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udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv.
Redaktionsmedlemmerne er p.t.:
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Det er meget vigtigt, at deadline bliver
overholdt! Indlæg modtaget efter deadline kan ikke forventes at komme med!
Indlæg skrives på computer og afleveres i Word-format (eller lignende).
Billedmateriale vil vi gerne have i
original, helst digitalt. Er det digitalt,
så giv os kun den oprindelige fil.

Pia Ellegaard
Rosenstræde 9B, 3048 8836
pia.ellegaard@icloud.com

Har du digitale billeder, tegninger eller
clipart, så skal de vedhæftes i en e-mail
som selvstændige filer, med kildeangivelse.
Forfatteren er ansvarlig for ophavsrettigheder på fotos/tegninger, der leveres
til artikler.
Fotos skal være højtopløste.
Vigtigt: Billeder eller illustrationer
anbragt inde i et Word-dokument kan
ikke bruges.
Ønsker forfatteren sit navn under
artiklen skal den være med i dokumentet, vi tilføjer ikke selv forfatternavn!

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

Du skal ikke bruge tid på at sætte artiklen op, da vi alligevel laver layoutet
om, når bladet sættes op til tryk.

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.

Send tekst og fotos i én mail.
Hvis der så er ændringer, vil vi bede
dig om at sende både tekst og fotos igen,
så vi ikke skal lede i flere mails for at
samle en artikel!
Giv gerne dokumentet et navn, så alt vi
modtager ikke hedder haldvind.
Hald Vind mailboks har max på 10 mb!
Send kun artikler til:

Rikke Ellekilde
Hasselvænget 17, 5151 3284
rikke.ellekilde@gmail.com
Preben Brock Jacobsen
Nonbo Hede 20, 8663 8014
prebenbrockj@gmail.com

Oplag: 600 ekspl.
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Indlæg til næste nummer skal afleveres
senest
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haldvind@gmail.com
God læselyst!

Lederen

”Der er kun nyt under månen”, siger
Benny Andersen. Så er vi her igen,
her i Hald Ege om efteråret, siger
vi. Hænger de to udsagn sammen?
Ikke altid. På sin vis er efteråret jo en
gentagelse af sidste års og forrige års
og... Og vi kan måske blive fristede til
at trivialisere efterårets skønhed, og
knap se svampe og bær skyde frem,
træer flamme i vilde farver, vind ruske
alt igennem. Så er der ikke noget nyt
under solen. Men måske kan vi også – i
hvert fald i kortere stunder – pludselig
blive ramt af et ’tænk at vi er her’,
værdsætte skønheden, se den. Så er alt
nyt under månen.
Og der foregår jo også elementært
spændende ting i Hald Ege, som vi
kan kaste os over. Men hvad dog?
Det er da fx ikke spændende, om
der er gang i Hald Ege også dette
efterår. Det er der jo bare. Det ved
vi. Det sørger ildsjælene for. Men det
er fx spændende om omverdenen,
Viborg Kommune, ikke bare får øje

på det, men også værdsætter det.
Værdsætter os og giver os prisen som
Årets Lokalområde 2017, som vi er
nomineret til.
Men ildsjælene gør det ikke alene.
Vi andre må også ud af husene og
være med når byen skal vises frem
d. 23. september, som man kan læse
andetsteds i bladet.
I dette nummer kan man også læse
Hald Vinds efterlysning af økonomisk
støtte fra hele Hald Ege, Nonbo og
Bækkelund. Skal bladet fortsætte, er
der brug for at alle grundejerforeninger
inden 1. november støtter med 20 kr.
pr. hus. Der er penge i bladets kasse
til september- og december-numrene
i 2017. Derefter er kassen tom. Lovlig
spændende.
Så selv om noget går helt af sig selv,
uden at vi behøver eller kan gøre det
mindste for det, og det er ikke det
mindst skønne: At vi er her. Så er der
andet vi selv må sørge for: Hvordan vi
er her.
Redaktionen ønsker godt efterår.
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Kunstugen i Hald Ege
Knapt havde vi fået armene ned efter en
usædvanlig vellykket 100 års jubilæumsuge, så begyndte forberedelserne af Kunstugen (se marts-nr.2017 af Hald Vind).
Klude blev indsamlet i hele Hald Ege, nogle
leverede pil, andre kom med grene og andre
materialer, kunstnerne havde ønsket at lave
værkerne af. Helt uden udfordring blev det
ikke, for da kunstnerne ankom havde to af
dem andre ønsker efter at have set vores
område, dels til materialer, dels til placering
af værkerne. Alt løstes dog på bedste vis
og med velvilje fra både myndigheder og
beboere.
Selvom processen – samarbejdet mellem
kunstnerne og beboerne – var det vigtigste
i projektet er vi nu også ret glade for
resultaterne, som rigtig mange beboere i
Hald Ege har en andel i. De kan nu ses på
Videbechs Allé ved mindestenen (japaneren
Chiho Ito) ”Det livgivende træ”

og ”Fiskene” på den lille høj ved Egedalsvej (bulgareren Rumen Dimitrov). Et
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andet værk af Rumen er ”De tre dansende
Kvinder”

på den lille høj, hvor Teglgaardsvej krydser
banestien.
Mest fælles projekt var der i Egekværnen,
hvor mange mødte op for at rive klude, flette,
sy og montere det vægtæppe, der nu hænger
på endevæggen i Egekværnen og fremover
vil repræsentere de mange fortællinger, der
gemmer sig i de textiler, hver enkelt har
leveret. Og det var en fornøjelse at arbejde

sammen med den danske kunstnerduo
Bank&Rau (alias Tanja og Lone) der både
kunne inspirere, have overblikket og have
ører for de historier, der knyttede sig til de
enkelte tekstiler. Der var en fantastisk intens
og god stemning under hele processen.
De to børnehaver i Hald Ege lavede deres
egne flotte værker. Kunstneren Felix
Pedersen satte børnene i gang.
En haj med skarpe tænder hænger ved
indgangen til Egeskovens Børnehave.
En farverig fisk blev fabrikeret af børn i
Hald Ege Børnehus, hvor den kan ses.

Som afslutning på ugen var alle inviteret til
fernisering og efterfølgende grillaften.
Ugen efter lavede Kunsthallen en udstilling
i Trappegalleriet om projektet i Hald Ege.
Hvis du går ind på https://viborgkunsthal.
viborg.dk/Kunsthallen-og-landsbyerne/
Landsbyer kan du se videoer fra Hald Ege
og de 8 andre landsbyer, der deltog.
Tak til alle i Hald Ege, der har leveret stof,
symaskiner, træ, inspiration, husly og meget
mere.
Og tak til billedkunstner Steen Rasmussen
fra Ry og billedkunstner Felix Pedersen
fra Vorde, som fulgte processen og
dokumenterede den. Desuden tak til
Kunsthallen for samarbejdet.
På kunstgruppens vegne, Kirsten og Bodil
SEPTEMBER 2017
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Hald Ege

Årets lokalområde 2017?

Ja, det er rigtigt – Hald Ege kan blive årets
lokalområde i Viborg Kommune i 2017.
Og det kan du hjælpe med!
Viborg Kommune har allerede udvalgt
Hald Ege til at være en af de tre byer, som
i 2017 skal konkurrere om at blive årets
lokalområde.
Hvis Hald Ege bliver kåret som årets
lokalområde, vinder byen 50.000 kr. –
penge som vi kan bruge til at gøre Hald Ege
til en endnu bedre by at bo i.
De kunne for eksempel bruges til at sætte
bænkeborde op i Hessum Park – eller
måske et shelter – eller måske noget helt
tredje. Det skal beboerne i Hald Ege være
med til at bestemme.
Hald Ege får besøg af Kultur- og
Fritidsudvalget lørdag den 23. september i
1½ time fra kl. 13.20 til kl 14.50.
I det tidsrum skal Hald Ege på bedste vis
forsøge at overbevise udvalget om, at Hald
Ege skal være årets lokalområde.
Udvalget inviteres til først at besøge Hald
6
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Eges nye Idrætscenter, hvorefter de kommer
til Videbechs Alle og Egekværnen.
For at give Viborg Kommunes Kultur- og
Fritidsudvalg et så godt indtryk af Hald Ege
og beboerne i Hald Ege, inviteres alle i Hald
Ege til at komme ned til Egekværnen kl. 14
Kl. 14 vil der blive serveret gratis
grillpølser, øl og sodavand samt kaffe/the
og kage til alle!
Der vil komme til at foregå flere aktiviteter
ved Egekværnen denne eftermiddag.
Alle aktiviteter er ikke endeligt fastlagt
endnu, men følg med på haldege.dk eller
facebookgruppen ”Hald Ege Diverse” og
”Hald Ege Kulturforening”
Mød op og hjælp med at gøre Hald Ege til
vinder af titlen
ÅRETS LOKALOMRÅDE 2017.
NB:
Alle husejere i Hald Ege og specielt langs
Egeskovvej og Videbechs Allé opfordres til
at hejse flaget den 23. september.

VELKOMMEN TIL
EFTERÅR I NIELS BUGGES UNIVERS

FRANSK
BISTROAFTEN

VILDTAFTEN

MORTENS
AFTEN

28. oktober 2017

4. november 2017 kl. 18.30

10. november kl. 18.30

Bordbestilling på 86638011
Se mere www.nielsbuggeskro.dk

SEPTEMBER 2017
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KULTURFORENINGENS BØRNEUDVALG
INDBYDER TIL

HALLOWEEN-(U)HYGGE
TIRSDAG D. 31. OKTOBER
kl. 16.00-18.00

på engen ved Hessums Plads
Vi stiller en halloweenpyntet bod op, tænder bålfadet og indbyder
byens børn og andre midnatsvæsner til at komme forbi til (u)hygge
og varme omkring bålfadet, når de er rundt med raslebøssen.
Kom og nyd dit indsamlede slik, en ristet skumfidus eller en kop
dejlig varm heksebryg af ægte chokolade.
(Du må gerne tage din mor og far med,
hvis de ikke tør at være alene hjemme.)
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Hald Ege Gadeløb 2017

Igen i år havde over 300 børne- og voksenløbere valgt at løbe det efterhånden
traditionsrige Hald Ege Gadeløb.
Løbet afvikles hvert år den første tirsdag i
september og samler penge ind til børne- og
ungdomsarbejdet i Ravnsbjerg IF.
Endvidere gives hvert år et beløb til
børneafdelingen på Regionshospitalet i
Viborg.
Der løbes en rundstrækning på 1,6 km med
start fra Hessum Park, hvor børnene løber to
omgange og de voksne 4 omgange. Opløbet
fra Kirkestien ned til Hessum Park, hvor
de mange publikummer står og hepper, er
med til at give løbet sit særpræg. Som en af
løberne udtaler “Fedt og intenst løb!”. Til
alle de deltagende børn er der diplomer og
medaljer og en lille forplejningszone med
juice, frugt, saft og vand.

For at løbet kan afholdes, og være med
til at støtte Ravnsbjerg IF´s børne og
ungdomafdeling, kræver det en masse
hjælp.
Fra løbeudvalget skal der lyde en kæmpe
tak til løberne, publikummerne, vores trofaste hjælpere og sponsorer.
Næste år afholdes løbet tirsdag d. 4.
september, så sæt allerede nu kryds i
kalenderen, uanset om du vil ud at løbe eller
du kommer ned og hepper på dine børn,
naboer eller gode venner.
Vi ses d. 4. september 2018 :-)
På vegne af Hald Ege Gadeløb
Keld Lund.

SEPTEMBER 2017
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2 foredrag om Hald Ege/
Hald området
NB! Dato for et af foredragene er ændret!

Hald Ege Kulturforening inviterer til
foredrag i Egekværnen
Torsdag den 12. oktober kl. 19.30

Museumsinspektør Jesper Hjermind vil komme og
fortælle om ”Sidste nyt om De 5 Halder”
Som følge af at De 5 Halder skal gøres mere attraktivt
som turist/udflugtsmål, foretager Viborg Museum i denne
tid omfattende arkæologiske udgravninger på området.
Jesper Hjermind vi denne aften komme
og fortælle om de seneste opdagelser og tanker om de 5
borgruiner ved Hald

Torsdag den 26. oktober kl. 19.30

(læg mærke til at dato er ændret)
Poul Harald Christensen vil komme og fortælle om
oplevelser og minder fra sin tid som dreng i Hald Ege.
Poul er født og opvokset i og omkring Hald Ege, og
kender mange historier og steder fra Hald Ege.
Kom og hør hvordan det var at være dreng i Hald Ege i
50erne og 60erne
Entre: 20 kr. Sæt allerede nu X i kalenderen
10
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SÆT KRYDS I KALENDEREN
SØNDAG D. 17. DECEMBER!
Kulturforeningens Børneudvalg arrangerer

Juletræsfest
i Egekværnen

for alle små og store nisser

❤ julestue ❤ æbleskiver ❤ glögg ❤ sang og dans
omkring træet ❤ hygge ❤ ægte julestemning ❤
Følg med på plakater og facebook når vi nærmer os.

12
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Dollerup Trail

Kære Grundejerforeninger i Hald Ege

Vi afholder igen Dollerup Trail, den 7.
oktober med start/mål i Hald Ege hallen/
Idrætscentret. I år er der 12,5 km, 25, 50
og 75 km ruter i naturen omkring Hald Ege
og Dollerup Bakke, inderøen.
Som sidste år, er der fuld forplejning
for alle løbere når de kommer i mål og
vi har planlagt starttiderne, således at
så mange som muligt kommer i mål om
eftermiddagen ved ca. 15.00 tiden og frem.
Starttiderne er som følgende:
75 km: Start kl. 07.00
50 km: start kl. 10.00
25 km: start kl. 13.00
12,5 km: start kl. 14.00
De lange distancer (25 +) koster kun
250 kr. at deltage i. 12,5 km som er den
”folkelige” og den alle kan deltage i, også
børn - koster KUN 125,- kr.
I startgebyret, er der stort måldepot,
Chili Con Carne med tilbehør, kage og
finisherpræmie til alle deltagere. Der er
mulighed for bad og omklædning samt
hygge i hallen efter løbet, hvor der vil være
musik og speak ved målgang.
Hallen er på dagen åben for alle, så kig
forbi selvom du ikke er i løbesko.
Tilmelding kan foretages på link:
https://app.lap.io/event/2017-10-dolleruptrail

Emne: Ansøgning om
tilskud til drift af Hald Vind
Som bekendt udkommer Hald
Vind fire gange årligt, det er
desværre ikke muligt, at dække
driftsomkostningerne alene ved
annonceindtægter. Derfor søger
redaktionen af Hald Vind om tilskud
fra grundejerforeningerne i Hald Ege
på 20,- Kr. pr. medlem.
En lignende ansøgning blev
sendt i 2013, med en forventning
om, at tilskuddet kunne dække
omkostningerne i ca. 2 år. Det viste
sig, at omkostningerne kunne
dækkes i næsten fire år, bl.a på grund
af af øgede annonceindtægter og
øget frivillig arbejdskraft. Tilbage
i 2013 var der stor opbakning fra
grundejerforeningerne til fortsat
udgivelse af Hald Vind. Vi håber på
samme opbakning denne gang.
Situationen for Hald Vind er, at det
uden tilskud er muligt at udkomme
nu i september og igen i december.
Derfter vil det være slut på en 36 års
epoke.
Redaktionen ser gerne, at
grundejerforeningerne
imødekommer vores ansøgning og
indbetaler 20,- Kr. pr. medlem inden
10. oktober 2017 på konto: 5350
0312720, på forhånd tak

Hald Ege Samlingen tilbyder guidet historisk vandretur langs
Egeskovvej. Vi starter ved Niels Bugges Hotel og slutter ved
Teglgårdsvej. Foreløbig har vi afsat søndagene d. 8. oktober og
29.oktober begge dage fra kl.16.00 – ca. 17.15. Max. 20 deltagere efter
først til mølle princippet. Pris: 10,-kr. pr deltager. Tilmelding til Bodil
Bech 2553 1147 eller Poul Christensen 2484 8894. Der vil også være
mulighed for privat at bestille en guidet vandretur – ring og forhør
dig.
Hald Ege Samlingen
SEPTEMBER 2017 • 13

Radioskolen i Hald Ege 1963-69
I 1956 blev der i Folketinget vedtaget en
ny lærlingelov, der bestemte, at der skulle
være dagskoleundervisning for alle
lærlinge på de tekniske skoler. Det skulle
iværksættes inden 1964, og det medførte
en centralisering af de forskellige tekniske
skoler i landet. Afdelingen for radio/
elektronik/kontormaskiner i Viborg blev
tilbudt at få radiofaget som kostskole.
Forudsætningen for oprettelsen af en
Radioskole i Viborg var, at der kunne
skaffes den nødvendige lokalekapacitet
til såvel undervisning som beboelse.
Viborg tekniske Skoles bestyrelse pegede
på lokaler i Folkekurens afd. B, hvor man
kunne overtage nogle barakker, bl.a.
det store officerskasino. Det krævede alt
sammen ombygning og indretning af de
gamle barakker.
Teknisk Skole ansatte afdelingsleder
Aksel Olesen pr. 1. januar 1963 som leder
af Radioskolen i Hald Ege. Han skulle
lede ombygningen af barakkerne og
etableringen af radioafdelingen og senere
lede undervisningen som forstander.
Aksel Olesen kom fra en stilling som
servicechef hos FDB’s radio- og tvafdeling i København. Efter flere måneders
arbejde i begyndelsen af 1963 kunne
skolen åbne den 28. maj, hvor de første 24
elever mødte op. I officerskasinoet var der
indrettet 2 laboratorier, 3 klasselokaler
samt 2 forskoleværksteder. En pavillon
var indrettet til beboelse for lærlingene,
og der var også en spisesal, hvor dagens
middag blev leveret fra Forsorgscenteret,
men hvor skolen selv måtte sørge for
morgen- og aftensmaden.
Radioskolens elevtal voksede eksplosivt,
og en ny pavillon måtte lejes til beboelse
for eleverne. Man måtte også finde nye
undervisningslokaler i Viborg, hvor man
indrettede sig i Chr. Riegels Trævarefabrik
på Gl. Aarhusvej. Der blev indrettet 5
14
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klasselokaler i den gamle fabrik. Efter 2
års forløb var Radioskolen i 1965 vokset
til 120 elever.(= ca. 10 klasser)
Radioskolen dækkede et område i Jylland
ned til en linje fra Skjern til Horsens. Der var
i forvejen to skoler med radioafdelinger:
en på Frederiksberg og en kostskole
i Sønderborg. Desuden skulle skolen
modtage elever fra Samsø samt Færøerne
og Grønland. Skolens daglige drift forgik
på almindelig højskolemaner med dagens
tre faste måltider og undervisning fra
kl. 8-17, om lørdagen dog kun til kl.12.
Det sociale liv havde gode kår, idet
alle elever, lederpar og lærere spiste
sammen på skolen. Ved fester på skolen
var alkohol bandlyst, men fredag aften
gik turen ofte til Latinerly i Viborg. Det
kostskolemæssige miljø betød, at der var
et godt sammenhold mellem eleverne. At
lederparret boede på skolen betød også
meget for de unge mennesker.
Den 1.juli 1967 blev afdelingsleder Aksel
Olesen udnævnt til forstander for Viborg
tekniske skole, og ny leder på Radioskolen
blev Poul Bech, der kom fra en lignende
stilling på Frederiksberg tekniske Skole.
I januar 1969 flyttede radioskolen ind til
den nybyggede Viborg tekniske Skole på
H.C. Andersens Vej. Her var både nye og
moderne undervisningslokaler samt et
moderne skolehjem. Hald Ege-tiden var
slut, Og de tidligere elever fra Hald Ege
sagde: ”Atmosfæren er ikke den samme!”
Kildeangivelse: Aksel Olesen: ”Viborg
tekniske Skole” gennem 125 år (udg. 1988)/
Redigeret af Kai Juhl Jørgensen

HALD EGE KULTURFORENING
Præsenterer Trio From Hell + 1:

Billy Cross

Schack, Ostermann & Hemmer
Fredag
12. januar 18
i Egekværnen

Godt øl God vin Gode drinks
God tapas og God stemning

”It’s only Rock’n’ Roll”
Dørene åbnes kl. 18.00
Tapas fra kl. 19.00
Musikken går på kl. 21.00
Entré inkl. tapas kr. 195

Billetsalget starter fredag den12. oktober kl. 18
i Egekværnen
+ på mobilepay: 25 48 13 25 el. carlsen.nielsen@mail.dk
Sponsor: Niels Bugges Kro & Hotel
SEPTEMBER 2017
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Sæt x i kalenderen!
Party Crawl i Hald Ege den 7. April 2018.

ISO 9001 certiﬁceret

ISO 9001 certiﬁceret

• VVS

• VVS

• Blik

• Ventilation
Hald Ege El-forretning

• Blik
• Ventilation

• Sprinkler
v/ Torkild
Nielsen
Dyrlæge
og hestekiropraktor
• Automatik
Teglgårdsvej 4
• Fjernvarme
Pedersen
Hald Ege Frank Kastbjerg
• Industri og miljø

• Sprinkler
• Automatik
• Fjernvarme

Telefontid kl. 7-9 på hverdage

• Totalløsninger
Tlf.
80
86
6286
3663
66
Tlf.
8680
63 86 11

Falkevej 14 · 8800Fax
Viborg
86 63· www.brondum.dk
89 11
www.haldegehestepraksis.dk

• Industri og miljø

86 62 36 66

• Totalløsninger

Falkevej 14 · 8800 Viborg · www.brondum.dk

Støt Hald Vind
Hald Ege El-forretning
Herningvej 2 · 8800 Viborg

86 63 80 01 · 40 87 80 11
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v/ Torkild Nielsen
Her er plads
Teglgårdsvej
4 til
annonce!
Hald
Ege

din

Herningvej 2 · 8800 Viborg

Tlf. 86 63 80 80
86 63 80 01 · 40 87 80 11

HALD VIND

Reparationer
Vi udfører alt i:

Reparationer

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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Denne barak er ligeledes bygget af de
fremmede.

”Lagerbote” er et interessant lille blad.
Foruden at bringe ugentlige beretninger om, hvad der foregår i lejren, kan
Sidst men ikke mindst vigtigt er pastor
de syge, som har litterære evner, få
Schaiers værkstedsbarakker for alle de
optaget små fortællinger eller digte.
En forsinket
takDetileralle
for venlige
i anledning
forskellige
håndværk.
indrettet,
Mensponsorater
den egentlige opgave
for bladet
for af
at de
syge,
som
er
håndværkere,
er
at
oplyse
patienterne
om
danske
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100 års jubilæum i Hald Ege - tak!

Pålægs-

kagemand

Stor pålægskagemand
- nok til
15 personer.

400,-

Bestilles på
8725 1822
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”Akupunkturklinikken
Hald Ege”

Åbningstider
Åbningstider:
Man.-fredag 7.30-19.00
Lørdag
7.30-16.00
Søndag
10.00-16.00
Bageren har åbent alle
hverdage fra kl. 7.30
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Frost
SuperBest

v/reg. akupunktør og sygeplejerske
Marianne Højberg

Tlf. 2859 9690
Sct. Mathias Centret
· 8800efter
Viborg
Træffes
kl. 16.30
Se flere tilbud
på superbest.dk
Telefon 8725Mail:mariannehoejberg@gmail.com
1822

INVITATION TIL

HALD EGE KAPEL/KIRKES
50-ÅRS JUBILÆUM
Søndag den 1. oktober kl. 14.00

Dollerup/Hald Ege Menighedsråd har hermed den glæde at
invitere til festgudstjeneste i anledning af, at det er 50 år
siden, at Hald Ege Kapel blev indviet.
Kl. 14.00 vil vi starte med festgudstjeneste
i Hald Ege Kirke. Dernæst vil menighedsrådet
være vært ved en festlig sammenkomst i
Sognehuset i Hald Ege, hvor vi vil byde
på lidt godt til ganen.
Tilmelding til arrangementet i sognehuset til
Lisbeth Hesselberg på tlf. 21 44 71 54 eller på mail:
lisbeth.hesselberg@skolekom.dk senest den 15. september.

HISTORISK TILBAGEBLIK
1964-65: Hjælpekirkegård, adgangsveje, parkeringsplads med omgivende mure og klokketårn
med klokke etableres.
29. august 1965: Indvielse af hjælpekirkegården og tårnet ved en friluftsgudstjeneste, hvor
kapellet senere blev bygget.
7. august 1965: Kirkeministeriet giver tilladelse til bygning af kapellet.
29. september 1965: Grundstensnedlæggelsen finder sted.
1. oktober 1965: Byggeriet af kapellet påbegyndes med frivillig
arbejdskraft.
1. oktober 1967: Kapellet indvies, og der gives tilladelse til,
at der holdes gudstjenester og andre kirkelige handlinger i kapellet.
16. maj 1971: Hald Ege Kapel overgår til at være Hald Ege Kirke.

Hald Ege Kirke
• En selvbygger
kirke, delvis
• En kirke, tegnet af
Inger og Johannes
Exner
• Circumstantes
princippet, delvis

Hjælpekirkegård med kapel
Ved grundstensnedlæggelsen den 29. september 1965 blev
kapellet nævnt som kirke, og dette faldt kirkeminister Bodil Koch
for brystet, idet der var blevet givet tilladelse til byggeri af hjælpekirkegård med kapel.
Erik Ågård beklagede fortalelsen, og så var vi tilbage på sporet
med byggeriet. Dog skulle Bodil Koch have udtalt, at hun godt
nok undrede sig over et kapel med plads til over 200 personer.
Lisbeth Hesselberg

SEPTEMBER 2017

•
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Lahvino Italiensk Vinimport - Farvervej 41 - Viborg - tlf 87257707
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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