Hald Vind

Lørdag den 27. november havde Hald Ege fint besøg.
Hald Ege Kulturforening havde været heldige og hurtige til at booke
skuespilleren Bodil Jørgensen til en foredrags eftermiddag denne dag.
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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, 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 13. marts 2022 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”.

Fra redaktionen
Efterlysning:
Dit lokale Hald Vind søger en frisk m/k som nyt medlem af redaktionen.
Du skal være med til 4 årlige aftenmøder, hvor vi over en kop kaffe og et
stykke kage drøfter næste udgave og bladets vé og vel generelt.
Redaktionen har selvfølgelig overblik over bladets økonomi og har løbende
kontakt til annoncørerne samt bladets faste bidragydere. I fællesskab giver vi
input til bl.a. lederen og den årlige aprilsnar. Og ikke mindst ordner vi på alle
møder lige verdenssituationen.
Hvis du har lyst til at være skrivende medlem af redaktionen, vil det være
rigtig fint. Og hvis du ’bare’ vil deltage i redaktionens arbejde uden at skrive,
er det også velkomment fint.
Der vil med andre ord være gode muligheder for at præge Hald Vind
fremover.
Men din største udfordring bliver uden sammenligning at leve op til og om
muligt højne redaktionens i forvejen høje humoristiske niveau.
Interesseret? Vi sidder klar ved telefonerne og glæder os til at høre fra dig.
Redaktionen af Hald Vind ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

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
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Bodil Jørgensen
i Egekværnen

Dejlig eftermiddag i
Egekværnen i selskab med
Bodil Jørgensen
Lørdag den 27. november havde
Hald Ege fint besøg.
Hald Ege Kulturforening havde
været heldige og hurtige til
at booke skuespilleren Bodil
Jørgensen til en foredrags
eftermiddag denne dag.
Veloplagt fortalte hun om sin
opvækst, sin skuespillerkarriere og
de forskellige ulykker hun har været
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igennem – og hvordan humoren
hele tiden har fulgt hende.
Hun fortalte også om hendes roller
i blandt andet satireprogrammet
”Rytteriet”, TV2 serien
”Badehotellet”, Riget 2 og filmene
”De forbandede år” 1 og 2,
hvor hun lige nu er i gang med
indspilningerne til 2eren.
Foredraget blev krydret med flere
monologer og sange af henholdsvis
Lulu Ziegler og Jørgen Ryg, hvor hun
blev akkompagneret af sin pianist
Bjarne Sahl, og der blev vist et sjovt

indslag fra satireprogrammet ”Det
slører Stadig” og lige før pausen
blev det – for mange kendte og
morsomme - YouTube klip vist,
hvor Bodil Jørgensen spiller en mor,
der er på cafeteria med sin voksne
søn, og hvor sønnen fejlagtigt tror,
han kan forudsige alle moderens
replikker.
De næsten 100 gæster fik sig
en dejlig eftermiddag, hvor
Bodil Jørgensen med sin humor
og historier viste os hendes
holdninger og værdier, indimellem
lattermusklerne blev rørt.
Mogens Ditlev
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Jørn Kristensen, Hald Ege
har fået årets Naturpris

Danmarks Naturfredningsforening,
Viborg har givet Naturprisen 2021
til Jørn Kristensen ”for hans store
arbejde for vandmiljøet i Viborg
Kommune både i kommunens
vandløb og søerne – ikke mindst
Viborgsøerne Hald Sø”. Ved
prismodtagelsen fik Jørn en akvarel
med motiv fra Hald Sø, malet af
den lokale kunstner Birthe Nygård.

Hald området. Gennem mange
år har Jørn arbejdet aktivt for at
beskytte vandmiljøet i området
søer og vandløb bl.a. gennem sit
engagement i Hald Sø Både-laug.

Taler man med Jørn, erfarer man
med det samme, at han er et
leksikon om søer og vandløb i

Der var et interview med Jørn d. 13.
november i Viborg Stifts Folkeblad.
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I Skt. Jørgen afd. 30 sætter vi
stor pris på Jørn og Birgit som
med deres lune er en gevinst for
afdelingen.

DECEMBER 2021

•

7

Hald Ege Kulturforening ønsker jer ALLE en
glædelig jul og et godt nytår
ALLE er velkomne til at tage del i kulturen i Hald Ege
Hermed kalender frem til efteråret 2022
Bemærk at der måske sniger sig et arr. mere ind i foråret
Sæt X i din kalender og køb billet før din nabo

Lørdag 22. januar 2022
Best Of BOWIE - koncert i Egekværnen - UDSOLGT
-------------------Lørdag 26. februar 2022
Johnny Horsepower - koncert i Egekværnen
DKs bedste Johnny Cash cover band - billetter i salg NU
-------------------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 snarest
-------------------Torsdag 9. juni 2022
Paul McCartneys musikalske rolle i The Beatles
foredrag i Egekværnen v/Per Wium - https://www.facebook.com/
perwiummusikforedrag - Billetter i salg senere
-------------------Lørdag 3. september 2022
Anne David - koncert i Egekværnen - Billetter i salg senere
-------------------Lørdag 8. oktober
CRAZY IVANS - koncert i Egekværnen
Feat. Søren Rislund og Mik Schack m.fl. - Billetter i salg senere
-------------------UDSAT til Primo 2023 - ny dato følger
”Dan Turell” - musik/teaterforestilling i Egekværnen
--------------------OBS: Særskilte opslag for de enkelte arr. her i bladet
Evt. spørgsmål: Sms gerne til Ole Nielsen på tlf. 25 48 13 25
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Så er vi KLAR
Hald Ege Party Crawl
2. April 2022

Besøg 3 Gæstfrie hjem. Nyd 3 retters menu.
Mød dine dejlige naboer. Dans i Egekværnen
Prisen for denne fest er 175kr./pers. *
Har du lyst til at være vært for en aften
med glade gæster?
Du betaler ikke for at deltage og får et
økonomisk tilskud til maden.
Tilmelding fra den 10.1. - 10.3. 2022
send navn, adresse og tlfnr. til
michaela.kramb@gmail.com
Pladserne tildeles efter ”først til mølle”
– princippet.
Kom med til Hald Ege Party Crawl 2022
Mange partyhilsner
Marianne Højberg : 28599690
Michaela Kramb: 60172905
* Husk at medbringe vin, øl, vand til
menuerne.
I Egekværnen er der salg af øl, vin, vand
og drinks.

DECEMBER 2021
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Halloween på Hessums Eng

I ly af oktobermørket slog en håndfuld hekse sig atter i år ned på Hessums Eng, der - som
ethvert barn jo ved - ligger lige så godt placeret på Hekse Hovedvejen mod Bloksbjerg,
som rastepladsen ligger ved Himmerland, når du kører nordpå mod Aalborg.
Derfor gav det mening atter at slå lejr. Og i år var heksene blevet vaccineret mod corona,
så deres tudsegamle alder ikke var nogen hindring for at skræmme livet af byens børn.
Til lejligheden havde byens borgere til heksene opført et aldeles velegnet pandekagehus
på engen, hvor heksene straks rykkede ind med deres husapoteker, giftige krukker, gamle
krager og familieportrætter på væggene.
Snart kom der ild i bålfadene og det tiltrak med det samme en herlig sværm af
monsterunger og gamle mumier, der flokkedes om kakaoeliksiren og de poppede
edderkoppeæg.
Skønne og skrækindjagende var de - og snart var engen og pandekagehuset fyldt med liv
(eller mangel på samme) og der lød en liflig gnæggen og udveksling af trylleformularer,
skrækkelige hyl, giftige kageopskrifter og afhuggede lemmer.
Heksene i år bestod af Afskyelige Ann, Skrækkelige Sidsel, Jammerlige Jette, Mystiske
Mette, Besnærende Botha og Åndemaner-Ane og diverse monsterhjælpere. Modbydelige
Majbrit, kulheksen fra Karup og Magiske Malene var gået på pension, men sendte deres
væmmeligste hilsner til byens borgere.
Da mørket faldt på, og kakaoeliksiren slap op, pakkede heksene deres magiske nellikker
sammen igen og fløj videre. De kunne med tilfredshed igen konstatere, at Hald Eges
monsterbørn og øvrige rakkerpak er noget af det herligste at holde lejr for - og de
gnæggede og jublede fra bunden af deres sorte hjerter over at være landet et så
uhyggeligt fint sted.
Skrevet på vegne af Børneudvalget og Hald Ege Outdoor af Sidsel Michelsen
10

•

HALD VIND

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

egler
Aktuelle Coronar
Arr. Hald Ege Kulturforening (mulig kontakt: 25481325) overholdes selvfølgelig
DECEMBER 2021
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Sæt X i kalenderen ved
Søndag den 27. marts 2022 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
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Der indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling i Egekværnen
Torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.15

i Egekværnen, Videbechs allé 167 med følgende dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Fremlæggelse af revideret regnskab
4 Valg af formand.
Mogens Ditlev er på valg
5 Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Jeppe Buus Nielsen og Søren Jul Kristensen er på valg er på
valg
6 Valg af to suppleanter
Michaela Kramb og Bodil Bech er på valg
7 Valg af revisor
Poul Erik Christensen er på valg
8 Indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden Mogens Ditlev, Nonbo Hegn 4 (mail: mt@
privat.dk), i hænde senest den 7. marts 2019.
9. Eventuelt
For god ordens skyld, skal det nævnes, at Egekværnen er en selvejende
institution, hvor alle beboere i Hald Ege er medejere og derfor også har ret
til at deltage i og stemme ved generalforsamlingen.
Under generalforsamlingen serveres øl og vand.
Der uddeles endvidere gratis spisebilletter til torsdagsspisning til alle
der deltager i både
Egekværnens og Hald Ege Kulturforenings generalforsamlinger.
DECEMBER 2021
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Generalforsamling i Hald Ege
Kulturforening

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hald Ege Kulturforening

Torsdag den 3. marts 2022 kl. 2015 i Egekværnen
med følgende dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Regnskab
4 Fastlæggelse af kontingent
5 Forslag til fremtidige aktiviteter
6 Indkomne forslag
7 Valg af formand
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9 Valg af revisor
10 Eventuelt
Den nuværende bestyrelse består af:
Ole Nielsen - formand - ikke på valg, Marianne Toppenberg - kasserer - ikke på
valg, Lene Bach Lysdal - regnskab - ikke på valg, Simon Strørup - ikke på valg
Larry Højgaard Kristiansen - på valg, Mogens Ditlev - på valg, Sidsel Maria
Michelsen - på valg
Helle Doktor supl., Søren Krog supl.
Vi kan altid bruge flere kræfter i arbejdet med kulturen i Hald Ege,
så tøv ikke med at møde op og høre mere om hvad vi laver
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Ole Nielsen, Nonbo
Hegn 12 - mail: carlsen.nielsen@mail.dk i hænde senest den 20. februar 2022.

Kom og giv din mening til kende og fortæl os om dine evt. ideer til
kulturarrangementer i Hald Ege

Kulturforeningen gir’ en øl/vand under generalforsamlingen.
Der uddeles endvidere gratis spisebilletter til torsdagsspisning til alle, der deltager i
både Egekværnens og Kulturforenings generalforsamling.
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Kom og vær med til en hyggelig arbejdseftermiddag
i forsamlingshuset Egekværnen

Tirsdag 8. marts kl. 16-20
Kl. 18.30 er Egekværnen vært for aftensmad (hakkebøf med bløde løg og
hvad der til hører)

Kan du ikke komme hele eftermiddagen, men kun 1-2 timer,
er det også fint.
Det vil være dejligt, hvis du kommer og hjælper!

Opgaverne er meget forskellige,
så der er garanteret også en opgave
du kan hjælpe med.
Opgaverne er oprydning, rengøring, maling - både inde og ude, samt
diverse reparations- og el-opgaver

Vi glæder os til at se dig.
Hilsen Egekværnens bestyrelse, Mogens Ditlev
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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
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Dengang da i Hald Ege ...
Erindringer af Niels Jensen - 2. 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:
Fortsat fra forrige nummer: Efter
redegørelsen for byggeriet kommer
et andet problem, som var mindst
lige så vigtigt. På den ene side af
vejen var funktionærerne, og på den
anden side var nybyggerne, som
indbyrdes havde meget lidt samkvem,
og slet ikke med funktionærerne,
og her kommer Borgerforeningen
ind i billedet. Ideen til at danne
en borgerforening kom fra fhv.
oversergent H. C. Rasmussen,
Åhuset ved Non Mølle. Han fik
sammensat et lille udvalg, bestående
af maskinmester Laursen, Tømrer
Harrits, bogtrykker Rasmussen, H. C.
og undertegnede, som blev formand.
Udvalget blev senere bestyrelse ved
den stiftende generalforsamling; men
da bebyggelsen intet navn havde,
fik foreningen det noget besværlige
navn: Borgerforeningen for Dollerup
Sogns nordøstlige Skoledistrikt,
og fornemmeste opgave var at
18
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bringe alle på begge sider af vejen
i forbindelse med hinanden, så der
kunne opstå en enhed. Med dette
formål arrangeredes der efterhånden
mange ting: Foredrag, oplæsning,
lotterispil, danseundervisning for
børn – en enkelt sæson også for
voksne. Der var almindeligvis ret
god tilslutning til alt dette, og det
foregik enten på Egekroen eller
Egely: Men det helt store manglede
endnu, og det var planen om en
stor sommerfest med tilslutning af
publikum også udefra.
Dette blev bestemt at skulle søges
gennemført på voldstedet overfor
Niels Bugges Kro, hvor det gamle
Hald engang lå; men der var mange
ting der først skulle ordnes.
På det tidspunkt var kommet en ung
og energisk godsejer på Hald, Poul
Andersen, som senere antog navnet
Archner1). Han var med som frivillig
i den finske vinterkrig mod russerne,
men slap helskindet hjem igen. Af
ham skulle vi først have tilladelse
til at benytte voldstedet, og det var
langtfra uden betingelser. Vi måtte
ikke selv servere kaffe m.m., hvad
vi havde ønsket, og vi skulle betale
erstatning til bådejeren, som havde
sejladsen på Hald Sø i enterprise.

i stedet Thomas Olesen, Løkken, til
at tale.
Det var planen, at der hvert år skulle
holdes en sommerfest, og da der
også skulle være underholdning for
børnene, blev der af Laursen og
Harrits lavet vipper og gynger, som
blev opmagasineret fra gang til gang.

Her ses Niels Jensen luge ved etableringen af
Hald Eges Kirkegård midt i 60’erne

Dette gik vi så ind på, og så blev
programmet lagt: Tale, sangkor,
optrin, og afslutning med bål og
illuminerede både på søen. Som taler
var vi klar over, at vi ingen bedre
trækplaster kunne få end Kaj Munk,
som i tale og skrift var tyskernes
værste modstander herhjemme. H. C.
og jeg rejste da til Vedersø en søndag
og overværede gudstjenesten.
Bagefter talte vi med Kaj Munk og
forelagde vor anmodning, som han
ikke var uvillig til at efterkomme,
men føjede til: Gå hjem og tal Lise,
da det er hende, som holder styr på
denne del af mit virke.
Vi gik derefter i præstegården, og fik
af fruen den besked, at der denne
dato desværre var optaget. Vi fik så

Om selve festens forløb skal
kun berettes, at godsejeren holdt
indledningstalen, som nationalpræget
og god, og derefter forløb festen
helt som planlagt, og særlig var
afslutningen meget stemningsfuld
med bål og illuminerede både på
søen. Desværre blev det økonomiske
resultat ikke så godt som ventet,
da festen gav et mindre underskud.
Dette foregik i året 1942 efter
Borgerforeningen var stiftet i 1941.”
Fortsættes….
Kaptajn Poul C. Andersen senere
Archner (Arkner) ejede Hald Hovedgård
i perioden fra januar 1936 - september
1943. Han var gift med engelske Pamela
Joy. Det var dem der opførte bestyrerboligen,
overfor ”kapellet”, på sydsiden af
Ravnsbjergvej med inskriptionen PCA
– 1938 – PJA efter deres initialer.
Den tidligere bestyrerbolig var blevet blev
nedrevet og genopbygget på Niels Bugges
Vej 5 i Hald Ege.

1)

På Hald Ege Samlingens vegne
Poul Harald Christensen
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Paul McCartneys musikalske rolle i The Beatles

Torsdag 9. juni 2022 kl. 19.00 i
Egekværnen - Hald Ege

Sanger, bassist, pianist, komponist og musikalsk idémand
Paul McCartney fylder 80 år 18. juni 2022

I den anledning fortæller Per Wium om McCartneys musikalske rolle i The Beatles i

60’erne
Som sanger kunne Paul McCartney det hele i gruppen. Fra det romantiske og
indsmigrende udtryk på sange som “Till there was You” og “And I love her” til det næsten
voldsomme rock’n’roll udtryk på sange som “I’m down” og “Helter Skelter”
Som sangskriver var han ligeså bredt favnende. Fra enkle, velfungerende sange som “All
my loving” og “Can’t buy me love” til hans mange sange og ideer på fx pladerne “Sgt.
Peppers lonely hearts club band” og “Abbey Road”
En innovativ og kreativ bassist. Lige fra to-stemmige passager på “I want to hold Your
hand” til melodisk basspil på fx “Being for the benefit of Mr. Kite”
Per Wium er musikjournalist og musiker og er en særdeles populær og flittigt brugt
foredragsholder. Han har en fortid som musiker i en række danske bands bl.a. CV
Jørgensen og optræder fortsat i forskellige musikalske sammenhænge
Per Wium var desuden i over 30 år vært/chef i DR´s musikafdeling
Glæd dig til en super interessant og underholdende aften via Wiums meget kompetente
foredrag og optræden
PS. Per Wium optrådte med stor succes i Egekværnen, oktober 2020 med et foredrag
omkring John Lennon

Billetter á kr. 95 købes vía mobilpay på 68168 mrk. McCartney
Døre: Kl. 18.30 og forfriskninger til fornuftige priser

Arr. Hald Ege Kulturforening
DECEMBER 2021
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Lørdag 22/1
2022 kl. 21.00

Lørdag 22. januar 2022 kl. 21.00

UDSOLGT

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.
r
Billetter á 175 købes vía mobilpay på 68168 mrk. BOB Aktuelle Coronaregle
ig
el
Døre kl. 19.30 og gang i baren.
overholdes selvfølg
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 TIL PRUIMDO 20SA23T- DATO
22. april FØLGERWSNilleAikREkeSThar
(da Mads
med i
2022 kl.m20
ulighed for at være
2022)
Døre kl. 19

april

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
DECEMBER 2021

•
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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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