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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, 2022 4184
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 5. september 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 juni 2021
Forårets sidste anemone er forlængst
visnet og borte. Og dog - hegnet ved
Hald Ege Skole gav i maj plads til de
flotte hæklede/strikkede anemoner,
der bød foråret velkommen til Hald
Ege. Yarnbombing hedder det. Tak for
initiativet, som gerne må blive til en
tradition.
Hald Ege er så småt ved at finde
ind til sit gamle jeg i takt med, at
restriktionerne lempes eller helt
udfases.
Musik i Egekværnen, idræt og fitness i
Idrætscentret, fællesspisning osv. - alt
det, som er med til at gøre Hald Ege til
Hald Ege.
Og med årstiden nydes udelivet igen.
Vores natur er, som vi alle ved og
værdsætter, uforlignelig.
Vi glæder os til, at de næste aktiviteter,
der er planlagt i Hessum Park,
realiseres. Allerede nu konstaterer vi
med tilfredshed, at madpakkehuset
benyttes flittigt.
Foråret har været koldt og måske er
det ved fjernvarme, der fremover skal
varme os?
Viborg Fjernvarme ønsker i hvert fald
at undersøge, om der er økonomi i at
udvide ledningsnettet til Hald Ege. Det
kommer vi helt sikkert til at høre mere
om - se inde i bladet.
Boardwalken mellem Parken og
Gammel Hald var enkelte måske på
forhånd kritiske overfor, men nu hvor
den står færdig, er den et fint boost til
De Fem Halder.
Naturen slides mindre, man kan gå
tørskoet, og endnu flere får nu øjnene
op for områdets herligheder.
Til den nye Borgerforening skal der på

denne plads lyde en stor tak for ikke
kun at have Hald Vind i tankerne, men
også på budgettet og dermed yde det
nødvendige tilskud til driften.
I øvrigt ser vi frem til, at
Borgerforeningen for første gang står
for arrangementet sankthansaften efter
aflysningen sidste år.
Også ros til Borgerforeningen for
at åbne for frivillige indbetalinger
fra de husstande, der står uden
grundejerforening og endnu ikke selv
har dannet en ny.
Hvor er i øvrigt Bækkelund i den nye
struktur?
Og så er der så sandelig kommet gang i
forberedelserne til det nye byggeri ind
mod Rideskolen.
Foreløbig mærkes det mest på den
voldsomt eskalerede tunge transport
gennem byen.
Spændende hvordan trafikken udvikler
sig, når de nye naboer flytter ind.
Redaktionen ønsker alle
en god og coronafri sommer.
JUNI 2021
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Opfordring!!!
Andetsteds i Hald Vind orienterer
Viborg Varme om planerne for at
forsyne Hald Ege med fjernvarme.
Hald Ege Borgerforening vil stærkt
opfordre alle gas- eller olieforbrugere i
Hald Ege til at tilslutte sig fjernvarmen.
Borgerforeningen vil pege på følgende
fordele:
Miljøet: vi skal alle konstruktivt bidrage
til nedbringelsen af CO2-udledningen.
– Folketinget har vedtaget, at ca.
150.000 gasfyr skal udskiftes før
2030, og der gives derfor store tilskud
til etablering af fjernvarme. - Olieog gasforbrænding udleder store
mængder af CO2 – fjernvarmen
vil i løbet af kort tid udelukkende
benytte sig af ”grøn energi” som
overskudsvarme fra virksomheder og
institutioner – biobrændsel – store
el-drevne varmepumper (ex. ved
vandværk Syd).
Økonomi: de årlige udgifter til
varme er nok en smule billigere ved
fjernvarme, men den store forskel
er investeringen. Tilslutning til
fjernvarme koster ca. 15.000 eller
25.000 kr (afhængig af hustæthed),
mens et varmepumpeanlæg koster
mindst 60.000 kr, og det er det bedste
individuelle alternativ, når naturgassen
udfases omkring 2030.
Nærmiljøet i Hald Ege: overgang til
fjernvarme vil selvfølgelig betyde en
kortvarig opgravning og nedlæggelse
af varmerør i veje, fortove og
private haver. – Men alternativet –
varmepumper – er jo ikke lydløse
(især ikke med tiden), så det er
meget usikkert hvad det betyder for
nærmiljøet i Hald Ege med flere
hundrede varmepumper i vores haver.
4
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”Bekvemmelighed”: hvis man
tilslutter sig fjenvarmen, evt. med
tilhørende serviceaftale, så klarer
Viborg Varme alle problemer. Med et
varmepumpeanlæg står du selv med
ansvar for at løse eventuelle problemer
Med disse begrundelser anbefaler Hald
Ege Borgerforening, at alle i Hald Ege
besvarer tilbuddet fra Viborg Varme
positivt!
Men HUSK: du skal aktivt tilslutte
dig hos Viborg Varme før 1. juli i år –
det dur ikke ”at vente og se” – for så
får vi ikke fjernvarme her i byen.
Men: der er selvfølgelig mange
spørgsmål i denne forbindelse, så
derfor afholder Viborg Varme og
Hald Ege Borgerforening en række
møder om fjernvarme – grundet
forsamlingsloftet er møderne opdelt
gadevis:

BORGERMØDER
OM FJERNVARME I
”EGEKVÆRNEN”:
-

Torsdag d. 10/6 kl. 19.30: alle
”Nonbo”-vejene

-

Mandag d. 14/6 kl. 19.30: Brinken, Slugten, Teglgaardsvej,
Egeskovvej

-

Torsdag d. 16/6 kl 19.30: Hald
Ege Vejlaug/Gamle Hald Ege

-

Tirsdag d. 22/6 kl. 19.30: Videbechs Alle + ”opsamling”

Da vi skal overholde
forsamlingsloftet må der max.
møde 1 person/husstand.
Hald Ege Borgerforening

Fjernvarme i Hald Ege?
Viborg Varme og Hald Ege
borgerforening har i dette nummer
af Hald Vind indlæg om eventuel
kommende fjernvarme i Hald Ege.
I indlægget fra Viborg Varme, anbefaler
de, at gå ind på hjemmesiden
slipgassen.dk.
Det kan varmt anbefales at gå ind på
denne hjemmeside. Her kan man finde
oplysninger om, hvor meget fjernvarme
koster i forhold til naturgas.
Her kan man også finde oplysninger
om, hvad det koster at få installeret
fjernvarme.
Det er også på denne hjemmeside, man
kan give besked til Viborg Varme, om
man kunne tænke sig at få installeret
fjernvarme, når man engang skal skifte
fra naturgas.
Viborg Varme beder hver enkelt
husstand om at give sin uforpligtende
forhåndstilkendegivelse af om man
ønsker fjernvarme når den tid kommer.
ALTSÅ, MAN FORPLIGTER SIG IKKE
TIL AT GÅ OVER TIL FJERNVARME -

DET ER KUN EN UFORPLIGTENDE
FORHÅNDSTILGENDEGIVELSE!
Og man skal ikke tilslutte sig fjernvarme,
når fjernvarmeledningerne eventuelt
graves ned i Hald Ege – først når
gasfyret alligevel skal udskiftes.
På Facebook gruppen ”Hald Ege
Diverse” har jeg lagt en artikel fra
fagbladet Ingeniøren, som omhandler
støjproblemer ved installation af
varmepumper, som er alternativet til
fjernvarme.
Artiklen hedder ”Succes for
varmepumper giver klager landet rundt”.
Da der ikke vil være mulighed for,
at alle husstande, kan deltage i et
af de 4 orienteringsmøder, som
er omtalt i indlægget fra Hald Ege
Borgerforening, vil det blive forsøgt at
lave live transmission fra de 4 møder via
Facebook.
Link til live transmissionen vil blive
lagt på Facebook gruppen ”Hald Ege
Diverse”.
Mogens Ditlev

JUNI 2021
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Skal grøn fjernvarme være fremtidens varmeforsyning i Hald Ege?
Sidste år indgik de politiske partier
på Christiansborg en bredt funderet
klimaftale. Klimaaftalen indeholder
blandt andet et mål om, at fossile
brændsler såsom naturgas skal
udfases af varmeforsyningen i
Danmark.
Der er grundlæggende to alternativer
til naturgassen. Alle kan vælge hver
deres individuelle varmepumpe. Eller
man kan vælge fjernvarme.
Når man kigger på økonomien, så er
der nok en lille fordel ved fjernvarmen.
Men reelt handler det nok mere om
at man beslutter sig for, om man
ønsker et fælles varmesystem, hvor
selve varmeproduktionen flyttes fra
baghaven ud på en bar mark og hvor
fjernvarmeselskabet sørger for at
tingene fungerer. Eller om man ønsker
at stå med tingene selv, herunder de
støjgener som fordamperen over tid
giver for husstanden og naboerne.
Hvis Hald Ege skal have fjernvarme,
så kræver det bred tilslutning.
Skal Viborg Varme investere små 50
millioner kroner i et ledningsnet i Hald
Ege, så kræver det, at minimum 75 %
af alle tilsluttes – svarende til minimum
300 ud af lidt over 400 forbrugere.
Viborg Varme arbejder ikke med tvang,
så et projekt, hvor naturgasnettet
omlægges til en fjernvarmenet, skal
have en solid lokal forankring og
efterspørgsel.
Det er derfor vigtigt, at du tager
principielt stilling til, om du ønsker
fjernvarme frem mod 2030. Du skal
6
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altså ikke tilmelde dig og udskifte dit
gasfyr med fjernvarme nu. Du skal blot
give din holdning til kende inden 30.
juni 2021, da Viborg Varme i august
2021 tager stilling til hvilke områder, vi
vil konvertere til fjernvarme.
Vi kan ikke vente, for vælger for
mange individuelle løsninger,
så træffer man indirekte også
beslutningen for naboen.
Gå derfor ind på www.viborgvarme.dk
eller www.slipgassen.dk, registrer dig
og giv din holdning til kende.
Går du ikke ind og tilkendegiver din
holdning, så opfatter vi det som et NEJ
TAK.
På hjemmesiden kan du finde meget
mere information. Vi har blandt andet
lavet en prisberegner, så du kan se
varmeøkonomien for dig. Du er også
velkommen til at kontakte Viborg
Varme på e-mail post@viborgvarme.
dk eller over tlf. 87275800, hvis du har
spørgsmål.
Viborg Varme kommer også gerne ud
til jer i jeres grundejerforeninger for at
holde et orienteringsmøde og har i den
forbindelse kontaktet formændene i de
forskellige grundejerforeninger.
Vi håber meget på, at vi kan opnå et
solidt grundlag for at tilbyde fjernvarme
i Hald Ege indenfor de kommende år.
Til gavn for alle i Hald Ege og miljøet.
Med venlig hilsen
Morten Abildgaard, Direktør for Viborg
Varme

JUNI 2021
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Dengang da i Hald Ege ...1951
Om aftenen d. 11. maj i 1951 var den
83-årige rentier 1) Jens Christensen ude
på sin sædvanlige aftentur og var nået lidt
nord for indgangsporten til Folkekuren da
han stoppede op og skulle til at skrå over
vejen til sit hus (Egeskovvej 1A). Han
stod lidt og så mod syd. Samtidigt kom
væver Majgaard Jensen kørende på sin
motorcykel mod nord og så at den gamle
mand ser mod syd og tror derfor at han
er set. Men netop som Majgaard Jensen
var ud for Jens Christensen trådte denne
ud på vejen. Sammenstødet skete med så
stor kraft at Jens Christensen blev slynget
hen af asfalten og pådrog sig kraniebrud,
flere brud på bækkenet samt brud på
venstre arm, viser det sig efterfølgende på
Viborg Sygehus. Væver Jensen slap med
en bule i panden og nogle skrammer på
den ene hånd. Kvæstelserne var desværre
så alvorlige, at Jens Christensen afgik ved
døden tidligt næste morgenen d. 12. maj.
Med Jens Christensens død er den sidste
af de tre brødre, der boede i det store hus
overfor indgangen til Kuren, borte. De tre
brødre var alle født i ”Vesbech” Gårdsdal,
Ravnstrup. Den ældste Christen Christensen (født i 1866) blev uddannet tømrer/
snedker i Viborg og drog efterfølgende ”på
valsen” 2). Som ”Naver” 2) tog han turen til
fods ned gennem Jylland, Slesvig, Holsten
og ender i Pinneberg nord for Hamborg.
Han blev gift med en tysk kvinde, Mathilde Subbe, og nedsatte sig som antikvitetshandler. Efter Mathildes død ønsker
Christen at vende tilbage til Danmark og
bo sammen med sine to brødre Christian
og Jens. Han solgte en stor del af antikviteterne, men tager alligevel meget med hjem
og har derfor brug for et stort hus.
I 1930 lod den pensionerede pastor Hessum
opføre et stort hus i Hald Ege, Egeskovvej
8
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19, efter tegninger af arkitekt Søren VigNielsen. Lur mig om ikke brødrene har
kendt Hessum (der var præst i Ravnstrup)
og derfor ”lånte” arkitekttegningerne og får
opført Egeskovvej 1A i 1935, som på nær
karnappen er identisk med Egeskovvej 19.
Hjemmet fyldes med fine slesvigholstenske møbler, et stort (2,5 meter
højt) flot bornholmerur 3), en stor samling
Meissner Porcelæn 4) og Kellinghusen
Fajance 5), samt en stor samling oldsager
fundet lokalt af Christen Christensen.
Efter Christens død i 1941 lavede brødrene Christian og Jens et testamente i 1942,
hvori det fremgik, at når den sidste af brødrene døde skulle hele samlingen tilfalde
Viborg Museum. Den yngste af brødrene,

Et eksempel på Meissen
Porcelæn.

Det flotte bornholmerur i
Hald Ege Samlingen.
Christian Christensen, der var udlært
murer, døde i 1948. Da Jens Christensen,
der havde været landmand, så dør i 1951

Et eksempel på
Kellinghusen Fajance.

overtager Museet i Viborg samlingen.
Museet mente ikke at de havde plads
til samlingen og gik i forhandling med
borgmesteren om en udvidelse af museet.
Jeg husker dog endnu indretningen af de
”Christensenske stuer i Hald Ege” på 1.
salen i museet på Hjultorvet.
I 2008 kom der en ny museumslov, som
påbød alle egnsmuseer kun at rumme
genstande, der er typiske for egnen. Derfor
blev alle de genstande, der stammede fra
Slesvig-Holsten leveret tilbage til familien,
mens oldtidssamlingen forblev på Viborg
Museum.
) En rentier, particulier (begge fra fransk)
eller privatmand var tidligere betegnelser
for en mand, som kunne leve af (renterne
af) sin opsparede formue

1

) De skandinaviske rejsende
håndværkssvende har siden anden
halvdel af 1800-tallet, været kendt under
forkortelsen for Skandinaver ”Naver” (en

Nav i ental). I dag er der flere muligheder
for at gå på valsen, selvom de danske
Naverklubber ikke længere sender
håndværkere på valsen.
) Standuret/bornholmeruret fra ”Den
Christensenske Samling” er overdraget
til Hald Ege Samlingen af Elly Nielsen,
Viborg (niece til Christen Christensen).

3

) I 1709 lykkedes det for alkymisten J.
F. Böttger i Dresden at fremstille ægte
porcelæn ved at anvende porcelænsler
(Kaolin). På foranledning af August
den Stærke af Sachsen, en af verdens
største porcelænssamlere nogensinde,
anlagdes året efter Europas første, endnu
eksisterende porcelænsfabrik i den lille by
Meissen nord for Dresden.

4

5) Kellinghusen er en mindre by nord for
Pinneberg.
Kilder: Viborg Stift Tidende, Wikipedia og
Poul Erik Bendixens bog ”Byens lys – og
ildsjæle 5”
På Hald Ege Samlingens vegne
Poul Harald Christensen

2
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Kære alle gode torsdagsspisningsgæster og kokke
KOKKELISTE EFTERÅRET 2021
16.09 Peter & Pernille, Jens Jørgen & Marianne
23.09 Sarah & Larry, Sara & Thomas, Pia & Simon
30.09 Tove & Christian, Susanne & Kjeld, Eicke
07.10 Pia & Steen, Helle
14.10 mangler kokke
21.10 EFTERÅRSFERIE
28.10 Claus & Heidi + Anne & Søren
04.11 Marie-Louise & Kenneth + Majbrit & Janus
11.11 Anna Inga, Hanne & Kai, Michaela & Søren, Hannah &
Jørgen
18.11 Helen & Keld, Mogens & Marianne
25.11 Line & Lars, Rasmus + en hjælper
02.12 Kjeld & Lene, Inger & Anders
09.12 Randi & Keld, Hanne & Jeppe

HJÆLPERE: Bodil (2553 1147), Kirsten (2177 3101)
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PM:

Hald Ege Idrætscenter bliver røg-, damp- og snusfri
Hald Ege Idrætscenter og bestyrelsen bag har indgået et partnerskab med Røgfri Fremtid
og støtter aktivt op om en fremtid for børn, unge og voksne uden rygning. Bestyrelsen har
derfor besluttet, at røg, snus og damp ikke længere er lovligt på idrætscentrets arealer.

Hald Ege Idrætscenter er et samlingspunkt på tværs af alder. Her mødes man i
foreningsfællesskab, til skoleidræt samt kulturelle og sociale arrangementer.
”Vores primære rolle er at være idrætscenter, og vi står for idræt, leg, bevægelse og
sundhed. Og her passer rygning ikke ind. Vi har et ansvar over for de mange brugere af
vores faciliteter og går gerne forrest for en røgfri fremtid for alle, ” siger Torben Jepsen,
bestyrelsesformand i Hald Ege Idrætscenter, på vegne af idrætscentrets bestyrelse.
Rollemodeller opfordres til at støtte op om forbuddet
Hald Ege Idrætscenter har indgået et partnerskab med Røgfri Fremtid, som er startet af
Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse. Her er målet, at ingen børn og unge ryger i 2030,
og at færre voksne gør det. Idrætscentret samarbejder også med Viborg Kommune og er
medlem i idrætsorganisationen DGI, som begge er partnere i Røgfri Fremtid.
”Gennem vores partnerskaber og samarbejde med store organisationer om samme mål,
ønsker vi at sende et tydeligt signal, om at rygning - herunder snus og e-cigaretter - ikke
længere accepteres på idrætscentrets arealer, ude som inde. Vi håber, at holdkammerater,
trænere og andre rollemodeller vil støtte op og give det røde kort til rygning, ” siger Torben
Jepsen.
Partnerskabet med Røgfri Fremtid er indgået på initiativ af idrætscentrets bestyrelse, og
formand Torben Jepsen understreger vigtigheden af overholde idrætscentrets forbud mod
rygning og samtidig respektere naturen rundt om idrætscentret.
”Idrætscentret ligger i en fredet skov, som benyttes af mange til MTB, udendørs fitness
og andre idrætsgrene. Naturen har på ingen måde gavn af skodder, filtre eller henkastede
snusposer - og der er ingen, der kommer og gør rent eller sætter askebægere op. Vi skal
passe på både vores egen fremtid og skoven, vi bor i, ” siger Torben Jepsen.
Nyt parkourareal indbyder til bevægelse - ikke røg
Efter påske står et splinternyt parkour-anlæg klar på arealerne mellem centret og
boldbanerne. Disse arealer har tidligere været benyttet af folk, der ryger eller benytter
snustobak. Men nu bliver der kun plads til bevægelse, leg og gadeidræt.
”I bestyrelsen glæder vi os over at kunne indvie et nyt udendørs parkour-anlæg, og at folk
har mulighed for at mødes i endnu et idrætsfællesskab frem for et fællesskab omkring røg,
damp og snus,” slutter Torben Jepsen af.
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Alle er velkomne til at tage del i kulturen i Hald Ege
Kalender for foreløbigt 9 arrangementer frem til sommeren 2022
Sæt X i din kalender - køb billet før din nabo
Torsdag 26. august 2021
Cohen i kirken koncert i Hald Ege Kirke. Billetter i salg NU
Fredag 8. oktober 2021
Rock´n Stones I støttekoncert i Egekværnen til fordel for
VANDTÅRNET. Billetter i salg NU
Fredag 19. november 2021
Queen foredrag og Ølluminati ølsmagning i Egekværnen
Billetter i salg NU
Lørdag 27. november 2021
I selskab med BODIL JØRGENSEN i Egekværnen
Billetter i salg fra 27. maj - UDSOLGT
Lørdag 22. januar 2022
Best Of BOWIE - koncert i Egekværnen. Billetter i salg NU
Lørdag 26. februar 2022
Johnny Horsepower koncert i Egekværnen
DKs bedste Johnny Cash cover band
Billetter i salg i september 2021
Lørdag 2. april 2022 Hald Ege Party Crawl
du oplever at spise og hygge på 3 adresser i Hald Ege + fed
efterfest i Egekværnen. Billetter i salg senere
Fredag 22. april 2022
”Dan Turell” - musik/teaterforestilling i Egekværnen
Billetter i salg NU
Torsdag 9. juni 2022
Paul McCartneys musikalske rolle i The Beatles
foredrag i Egekværnen v/Per Vium - www.pervium.dk
Billetter i salg senere
Evt. spørgsmål: Sms gerne til Ole Nielsen på tlf. 25 48 13 25
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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
Terapi Klinikken
Ved Charlotte Lind
▪
▪
▪
▪

Fysioterapi
Zoneterapi
Akupunktur
Massageterapi

Autoriseret fysioterapeut og RAB godkendt behandler.
Jeg tilbyder indberetning til sygeforsikringen ”danmark”.
De fleste sundhedsforsikringer dækker behandlinger hos mig.

Brinken 20, Hald Ege | 2913 0220 | terapiklinikken20@gmail.com
Læs mere om Terapi Klinikken på Facebook
JUNI 2021
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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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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)
16
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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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Anemoneku
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Anemonekunst i Hald Ege
I maj måned 2021 kunne bilister og øvrige trafikanter nyde en fin
forårsvelkomst, når de drejede af rute 12 ind mod Hald Ege.
På højre side af vejen på det høje hegn ved Hald Ege Skoles gamle
skolegård, hang en hæklet hyldest til en af vores bys fineste
forårsbebudere - anemonerne.
Kunstværket bestod af anemoner i alle størrelser hæklet, syet og
fingerstrikket af byens borgere - af alle, der havde lyst til at være med.
En stor hæklet anemone med diameter omkring en meter var
hovedværket og var omkranset af mindre anemoner i mange størrelser
og stilarter. Anemoner med 6 kronblade og lysegrønne og gule midter nogle var knapper, andre var pjuskede. Nogle anemoner var hvide, nogle
var var sart lyserøde, nogle var af blandet naturgarn - en enkelt var blå i
anledning af Befrielsen.
Det så ud som en slags stjernehimmel. De lyste op forfra og bagfra, når
man kørte forbi. Fin forårspoesi.
Idéen kom fra Sidsel Maria Michelsen, som havde ladet sig inspirere af
diverse hæklede “community projects” fra tekstilkunstnere i udlandet
og spontant satte i værk. Invitationen forelå online i facebookgruppen
Hald Ege Diverse. Interesserede kunne smide anemoner i postkassen på
Videbechs Alle - eller selv sætte op, hvad der også var nogle der gjorde.
I weekenden omkring Befrielsen 4.-5. maj blev anemonerne sat op og
hang maj måned ud. De er nu taget ned og vasket og pakket klar til
næste forår.
Det er planlagt at anemoneprojektet gentages til næste år, hvor man
kan deltage igen. Indbydelsen vil komme ud online igen og denne gang
også fysisk, når diverse nørklegrupper og tekstilhold fra byen er igang
igen. Børnehaverne har også givet tilsagn. Så vi håber, at anemonerne
breder sig - også måske til andre kunstneriske fællesskabsprojekter.
Følg med også på Hald Ege Diverse.
Info + opskrifter til anemonerne bringes igen i Hald Ege Diverse i foråret
2022.
En stor tak til alle, der deltog i projektet i 2021
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Lørdag 22/1
2022 kl. 21.00

Lørdag 22. januar 2022 kl. 21.00
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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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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

Fredag
22. april
2022 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
JUNI 2021
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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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