Hald Vind

Jazz på Hald Hovedgård, Cohen i Hald Ege Kirke, - læs mere om
de flotte koncerter inde i bladet - og ikke mindst de mange og
spændende arrangementer i den kommende tid i Hald Ege.
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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 28. november 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 september 2021
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Som mange vil vide er overskriften
lånt fra Dan Turèlls digt: Hyldest til
hverdagen.
Den normale hverdag de sidste
1 1/2 år har været mere eller mindre
suspenderet, men er nu lykkeligvis
tilbage. Tilbage er kommet det,
som gør Hald Ege til noget særligt
(mener vi da selv) - de mange
arrangementer, der understøtter
fællesskabet.
Først og fremmest Kulturforeningens mange udsatte
musikarrangementer, der nu står i
kø for at blive afviklet.
Men også kirken og Hald Ege
Samlingen er igen i omdrejninger.
Og ikke at forglemme den ugentlige
fællesspisning.

Meget er dog fortsat ufortrødent.
F.eks. skrider det omdiskuterede
byggeri langs Egeskovvej hurtigt og
synligt fremad.
Trafikmæssigt får det i øvrigt
allerede i løbet af efteråret
konsekvenser for biltrafikken.
I forbindelse med at der etableres en
venstresvingsbane (fra Viborgsiden)
ind til boligområdet, kommer der
permanent hastighedsbegrænsning
på 50km/t på stykket fra rideskolen
til Hald Ege.
Så måske man kan konkludere,
at Hald Ege nu for alvor er blevet
landfast med Viborg.
Redaktionen ønsker alle et godt
efterår!
Gerne med gode hverdage, men
også med fede fester.
Al plads for euforien! Lad de
tusinde perler boble!

Filmklubben Viborg viser 12 kvalitetsÞlm i sæsonen se
Se programmet på www.Þlmklubbeniviborg.dk
Kom i Fotorama og få 12 berigende oplevelser for i alt
Ta' gerne venner, naboen eller kæresten med - også en
OBS OBS - FILM SKAL SES I BIFFEN

Filmklubben Viborg viser 12 kvalitetsÞlm i sæsonen sep. 21 - apr. 22.
Se programmet på www.Þlmklubbeniviborg.dk
Kom i Fotorama og få 12 berigende oplevelser for i alt kr 475-.
Ta' gerne venner, naboen eller kæresten med - også en god gaveidé.
OBS OBS - FILM SKAL SES I BIFFEN
SEPTEMBER 2021
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Sensommerjazz koncert
ved Hald Hovedgård

Søndag den 29. august, havde
foreningen ”De 5 Halder” i samarbejde
med Kulturselskabet og ”Kultur
Anders” arrangeret gratis jazzkoncert
på plænen ved Hald Hovedgård.
Vejret var ikke det bedste om
formiddagen, men da koncerten skulle
afholdes, kom solen frem og gav en
flot belysning af hovedgården og
bandet – Thorup og trio, som havde
taget opstilling lige neden for trappen
ved Hald Hovedgård.
Thorup og trio – et nydannet band
med sin fjerde optræden – leverede
en solid musik oplevelse, hvor dansk
og udenlandsk populærmusik, blev
udsat for et ”jazzpift”. En skøn og fin
fortolkning af numrene.
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Under arrangementet solgte Søster
Lagkage kaffe og kager, så de mere end
200 gæster ikke skulle sulte og tørste.
En dejlig eftermiddag med sol og
musik.
Mogens Ditlev

Fjernvarme til Hald Ege!?
Som bekendt har ViborgVarme
undersøgt interessen for fjernvarme
i Hald Ege. Man ønskede en
tilkendegivelse fra ca. 75% af
husstandene i Hald Ege = 297
husstande; man nåede op på 286
inden udgangen af juli måned.
Alligevel har bestyrelsen i ViborgVarme
besluttet at gå videre med projektet
og undersøge, om fjernvarme til Hald
Ege har en såkaldt ”positiv samfunds-,
selskabs- og brugerøkonomi” (hvilket
man mener allerede er tilfældet), og
så kan Viborg Kommune godkende,
at Hald Ege udlægges til kollektiv
fjernvarme. – Det forventes at ske i 1.
kvartal i -22.
Når denne godkendelse er sket,
så vil ViborgVarme indkalde til nye
orienteringsmøder, og der vil så

kunne ske en bindende tilmelding til
fjernvarme.
Første etape af fjernvarmeudlægningen sker ved udbygning af
det nuværende fjernvarmenet langs
Videbæks Alle, og derfor udvides
varmepumpeanlæget for enden
af Videbæks Alle. Dette kan måske
påbegyndes allerede i -22.
Anden etape bliver
derefter forhandlinger med
grundejerforeningerne i Hald Ege/
Nonbo om etablering af fjernvarmenet
i bydelen og evt. anlæg af stort
varmepumpeanlæg ved Vandværk Syd
(øst for Vejlevej).
Så fjernvarme i Hald Ege i 2023/24 er
kommet et stort skridt nærmere.
Arne Dyekjær
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”Cohen i kirken” - endelig

Efter et par udsættelser af koncerten
”Cohen i kirken” lykkedes det endelig –
torsdag den 26. august - at komme ud
og høre musik igen i Hald Ege.
Der var solgt over 130 billetter, så der
var ”fuldt hus” til koncerten i Hald
Ege Kirke, hvor alle gæster blev budt
velkommen med et glas vin.
Efter velkomst fra Kirken og Hald Ege
kulturforening, leverede Karsten Holm
og band en meget velspillet koncert
med kendte og mindre kendte Leonard
Cohen numre. Mellem numrene
fortalte de om Leonard Cohen og hans
liv, krydret med små sjove historier.
Karsten Holm og band spillede deres
egne fine fortolkninger af Cohen
numrene og høstede stort bifald fra
6
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publikum. De sluttede af med det
kendte nummer ”I’m your man” til
stående klapsalver og alle kunne gå
hjem igen med den dejlige oplevelse,
at man nu endelig kunne komme til
musikoplevelser i Hald Ege igen.
Mogens Ditlev

SEPTEMBER 2021
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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
Vi fans går mange af os rundt i en tro på at at vore rockhelte lever for evigt. For
få uger siden tog trommeslageren i Rolling Stones - Charlie Watts - desværre
videre. 80 år blev Charlie.
På denne triste baggrund synes vi, at der nu er endnu mere grund til at komme og
opleve Rock´n Stones, som 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 - skabt gennem næsten 60 år - 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
”It´s only rock´n roll but we like it”
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
(mulig kontakt Ole: 25481325)
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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

Arr. Hald Ege Kulturforening (mulig kontakt - Ole: 25481325)
SEPTEMBER 2021
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Foredrag i Hald Ege
Tredje gang må være lykkens gang…..

Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 19.00

fortæller lederen af Dansk Forsorgshistorisk Museum i Slagelse, Henning Jahn, om
Åndssvageforsorgens historie under titlen ”Fra genstand til menneske”.
Fra dengang de åndssvage blev farlige, interneret og udsat for tvangssterilisation, til
i dag, hvor de har de samme rettigheder, som alle andre.
Henning Jahn er også bestyrelsesmedlem i foreningen Handicaphistorien.
Foredraget varer ca. 1 time, hvorefter der vil blive serveret kage og kaffe/te.
Alle skal være velkommen i Egekværnen, Videbechs Alle 167. Gratis adgang.
Vel mødt/ Hald Ege Samlingen

KONTINGENT og ABONNEMENT!
Som bekendt er den gamle ”Hald Ege-Bækkelund grundejerforening” blevet
nedlagt. – Det er grundejerforeningerne der bl.a. opkræver de vigtige
kontingenter til Borgerforeningen og Kulturforeningen samt abonnement til
”Hald Vind”. Dette sker så ikke mere for de tidligere medlemmer af den gamle
grundejerforening.
I maj måned udsendte Borgerforeningen derfor et brev til disse tidligere
grundejermedlemmer, og opfordrede til, at man indbetalte 50 kr. til dækning af
kontingent og abonnement.
Vi udsendte ca. 245 opfordringer, og 156 har svaret positivt tilbage. – Men man
får jo så mange reklamer og bønskrivelser m.m. i postkassen, så opfordringen fra
Borgerforeningen kan sagtens være smuttet i skyndingen.
Så derfor: hvis du tror, at du ikke har betalt kontingent/abonnement, og hvis du
gerne vil være med til at sikre Borgerforeningen, Kulturforeningen og Hald Vind
fremover, så opfordrer vi dig til at indbetale:
50 kr/husstand til konto: 9570-12863500/MP 322042
Med venlig hilsen Hald Ege Borgerforening
10
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Foreningen VANDTÅRNET orienterer:
Vi er desværre endnu ikke lykkedes med, at fremskaffe midler til køb af VANDTÅRNET. I en skrivelse
til Naturstyrelsen i maj 2021 skriver vi:
” I det forløbne år er alle vores planlagte aktiviteter, til indsamling af midler, ved vandtårnet
blevet aflyst pga. Covid-19. Flere foreninger har gerne villet stille midler til rådighed til eksempelvis renovering af tårnet og pumpehuset, men når vi fortæller, at Naturstyrelsen vil sælge
tårnet i slutningen af 2021, hvis vi ikke har kunnet fremskaffe de 400.000 kr. inden, ønsker
man ikke at give penge til noget, der ikke bliver til gavn for borgerne i Hald Ege.
Vi har fået 25.000 kr, fra Anders Brøndums Velgørende Fond i Viborg, til forskønnelse af
området omkring tårnet. Pengene er brugt til rodfræsningen af arealet, såning af græs, plantning af hække, indkøb og opsætning af bord/bænkesæt og infotavle, så arealet omkring tårnet
tager sig pænt ud.
Pt har vi ca. 5000 kr. i foreningen, men ser desværre ingen udsigt til at kunne skaffe de
400.000 kr. til køb af tårnet. Vi vil dog fortsat hen over sommeren stadig forsøge med
ansøgninger til forskellige fonde.”
Svaret fra Naturstyrelsen: ”Til Foreningen Vandtårnet
Vi forstår af jeres brev ”Status fra foreningen VANDTÅRNETs forsøg på køb af vandtårnet
i Hald Ege”, at det har været vanskeligt at fremskaffe midlerne til overtagelse af Vandtårnet,
og at der desværre ikke er udsigt til at finde finansiering pt. Det har vi naturligvis stor
forståelse for og ser fortsat gerne, at foreningen overtager bygningen. Med baggrund
i ovenstående, er vi dog også nød til at tænke i alternativer, hvis ikke det skulle lykkes
foreningen at opnå finansiering.
Kontraktens opsigelsesvarsel er på 1 år, og vi er enige med jer i, at opsigelse per 1. oktober
2021 giver en passende tidsramme på ca. 1 år og 4 måneder fra nu til forsat at forsøge at
opnå den nødvendige finansiering. I perioden vil vi naturligvis fortsat tilbyde sparring ift.
ansøgninger mv.
Vi varsler derfor som jer, opsigelse til den 1. oktober 2021 med udløb den 31. september
2022, hvis ikke der er opnået væsentlige fremskridt mht. til finansiering inden da. Hvis det
ikke ved kontraktens udløb er lykkes at fremskaffe finansieringen agter Naturstyrelsen at
indskyde bygningen i statens ejendomsselskab Freja A/S.
Vi ønsker jer alle en god sommer og fortsat held og lykke med fondsansøgningerne.”
Venlig hilsen Jakob Kristian Thøgersen Dahl Forstfuldmægtig, Kronjylland +45 26 87 54 24
Dette er situationen pt.
Vi vil kæmpe videre, men må også indse, at pr. 1. okt. 2022 er tårnet nok ude af vores
hænder.
På VANDTÅRNETs vegne
Poul Harald Christensen
SEPTEMBER 2021
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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
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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

SEPTEMBER 2021
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Dengang da i Hald Ege ...
Erindringer af Niels Jensen - 1. del af 3
For nogen tid siden fandt jeg nogle papirer fra
1982 i Hald Ege Samlingen. De er skrevet af
den dengang 90 årige vognmand Niels Jensen,
Nonbo (hans navn ses stadig på mange af
lastbilerne fra ”Danske Fragtmænd”):
” Et bidrag til oplysning om Hald
Eges tilblivelseshistorie:
År 1922 overtog Dansk Røde Kors
fangelejren ved Hald, efter at de sidste
russiske krigsfanger var sendt hjem.
Røde Kors oprettede derefter
”Folkekuren ved Hald” for danske
patienter, som trængte til kur eller
rekreation.
Da lejren bestod af ene træbarakker fra
1917, var det selvsagt brug for næsten
alle slags håndværkere til at istandsætte
og vedligeholde bygningerne, ligesom
der også blev ansat plejepersonale,
køkken-, rengøring- og kontorpersonale
– efterhånden et anseeligt antal og de,
der var plads til, fik bolig i barakkerne,
resten kom tilrejsende hver dag.
Med baggrund i den store virksomhed,
med patienter og ansatte, var der basis
for en købmandshandel, den blev
etableret i den gamle Hald Teglgård,
som lå ved viborgvejen umiddelbart før
statsskoven. Det viste sig dog snart, at
det var en upraktisk beliggenhed, da
der var for lang vej for dårlig gående
patienter, som boede oppe i de øverste
pavilloner (som husene nu kaldtes).
14
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Købmanden byggede derfor butik lige
overfor indkørslen til ”Folkekuren”, og
fik derved en glimrende handel.
Hald Teglgård hørte dengang under
Hald Hovedgård, som ikke gik alt
for godt økonomisk. Herremanden
hed Woetmann, og ville gerne sælge
byggegrunde, hvilket også efterhånden
skete langs vejen helt hen til skoven, der
gik skellet, da gårdejer Røhr Lauritzen,
Demstrupgård, købte skoven med det
tilhørende skovløberhus, som ligger
der endnu. (Der er tale om Egeskovvej
22, som blev nedrevet i 1992 og nyopført
i større skala). Røhr Lauritzen var
forretningsmand, og da en del af
skoven brændte i 1926, udnyttede
han situationen til at udstykke dette i
byggegrunde, hvoraf han solgte den
første til sognefoged Chr. Andersen i
1927. (Egeskovvej 15).
Det gik derefter ret hurtigt med at
sælge byggegrunde langs vejen, og der
var nu basis for flere næringsdrivende:
skomager, murer, maler, entreprenør
m.m. ja, endog en kunstmaler (Formann)
bosatte sig, hans stråtækte hus ses
endnu. (Egeskovvej 43).
Overfor indkørslen til afd. B
(Lindevænget) fandtes en gammel lergrav,
halvfyldt med vand, men efter at de
mange byggegrunde var gravet ud og
fyldt i, blev der plads til 2 huse, som blev
bygget efter den fornødne pilotering.
(Her er sikkert tale om Bøgevænget 2 og 4).

Egekroen
med købmandsbutik i 1937
For øvrigt fandtes der mellem de
sidste pavilloner og vejen ned til Egely,
(Klubbens fodboldbane for enden af Videbechs
Alle), et stykke jord, som ved opdyrkning
til gartneri, viste sig at være stedet hvor
det gamle teglværk, hørende under Hald,
havde ligget, da jorden var fyldt med
murbrokker af mange forskellige slags.
Egely blev i begyndelsen bygget som
kiosk af Christian Nielsen i 1926, han
var på det tidspunkt tjener på Niels
Bugges Kro og Bækkelundspavillonen.
Han opgav senere tjenerstillingen og
udvidede kiosken til restauration, og
da den lå meget idyllisk, og nær ved
Folkekuren, fik den temmelig god
søgning.
Røhr Lauritzen byggede Egekroen
år 1933, hvor der i den ene ende blev
indrettet købmandsbutik. Både krostue,
værelser og butik hørte sammen og fik
med tiden 3 ejere nævnt i rækkefølge:
Hermand Jensen, købmand Andersen
og til sidst frk. Andersen, som kom fra

Niels Bugges Kro, og som byggede om,
så det det hele blev restauration med
udlejning af værelser.
Frk. Karen Andersen drev Egekroen til
1. oktober 1959, hvor hun overdrog den
vederlagsfrit til kommunen mod at den
blev indrettet til hvilehjem, hvor hun
også betingede sig ophold, hvis hun selv
ønskede det. Kommunen tog med tak
imod tilbuddet og ombyggede det hele
til det, vi i dag kender som Egekrogen.
(Karen Andersen ændrer navnet til Egekrogen
i 1952).
Med til udviklingen skal også nævnes,
at Brdr. Nielsen, henholdsvis bybud
og vognmand i Viborg, overtog en lidt
tilfældig og upålidelig busrute, som var
påbegyndt fra Viborg til Folkekuren.
Denne kom nu i fast gænge til fordel for
både patienter og beboere.” Fortsættes….
På Hald Ege Samlingens vegne
Poul Harald Christensen
SEPTEMBER 2021
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Lørdag 22/1
2022 kl. 21.00

Lørdag 22. januar 2022 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)
SEPTEMBER 2021
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JOHNNY HORSEPOWER
Lørdag 26. februar
2022 kl. 21.00
i Egekværnen,
Hald Ege
(døre kl. 19.30)

Hvornår har du sidst været til
koncert med Johnny Cash?
Oplev mandens udødelige
klassikere leveret så ærligt
og autentisk, at hvis du
lukkede øjnene så ...
Johnny Horsepower er DKs
eneste autentiske Johnny Cash
Trio. Med udgangspunkt i den
traditionelle instrumentering
og udtryk fra 50’erne fortolker
bandet samtlige musikalske perler fra Johnny Cash’ enorme bagkatalog .
Oplev hits som Ring of Fire, Folsom Prison Blues, I Walk the Line, San
Quentin og mange flere.
Johnny Horsepower har base i København og turnerer over hele Europa,
hvor de er kendt for deres indlevende sceneoptræden og intense
stemning.
Et absolut must for Johnny Cash og country/root fans
Det tætteste du kommer på en koncert med ”The Man in Black” på
dansk jord og nu i Hald Ege
Billetter á 175 købes vía MobilePay på 68168 mrk. CASH
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
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
SEPTEMBER 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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