man længe troede var
en borg fra 1200-tallet og derfor benævnt Brattingsborg), har vist sig at være noget helt andet.

De hyppigste og mest omfangsrige opdateringer
kan findes på Foreningen De fem Halders facebook-side:

Der er tale om en belejringsskanse, som typemæssigt daterer sig til 1300-tallet. Placeringen
passer også fuldstændig med de historiske kilder, som beretter at Valdemar Atterdag belejrede
Niels Bugges borg.

https://www.facebook.com/pg/DeFemHalder/
posts/

Også dette sted har derfor fået sit gamle navn
tilbage – Valdemars Skanse…

Og så vil jeg da opfordre interesserede til at melde sig ind i foreningen De fem Halder…

Efter samlingen af Danmark sidst i 1300-tallet
efter borgerkrigsårene og den kongeløse tid blev
det forbudt private at bygge borge.

Foreningen spiller en vigtig rolle i projektet, og
har fremadrettet påtaget sig at bidrage til både
plejen og formidlingen af De fem Halder. Der er
en bred vifte af aktiviteter i støbeskeen, og der er
helt sikkert både brug for og plads til dig!

Niels Bugges borg blev revet ned, og ejerskabet
overgik til Viborg-bisperne.
De begyndte så at bygge på stedet i 1400-tallet.
Der er flere pæleværker i søen omkring Hald
slot, der er dateret til denne tid.
I 1530´erne opfører den sidste Viborg-bisp Jørgen Friis så en hypermoderne, kanonbevæbnet
borg, af hvilken resterne i dag er kendt som Hald
Ruin.

https://kommune.viborg.dk/Borger/Byggeri,-bolig-og-flytning/Kommune-og-lokalplanlaegning/Udviklingsprojekter/DeFemHalder

Og på foreningens hjemmeside:
http://www.foreningendefemhalder.dk/

…og der er også plads til dem, der ”bare” er interesserede i historien og hvad der sker på stedet.
Kontaktoplysninger fremgår af både hjemmeside og facebookside.
Steen Bonne Rasmussen, skovfoged – og projektleder på projekt ”De fem Halder”
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Solen skinner og vi byder på

Sommer Pop Up
Lørdag 6. juni kl. 9.30 - 12.00
ved

VANDTÅRNET

Morgenbord og livemusik af
Memphis Hillbilly Cat Band
+

bål aktiviteter m.m. for børn/
familier ved
HALD EGE OUTDOOR
Kom igen og bak op om
dit lokale vandtårn
Arr. VANDTÅRNET
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Referat af generalforsamling
i Hald Ege Kulturforening 6. marts 2020

Stærkt forkortet – se samlet ref. på www.haldege.dk

Referent: Randi Lunddorf Lund og dirigent: Morten Sørensen
Formand Ole Nielsen aflagde sin beretning.
Det har været et meget aktivt 2019 med et bredt og alsidigt program. 14
arrangementer er det blevet til, samt affaldsindsamlingen, Hald Ege samlingens
arrangementer og PopUps ved Vandtårnet.
Børneudvalget har afholdt 4 arrangementer i løbet af året og gør et stort og fint
stykke arbejde.
Hald Ege Outdoor er også med til at skabe flere super arrangementer i Hald Ege
området.
Lene Bach Lysdal redegjorde for regnskabet.
Det blev besluttet, at kontingentet stiger fra kr. 10 til kr. 20 pr. husstand.
Ole Nielsen orienterede om kommende arrangementer i 2020 i Hald Ege
Kulturforening og ved Vandtårnet.
28.03.2020: Party Crawl
24.04.2020: Best of Bowie
26.04.2020: Pop Up v/Vandtårnet med lokale musikindslag og eftermiddagshygge
14.05.2020: Koncert i Hald Ege Kirke med Leonard Cohen numre
06.06.2020: Pop Up v/Vandtårnet med morgenbord og musik + aktiviteter for
børn/familier ved Hald Ege Outdoor
06.06.2020: Rock´n Stones i Egekværnen – Bandet spiller gratis til fordel for
Vandtårnet
07.10.2020: ”John Lennon i The Beatles” – i anledning af Lennons 80 års
fødselsdag
Oktober/november: Et endnu ikke fastlagt musikarr.
30.01.2021: Reserveret til et ”større musik/spise arr. i Hald Ege Hallen”
Bestyrelsen består således nu af følgende:Larry Kristiansen, Michaela Kramb,
Marianne Højberg, Mogens Ditlev, Simon Strørup, Sidsel Maria Michelsen/
repræsentant fra Børneudvalget, Randi Lunddorf Lund (kasserer), Lene Bach
Lysdal (regnskab) og Ole Nielsen (formand)
MARTS 2020
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Dengang da i Egedalen ... 1900
I både Viborg Stifts Folkeblad og Viborg Stifts-Tidende var følgende indrykket:
”Undertegnede henvende sig med Bøn om hjælp i denne for os trange Tid.
Vi have nemlig mistet vor eneste Hest, som vi havde haft i 3 Uger, og ikke
fået assureret. Jorden, vi dyrke, bestod, da vi overtog den, nærmest af tilgroet
Lyngmark, og vor eneste Erhverv har derfor de første Par Aar nærmest været
at plukke Lyngen og kjøre den ind til Byen og på den måde skaffe Midler til
Livets Ophold. Hesten, der døde af Kolik, havde vi kjøbt ved hjælp af et
Laan, som endnu ikke er helt betalt.
Det er da vor Bøn, at gode Mennesker ville hjælpe os, saa vi atter kunde faa
anskaffet en Hest, thi ellers maa Resultatet blive, at vi maa gaa fra vort Hus,
hvis Jord vi ikke magte at dyrke.
Egedal ved Hald den 20. Marts 1900.
Niels Chr. Christensen og Hustru.”
Nogle dage senere er samme tekst indrykket i aviserne, men med tilføjelsen:
”Vi undertegnede mænd, der kjende N. Chr. Christensens Forhold, kan kun
slutte os til ovenstående, idet vi paa det bedste kan anbefale ham som en
ædruelig og i alle Maader hæderlig Mand, og bede derfor om, at ham maa
blive hjulpen i denne for ham trange Tid.
Enhver af os modtager gjærne Bidrag.
A. Jensen, Sognefoged, Hellerup. – J. Aalkjær, Viborg. – J. P. Krigbaum,
Finderup. – Jacob Leth, Agerskov. – Jens Chr. Frederiksen, Agerskov. – Martin
Nørgaard, Viborg.
Modtaget af Bager Aalkjær 5 Kr.”
D. 9. og 11. april samme år er følgende at læse i henholdsvis VS-T og VSF:
”Liste over Gaver til Niels Christian Christensen, Egedal pr. Hald.
Hos J. Aalkjær er indkommet:
Fabrk. Krogh, Mærke E. K. 2,00, Kandidat Flagstad 1,50, (Fru Hermansen)
en Ubenævnt 2,00, Fabrk. Brems 2,00, S. F. 0,50, J. P. Mønsted 1,00, K. 5,00,
Enkefru Pedersen 2,00, J. H. 2,00.
14
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Hos Martin Nørgaard er indkommet:
Jomfru Fogh 1,00, Sergent Martinsen 1,00, Lynge 1,00, Ubenævnt 1,00, M.N.
2,00.
Bidrag modtages fremdeles.”
Jeg har ikke kunnet finde yderligere bidrag i aviserne fra den tid, men mon ikke de
undertegnede herrer, udover bager Aalkjær, har bidraget med et beløb. Summen af
ovenstående beløb giver 29,-kr.
Én krone i år 1900 ville i dag svare til ca. 70,-kr. Ergo er der i hvert fald indsamlet,
det der i dag ville svare til mellem 2 - 3000,-kr., men om det var nok til en ny hest,
ved jeg ikke.
På Hald Ege Samlingens vegne
Poul Harald Christensen.

Sæt X i kalenderen ved
Søndag den 26. april 2020 fra 9-12
hvor vi igen mødes til årets

Affaldsindsamling
Hald Ege – Hel Ren

Vi indsamler papir, glas, øldåser, plastik og meget andet affald, som
ligger i skoven, på stier og langs gader og fortove.
Vi mødes bagved ”Egekværnen” kl. 9
Alle får udleveret affaldssække og vi aftaler en indsamlingsrute.
Tag gerne børnene med, så de også lærer, at affald ikke skal smides i naturen
(mange børn synes det er ”skægt” at samle affald).
Efter indsamlingen serverer ”Egekværnen” og Hald Ege Kulturforening øl/
sodavand/kaffe og pølser til alle affaldsindsamlere.
PS: Husk evt. selv et par handsker.
Har du spørgsmål, så ring til Bodil på tlf.: 25531147
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Hald Ege Fitness
Hald Ege Idrætscenter
i samarbejde med
gode lokale ressourcer,
er i gang med at få
udfoldet de mere konkrete planer for et fitnessog motionscenter i
Hald Ege Idrætscenter.
Der er pr. dags dato,
allerede 40 som har
tilkendegivet en
forhåndsinteresse
og indløst oprettelse
i det kommende fitnesscenter.
Og der kommer løbende flere til. Målet er at vi med 250 ”medlemmer” kan etablere et center
for et mdr. gennemsnitlig medlemskab på 125 kr. mdr.
Intentionen er at centret, skal kunne favne alle aldre fra 15 år og opefter til både
individuelle træningstilbud som holdtræningstilbud. Hvis man vil se de mere konkrete
skitser for motionscentret, så kig forbi Hald Ege Idrætscenter i tidsrummet 14.15 – 22.00 i
hverdagene, og når der er åbent ved stævner i weekenderne. Eller gå gerne ind på Hald Ege
Idrætscenters FB side og se/læse mere om projektet.
Vi sigter efter at kunne åbne for fitness- og motionscentret til efteråret 2020. Jo flere der
tilkendegiver og søger oprettelse, jo tættere er vi på målet med centret.
Kig gerne forbi cafeen, inden påske i tidsrummet 16.30 – 20.30, tirsdag, onsdag, torsdag og
indløs oprettelsen for kun 99,- kr.
Eller kontakt os på mail info@heic.dk
for oprettelse.
Der følger en key-hanger med
ved oprettelsen som vi ved
indvielsen af fitness-centret
tilkobler nøglechip
for adgang til centret.

Med venlig hilsen
Tommy Haun
Centerleder
16
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Plads til din annonce!

ARNBJERG
Dyrlæge og hestekiropraktor
Frank Kastbjerg Pedersen
Telefontid kl. 7-9 på hverdage

Tlf. 86 63 86 11
Fax 86 63 89 11
www.haldegehestepraksis.dk

Tlf. 6154 6950
MARTS 2020
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Vi udfører alt i:
Tømrerarbejde
Nybyggeri

Reparationer
Totalisolering
Totalentrepriser

Forhandler af

Træbeskyttelse

Økologisk
isoleringsmateriale

tømrer- og snedkerfirmaet

jørgen alle madsen
finderupvej 8 . 8800 viborg
fax 86 61 17 37 . mobil 40 59 81 31

tlf. 86 62 17 31

www.jorgenballemadsen.dk
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Foreningen VANDTÅRNET
Referat fra generalforsamlingen
den 28.november kl. 19.30 i Egekværnen

Dagsorden:
1) Valg af dirigent: Mogens Ditlev
2) Formandens beretning:
Poul H. Christensen fortalte bl.a. om hvordan der på sidste generalforsamling i 2018
blev lavet en arbejdsgruppe som skulle samle op på foreningen siden 2008 og som siden
konstituerede sig som ny bestyrelse.
De har foranstaltet at træerne foran vandtårnet blev fjernet så vores vartegn er mere synlig. Mangler
endnu udjævning af skovbunden mhp opstilling af borde og bænke.
Der har været forskellige POP UP arrangementer ved vandtårnet, sommer og vinter.
Foreningen har haft forhandling med Skov- og Naturstyrelsen, som ejer vandtårnet, mhp at
foreningen kan købe det. Prisen de forlanger er 400.000 kr. Vandtårnet er bevaringsværdigt, men
ikke fredet og der må ikke bygges til på arealet.
Foreningen har lavet et visionsbrev vedr. hvilke aktiviteter, der kan tænkes at blive i vandtårnet og
ud fra hvilke man kan søge forskellige fonde til renovering.
Der er f eks. visioner om at installere toilet i det røde skur bagved.
Opstilling af borde plus bænke foran vandtårnet.
POP UP arrangementer i løbet af året.
Indretning af vandtårnet med etageadskillelse og elevator til udstillingsbrug – f eks. om arkitekten
Søren Vig Nielsen, som har tegnet vandtårnet og ligeledes adskillige flotte bygninger i Viborg og
andre jyske byer.
Grundejerforeningen Hald Ege har givet 10.000 kr. til forskønnelse af området.
Bemærkninger til formandens beretning: der kom forslag om medlemskab af alle grundejerforeninger for at få mange medlemmer til brug ved fondsansøgninger. Det kan f eks være 10 kr. pr.
husstand hvilket svarer til ca. 6000 kr. Derudover kan man evt. sælge støttebeviser til brug ved køb
af vandtårnet.
3) Regnskab:
Der blev holdt et minuts stilhed for at ære den tidligere nu afdøde kasserer Nopper for hans indsats
igennem årene.
Poul gennemgik regnskabet og gjorde opmærksom på at det var lykkedes at få huslejen reduceret.
Der er oprettet en foreningskonto og CVR nr.
4) Fastsættelse af kontingent
Foreningen ansøger de forskellige grundejerforeninger om 10 kr. pr husstand og laver evt. senere
støttebeviser, som kan købes af beboere og andre interesserede.
5) Der var ingen indkomne forslag.
6) Bestyrelsen fremover:
Poul Harald Christensen, Lise Schrøder, Morten Dyrlund Damgaard, Henrik Degn (nyvalgt), Ole
Nielsen (nyvalgt), Rikke Fjeldsted Jørgensen – suppleant.
7) Revisor
Poul Erik Larsen blev genvalgt
8) Evt.: lave facebookgruppe og evt. et punkt under Hald Eges hjemmeside.
Referent: Bodil Bech
20
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Fastelavnsfest i hallen

Fastelavn for byens børn og børnefamilier
er efterhånden blevet en fast begivenhed i
Hald Ege, arrangeret af Kulturforeningens
Børneudvalg.
De sidste 3-4 år har festen været afholdt i
Hald Ege Kirke og Sognehus, til stor gensidig glæde.
Klart stod det imidlertid i 2019, at arrangementet var ved at være vokset så meget i
størrelse og popularitet, at Sognehuset desværre ikke længere var stort nok til de mange fremmødte. En ny plan måtte til.
Fastelavnsfesten blev derfor i år forlagt til
Hald Ege Idrætscenter og blev afholdt i den
gamle sal søndag 23. februar 2020 med start
kl. 14.00.
Det nye albuerum skulle vise sig særdeles
nyttigt. Omkring 150-180 mennesker mødte op - massevis af børnefamilier fra både
Hald Ege og opland. Glade børn og voksne
iklædt festlige og fantasirige kostumer. Der
var dækket op ved langborde i den ene ende,
tøndeslagning fra loftet og plads til leg og
tagfat i den anden ende af hallen, afskærmet
af et halvt forhæng, der også gav lidt hygge.
Arrangementet startede i rundkreds med
fællessang ført an af Børneudvalgets tre udklædte

repræsentanter på båthorn og ukulele. Velkomst og praktisk info. Herefter åbnede
salg af kaffe, saftevand og boller.
Søndermarksbageren havde sponsoreret
40 stk fastelavnsboller til arrangementet
og herudover havde frivillige lokale bollebagere fra byen fyldt op og bagt massevis
af lækre fastelavnsboller, muffins og andet
bagværk, der blev solgt i den bugnende og
farverige kagebod.
Da alle havde fået lidt godt til ganerne,
gjaldt det tøndeslagning i tre aldersgrupper.
De største fra 3.-5.klasse blev først færdige. De små op til børnehavealderen slog til
en meget smuk lyserød enhjørninge-piñata.
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Den største gruppe på de mellemste børn
måtte kæmpe lidt mere med den genstridige
tønde, som var lavet af de tykkeste brædder.
Men ned kom den langt om længe og kattekonger og dronninger blev kåret.
Rema 1000 Marsk Stigs Vej og Løvbjerg
Koldingvej havde sponsoreret snolder til
slikposerne og sidstnævnte endvidere 3
KÆMPE poser popcorn, der sammen med
fribilletter til Viborg Svømmehal udgjorde præmierne for de bedst udklædte børn.
Bedst udklædte voksen fik en kurv sponsoreret af Vin & Vin.
Og hvem blev så bedst udklædte?
Ja nemt var det ikke at vælge - igen i år var
alle udklædningerne vildt fantasirige, flotte og sjove og viste byens mange kreative,
skøre og skæve hjerner. Alle som én fortjente en pris! Det varmer langt ind i gøglerhjerterne, at så mange har lyst til at lege med.
Hos de mindste børn vandt en sej astronaut
i alletiders flotte rumraket. Hos de største
børn vandt en fancy banan i jakkesæt (ikke
pyjamas), som nogle vil genkende fra spillet Fortnite.
22
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De sidste to udklædningspræmier for hh.
mellemste aldersgruppe og for de voksne
gik til far og datter, for deres herlige og meget præcise version af Greta Thunberg og
hendes far, som var klædt ud som forældregenerationens miljøsvineri; en forurenende
fabrik.
Herudover kunne man i hallen se seje vikinger og superhelte udkæmpe blodige kampe - der var levende slikposer og isvafler muhkøer og edderkoppemødre - alfer, katte
og cirkusartister - Rosa fra Rouladegade,
Emil fra Lønneberg og Nu-Dansk-Ordbog
- agurker, havfruer og kagemænd - pistolmænd, pirater og pruttepuder - og i ribber-

ne på væggen hang 7 smukke prinsesser og
svingede så kjolerne knitrede.
Vi i Børneudvalget vil gerne sige tusind tak
til alle de mange fremmødte! Vi er meget
rørte og stolte over den store opbakning og
at I har lyst til at lege med år efter år!
Tak til sponsorer og til alle hjælpere og til
alle de fantastiske kagebagere!
En stor og varm tak ved lejligheden til vores
gamle “hjem” Hald Ege Kirke, her særligt
Hanne Rytter og Finn graver - for husly, den
store velvilje og venligt lån af faciliteterne i
de 3 forgående år.

Tak til Tommy Haun og Hallen for at vi må
rykke ind i vores nye “bolig” - vi glæder os
allerede til næste år!
De kærligste hilsner fra Børneudvalget
Sidsel Maria Michelsen, Majbrit Brink
Strøh, Ann Dalsgaard Villadsen,
Malene Boel, Malene Andreasen
Skrevet på vegne af Børneudvalget
af Sidsel Maria Michelsen
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ITALIAN GIN

FRIT VALG KR.

250,-

FARVERVEJ 41 | 8800 VIBORG | 87 25 77 07 | LAHVINO.DK
HUSK: VI LEVERER GRATIS UD I HALD EGE

af
Trykkeri
g e ar r t
a
s
k
T r yn h v e r
kopicenTer e
reklamebureau

Vi fremstiller både store
og små opgaVer:

Ring eller send os en mail og få et
godt tilbud på fremstilling af f.eks.
dine egne postkort, plakater m.m.

Vi kan bla. tilbyde:

Kopiering, digitaltryk, offsettryk og
filmfremstilling, grafisk design,
opsætning, logodesign, rentegning,
og billedbehandling.

Kontakt Kurt Poulsen
Direkte tlf. 2061 8201 - kurt@cc-tryk.dk

Danmarks nok billigste og hurtigste

CC-tryk • tagtækkervej 2a • 8800 viborg tlf.: 8661 4021 • www.CC-tryk.dk
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