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Redaktionsmedlemmerne er p.t.:
Finn Brøndum (ansv.)
Teglgårdsvej 6, 8663 8293
finnbrondum@gmail.com

4. marts 2018

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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haldvind@gmail.com
God læselyst!

Lederen
Hald Vind overlever lidt længere,
eftersom de ﬂeste grundejerforeninger
har indbetalt 20 kr. pr. husstand. Bladet
overlever endnu lidt længere, hvis de
sidste også bidrager.

Og så endte vi med en ﬂot 2. plads
i konkurrencen om at blive Årets
lokalområde 2017. Velfortjent, når vi selv
skal sige det! Der blev knoklet, og en 1.
plads havde heller ikke været urimelig...

Men det var slet ikke gået uden
de frivillige bude. De skal have en
stor tak for dette års arbejde! I den
forbindelse kan vi nævne, at vi meget
gerne vil have et par bude mere. Man
kan henvende sig til Pia Ellegaard, tlf.
30 48 88 36, hvis man vil være med.

I dette nummer af Hald Vind er der godt
nyt fra Hald Ege Samlingen. Under
oprydning i Viborg Museums kælder
dukkede spændende ting op, som
ﬁnder vej til Hald Ege, og man vil kunne
glæde sig til at bese dem i det nye år.

2017 har været et usædvanlig aktivt år i
Hald Ege, ikke mindst pga. jubilæerne
for såvel byen som kirken. Begge dele
er blevet fejret med kreativitet og
entusiasme.

Julen nærmer sig, og året 2017 går på
hæld.
Redaktionen ønsker alle læserne en
glædelig jul og et godt nytår!
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Hald Ege Samlingen
Nyerhvervelser i 2017
Det østrig-ungarnske kejserflag

og 400 mand fra 10 forskellige fag –
mest tømrere, murere og arbejdsmænd.
Dagbøgerne er foræret til HES af et
oldebarn til Niels Larsen.

Kejserflaget er skænket af familien
Langvad, Stanghede. 		
Kejserflaget fulgte med de østrig-ungarnske
krigsinvalider, som fra en russisk fangelejr
kom til Lazaret-lejren ved Hald i maj 1917.
De sidste af disse krigsfanger forlod lejren
i august 1918 med tog fra Bækkelund mod
Herning. Historien fortæller, at de tabte
flaget ud af togvinduet ved Stanghede, hvor
det blev samlet op af nogle drenge og siden
opbevaret på gården hos familien Langvad
1918 – 2017. Flaget blev overgivet til HES i
forbindelse med Hald Eges 100 årsjubilæum
i maj.
Dagbøger fra opførelsen af Lazaret-lejren
(2 bind)
Dagbøgerne blev skrevet af bygningskonduktør Niels Larsen, som styrede byggeriet.
De dækker perioden 6. januar – 3. august
1917. Niels Larsen koordinerede byggeriet,
hvor der hver dag arbejdede mellem 200
4
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Standur fra den Christensenske samling
Christen
Christensen,
som er født ved Ravnstrup i 1866, tog ”på
valsen” som udlært
snedker.
Her skabte han i Tyskland
en antikvitetsforretning.
Da hans tyske hustru
døde i 1935, slog han
sig ned i Hald Ege, hvor
han byggede et hus
(nu Egeskovvej 1 A),
der kunne rumme hans
antikviteter.
Kort før sin død i 1941
overlod han hele sin
samling
til
Viborg
Stiftsmuseum, hvorfra
en stor del siden kom
tilbage til hans arvinger.
Standuret er i 2017
over-draget til HES af
Elly Nielsen, Viborg,
- en niece til Christen
Christensen.

Hald
Egesk
Teglg
29.okt
først t
Bech
mulig
dig.

Efterladte papirer fra Julius
Gerstenberger – østrig-ungarnsk
krigsfange i Lazaret-lejren 1917-1918
Overløjtnant Julius Gerstenberger var som
officer interneret på B-afdelingen. I hans
papirer findes et par kolorerede skitser af
den nyopførte Lazaretlejr, men hovedparten
af materialet stammer fra hans tid som såret
krigsfange i Rusland. Her har han arbejdet
med et ugeblad: ”Der Kriegs Invalide”,
med kulturelt stof og annoncering af

kulturelle aktiviteter. Julius G. oplevede 2
verdenskrige som officer, den 2. Verdenskrig
i den tyske hær.
De efterladte papirer er givet til HES af et
barnebarn til Julius Gerstenberger, som har
været bosat i Danmark hele sit liv.
I Hald Egesamlingen vil vi glæde os til at
vise nyerhvervelserne frem i den kommende
udstillingssæson.
Lars Heidemann

KOKKELISTE FORÅRET 2018
11.01 Hanne &amp; Jeppe, Anne &amp; Ciauj, Jørgen
18.01 Eicke, Tove &amp; Christian +
25.01 Peter &amp; Pernille, Jens Jørgen &amp; Marianne
01.02 Kirsten &amp; Axel +
08.02 Helen &amp; Keld, Mogens &amp; Marianne
15.02 VINTERFERIE
22.02 Sidsel &amp; Keld, Janus &amp; Majbrit, Malene + unger
01.03 Charlotte, Kristian, Line og Lars
08.03 Dea &amp; Jeppe, Anne &amp; Søren, Henrik &amp; Lone
15.03 Hanne &amp; Kai, Søren &amp; Michaela, Anna Inga &amp; Poul
22.03 Gerner &amp; Gry, Rikke &amp; Mark, Ditte
HJÆLPERE: Ingrid (3053 8861), Bodil Bech (2553 1147), Bodil Hindbo (2465 7426),
Kirsten R (2177 3101)
DECEMBER 2017
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Halloween
på Hessums Eng

Tirsdag den 31. oktober er ikke bare en
almindelig efterårsdag, som alle andre.
Denne dag er i Hald Ege noget ganske
særligt. Især hvis man har hang til gys og
gru, slik eller ballade, udklædning og (u)
hygge. På denne dag bliver Hald Ege år
efter år på magiske vis forvandlet til en
halloween-by af dimensioner. Og i år var
ingen undtagelse, men dog var noget lidt
anderledes. Det hele startede med, at tre
hekse valgte at slå lejr på Hessums Eng. Her
havde de pyntet op, for at fejre halloween
med alle de skræmmende monsterbørn, små
hekse og uhyggelige væsner, som de havde
hørt fandtes i Hald Ege.
Mens de dødelige voksne slæbte sig hjem fra
deres daglige slaveri, begyndte der at sprede
sig en (u)hyggelig stemning på Hessums
Eng. Fra tre bålsteder begyndte røgen at
stige og der spredte sig langsomt en sirlig
duft af heksebryg lavet på ægte chokolade.
Samtidig begyndte de allermindste skeletter,
spøgelser og monstre i alle afskygninger,
at komme frem fra skyggerne, imens at
mørket langsomt sænkede sig over Hald
Ege. Alle mødtes på Hessums Eng for at
fejre halloween, spise ristede skumfiduser,
blodkage og poppede edderkoppeæg. Som
6
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mørket faldt på begyndte også de lidt større
midnatsvæsner at samle sig om bålet og
fik en kop heksebryg at varme sig på, efter
de havde været på den store slik-ellerballade-rundtur ved byens uhyggelige og
flotte pyntede huse. De tre hekse festede
og hyggede sig noget så gevaldigt med
alle de mange, mange børn og uhyggelige
væsner, der var mødt frem. Faktisk lagde de
også mærke til, at flere forældre også var
mødt op…måske turde de ikke være alene
hjemme på denne allerhelgens aften.
Efter et par timers fest og ballade i skæret
fra fakler, bål og lys listede alle skeletter og
monstre tilbage til deres huler for at nyde
natten. Imens samlede de tre hekse deres
tudser, drageblod og uglegylp sammen
og klargjorde deres koste, for at flyve til
Bloksbjerg, hvor de skulle fejre halloweennatten med hekse fra hele verden. Inden
de fløj afsted hørtes tydeligt en meget
veltilfreds hekselatter, så mon ikke de tre
hekse vender tilbage til Hald Ege næste år
til halloween.
På vegne af Kulturforeningens
Børneudvalg, Majbrit Brink Strøh

NY TÅRSFEST
31. december 2017 · Dollerup Mølle i Viborg

DU KAN OGSÅ FÅ VORES
NYTÅRSMENU UD AF HUSET

375 kr

pr. kuvert

Velkomst og snack med dronningen · 7 retters menu · Vine, øl, vand
ad libitum · Kaffe og cognac · Live band · Bobler og fyrværkeri

1700 kr pr. kuvert

NYTÅRS

B ob l er og s na c k s

KONC E RT

N y t å r s s oup er
1/2 f l . v i n
K a ff e og k r a ns ek a g e

DOLLERUP MØLLE
27. JANUAR 2018

850 kr pr. kuvert

WIEN, WIEN NUR
DU ALLEIN...
En ægte nytårskoncert som
vi kender den fra Wien.
Festlige toner fra operettens verden,
virtuos musik for violin og klaver.
Ditte Højgaard Andersen Sopran, Jens-Christian Wandt
Tenor, Niklas Walentin Violin, Alexander McKenzie Klaver

B es t i l b i l l e t p å 8 6 6 3 8 0 1 1 · S e me re w w w. n i e l s bugges kro . d k
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Kulturforeningens Børneudvalg arrangerer

Juletræsfest

søndag d. 17. december i Egekværnen

for alle små og store nisser
fra kl. 14.00-17.00

❤ salg af glögg & æbleskiver, kaffe, te & kage ❤ julestue med
salg af julerier ❤ sang og dans omkring træet ❤ godteposer
❤ ægte julestemning og samvær ❤ gratis entré ❤ ho, ho, ho ❤

8
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Generalforsamling i Hald Ege Kulturforening

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hald Ege Kulturforening
Torsdag den 1. marts 2018 kl. 1900 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 suppleant
9 Valg af revisor
10 Eventuelt
Den nuværende bestyrelse består af:
Randi Lunddorf Lund - kasserer og ikke på valg til bestyrelsen
Ole Nielsen - formand og ikke på valg til bestyrelsen
Marianne Højberg - på valg til bestyrelsen
Michaela Kramb - på valg til bestyrelsen
Mogens Ditlev - på valg til bestyrelsen
Ledig
Ledig
Vi kan altid bruge nye kræfter i arbejdet med kulturen i Hald Ege, så overvej
om det kunne være noget for dig!
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Ole Nielsen,
Nonbo Hegn 12 - mail: carlsen.nielsen@mail.dk i hænde senest den 15. februar
2018
Kom og giv din mening til kende.
- Hvad kunne være interessant af nye kulturarrangementer i Hald Ege?
- Teater, musik, foredrag eller andet? Hvilke navne?
Kulturforeningen gir’ en øl/vand under generalforsamlingen.
Der uddeles endvidere gratis spisebilletter til torsdagsspisning til alle, der
deltager i både Egekværnens og Kulturforeningens generalforsamling.
DECEMBER 2017
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Årets lokalområde 2017

Årets Lokalområde 2017 i Viborg
kommune – det blev ikke Hald Ege –
underligt nok

Vi havde aftalt, at det første sted de skulle
se, var vores nye hal – eller rettere det der
kommer til at hedde Hald Ege Idrætscenter.

I 2017 blev Hald Ege nomineret til at blive
en af tre byer, som skulle kæmpe om at
blive årets lokalområde i Viborg Kommune.

Undertegnede bød politikerne velkommen
og forklarede, hvorfor vi mente at Hald Ege
skulle være årets lokal område. Herefter
blev ordet givet videre til Helle-Doktor
Simonsen, som forklarede om det nye
Idrætscenter. Udvalget blev vist rundt i det
nye byggeri og den gamle del af hallen,
hvor det summede af glade idrætsudøvere,
som alle viste det bedste de kunne indenfor
netop deres sportsgren.

Mange personer i Hald Ege havde lavet et
kæmpe arbejde, for at Hald Ege skulle være
bedst forberedt til at kæmpe om titlen og
præmien på 50.000 kr.
25.000 kr. var Hald Ege allerede sikret i
forbindelse med nomineringen, men Hald
Ege gik efter den store præmie og titlen.
Der blev holdt mange møder for at alt skulle
”klappe” på dagen og den 23. september
over middag, fik Hald Ege så besøg af Viborg
Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.
10
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Det var et fantastisk syn at se så mange
forskellige idrætsudøvere, som var aktive i
halområdet på én gang.
Tak til alle jer, som viste naturfitness,
håndbold, fodbold, karate, kørestolsrugby,

bordtennis, fitness dance, Idræt på tværs og
MTB – det var et fantastisk syn, som jeg
kunne have undt mange flere at opleve.
Efter rundvisningen, blev udvalgsmedlemmerne tilbudt en Mountainbike tur
gennem Hald Ege skoven fra Hallen til
Hessum Park, hvor de fik fortalt om at hvis
vi vandt den store præmie, ville vi nedsætte
en gruppe, som skulle finde ud af, hvad
pengene skulle bruges til – for eksempel
legeredskaber, borde/bænke og shelter på
Hessum Park.
Fra Hessum Park blev udvalget kørt til porten
ved Videbechs Alle, hvor repræsentanter fra
Hald Ege Samlingen Bodil Bech og Poul
Harald Christensen tog imod og forklarede
om Hald Eges nyopsatte infotavler som står
flere steder ved de røde barakker.
På turen videre til forsamlingshuset Egekværnen, fik de i korthed fortalt Hald
Eges historie og de fik forklaret om byens

årlige affaldsindsamlinger for at holde Hald
Ege ren. Samtidig kunne de se Hald Eges
nyerhvervede flagallé.
Ved ankomsten til Egekværnen, skulle
de først se Hald Eges museum – Hald
Ege Samlingen. Poul Harald Christensen
forklarede om museets opståen, hvordan
DECEMBER 2017
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Mandag den 26. september blev det
så i Radio Viborg afsløret at dettrods alle anstrengelserne – ikke blev
Hald Ege, men Vammen, der løb med titlen
Årets lokalområde.
Mange tak til alle jer der var med til at gøre
denne dag helt speciel.
Tak til alle de frivillige og jer der mødte op
og støttede op om at Hald Ege viste sig fra
sin aller bedste side.
MogensDitlev

effekter blev indsamlet og udvalget fik set
museets nyeste erhvervelse – en Østrigungarsk fane, skænket af en beboer fra
Stanghede.
Herefter blev udvalget vist til Egekværnen,
hvor de fik fortalt om alle de aktiviteter, der
foregår i Hald Ege. De fik fortalt om Hald
Ege Kulturforening, Hald Ege Kirke, Party
Crawl, Hald Ege Efter-fri og Højskole,
Torsdagsspisninger, Hald Ege Bryggerlaug.
Til sidst fik de smagsprøver på øl fra
bryggerlauget og tapas sponseret af Niels
Bugges Kro og Hotel medens de sammen
med Hald Ege beboere kunne nyde at Hald
Eges 100 års jubilæumskor gav smagsprøver
på deres sangrepertoire.
Som afslutning blev udvalget inviteret
udenfor Egekværnen, hvor over 300 Hald
Ege borgere var mødt op for at hilse på
udvalget, få grillpølser, øl, kage og kaffe til
musik af Ole og Theis Krabbe.
Efter 1½ time tog udvalget afsted igen og
Hald Ege borgerne hyggede videre et par
timer endnu.
12
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25.000 kr
– hvad skal vi bruge
pengene til?
Som man kan se andetsteds i dette
nummer af Hald Vind, blev Hald Ege
nummer to sammen med Gullev om
at blive årets lokalområde i 2017.
For denne 2. plads – har Hald Ege
vundet 25.000 kr, som skal anvendes
til et formål, som kommer Hald Ege til
gode.
Har du en god ide til hvad pengene
skal bruges til, så send en mail til mig
på mod@c.dk.
Så vil jeg en gang til foråret 2018
indkalde alle, som har lyst til at være
med til at finde ud af hvad pengene
skal bruges til.
Alle i Hald Ege er velkomne til at
deltage og alle ideer er gode.
Så må vi senere se, om hvordan vi
finder ud af, hvad de 25.000 kr, skal
bruges til.
Jeg glæder mig til at høre fra dig.
Mogens Ditlev

DECEMBER 2017
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Historien om Hald Ege
Idrætsforening

På dette kortudsnit ses (det røde X), hvor
Lyngparken og den senere ”rigtige”
fodboldbane var placeret.
En sommerdag i 1965 oppe på ”Lyngparken”, ”Du skal klippe der, Knud”, siger
Lars og peger mod en lyngtot. Knud klipper
med hæksaksen. Samtidigt triller en bold
hen mod dem og da Lars hæver armen og vil
sparke til bolden, ser han til sin forfærdelse,
at blodet fosser og yderste led på højre
langfinger mangler.
Lars Nielsen, oldfruens dreng, var vistnok
den der havde indkaldt os drenge til at
komme med gren- og hæksakse, så vi kunne
få det værste lyng væk på arealet oven for
Kolbækken i ”Haven”, ca. 100 meter vest
for Teglgårdsvejs udmunding i Egeskovvej.
Lars fik viklet noget stof rundt om fingeren
af Søren Daniel og løb hjem, hvilket ikke
var godt for hjertet pumper hurtigere i løb.
Lars kom på skadestuen, men yderste led af
fingeren stod ikke til at redde. Heldigvis var
det ikke altid det foregik så dramatisk, når
vi var på Lyngparken.
Vi drenge i Hald Ege manglede et sted at
spille fodbold. Der var godt nok en fint
græsareal på afd. B., men daværende
inspektør Stryhn og den strenge gartner
Lund tolererede ikke at græsset blev betrådt,
ukrudt ville de heller ikke se. Der blev
brugt giftige ukrudtsmidler, derfor lukkede
14
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Hald Eges vandværk nogle år senere, da de
sandede jorder tillader hurtig nedsivning af
giftstoffer til grundvandet.
Lyngparken var resterne af en tidligere
anlagt fodboldbane og måske var der her,
Hald Eges første forening FFF (Folkekurens
Fodsports Forening) oprettet i 1926 spillede.
Arealet hørte under Kuren, men her fik vi
trods alt lov at spille med nogle 4x4 stolper
som mål. På grund af den halvlange lyng,
var vi indkaldt til fællesklipning den dag
i 1965. Ej heller Hald Ege Skole havde
en fodboldbane, det fik den først i 1977.
Mulighederne for at spille i klubfodbold i
1966 var i Skelhøje, Finderup, Ravnstrup,
SIK, og VFF. Men i takt med Hald
Ege bys udvidelse i 1966/67 og på det
tidspunkt børnerige familier i Hald Ege
og Bækkelund opstod tanken om at danne
HALD EGE IDRÆTSFORENING.
I min søgen efter konkrete oplysningen
om foreningen har jeg talt med forskellige
personer. Alle nævnt sidst i denne artikel.
Det store gennembrud kom da kassereren i
Ravnsbjerg I.F., Ole Jensen, ringede på min
dør og overrakte mig en stor (30x47 cm.)
protokol. Han havde fundet protokollen
i klubhuset i Ravnstrup og på vegne af
Ravnsbjerg I.F. ville han gerne forære
den til Hald Ege Samlingen. Jeg takkede
og gik straks i gang med at læse de sirligt
håndskrevne referater.
Der blev afholdt stiftende generalforsamling
i Centralskolens frokoststue i kælderen,
d. 27. september 1967 (fire dage før der
samme sted blev afholdt festmiddag for
indvielsen af Hald Ege Kirke) med ca. 30
fremmødte. Der var en debat om, hvor man
skulle anlægge fod-og håndboldbaner. Et
forslag var at anlægge dem der hvor den
nuværende sportsplads ved skolen ligger,
men det ville blive for kostbart at planere
marken og det ville koste 500 kr. i leje

pr. år. I stedet blev det foreslået at spørge
Forsorgscentret om arealet ved Lyngparken.
Den kommende bestyrelse skulle sende en
ansøgning til inspektøren. Derefter var der
valg til en bestyrelse. Følgende blev valgt:
Per Bohnsen, Peter Alsted, Jørn Mandrup
Harritz Jensen, John Jensen, Inger Nielsen,
Jytte Kidmose og Hjalmar Andersen og
som suppleanter: Ole Kidmose og Poul
Erik Sørensen. Alle unge under 25 år. I
referatet ses, at man påtænkte oprettelse af
en støtteforening af forældre.
Torsdag d. 5. oktober var der konstituerende
bestyrelsesmøde hos John Jensen på Niels
Bugges Vej 9. Formand blev Jørn Mandrup
Harritz Jensen fra Bækkelund, næstformand
Peter Alsted fra Trinbrætvej 16, kasserer Per
Bohnsen fra Niels Bugges Vej 7 og sekretær
blev Hjalmar Andersen fra Herningvej nu
Egeskovvej 25.
Der blev afholdt ordinær generalforsamling
d. 25. oktober 1967 i Rundbuesalen på
afd. B. Sognerådet havde af en eller anden
grund afslået, at den nystartede forening
kunne låne kældersalen på skolen, i stedet
lånte man Radioskolens spisesal i det
gamle officerscasino i pav. 45-A. (Se evt.
placeringen i bogen ”Hald Ege 1917-2017”)
Der var i den kommende periode hektisk
aktivitet med at overbevise inspektør
Stryhn om, at Lyngparken skulle omdannes
til en græsbane. Ole Kidmose har fortalt
mig, at han og nogle andre havde forstået på
souschefen, Henning Sørensen, Trinbrætvej
5, at tilladelsen var givet, hvorfor de fældede
nogle træer deroppe. Da det kom Stryhn
for ører, fik Ole en halv times overhaling
af den temperamentsfulde inspektør. Ugen
efter gav han dog tilladelse til anlæggelse af
banen, sikkert under påvirkning af Henning
Sørensen. John Jensen skaffede gennem sin
familie entreprenørmaskiner til planering
af banen. Hans kone Kirsten syede senere
de gule hjørne- og linjedommerflag. Fra
Røhr Lauritzens skov blev der leveret træ
til målene, som blev fremstillet i haven
nede ved Kidmose på Herningvej 22. De

skulle være med net, så dommerne ikke
var i tvivl om hvornår der var mål. Jørgen
Alsted foretog opmåling og nivellering
af banen, som skulle stå klar til brug til
efterårssæsonen i 1968. Klubdragten blev:
gule trøjer, sorte bukser og sort/gul stribede
sokker, måske inspireret efter Borussia
Dortmunds spilledragt.
HEI’s fodboldafdeling indmeldes i
J.B.U. (Jydsk Boldspil Union) med et
senior og et drengefodboldhold. J.B.U.
stiller betingelsen, at foreningen har en
fodboldbane. Bestyrelsen overvejede at
søge dispensation til at spille alle udekampe
i foråret 1968, så græsset kunne gro og sætte
sig på den nye bane, og alle hjemmekampe
i efteråret. Enden blev, at man spillede
hjemmekampene i foråret på Finderup
stadion. HEI’s håndboldafdeling indmeldes i
V.A.G. (Viborg Amts Gymnastikforening). I
referatet fra bestyrelsesmødet d. 23. oktober
1968 er det nævnt at ”senior og drengehold
har klaret sig hæderligt i J.B.U.’s turnering
og håndboldafdelingen har haft en særdeles
god sæson i VAG’s turnering”.
I en artikel i VAG-POSTEN: GODT
MOD, 17. årgang – nr. 1 – januar 1969,
blev formanden Jørgen Harritz Jensen, og
to nye bestyrelsesmedlemmer Anne Marie
Bjerre og Henning Sørensen spurgt om der
var mulighed for at benytte en kommunal
idrætsplads? ”Nej, vi har fået den omtalte
gamle boldbane stillet til rådighed af
Forsorgscentret, og i løbet af det sidste
år har vi fået arealet, tilsået og gødet
ved frivillig arbejdskraft. Alligevel løb
udgifterne op i ca. 4000 kr., som er klaret
over foreningens drift i løbet af det første år.
Pladsen er kun på 1 ha og løser ikke vores
pladsbehov i al fremtid, men den kan bruges
indtil kommunen ser sig i stand til at stille
en større plads til rådighed”.
Da Jørgen Harritz Jensen indkaldes til
militæret i starten af 1969 overtager
Henning Sørensen formandsposten. I hele
1969 er der hektisk aktivitet med drengejunior og seniorhold i både håndbold og
DECEMBER 2017
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Her ses nogle piger der træner håndbold
på ”Lyngparken”.
fodbold, samt pige-junior og seniorhold
i håndbold og gymnastikhold der træner i
skolen gymnastiksal og der trænes også
i den nye hal i Frederiks. Da der var hård
belastning på græstæppet på Lyngparken
af både fod-og håndboldkampe besluttedes
det, at udendørstræningen i fodbold skulle
ske på græsset helt ned ved Kolbækken.
(markeret med blåt på kortet) Mange
husker endnu da seniortræneren Lars Kruse
(3. divisionsmålmanden fra VFF) gav
Christian ”Røde” Jensen en skuldertakling
så den ”røde” styrtede på hovedet ned i
Kolbækken. Af andre sjove eksempler
fra året 1969 kan nævnes: Et drengehold
ankom til Lyngparken, men nægtede at
spille og nedlagde protest til J.B.U. da der
ikke var omklædningsfaciliteter. Protesten
blev ikke taget til følge og holdet tabte 3-0.
I J.B.U.’s love stod der ikke noget om at en

klub skulle have omklædningsfaciliteter,
men derimod en fodboldbane. En søndag
formiddag kl. 10.00 skulle serie 5 holdet
spille mod en anden nystartet klub B67.
Da kampen blev blæst i gang var der kun
ankommet 8 spillere fra Søndermarken, de
sidste dukkede op i løbet af kampen.
Det sidste referat i protokollen er dateret d.
6. juni 1969 og omhandlede, hvor mange
haltimer man ville søge om i Frederiks.
På dette tidspunkt i 1969, har man sikkert
i både Finderup, Ravnstrup og Hald
Ege talt sammen om både den praktiske
og økonomiske gevinst med en større
idrætsforening.
På et møde i Finderup Forsamlingshus
den 2. februar 1970 stiftedes Ravnsbjerg
Idrætsforening ved en sammenlægning af
idrætsforeningerne i Ravnstrup, Finderup
og Hald Ege. Første formand blev Henning
Sørensen fra Hald Ege. (Se evt. mere på
Ravnsbjerg IF’s hjemmeside)
Specielt tak til Jørgen Harritz Jensen, John
og Kirsten Jensen, Finn og Anna Pallisgaard,
Ole Kidmose, Lars Nielsen, Ole Jensen og
Ravnsbjerg IF for oplysningerne til denne
artikel.
I Hald Ege Samlingen kan man nu se og
læse i protokollen.
Poul Harald Christensen

“Hej alle beboere på Videbechs Allé :-)

Husk, du kan følge Grundejerforeningen Egeskoven på facebook i
gruppen “Videbechs Alle”.
Her kan du bl.a. følge lidt med i hvad der sker på gaden og få
overordnet information fra grundejerforeningen.
Så klik ind på gruppen ”Videbechs Allé” og tryk anmod :-)
På www.videbechsalle.dk, kan du også kan finde yderligere information
om Grundejerforeningens arbejde, vedtægter, indkaldelser mm.
Vi glæder os til at se dig!
Bedste hilsner Grundejerforeningen Egeskoven”
16
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Se her, Alle flittige nisser
fra Julemandens værksted!

Kom og sælg dine hjemmestrikkede julesokker,
hjemmelavede juledekorationer, julekort, julemarmelade, julelys, filtede engle og julepynt,
bedstemors hemmelige småkageopskrift og andet
juleri i vores hyggelige julestue, når
Kulturforeningens Børneudvalg arrangerer

Juletræsfest d. 17. december i Egekværnen.
Tilmelding til salg på 51 51 55 99 (begrænset plads!)

Vi søger også kagebagere af enhver art.
Skriv til malenesmail@mail.dk

Mvh Kulturforeningens Børneudvalg
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Der indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling i Egekværnen
Torsdag den 1. marts 2018 kl. 20.00

i Egekværnen, Videbechs allé 167
med følgende dagsorden:

1
2
3
4

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Valg af formand.
Mogens Ditlev er på valg
5 Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Marianne Højberg og Jesper Boel er på valg
6 Valg af to suppleanter
Michaela Kramb og Nopper er på valg
7 Valg af revisor og revisorsuppleant
Henholdsvis Poul Erik Christensen og Peter Pinderup 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 16. februar 2018.
9. Eventuelt
Kom og giv din mening til kende. Er der noget, der mangler i vores
forsamlingshus? Har du ideer til hvad der skal ske i forsamlingshuset?
For god ordens skyld, skal det nævnes, at Egekværnen er en selvejende
institution, hvor alle med bopæl 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.
18
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Hald Ege Party Crawl
Lørdag den 7. 4. 2018
Besøg 3 forskellige hjem. Spis 3 retters menu. Mød dine dejlige naboer.
Dans i Egekværnen.
Prisen for dette festlige arrangement er 175 kr./person. *
Tilmelding foregår ved at sende en mail til michaela.kramb@gmail.com
Husk at skrive navn på hver deltager + adresse og telefonnummer.

Har du lyst til at være vært for en festlig aften med glade gæster? Du
betaler ikke for at deltage og får et tilskud til maden.
Send en mail med navn, adresse og tlf.nr. til michaela.kramb@gmail.com
Vi skal bruge 10 værter/hjem (plus 2 reserveværter).

Der er 80 pladser som tildeles efter ”først til mølle”-princippet.
Vil du lære nye mennesker fra Hald Ege at kende på en sjov og festlig måde?

Vær med til Hald Ege Party Crawl 2018 som vært eller gæst.

Tilmeld dig senest den 15. 3. 2018
Mange hilsner
Marianne Højberg: 2859 9690
Michaela Kramb: 6017 2905

*Husk at medbringe vin, øl, vand til menuerne i de private hjem. I
Egekværnen er der salg af øl, vand, drinks og vin.
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Hald Ege Kulturforening inviterer til den traditionsrige Nytårstur
Søndag den 7. januar 2018 kl. 13.30. (bemærk tidspunkt)
Vi mødes ved P-pladsen overfor indkørslen til Inderøen

Vores “skovguide” – Skovfoged Steen Bonne Rasmussen vil herefter tage os med på
tur rundt i skoven omkring Gelbækken
Undervejs på turen vil der blive serveret kaffe og kage i det fri.

Tilmelding er ikke nødvendig.
Pris for deltagelse: Gratis for beboere i Hald Ege. Øvrige: 20 kr.

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
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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
Komværkstedsbarakker
og vær med til
en dehyggelig
Schaiers
for alle
optagetarbejdseftermiddag
små fortællinger eller digte. i
forskellige håndværk.forsamlingshuset
De er indrettet,
Men
den egentlige opgave for bladet
Egekværnen
for at de syge, som er håndværkere,
er at oplyse patienterne om danske
kan vedligeholde øvelsen i deres fag,
forhold, dansk historie, dansk litteratur
og forKl.
eventuelt
at
uddanne
nye
håndog billedkunst
og danske
foretagen18 er Egekværnen vært for aftensmad
(hakkebøf
med
bløde
værkere.
–
Alt
dette
og
meget
mere
der,
for
med
pastorens
egne
ord, ”at vi
løg og hvad der til hører). Kan du ikke komme hele eftermiddagen,
viste den utrættelige mand mig på en
fremmede kan kende det land og det
men kun 1-2 timer,folk,
er det
også fint.
af vore spadsereture gennem lejren.
som på så gæstfri måde åbnede
sine arme for os, og lod os finde trøst
Det
viltilvære
dejligt,
hvis duog
kommer
ogtilhjælper!
God
enhver
lejlighed
perfekt
dinlidelser.”
Viborg øl
For håndværkerskolens
vedkommende
og hvile
efter kampens
har man en mængde erfaringer fra en
Opgaverne er meget forskellige, så der er garanteret også en
lignende ”Verwundetenschule” i TüAfslutning
opgave
du kan hjælpe
- Opgaverne
erdeoprydning,
rengøring,
bingen. Der grundlagde
pastormed.
Schaier
Nu ligger
mange bygninger
her. I
maling,af samt
og 150
el-opgaver
samt
i begyndelsen
krigendiverse
en skole reparations-,
(med
dag malemed sine
huse og lejligheder
opsætning
af loftsplader
under
hems
en elev) til uddannelse
af sårede og
og et yndet
sted
i den skønne natur.
lemlæstede soldater, som havde mistet
Vi kan datere Hald Eges fødselsdag til
Vi glæder
et eller andet lem, en arm eller
en hånd. os til
denat5.se
majdig.
1917, og derfor kan vi om få
år fejre byens 100 års jubilæum.
Nu beskæftiger skolen flere tusinde
Egekværnens
Mogens Ditlev
Kai Juhl Jørgensen
mennesker. DerHilsen
er knyttet
mange lærerebestyrelse,
til instituttet, for hvilket pastor Schaier
stadig er den ledende og administrative
kraft. Glad og stolt viste pastoren mig
Nyhed
breve fra taknemmelige elever, som
skrev til ham og fortalte, hvorledes det
gik dem nu, da de ved hjælp af underTøjcontaineren
flyttet til bag
har opstillet ener
tøjcontainer
visningen var blevet udrustet til igen at
Teglgårdsvej
ved
siden
af købmand
de 2 Revas
Revas to containere hos
tage kampen op i tilværelsen.
containere!
Hessum.
Blå Kors hjælper mennesker med
Lejrbudskabet ”Lagerbote”
alkoholproblemer, deres børn og
Da jeg trådte ind i pastor Schaiers væandre udsatte i Danmark.
relse, sad han ved bordet og skrev på

Pålægs-

Torsdag den 19. april 16-21

kagemand

Stor pålægskagemand
- nok til
15 personer.

400,-

Bestilles på
8725 1822

APRIL 2013 • 17
”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

ens
Kulturforening
i
indbyder igen

Børneudvalg
s
år til alletider

T
S
E
F
S
N
V
A
L
E
FAST r alle i Hald Ege
fo

SØNDAG D. 11. FEB
. 2018
STED: Hald Ege Kirke
& Sognehus

☆ Kl. 14.00 V
elkomst og s
tart i kirken
☆ Kl. 14.30 Tø
☆
ndeslagning
(u
dendørs) ☆
☆ Kattekårin
g (indendørs
) ☆ Hygge ☆
☆ Saftevand
kage
☆ fastelavns
b
oller ☆ Kaff
te ☆ Kåring
e&
af bedste udk
læ
dning for bå
børn & voksn
de
e ☆ Vi ses! ☆
Gratis entré
☆
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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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