Hald Vind
SANKT HANS AFTEN 2022
Torsdag 23. juni
Kl. 17 - 21
i Hessum Park

- Børnebål
- Officiel indvielse af
Hessum Park
- Underholdning og aktiviteter
for ALLE
- Madboder - plus kød/minus kød
- Bar
- Live musik
- STORT bål og båltale
Der ER sørget for det hele
Mød op og BAK OP om
aktiviteterne i vores lokalsamfund
Det blir så HYGGELIGT
Arr. Børneudvalget, Hald Ege
Borgerforeningen, Hald Ege

Hald Ege Kulturforening
NR. 1
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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

Send indlæg til næste nummer
senest
Søndag 12. JUNI 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.

Steen Christensen
Egeskovvej 45, 2513 8327
steen.christensen8@gmail.com

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.

Helge Andersen
Nonbo Vænge 18, 5067 0867
helgeb67@mail.tele.dk

Hvis du sender pdf, skal den overholde bladets mål. Vi kan ikke
ændre i en pdf.

Hald Vind er afhængig af bladets
læsere, annoncører, sponsorer og
skribenter.

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.

Rikke Ellekilde
Hasselvænget 17, 5151 3284
rikke.ellekilde@gmail.com
Plads til ekstra medlem!

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 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 2022
Der er årstider nok, men af alle der gi’s
vil jeg tildele foråret første pris
for i den bli’r jo sommeren til, som forgår
og gi’r plads for det dejlige efterår
der indvarsler vinterens tid, som er den
hvor der ikke er længe til forår igen.
Piet Hein

Der er travlt i haven, travlt på markerne,
det kribler og krabler og forventningens
glæde om et mangefold udbytte af
indsatsen er stor. I skrivende stund er
det længe ventede forår over os - køligt
om natten, javist, men masser af sol om
dagen giver lovning om endnu mere lys
og varme.
Og alle hungrer vi - efter forårets
særegne dufte, efter udendørsliv, efter
fællesskab, efter kulturelle oplevelser,
efter musikfestivaller, ja efter bare at

være sammen uden mundbind og hyppig
afspritning. Men hverdagens mere
trivielle spørgsmål trænger sig også på:
energiprisernes himmelflugt, trafikpresset
på Egeskovvej, mulig fjernvarme i Hald
Ege osv.
Aktivitetsudvalget vedr. Hessum Park er
efter en mindre pause igen synligt aktive.
Nye installationer er allerede taget i brug
og nye kommer til. Spændende bliver
det hvordan den nye klatrebro henover
Egeskovvej modtages.
Fra vores egen verden kan vi optimistisk
melde, at Hald Vinds økonomi er i
nogenlunde gænge og at tilskuddet fra
Borgerforeningen måske kan reduceres
fra 20 kr til 15 kr årligt/husstand.
Redaktionen ønsker alle læsere et
GODT FORÅR

MARTS 2022

•

3

Næste etape på vej
i Hessum Park ...

æste etape på vej i Hessum Park

er er enHer
skitseertilen
hvordan
Hessum
Park kan Hessum
udvides med
en klatrebro
skitse
til hvordan
Park
kan udvides
en over Egeskovvej.

klatrebro hen over Egeskovvej.
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med en

Copyright Tegnestuen
Copyright
Tegnestuen 1-4
1-4

Indkaldelse til Årsmøde i
Hald Ege Borgerforening
Årsmødet afholdes torsdag 31. marts 2022
kl. 19.15 i Egekværnen
(lige efter fællesspisningen).
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
5. Oplæg fra foreninger i Hald Ege. (grundejerforeninger og interesseforeninger)
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Godkendelse af budget.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal med navns underskrift være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet.
Vel mødt!

På bestyrelsens vegne, Morten N. Sørensen, Formand.

MARTS 2022
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Fjernvarme til Hald Ege!
Så er første del af projektet ”Fjernvarme
til Hald Ege” blevet godkendt. – Det
drejer sig om den østlige del af ”Kolbæk
Mark”, som endnu ikke er bebygget –
Det var oprindelig en forudsætning for
at Hald Ege kunne få fjernvarme, da
planen dengang var at etablere et stort
varmepumpeanlæg øst for Vejlevej, som
skulle forsyne Kolbæk Mark med med
fjernvarme og efterfølgende resten af
Hald Ege. – Planen er nu, at Kolbæk Mark
forsynes med fjernvarme af et mindre
varmepumpeanlæg lige vest for Vejlevej.
Planen for fjernvarme i selve Hald Ege
ser nu således ud:
Et projektforslag bliver indsendt til
Viborg Kommune her i marts måned. Når
forslaget forventeligt bliver godkendt, så
kan følgende elementer sættes i værk:
ViborgVarme vil kraftigt udbygge
det nuværende el-drevne
varmepumpeanlæg for enden
af Videbechs Alle inden for den
eksisterende bygning. Det skal på sigt
dække varmebehovet i hele Hald Ege.
Fjernvarmeudbygningen i Hald Ege
opdeles i 3 faser:
1. fase: der etableres en hovedledning langs hele Videbechs Alle,
så den resterende del af Videbechs Alle-boligerne kan forsynes
med fjernvarme. – dette arbejde
påregnes påbegyndt sent i 2022.
2.
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fase: hovedledningen fra
Videbechs Alle forlænges til
Teglgaardsvej, og der etableres
en hovedledning langs hele
HALD VIND

Teglgaardsvej, og der forberede
stikledninger til alle veje i ”Nonbo-området” – Dette arbejde
påregnes påbegyndt medio/slut
2023.
3. fase: fra Videbechs Alle-ledningen etableres en hovedledning
langs Egeskovvej op til skolen.
Også her forberedes stikledninger til de enkelte veje i GL. Hald
Ege-området. – Dette projekt
ligger nok først i 2024/25
Planlægning og etablering af fjernvarme
til de enkelte gader afhænger af
tilslutningen: jo større tilslutning fra
boligerne i en gade, desto hurtigere får
man fjernvarme. – Engang i nærmere
fremtid bliver der derfor indkaldt til
nye borgermøder, og derefter skal man
i givet fald give et bindende tilsagn om
tilslutning til fjernvarmen.
Noget afgørende er selvfølgelig
økonomien i hele projektet, hvilket også
er en forudsætning for at kommunen
vil godkende det. – Og på nuværende
tidspunkt ser økonomien meget
fornuftig ud, både samfundsøkonomisk,
virksomhedsøkonomisk for ViborgVarme
og for den enkelte husstand ved en vis
tilslutning. Derfor er det også afgørende
for tidspunktet for de enkelte vejes
tilkobling til fjernvarmesystemet, at der
er stor opbakning på din vej!
Man vil høre mere fra ViborgVarme
engang i nærmere fremtid.
Arne Dyekjær

2 mikrofoner
og en stak
vinyler
i Egekværnen
Fredag 22. april 2022
kl 20.30
Døre kl. 19.30

Et musikalsk talkshow med
CARSTEN HOLM og FLEMMING MØLDRUP

Hvornår slog det musikalske lyn ned i dig, så du besluttede dig for at være et musik
menneske?
Hvordan definerer man egentlig musiktyper og hvilke typer findes der egentlig?
Den koncert, hvor du blev forelsket i forsangeren?
Den sang, der fik dig over på den anden side af en ulykkelig forelskelse?
Den plade du fik af din bedste ven og som sendte dig i en helt ny musikalsk retning?
Igennem personlige fortællinger, fortæller Carsten Holm og Flemming Møldrup om
deres mange møder med musikken
Med vinylen imellem sig, sætter de deres egne plader på – og hører også publikum
om deres forhold til musikkens verden
Et hyggeligt selskab med nærværende og sjove fortællinger – og ny og ældre
musik – dansk og udenlandsk
Carsten Holm er radioværten, der har lever og ånder for musik. Har lavet radio på
DR og som vært på P4 og P6 BEAT er med til at inspirere danskerne i forhold til en
masse ny og dansk musik
Flemming Møldrup er livsstilseksperten, der elsker musik, og er god til at sætte ord
på vaner, mønstre og ikke mindst hvad der gør os til de menneske- og musiktyper
vi er
Billetter á 175 købes via MobilePay på 68168 mrk. Vinyler
Arrangør: Hald Ege Kulturforening
MARTS 2022
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ALLE er velkomne til at tage del i

kulturen i Hald Ege i 2022
Sæt X i din kalender
Køb billet før din nabo

-------------------Lørdag 2. april 2022 - Hald Ege Party Crawl
Du oplever at spise og hygge på 3 adresser i Hald Ege + fed efterfest i
Egekværnen
-------------------Fredag 22. april 2022
”To mikrofoner og en stak vinyler” i Egekværnen
m/ Flemming Møldrup & Carsten Holm
-------------------Fredag 20. maj - Vi arbejder på et spændende navn
til en koncert i Egekværnen
-------------------Torsdag 9. juni 2022
Paul McCartneys musikalske rolle i The Beatles
foredrag i Egekværnen v/Per Wium
-------------------Torsdag 23. juni - Sankt Hans Aften i Hessum Park
-------------------Lørdag 3. september 2022
Anna David - koncert i Egekværnen
-------------------Lørdag 8. oktober
CRAZY IVANS - koncert i Egekværnen
Feat. Søren Rislund og Mik Schack m.fl.
-------------------Lørdag 5. november 2022
Best Of BOWIE - koncert i Egekværnen
--------------------Har du pørgsmål - sms gerne til Ole Nielsen på tlf. 25 48 13 25
8
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Torsdagsspisninger i Egekværnen
I Hald Ege har vi en fantastisk ordning!
Vi har fællesspisninger – ”Torsdagsspisninger” – i forsamlingshuset Egekværnen,
Videbechs Allé 167 i hele vinterhalvåret.
Torsdagsspisninger for ALLE beboere i Hald Ege og omegn.
Det betyder at du og din familie hver torsdag i vinterhalvåret kan komme i
Egekværnen og spise dagens ret.
Der er ingen tilmelding. DU KOMMER, NÅR DU HAR LYST.
Maden serveres fra kl. 18.
Maden laves af Hald Ege borgere, der har tid og overskud til at være kok for en
aften, og som ønsker at skabe liv i Hald Ege og forsamlingshuset.
Der er ingen forpligtelse til selv at lave mad, selv om man kommer og spiser, men
hvis man har lyst, kan man melde sig som kok ved at henvende sig til
Marianne Højberg, 86638708 / 28599690 eller mail: mariannehoejberg@gmail.
com
Har man ikke mod på selv at stå for maden, kan man blive koblet sammen med
andre, eller tilbyde sin hjælp til opvask/oprydning efter en torsdagsspisning.

Så hvorfor selv lave mad om torsdagen. Brug i stedet tiden
til at læse avisen, gå en tur i skoven eller noget helt tredje.
Kom ned i Egekværnen og hyg dig og slip for at vaske op ;-)

Torsdagsspisningerne er også et godt sted at møde andre beboere i Hald Ege
Pris: 30 kr. for voksne og 10 kr. for børn
Liste over gæstekokke kan ses på haldege.dk og Facebook gruppen: ”Hald Ege
Diverse”

MARTS 2022
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Grenkast i skoven ...

Nogle har måske undret sig over, at der efter de seneste blæsevejr – ikke mindst efter Malik – har ligget en del store grangrene spredt i skovbunden.
Det skyldes, at Douglasgranen, en af vores nordamerikanske indvandrere, har en ganske
særlig taktik i forhold til at overleve stormvejr.
Som grantræ har man har jo en pænt stor krone, der virker som et sejl der fanger vinden.
Hvis det stormer, risikerer man derfor at vælte eller knække.
Det forebygger douglasgranen ved at smide en del af grenene. Træet kan smide helt op til
halvdelen af kronen hvis det rigtigt stormer, og stadig leve videre.
Hvis man ser godt efter på grenene i skovbunden, er de faktisk ikke knækkede. Det er
tydeligt, at de simpelthen har løsnet sig helt inde ved træets stamme.
Rødgranen har ikke samme evne, så den vælter eller knækker, hvis vinden bliver for kraftig.
Og løvtræerne? De har en helt anden strategi. Det stormer jo mest i vinterhalvåret, og der
har de jo smidt bladene…
M.v.h. Steen Bonne Rasmussen, Skovfoged
10
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KONTINGENT!
Det er nu tid til at betale kontingent for 2022 til Hald Ege Borgerforening
– kontingentet er 50 kr pr husstand – kontingentet indbefatter også
kontingent til Hald Ege Kulturforening samt ”abonnement” på Hald Vind!
Kontingentet vedrører beboere, der ikke er medlem af en grundejerforening
eller et vejlaug, for disse beboere betaler via deres forening.
Så kontingentet drejer sig derfor om følgende beboere i/på:
-

Bækkelund

-

Egeskovvej

-

Teglgaardsvej

-

Brinken

-

Samt individuelle beboere, der ikke er medlem af områdets grundejerforening/vejlaug.

Kontingentet er en afgørende forudsætning at kulturlivet i Hald Ege kan
blomstre og Hald Vind udkomme!
Kontingent indbetales på: Konto: 9570-12863500 eller MobilePay: 322042
Arne Dyekjær, kasserer

Så har
byskiltene
i
Hald Ege
fået nye flag!
MARTS 2022
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Referat fra generalforsamling i
Egekværnen

Torsdag den 3. marts 2022 i Egekværnen
1. Valg af dirigent
Ole Nielsen blev valgt
2. Formandens beretning
Mogens orienterede om de tiltag, der er skat i det sidste års tid. Der er blevet
opsat sæbe- og sprit dispensere. Der er opsat projektor og lærred. Der arbejdes
på etablering af teleslynge og indkøb af trådløs mikrofon.
Egekværnens bestyrelse har besluttet at etablere dør fra salen til et nyt stoledepotrum. Det er endvidere besluttet at få lagt fliser om nord for Egekværne
og få planeret området. Mogens snakker med entreprenøren om at få etableret
græs-armering til den yderdør, som anvendes af bryggere.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Søren orienterede om regnskabet.
Årets resultat var 97.935 kr. I dette beløb indgår tilskud på 77.796 kr fra Viborg
Kommune til blandt andet omlægning af fliser og planering af område nord for
Egekværnen.
Indestående på Egekværnens konto pr 31.12.2021 er 166.768 kr, hvoraf ovennævnte beløb er reserveret til omlægning af fliser mv.
4. Valg af formand
Mogens Ditlev blev genvalgt til formand
5. Valg af bestyrelse
Da der ikke havde været afholdt generalforsamling i 2021 pga. corona, var samtlige bestyrelsesmedlemmer på valg.
Kjeld Lysdal og Marianne Højberg blev vagt for 2 år
Jeppe Buus Nielsen og Søren Jul Kristensen blev valgt for 1 år
6. Valg af suppleanter
Michaela Kramb og Bodil Bech blev valgt som suppleanter
7. Valg af revisor
Poul Erik Christensen blev valgt som revisor
8. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
9. Eventuelt
Generalforsamlingen takkede Tove Møller Jensen for indsatsen med udlejning i
2021 og Villy Nielsen for vedligehold af arealer omkring Egekværnen.
Bodil Bech indkøber juletræ, som plantes nordvest for Egekværnen.
12
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HALD EGE SAMLINGEN
Der afholdes generalforsamling

onsdag 30. marts 2022 kl. 19.00
i Egekværnen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, Lars Heidemann, Bodil Bech
og Poul Harald Christensen er på valg. (Alle modtager genvalg).
Valg af en suppleant, en revisor og en revisorsuppleant.
5. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde otte dage før
6. Fastsættelse af kontingent for 2023.
7. Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe/te og brød.
Efterfølgende vil Poul Harald Christensen holde foredraget:

”En virtuel vandretur fra Hotel
Egeskoven via Hald Ege og
Søndermarken til Viborg med
bygningsværker tegnet afarkitekt
Søren Vig-Nielsen”.
Det vil sikkert overraske mange, hvor omfattende hans
produktion har været.
Poul Harald Christensen,
Egeskovvej 18, poulharald@youmail.dk, mobil 2484 8894
MARTS 2022
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Bygge- og renoveringsplaner i Hald Ege
Hald Ege Fri- & Efterskole har som bekendt til huse i de smukke, røde træbarakker
fra 1917. Friskolen har 200 friskoleelever; efterskolen 200 efterskoleelever, og begge
skoler oplever stor søgning. Det er der mange grunde til, men en af dem er helt
sikkert også den smukke beliggenhed i egeskoven i disse helt særlige bygninger. Vi er
heldige med at holde til netop her.
Med klangbund i den historiske ramme og det helt særlige, æstetiske udtryk, har vi
imidlertid brug for at udvikle for hele tiden at fremstå som et moderne, attraktivt
14
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skoletilbud. Det er vigtigt – ikke mindst i konkurrenceøjemed – at kunne tilbyde
tidssvarende og endog bemærkelsesværdige faciliteter, der med klangbund i vores
værdier og linjetilbud flugter med både, hvad vi vil eleverne, og det, børnene, de
unge og forældrene efterspørger – det de vil have.

En fri skole giver kun mening, hvis der er elever på den. Vi er intet uden og derfor
skal vi gøre os umage med at være attraktive. Heldigvis – for netop det gør os også
stærkere.
Friskoleafdelingen er netop blevet nænsomt og fint restaureret og har fået en hel
ny, smuk indskolingsbygning. Friskolen fremstår flot og ”ny” i de for området kendte,
smukke og historiske bygninger: De røde barakker.
Men på efterskolen mangler vi plads indendørs til sports- og fritidsfaciliteter –
samværsdelen - samt klasselokaler og har brug for at flytte et udtryk, der lige nu
fremstår lidt slidt, træt og småkedeligt. Vi har brug for et facelift. Nyt Fitnesslokale
og nye klasselokaler kan vi finde plads til i eksisterende bygninger ved at flytte
gange ud i ”rundkørslen” – dels som glasgang/vinterhave og dels som pergola i en
let trækonstruktion. Rundkørslen gøres derved tydeligere som skolens ”hjerte”.
Ligeledes opdateres elevernes frie rum, så der bliver mere plads til og flere
muligheder for at kvalificere hele samværsdelen på efterskolen. Og mulighed for at
få eleverne ud i naturen. Og arkitektonisk naturen mere ind på skolen.
Derudover har vi stærkt brug for en idrætshal mere. Ikke for at forøge aktiviteten, og
der er ingen planer om at udvide elevantallet på hverken fri- eller efterskolen: Vi er
nu det antal, vi skal være! Men simpelthen for at kunne rumme vores elever og give
dem muligheder for at kunne udfolde sig på både sportslinjen og i fritiden inden for
egne bygninger - i vores eget hus.
Ønsket om renoveringen, restaureringen og tilbygningen har således klangbund i
vores DNA, dannelsesmål og hele dannelsesprojektet. Den har iboende værdi. Med
ovenstående tiltag vil vi i de kommende år være mere i vatter med, hvad der gør os
til noget ganske særligt, som er værd at vælge til, når fri- eller efterskole skal vælges.
Det hele skal, som det fremgår, foregå nænsomt og med respekt for den helt særlige
historie og æstetik, der er i Hald Ege. Men samtidig også, så vi kan være en moderne
og konkurrencedygtig fri- og efteskole.
På et møde i januar præsenterede vi ideerne for naboerne og andre Hald-borgere.
Tak for et stort fremmøde og ikke mindst en god snak om vores visioner. Det gav os
endnu mere lyst til at arbejde videre med dem. Pt. er vi i gang med at tegne mere
detaljeret med henblik på byggetilladelse og udbudsmateriale til renoveringen samt
– på længere sigt – at arbejde på en lokalplansændring i forhold til ny hal.
Med venlig hilsen Erik Junker, Forstander

MARTS 2022
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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
16
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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

MARTS 2022
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Dengang da i Hald Ege ...
Erindringer af Niels Jensen - 3. 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: ”Tanken om
en årlig sommerfest blev dog ikke
opgivet, trods den økonomiske resultat
første gang. Året 1943 blev festpladsen
henlagt til stranden ved Vedsø hos
gårdejer Jens Jensen, vedsøgård.
der var ingen restriktioner, og vi fik
endda, efter ansøgning en eendags
beværterbevillig, så vi måtte servere
kaffe, øl, sodavand og alt andet – kun
ikke stærk spiritus.
Efter tale og sang blev opført –
som friluftsforestilling: ”En søndag
på Amager”. Opførelsen forløb
udmærket, og efter opfordring fra
Folkekuren, blev opførelsen senere
gentaget i Folkekurens festsal for
patienter og funktionærer.
På festpladsen var rejst et
husmodertelt, hvor frivillige husmødre,
som nævnt, serverede hvad publikum
ønskede: Bunkevis af varme
æbleskiver, jordbær med fløde, tykmælk
og meget andet. Dette var beretningen
om de to første års sommerfester, som
18
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blev efterfulgt af flere; men tilbage
til bebyggelsen. Det blev efterhånden
nødvendigt, af hensyn til postadresser,
at få bebyggelsen givet et navn. Med
regnskabsfører Jørgensen i spidsen for
sognerådet blev foreslået Non By evt.
Non Ege. Fra beboerne blev foreslået
Hald Ege.
Det blev en navnestrid, som til tider
var ret bitter og varede ret længe; men
til sidst sejrede navnet Hald Ege, og
det medførte bl.a., at Nonbo Skole
fik navneforandring til Hald Ege
Centralskole.
Skolegangen i Nonbo kan spores
tilbage til sidst i firserne og var meget
primitiv. Skolestuen var i enden
af stuehuset af Jens Jensens gård
(Vedsøgård, se kortet) i Nonbo. Det vil
sige, dengang var hans forældres gård,
da han selv gik i skole der i 1877-84.
Skolelæreren kom fra Dollerup Skole,
hvor han underviste skiftevis den
ene dag, og i Nonbo den næste. Da
skolelæreren var meget dårligt gående,
kom han altid ridende og fik hesten
i stald, mens han underviste. De få
skolebørn var i alle aldre og samlet i
een klasse. Det kunne hænde, når han
havde sat børnene i gang med at skrive
og regne, at han sad i sin stol og faldt
i søvn. Når børnene opdagede det,
listede de forsigtigt ud og løb ned til
søen, hvor der var en herlig tumleplads.

Når læreren så vågnede og fandt stuen
tom, havde han det største besvær med
at få ungerne samlet i skolestuen igen.
Omkring århundredeskiftet blev skolen
flyttet til Non Mølle, hvor Karen
Ruback blev ansat som lærerinden
– hun havde selv en stue privat ved
siden af skolestuen. År 1908 blev
skolen flyttet til sin nuværende plads,
hvor der var bygget én længe langs
vejen med privat bolig for læreren i
den ene ende. Den første lærer hed
C. C. Clausen. Familien fandt sig godt
til rette; men opdagede, at det til tider
spøgte i huset. Fra lejligheden kunne
høres, at een kom ind i forgangen og
listede op ad trappen til loftet. Det
voldte ingen uhygge, da han aldrig kom
ind i lejligheden. De gav ham navnet
Tøffelmanden.
Da familien Clausen, efter endt
tjenestetid, rejste bort, blev der ansat
et ungt lærerpar, Graae Rasmussen.
da de snart hørte rygter om spøgeriet,

besluttede de at ville have det opklaret.
En aften de kunne høre lyden, gik
de straks ud og rundt om hele huset.
De opdagede da en hyldebusk, som i
vinden slæbte sine grene mod muren,
som lignede lyden af een som kom
listende. Dermed var Tøffelmanden
afsløret, og har, så vidt vides, ikke
optrådt siden.
Skolen blev senere stærkt udvidet til sin
nuværende størrelse; men da det skete
i den nyere tid, skal det ikke nærmere
omtales her.
Jeg håber med denne redegørelse at
have givet et lille bidrag til oplysning
om Hald Eges tilblivelse og slutter
hermed.

Venligst
Niels Jensen, Nonbo”
På Hald Ege Samlingens vegne
Poul Harald Christensen
MARTS 2022
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3 spørgsmål til Anelise, finalist i Den store bagedyst 2021
Anelise fra Hald Ege var en af 3 deltagere der kom helt til finalen i Den store
bagedyst 2021. Her svarer hun på 3 spørgsmål fra Theodor, 13 år.
Hvad inspirerede dig til at begynde at bage?
Jeg har altid kunne lide at bage. Siden jeg var 10 år. De sidste år kastede jeg mig ud
i glutenfri bagning, fordi mine børn fik konstateret cøliaki, hvilket gør de ikke kan
tåle gluten. Så begyndte jeg at nørde i lækre glutenfri bagværk, som smager af helt
almindeligt bagværk.
Hvad er din yndlingskage?
Min yndlingskage er en gold chokoladebrownie med hindbær-mascarponecreme og
karamelganache... Det er også den kage vi laver til fødselsdage herhjemme hvert år.
Bliver du genkendt når du går i Hald Ege?
Det gør jeg, især i skolen, når jeg er der for at hente/aflevere mine børn. Det synes jeg
er ret sjovt og jeg elsker at snakke med dem, der kommer og snakker med mig.
20
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Per Wium

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
MARTS 2022
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ANNA DAVID
Lørdag 3. september
2022
kl. 20.00
i Egekværnen
(Døre kl. 19.00)

Anna David er Awardvindende og dobbelt platinsælgende og
gennembruds hittet ”F..k Dig” blev i 2005 startskuddet på en
imponerende musikalsk karriere
Annas imponerende bagkatalog indeholder både følsomme sange om svære
emner og festlige up-tempo sange
Hendes udstråling og performance er styrket af hendes skuespil erfaringer fra
Lars von Triers Musicalfilm ”Dancer in The Dark”, hovedrollen i TV2 Serien ”Store
Drømme” og ikke mindst hovedrollen som Sandy i Musicalen Grease
Anna David er bredt kendt for at være en fremragende live musiker og hun har
turneret i de fleste europæiske lande, optrådt i flere TV shows, bl.a. Danish Music
Awards, ZULU Awards, Dansk Melodi Grand Prix, Kulturkanonen i Det Kongelige
Operahus, Hjertegalla, Danmarks Indsamlingen og Toppen af poppen
Anna David er også en fremragende fortolker af andres sange og fortolker flot
store soul klassikere, Bond Sange og Motown Hits
Anna har skrevet titelsangen ”Når en engel sir farvel” til den EMMY nominerede TV
serie ”Mille” og ”Kun Hjertet Slår” til Socialministeriets kampagne: ”Vores ansvar –
nej til vold mod børn”
Med sin helt særligt sprøde og smukke vokal har Anna David sunget sig ind
danskernes hjerter med hits som ”Når en Engel sir’ farvel”, ”Den lille Pige”, ”Kun
Hjertet Slår”, ”Tæt På”, ”Chill”, ”Fighter” og ”Brænder Mig”
Kom og oplev ANNA DAVID på intimscenen i Egekværnen, Hald Ege - det blir
STORT, men HYGGELIGT
Billetter á kr. 195 købes via MobilePay på 68168 mrk. Anna D
Arr. Hald Ege Kulturforening
22
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Forkortet referat fra generalforsamlingen i
Hald Ege Kulturforening 3. marts 2022
Endnu et år præget af udsættelser og enkelte aflysninger.
Gennemførte arrangementer blev godt besøgt/god opbakning:
26. august: Cohen i kirken – i samarbejde med Hald Ege Kirke
8. oktober: Rock´n Stones – til fordel for VANDTÅRNET
31. oktober: Halloween på Hessum Plads – arr. af Børneudvalget
19. november: Queen foredrag og ølsmagning
27. november: Bodil Jørgensen
Egenkapital primo 2022 kr. 48.967
Der arbejdes på at få de sidste områder med til at bidrage, bl.a. en
del af Egeskovvej, Slugten, Brinken, Teglgårdsvej nederste del og
de nyeste udstykninger ud mod A13
2022:
Lørdag 26. februar 2022 (udsolgt og afviklet) - Johnny Horsepower
Lørdag 2. april 2022 - Hald Ege Party Crawl
Fredag 22. april 2022 - TO MIKROFONER OG EN STAK VINYLER
Torsdag 9. juni 2022 - Paul McCartney foredrag v/Per Wium
Torsdag 23. juni - Sct. Hans arrangement på Hessums plads i
samarbejde med Borgerforeningen
Lørdag 3. september 2022 - Anna David
Lørdag 8. oktober - CRAZY IVANS - Feat. Søren Rislund og Mik
Schack
Lørdag 5. november 2022 - Best Of BOWIE
Der arbejdes på flere foredrag og børneteaterforestilling
Bestyrelsen:
Lene Bach Lysdal - økonomi
Marianne Toppenberg - kasserer
Ole Nielsen - formand
Simon Strørup
Larry Højgaard Kristiansen
Mogens Ditlev
Helle Doktor
Søren Krogh
MARTS 2022
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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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