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Søndag den 18. april 2021 fra 9-12. Se mere inde i bladet ...
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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 30. maj 2021 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 sendes som
bilag/selvstændige filer i samme
mail som din tekst, IKKE isat
worddokument.
Navngiv evt. illustrationer med
nummer og send ekstra Word-fil hvor
du ønsker placering af illustrationer.
Hvis du sender pdf, skal den overholde bladets mål. Vi kan ikke
ændre i en pdf.
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 2021

”Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.”
Vi kender linjerne fra Benny
Andersens vise, og genkender
stemningen fra tiden netop nu; sådan
er jo årstiden. Også den følgende
linje? kan man spørge:

”Lad kun falde, hvad der knap kan
stå …”.
Ja da, siger vi i redaktionen, dog
ikke med tanke på ’massakren’ på
granerne på de nye grunde, men med
tanke på de fældede egetræer langs
Egeskovvej. Fældningen er her sket
af trafiksikkerhedsmæssige grunde.
De fældede træer hang delvis ud
over vejen. Det er kommunens
opgave at passe på trafikken og os.
Tag en tur ind i Egeskoven og se de
drabeligt store stammer der er fældet
af storme.

Er det i grunden ikke nærmest
konspirationsteorier der blomstrer
op, som var vi allerede langt
henne på foråret, når nogle ser
at fældningen af egene langs
Egeskovvej sker af hensyn til den nye
bebyggelse der skal komme?
Nå, det går nok an, at vi er uenige.
For vi er også enige. Om det
fundamentale:

”Tag da kun min sidste spinkle mønt.
Livets sol er min den sidste del af livet,
for som solfanger er jeg nu begyndt
at forstå, at Alt og Intet er os givet.
Og en gang går solen sin
runde uden mig,
men når forårssolen skinner,
lever jeg!
Vi ønsker alle et godt forår. Og
husk tilmelding til frivilliggruppen
omkring den nye Café HP, som der
kan læses mere om inde i bladet.
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Dengang da i Haldområdet ...
i 17- og 1800 tallet
På kortene over Haldområdet
i naturstyrelsens foldere ”Hald
Sø-Hald Hovedgård” og ”Viborg Plantage” er der angivet
forskellige navne på nogle af
vejene/stierne i skovene.
Nogle af navnene er oplagte:
Teglgårdsvej førte hen til teglværket (den gule plet på kortet),
som Frederik Schinkel lod opføre
kort efter hans overtagelse af
Hald omkring 1750. Teglværket
producerede teglste-nene til
det nuværende Hald, som stod
færdigt sidst i 1780’erne.
Vejen med ”Niels Bugges hugtænder”,
vildtbanestenene,
udgør en del af barok-aksen der
fortsætter gennem parken, ned
ad trapperne, over søen og op på
Inderøen, hvor der tidligere var
ryddet træer.
Tidligere var der også ryddet
træer i aksens forlængelse mod
Teglgårdsvej, måske endda helt
ned til Teglværket. Efter sigende
Danmarks længste ”herregårds”
akse på 2-3 kilometer.
Navnene: Hulvejen, Hedevejen
og Den Runde Vej giver sig selv.
Midtervej kaldes på ældre kort
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for Schinkels Allé. P. Nonbos Vej
er opkaldt efter Peder Jensen født
i 1794, søn af gaardbeboer Jens
Sørensen i Nonbo. Ved forskellige
folketællinger i 1800-tallet bliver
han tituleret, som både husmand
og skovfoged og har nu navnet
Peder Jensen Nonbo, boende i
Halds Egeskovhus.
Skovfoged Steen Bonne Rasmussen viste mig, at man på de gamle
kort: ”Høje målebordsblade”
tydeligt kan se, at der har ligget
en bebyggelse ved Egedalen (den
blå plet). Muligvis kunne det
være stedet og derfor naturligt at
vejen er opkaldt efter ham.
Han blev gift med Bodel Marie
Christensdatter fra Vranum i
Dollerup kirke i 1823. Hun dør
dagen efter sin nedkomst med
sønnen Wisti Pedersen, d. 11.
september i 1841.
I kirkebogen står, at hun var gift
med Peder Jensen i Halds vestre
Egeskovhus. Så måske har der
også været et østre Egeskovhus?
(Måske Teglgården (den grønne
plet på kortet) den benævnes
Krathus på gamle kort!).
Til

Bodel

Maries

begravelse
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og Wistis barnedåb d. 16.
september 1841 i Dollerup Kirke
er der blandt fadderne en Niels
Frederiksen fra Hald Smedegård
(den sorte plet på kortet) og en
Søren Nielsen fra Hald Teglværk
(den gule plet på kortet).
I Viborg Stifts-Tidende kan man
i 1849 læse at skovfoged Peder
Nonbo sælger fuldkomment tørt
og godt egebark fra Halds vestreskov.
I samme avis kan man i 1853 læse,
at Amtsfattigkassen har bevilget
et ophold på DøvstummeInsti-tuttet til Peder Jensen
Nonbos søn Wisti Pedersen.
Begrundelse:
Peder
Jensen
Nonbo havde flere døvstumme
børn! Ved folketællingen i 1870
ses P.J. Nonbo som skovfoged og
sønnen Wisti, nu 27 år gammel,
som arbejdskarl.
Peder Nonbo blev gift igen med
en Kirsten Iversdatter og han dør
d. 8. juni 1876, som husmand i
Hald Egeskov, 80 år gammel.
Det var lidt om, hvad opklaringen
af et navn på en vej kan føre til.
Et mystisk vejnavn, på kortet,
har undret mig siden barnsben:
”Tullifas Vej” - er der nogen
blandt jer, kære læsere, der kan
hjælpe mig med opklaringen af
det navn?
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Kilder:
Historiske kort på nettet
Rigsarkivet: www.sa.dk
Viborg Stifts-Tidende
hjemmesiden: www.poha.dk/Wraa/
Krathusermv.htm
De to foldere omtalt i starten af
artiklen – Steen Bonne Rasmussen
Bogen: Hald Hovedgaards historie
– sted for sted af Laura Bertram og
Thomas Oldrup.
På vegne af Hald Ege Samlingen
Poul Harald Christensen
poulharald@youmail.dk
PS.
Hald Ege Samlingens
bebudede generalforsamling i
Egekværnen
onsdag d. 31. marts kl. 19.00,
må desværre aflyses pga.
COVID-19.

Sæt X i kalenderen ved
Søndag 18. april 2021 fra 9-12
hvor vi igen mødes til årets
Affaldsindsamling
Hald Ege – Hel Ren
Vi mødes i behørig afstand og
hver familie for sig ,
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).
PS: Husk evt. selv et par handsker.
Efter indsamlingen serverer ”Egekværnen”
og Hald Ege Kulturforening øl/sodavand/
kaffe og pølser til alle affaldsindsamlere
på en corona-forsvarlig måde.
Har du spørgsmål, så ring til
Bodil tlf.: 25531147 eller til
Mogens tlf.: 40705858
Coronarestriktionerne kan evt. få
arr. udsat, men vi håber
det kan lade sig gøre.
MARTS 2021
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Lørdag 5/6
2021 kl. 21.00

r
oronaregle
C
e
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A
g!
selvfølgeli
overholdes

Lørdag 5. juni 2021 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 spiller
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 bandet 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 (Mulig kontakt 25481325)
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Dyrlæge og hestekiropraktor
Frank Kastbjerg Pedersen
Telefontid kl. 7-9 på hverdage

Tlf. 86 63 86 11

Plads til
din
annonce!

Fax 86 63 89 11
www.haldegehestepraksis.dk

ARNBJERG
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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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KOLDINGVEJ
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Hessum Park udbygges med Café HP

Knapt står madpakkehuset i Hessum Park færdig, før den udvides med
en café.
Den nye Café HP forventes at være klar til at tage i brug sammen
med den allerede planlagte naturlegeplads og skovhaven i løbet af
sommeren.
I forbindelse med idéfasen om Hessum Park var der flere ønsker om et
sted, hvor f. eks. mødregrupper, dagplejere eller andre kan mødes, uden
at det behøver være hjemme i privatboligen. Madpakkehuset vil langt
hen ad vejen opfylde dette ønske, men mange vil også gerne kunne
købe kaffe og lidt mad på stedet.
Begge dele har nu vist sig praktisk muligt, idet Meny Kaffe har tilbudt
at opstille og vedligeholde en kaffeautomat. For et mindre beløb kan
købes en kop varm cappucino, latte, americano mm. Endvidere er det
lykkedes at indgå aftale med Søster Lagkage om at levere brød og kager
til caféen.
Caféen bemandes med frivillige Hald Ege borgere - en gruppe på 5
(fortrinsvis pensionister) har allerede givet forhåndstilsagn om at dække
åbningstiderne lørdage og søndage.
Uden for åbningstiden, lørdage og søndage, skal caféen fungere ved
selvbetjening (dog kun kaffeautomaten). Madpakkehuset/caféen kan
benyttes af alle - børnefødselsdage vil f.eks. være oplagte. Der vil være
flag og duge til udlån. Børnene har naturlegepladsen, fodboldbanen og
hele området iøvrigt, at boltre sig på.
Alle borgere i Hald Ege opfordres til at gøre Café HP til udgangspunkt
for aktiviteter, der ikke naturligt er knyttet op på Egekværnen eller
Idrætscentret.
Hærvejen og Alhedestien passerer begge lige forbi, og med tiden
tænkes Hessum Park udbygget med et antal shelters, hvor vandrere kan
overnatte. Hald Ege Kirke har lovet at være døgnåben for pilgrimme og
andre, der måtte have behov for sjælsro. Booking og fornødent tilsyn
kan så varetages af de frivillige i caféen. Her og nu mangler der dog en
frivilligkoordinator.
Har du tid og lyst til at hjælpe, enten som frivillig eller som koordinator,
bedes du henvende dig til Hald Vind på haldvind@gmail.com og gerne
inden d. 1.4.
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Rock´n Stones
in concert i Egekværnen

Fredag 8. oktober 2021 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 omkring ægte rock fra verdens største rock
band og samtidigt støtte et godt formål
aregler
”It´s only rock´n roll but we like it” Ses!
elle Coron
(mulig kontakt Ole: 25481325)

Aktu
g!
selvfølgeli
overholdes
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Dan Turéll

(1946-1993) får vi desværre og
af naturlige årsager ikke personligt besøg af i Hald Ege men
kom alligevel til en musikteater oplevelse af de helt
store
Kom og oplev dine yndlingsnumre med
Dan Turèll + Halfdan E med band og
en af Danmarks bedste skuespillere,
Mads Wille, som stemmen i front
Det er blevet tid til at vække klassikere
som ’Hyldest til Hverdagen’, ’Sidste
Tur Gennem Byen’ og ’Jeg Skulle
Have Været Taxachauffør’ til live igen
Musikere: Halfdan E, Søren
Siegumfeldt, Lars Terkelsen

Lørdag
30. oktober
2021 kl. 20

r
oronaregle
Aktuelle C
g!
li
selvfølge
overholdes

Døre kl. 19

Hvor det er lykkedes os
at få forestillingen

”Telefon til afdøde”

til at gæste Egekværnen
Billetter 275.- via mobilpay på
68168 mrk. Dan T - stærkt begrænset antal billetter!
Arr. Hald Ege Kulturforening (mulig kontakt Ole 25481325)

PS. Husk: SORT neglelak
14

•

HALD VIND

Queen aften & ølsmagning

Fredag 19. nov. 2021 kl. 20.00 i Egekværnen
Døre kl. 19.00

Det var i de helt tidlige teenageår, at Morten Nielsen faldt over Queens musik - dog
et ganske behageligt fald, der har været grobund for en besættelse, som nu har
varet i over 25 år. Vær med, når Morten fortæller den fascinerende historie om det
legendariske band - fra starten i de tidlige 70’ere, over de store stadionkoncerter i
80’erne og helt frem til i dag.
Morten Nielsen bor i Viborg og er Queen-specialist, DJ og radiovært. Siden hans første
møde med Queen er det blevet til adskillige koncerter og rejser rundt om i verden, og
til en samling af plader, autografer og alverdens andre tænkelige og utænkelige typer
af memorabilia.
I et underholdende foredrag fuld af anekdoter, fakta, historier, billeder, videoklip
og ikke mindst lyd fortæller Morten Nielsen hele historien om bandet, som fortsat
er blandt de mest populære livebands – og det på trods af, at det er over et kvart
århundrede siden, at forsanger Freddie Mercury døde.
Hvis i vil høre historien om hvordan Queens største hit var tæt på aldrig at blive til noget
og om hvorfor der blev hyret dværge til et release party, så duk endelig op denne aften!

			

Bryggerbaronen Theis Bach Nielsen ejer af ØLLUMINATI Brewbar, Viborg ankommer i helt egen person og
fortæller røverhistorier + skænker det bedste lokale
håndbryggede øl fra egne kedler - så der er dømt højt skum

Billetter á kr. 175 - inkl. foredrag og ølsmagning
købes via mobilpay på 68168 mrk. Queen og øl
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Arr. Hald Ege Kulturforening (mulig kontakt - Ole: 25481325)
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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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