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Det selvejende lokalblad Hald Vind
udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv.
Redaktionsmedlemmerne er p.t.:
Finn Brøndum (ansv.)
Teglgårdsvej 6, 8663 8293
finnbrondum@gmail.com

Søndag 3. juni 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 (vedhæft).
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
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haldvind@gmail.com
God læselyst!

Lederen foråret 2018
Sibirisk i vælde er kulden nu, hvor
vi skriver det, der skulle være en
forårs-leder. Kulden er kommet
med blæst, så vindstille; med hyl,
pludselig isnende tavshed. Så
kigger solen frem, mennesker søger
ud, strålerne smyger sig næsten
blidt om kroppene, lokker ud i
skoven, ned ad jernbanen, nærmest
idyl. Men så slår kulden til og
giver med ishænder en syngende
lussing. I et vanvidssyn høres fløjt
fra letbanetoget, skinner er lagt ud,
børn og ældre snubler, springer
panisk ned på den nyanlagte alt for
lave sti langs banen. Hvad er det
dog! Så er det ovre igen. Bare et syn.
Man kan stadig gå på jernbanestien,
letbane, skinner, sådan noget pjat!
Puha, tænker jeg. Nu vil jeg ikke

have mere kulde og sibirisk vanvid.
Lad der komme forår, varme,
fuglesang, blomster. Lad os få
lyst til at demonstrere mod de der
letbaneplaner. Vi vil have stien for
os selv, gå, løbe, cykle, trille med
barnevogne, små børn trygge på
vores sti. De kan køre letbanen
til Århus hvor den kommer fra.
Åh nej, nu var det syn der jo igen. Jeg
må ind i varmen. Få brændeovnen
tændt. Det skal nok gå, tænker jeg.
Foråret, det kan ingen tage fra os. Vi
får energi. Vi lader os ikke køre over.
Læs inde i bladet sidste nyt om
letbanen i Hald Ege, og vær beredt.
Redaktionen ønsker alle
GODT FORÅR
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Nyt boligbyggeri
i/ved Hald Ege
Som det vil være de fleste bekendt, så har
Viborg Kommune fremlagt foreløbige
planer for nyt boligbyggeri i 4 områder
i Hald Ege og langs Egeskovvej.
De 4 områder fremgår af billedet.
Område 1 nord for Nonbo Enge ud mod
Vejlevej har tidligere i 2014 været til
fordebat – der er planer for bebyggelse
af ca. 150 boliger, tæt-lav og såvel ejersom lejeboliger.
Hovedproblemer i område 1 er dels at
bebygge dette grønne område, dels at
det krænker beskyttelseslinier langs
Kolbækken, og at det afskærer en faunapassage fra Hedeplantagen og ud
til søområderne, Vedsø og Hald Sø.
- Endvidere vil det betyde en stærkt
forøget trafik ad Kolbækvænget, som
slet ikke er bygget til dette.
Område 2 udgøres i dag af hele det
grønne græsningsområde mellem Egeskovvej og Alhedestien, som rideskolen
benytter til deres heste. Der er løse
planer om ca. 100 boliger på området.
Hovedproblemer vedr. område 2 er
atter bebyggelse af dette grønne område
mellem Viborg by og Hald Ege,og det er
da også i kommuneplanen udlagt som
grønt, rekreativt område. Endvidere
er der adskillige fredede gravhøje i
området med bebyggelseslinie på 100
m og en bebyggelse vil også krænke
skovbyggelinien. - Og inddragelse
af dette græsningsområde vil være
næsten en katastrofe for rideskolen,
4
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da der i dag er store krav til forholdet
mellem antal heste på rideskolen og det

græsningsareal, der er til rådighed.
Område 3 er hele granbevoksningen
mellem Egeskovvej og Alhedestien,
og fra græsningsfolden og hen til
den store gang/cykel/ride-sti mellem
Egeskovvej og Alhedestien, incl. boligen Egeskovvej 1. – På dette område
har akitektfirmaet LABAN projekteret
2 rækker sammenhængende 2-etagers
kædehuse på flere hundrede meters
længde langs Alhedestien, og ud mod
Egeskovvej 5 punkt/højhuse i op til 4
etager. – I alt ca. 118 boliger.
Hovedproblemerne i område 3 er denne
voldsom bastante bebyggelse af et
naturområde, og så er der selvfølgelig
også adskillige fredede gravhøje i
området.
Område 4 er et lille område for enden af
Kolbækvænget ned mod kolonihaverne
– 4 parceller, som er grønt område

i dag, men ”spontan” legeplads for
kolonihavebebyggelsen.
Der har været afholdt 2 velbesøgte
borgermøder om planerne med
næsten enslydende kritik af planerne.
- Indsigelsesfrist er overstået, og ved
fristens udløb var der indkommet
30 individuelle indsigelser og 487
underskrifter mod hele eller dele af
planen
.
Byrådets
Tekniske
udvalg
og
Økonomiudvalget vil nu behandle
planer og indsigelser – der må forventes
resultat i løbet af et par måneder; hvis
planerne trods indsigelser alligevel
accepteres, vil der blive afholdt nyt
borgermøde om en evt. ny lokalplan.
Men hvis du vil påvirke processen til
da, så kontakt en byrådspolitiker, og
forklar, hvad du mener.
Arne Dyekjær

Egeskovvej

APRIL 2018
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Letbanen

Mange har sikkert hørt om planer vedr.
anlæggelse af en letbane på det nedlagte
jernbanespor fra Viborg til Herning. Vi
vil gerne belyse det nærmere, men ved
redaktionens slutning er det så nyt, at flere
byrådsmedlemmer ikke har nået at sætte sig
ind i det. Heldigvis kan Johanne Nygaard
fra Landdistriktsudvalget hjælpe os:

“På den strækning kan jeg se, at der er
to muligheder indtegnet: En nyanlagt sti
parallelt med banestien, hvilket kræver
fredningmyndighedernes godkendelse af
strækningen gennem den fredede egeskov,
hvor der skal fældes en del, eller en udvidelse
og forbedring af stierne fra Viborg centrum
gennem Hald Ege ud til Herningvej.”

“Det er rigtigt, at vi har modtaget materiale
om en letbane på det gamle tracé. I udvalget
har vi planerne på vores dagsorden til et
møde først i april, og vi vil nok se positivt
på de udviklingsmuligheder, det giver i
de små bysamfund på strækningen. De
gamle stationsbygninger vil jo også få
nyt liv! Desuden ved jeg, at Klima- og
Miljøudvalget vil være positive, under
henvisning til CO2-besparelser ved
nedlæggelse af bustrafikken.”

Vi kan desværre ikke få tracékortet tilsendt,
men JN kan fortælle os, at letbanen vil
fungere som bybus fra Viborg helt ud til
Herningvej. Der vil være følgende stop
/ stationer på vejen gennem Hald Ege:
Rideklubben, Solvang, Teglgaardsvej,
Trinbrætvej (hvor stoppestedet genopføres
i sin oprindelige udformning), Hald
Ege Skole, Ravnsbjergvej, og endelig
Bækkelund.

Vi spørger JN om, hvad der skal blive
af den gående og cyklende trafik, især på
Banestien gennem Hald Ege, som er meget
benyttet, bl. a. af skolebørn.
6
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“I tilknytning til de kommende byudvidelser
ved Hald Ege synes jeg, at en letbane vil
få det hele til at hænge sammen,” slutter
Johanne Nygaard.
Pia Ellegaard

HALD EGE
SOMMERFEST 2018

- sæt X i kalenderen første weekend i juni
Vi arbejder på indholdet, men kan allerede nu breake:

Lørdag 2. juni:
Fælles morgenbord i teltet - et væld af sjove og
spændende aktiviteter for ALLE ALDRE hen over
dagen
- aftenfest for de voksne inkl. lækkert mad og
skøn dansemusik fra PARKLIFE som i husker fra
jubilæumsfesten i ´17.
Hvis der er energi, overskud og ideer til det, er der
også mulighed for aktiviteter fredag og søndag
Vi er allerede et lille FESTUDVALG sammensat på
tværs af byen, men vil gerne være flere og har DU lyst
til at bidrage med ideer, aktiviteteter eller hjælp,
kontakt da Ole på carlsen.nielsen@mail.dk eller på
tlf. 25481325. Vi venter på DIG!

APRIL 2018
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Nytårstur i Hald Ege

Søndag den 7. januar afholdt Hald
Ege Kulturforening den traditionsrige
nytårstur.
Mødestedet var i år P-pladsen overfor
Inderøen. Næsten 50 Hald Ege borgere
var mødt op til turen.
Turen gik ad snirklet rute forbi
Ravnsbjerg og videre ad stien langs den
sydlige side af Gelbækken,
Undervejs blev den medbragte kage og
kaffe blev indtaget.
8
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Skovfoged Steen Bonne Rasmussen,
som var guide på turen, fortalte undervejs
om naturen o g Skovstyrelsens arbejde
i skoven.
Alt i alt en hyggelig og informativ tur
med høj solskin og koldt vejr i skyggen
Mogens Ditlev

Sæt X i kalenderen
Hald Ege
Affaldsindsamling
Søndag
22. april
fra 9-12

Lad os sammen gøre Hald Ege – Hel Ren ved at indsamle papir, glas,
øldåser, plastik og meget andet affald, som ligger i skoven, på stier og
langs gader og fortove.
Vi mødes 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).
Efter indsamlingen serverer ”Egekværnen” og Hald Ege Kulturforening
øl/sodavand/kaffe og pølser til alle affaldsindsamlere.
PS: Husk evt. selv et par handsker.
Har du spørgsmål, så ring til Bodil på tlf.: 25531147
APRIL 2018
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Nye skilte i Egeskoven

Efter at typograf Peter Madsen, Videbechs
alle, og jeg for nogle år siden fabrikerede
og opstillede bænke langs banestien fra
lidt øst for Nonbo Idrætspark og til lidt
vest for Bækkelund, samt efter at jeg
havde fået udskiftet et skilt på Midtervej,
der var knækket pga en påkørsel af en
stammetransport, blev jeg af statsskovfoged
Steen Bonne Rasmussen opfordret til at
forny de efterhånden medtagne skilte, der i
1937 blev opstillet af fam. Røhr Lauritzen,
Demstrupgård, for at patienterne på ”Kuren”
kunne finde rundt i skoven.
Jeg vidste nok ikke hvad jeg gik med til, for
det blev et meget omfattende arbejde.
10
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Det var meningen, at Chr. Røhr Lauritsen
skulle afstive de gamle stolper med jern pga
råd ved jordoverfladen, og jeg skulle stå for
skiltepladerne. Der skete jo desværre det
værste, der kunne ske, kræften tog Chr. i en
alt for ung alder.
Jeg talte så med Chr.`s broder Anders Røhr
Lauritzen som syntes, at jeg skulle udskifte
alle stolperne, når jeg nu var i gang.
Gårdejer Chr. Nors, Rishøjgård, som ejer
en del af egeskoven, donerede herefter de 7
træer der skulle bruges til nye stolper.
Sammen med Niels Peter Johansen,
Hasselvænget skovede vi så de nødvendige
ca. 70 år gl. egetræer, og ved hjælp fra

Jeg havde så pladerne med til Bornholm,
hvor en snedker i Vester Marie fræsede
bogstaverne ud på en CNC-styret maskine.

Poul Erik afbarker stolper
Frode Gaardsdal, Egeskovvej, blev træerne
slæbt ud til farbar vej med en af hans
veterantraktorer.
Herefter kørte Niels Peter og jeg stolperne
til Naturstyrelsens lager på Krathusvej, hvor
de skulle ligge til tørring. Senere hjalp Erik
Jensen, Nonbo Hede, mig med at afbarke
stolperne.
De skovede træer var ikke tykke nok til brug
for skilteplader, hvorfor statsskovfogeden
gav mig tilladelse til at skære nogle stk. af
betydeligt ældre rodender fra træer fældet
ved Finderupvej.
Disse meget tunge kævler kørte Niels
Peter og jeg ind til Sørensen & Lynggaard,
hvor deres Peter Østergaard savede dem
op i passende pladetykkelser på deres
transportable savværk.
Efter tørring hjalp Peter Madsen mig med at
save pladerne til og afrunde enderne.
Herefter blev pladerne kørt gennem en
afretter og pudsemaskine af Jeppe Buus,
Hasselvænget.

Sådan så nogle af de gamle skilte ud

Nyt skilt
APRIL 2018
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Erik afbarker stolper
Denne snedker skulle kun have ca. det halve
af, hvad der blev forlangt i Jylland.
De 4-kantede aflange huller i stolperne til
skilte fik jeg skovarbejder/naturvejleder
Bo Kjær Jørgensen til at skære med sin
motorsav, det var lidt af et kunststykke.
Herefter fik jeg igen hjælp fra Frode
Gaardsdal og hans traktor til at trække
de endnu ikke knækkede 3 gl. stolper op,
ligesom han trak 1stolpe fra Hulvejen op på

Poul Erik arbejder med opsætningen
12
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Erik ved opsætning
”Det Høje”, hvilket ikke var muligt uden en
4hjuls trukket bil eller lignende. De øvrige
stolpestumper har Erik Jensen og jeg gravet
op med håndkraft, ligesom vi har gravet
eksisterende huller dybere.
Da der var så meget vand på stierne, fik
jeg Frank Møller, Ø Vandet, til at køre 2 af
pælene ud i skoven med sin 4hjuls trukne
bil.
Herefter har Erik Jensen og jeg monteret
og opstillet skiltene i november 2017, 80 år
efter de første blev opstillet.
Tak for al hjælp og for økonomisk støtte
af Hald Ege Grundejerforening og Grundejerforeningen Egeskoven.
Poul Erik Larsen, Granvænget
PS Den bænk på banestien tæt ved
Egeskovvej, som er blevet påkørt af en
snerydningsmaskine, vil jeg sammen med
Erik Jensen få genopstillet her i foråret,
da jeg har genfundet siddepladen, og jeg
regner med, at statsskovfogeden kan finde
stolpetræ og bæringer.

25.000 kr.
– hvad skal vi bruge pengene til?
I forbindelse med vores 2. plads ved nomineringen til årets lokalområde i
efteråret 2017, vandt Hald Ege jo 25.000 kr.
I december nummeret af Hald Vind bad jeg Hald Ege borgere om at
komme med gode ideer til hvad pengene skal bruges til.
Jeg indtil nu modtaget følgende forslag:
•

Tilskud til belysning af Kirkestien

•

Borde/bænkesæt ved Hessum Park

•

Bålplads ved Hessum Park

•

Shelter ved Hessum Park

•

Opslagstavle ved Hessum Park i det Sydvestlige hjørne ved Egeskovvej

•

Tilskud til underholdning ved Hald Ege Sommerfest 2018 (f.eks.
A.M. Helger/P. Larsen)

For at finde ud af, hvad pengene skal bruges til
inviteres beboere I Hald Ege til møde

Tirsdag den 10. april kl. 19
i Egekværnen
Venlig hilsen Mogens Ditlev

APRIL 2018
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Det Slesvigske Standur
Elly Nielsen, Odinparken i Viborg,
har foræret Hald Ege Samlingen et 2,5
meter højt standur, som stammer fra
hendes onkel, Christen Christensen,
Hald Ege.
Standuret var lavet af fineste egetræ af
Hein D. Freese i Altona ved Hamburg.
Standuret har været udstillet på Viborg
Museum som en del af det indbo,
som museet overtog i 1940’erne efter
Christen Christensen, som døde i 1941.
Hans møbler og oldtidssamlinger
testamenterede han til Viborg museum,
som indtil 2008 har udstillet dem. En
ny museumslov i det år påbød alle
egnsmuseer kun at rumme genstande,
der er typisk for egnen.
Derfor blev hele møblementet, der
stammede fra Slesvig-Holsten, leveret
tilbage til familien, som afholdt en
auktion over møblerne.
Elly Nielsen har i en halv snes år haft
standuret stående i sin stue.
Da ingen af familiens arvinger har
ønsket at overtage det høje standur, har
arvingerne tilbudt Hald Ege Samlingen
det store ur, og det står nu i udstillingen
til glæde for de besøgende.
Hvem er Christen Christensen?
Han var født i 1866 i Gårsdal ved
Ravnstrup og døde i 1941 i Hald Ege.
Han var uddannet tømrer, hvorefter
han i en alder af 25 år ”gik på valsen”
som naver i Europa, som mange unge
håndværkere gjorde dengang. Han kom
14
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dog aldrig længere end til Pinneberg ved
Hamburg, hvor han i 20 år arbejdede
som tømrer/snedker, og i de næste 25 år
var han ejer af en antikvitetsforretning i
Pinneberg.
Han blev gift med Mathilde Subbe, der
var krigsenke fra første verdenskrig,
men ægteskabet var barnløst. Mathilde
døde i 1935, og Christen, der var 69 år,
flyttede tilbage til Danmark og slog sig
ned i det nybyggede hus på Egeskovvej
1A. Huset skulle være så stort, at der
var plads til de mange møbler, som han
bragte med til Hald Ege.
Der skulle også være plads til hans to
brødre: den 2 år yngre Jens, der var
landmand, og den 5 år yngre Christian,
der var murer. De tre brødre boede
nu sammen i det store hus. Jens og
Christian var begge ungkarle.

hvor de mange møbler har været
udstillet.
En del har dog pga. pladsmangel været
i magasin. Endvidere har der været en
mængde oldtidssager fra både sten- og
bronzealder, som han har indsamlet
eller har købt gennem hele livet. En
samling af porcelæn og fajance var der
også udstillet.
Mange fund i det midtjyske har nu fundet
sin plads i Museet. Viborg museum har
beholdt hele oldtidssamlingen, men
man har nu tilbageleveret møblerne.
Kai Juhl Jørgensen

Hvad er Den
Christensenske Samling?
Fra midten af 1940’erne og til 2008 har
der i Viborg Museum været en afdeling
med ”Den Christensenske Samling”,

“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”
APRIL 2018
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Arbejdseftermiddag i
Egekværnen
Kom og hjælp dit forsamlingshus!
Bestyrelsen i Egekværnen vil gerne have hjælp til lidt
oprydning og diverse reparations- og malerarbejde
i Hald Eges forsamlingshus.
Derfor vil vi gerne se dig til en hyggelig arbejdseftermiddag

Onsdag den 19. april kl. 16-20
Kan du ikke komme kl 16 eller kan du ikke hjælpe til kl. 20,
er vi glade, hvis du kommer en time eller to

Kl. 18 serverer Egekværnen aftensmad
(den traditionsrige menu:
Hakkebøf med bløde løg og hvad der til hører)
Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen Egekværnens bestyrelse

16
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Fastelavnsfest i Hald Ege

Søndag d. 11. februar 2018 blev der afholdt
fastelavnsfest i Hald Ege Kirke for byens
børn og voksne. Efter sidste års succes havde
Kulturforeningens Børneudvalg og Sognepræst
Hanne Rytter igen i år stukket hovederne
sammen og arrangementet i år blev også en stor
succes.
Da klokken nærmerede sig 14.00 slog
kirketjeneren dørene op til kirken, som langsomt
fyldtes op med sære og skønne, skøre væsner fra
en anden verden - hårfagre pelsdyr i neonfarver,
yndige isprinsesser, levende dukker, farlige
monstre og vampyrer, fabeldyr og smukke
magiske heste med regnbuehår, pokemons,
minions, levende kaffeborde, tegneseriehelteog heltinder, cowboys, indianere, bier og
sommerfugle.
Velkomsten var som sidste år planlagt som et
oplæg af Præsten, men stakkels Hanne Rytter
måtte, efter at have gennemført yderligere 2
gudstjenester på dagen, endeligt kapitulere til
smerterne efter en større kæbeoperation og
melde afbud til festlighederne.
Kulturforeningens Børneudvalg bød derfor selv
velkommen og sammen sang alle de spraglede
kirkegængere samtlige sange på det medbragte
sangark, der hvert år har været i spil til fastelavnsfesten - smukt akkompagneret af store
bløde snefnug der faldt udenfor og kunne agere
blomstersengen i Sebastians Anemonesang.
Som afslutningssalut fik alle de udklædte unger
taget til at lette på kirken, da de af fuld kraft
brølede “BALLADE” i fastelavnssangen - med
håbet om at præsten hjemme i sygesengen ville
kunne høre hvem, der lavede ballade i kirken :-)
Udenfor fulgte en festlig tøndeslagning i
Atriumgården - anemonerne var smeltet bort
igen. En masse utroligt stærke børn gjorde kål
på tønderne og 3 sæt kattekonger & dronninger
blev fundet, før følget trak ind i varmen i
Sognehuset. De stærkeste børn, de yngste, havde
fået den sværeste tønde, men med stor glæde og

ihærdighed gjorde de sikkert og sejt kål på den,
så forældrene kunne komme ind i varmen.
I sognehuset havde lokale frivillige bollebagere
bagt masser af de lækreste fastelavnsboller i
forskellige former, smage og farver, så alle
munde kunne mættes. Søndermarksbageren
havde også givet en portion boller, Kirken
sponsorede kaffe & te og Rema 1000 havde
hjulpet med slik til slikposer og fastelavnsris og
der blev serveret saft og kager til store og små.
Som et nyt forsøg kunne man i år afgive sin
stemme på hvem i de fire aldersgrupper, der skulle
vinde prisen for bedste kostumer. Præmierne gik
til en meget smuk enhjørning i yngste gruppe,
en dejlig blødpelset humlebi i mellemste gruppe,
en levende og gennemført barbiedukke hos de
ældste børn og en forrygende udgave af The
Muppets hos de voksne, der kvitterede med
Manamanasangen som tak. Hos sidstnævnte var
begge kostumer utroligt veludført syet helt fra
bunden af Marie-Louise Højer Jensen, der kunne
skimtes inde i mulen på den lyserøde muppet.
Sognehuset var fyldt til randen med dejlige glade
børn og voksne, der råhyggede sig og slog lejr på
gulvet, da stolene slap op. Der var stuvende fyldt
og en fantastisk dejlig stemning.
Vi i Kulturforeningens Børneudvalg vil meget
gerne takke kirken, bolle- og kagebagere,
sponsorer og hjælpere og alle de fremmødte
familier, børn og voksne for en helt forrygende
dag.
Igen bliver vi slået af den store varme og
opbakning, vi bliver mødt af, og alle de herlige
skøre og søde mennesker, der bor i denne lille
by. Så er det altså ingen sag at holde en fest - vi
glæder os allerede til næste år!
De bedste hilsner fra Tintin, Tiger-Lilly,
Motor Mille og den lilla Minion (Malene B.,
Malene A. Majbrit og Sidsel)
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Referat fra generalforsamling i Egekværnen
Torsdag den 1. marts i Egekværnen
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Valg af dirigent
Axel Kristiansen blev valg til dirigent
Aflæggelse af formandens beretning
Mogens Ditlev orienterede om, at der i 2017 var indkøbt nye cafeborde og at der
er kommet rustfri stålplade på det sidste rullebord.
I forbindelse med rensning af tag for mos og alger, er det konstateret, at flere tagplader er ved at smuldre. Der er derfor igangsat en proces om at få lagt nyt tag på
Egekværnen. Det er usikkert om Viborg Kommune og Sct. Jørgen også vil have
renoveret deres del af taget. Egekværnen har fået økonomisk tilsagn om 200.000
kr. til renovering af taget. Dette beløb skal anvendes i 2018. Det vil derfor meget
hensigtsmæssigt om taget blev skiftet i 2018. Egekværnen forventer under alle
omstændigheder at renovere den del af taget over Egekværnen.
Herudover er der planer om i nærmeste fremtid at montere lyddæmpende materiale mellem søjler i salen på begge sider. Herudover skal der monteres loft på det
udvidede stykke af hems til stole og borde.
Aflæggelse af regnskab
Søren Kristensen fremlagde regnskab for Egekværnen. Mogens Ditlev fremlagde
endvidere regnskab for 100 års jubilæet, Arrangementet Kunsthallen og Hald Ege
samt arrangement i forbindelse med Årets Lokalområde.
Valg af formand
Mogens Ditlev blev genvalgt til formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Marianne Højberg og Kjeld Lysdal blev valgt til bestyrelsen. Herudover består
bestyrelsen af Søren Jul Kristensen og Jeppe Buus Nielsen
Valg af suppleanter
Michaela Kramb og Nopper blev valgt som suppleanter
Valg af revisorer
Poul Erik Christensen blev valgt som reviser og Peter Pinderup blev valgt som
revisorsuppleant
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
Eventuelt
Det blev drøftet, hvad Hald Ege skulle bruge de 25.000 kr. til, som byen havde
fået i forbindelse med 2. pladsen ved arrangementet ”Årets lokalområde”.
Mogens orienterede om at han havde modtaget forslag, som omhandlede mere
lys på kirkestien, borde/bænke ved Hessum Park og bålplads på Hessum Park.
På generalforsamlingen kom der forslag om, at der skulle etableres en infotavle
ved Egeskovvej, hvor Hessum Park begynder.

HALD VIND

Litteratur og Lækkerier
Hald Ege kulturforening inviterer til Litteratur og Lækkerier

Tirsdag den 18. september kl. 19
i Egekværnen, Videbechs Alle 167
Viborg Bibliotekerne kommer og fortæller om litteratur
der er fyldt med store personligheder, og om dét at skabe
sig selv og have en stærk og velforankret identitet.
De fortæller om de mest interessante biografier og
romaner fra hylderne.
Bøger om skelsættende begivenheder, som har været
afgørende for hovedpersonernes liv, og om skæve
eksistenser, der bare har levet livet lidt anderledes.

Til bogintroduktionerne vil Lahvino komme og servere
forskellige gintyper for os.
Billetpris: 60 kr
Billetter sættes til salg senere på året på viborgbib.dk,
men hvis du/I allerede nu vil være sikker på at få billet, så
kan billetter købes ved indbetaling af entre via Mobile Pay
på 40705858 - skriv i tekstfeltet ”Litteratur og Lækkerier”
Mogens Ditlev
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Det handler om musik!
Har du lyst til at være sammen med andre
og det omkring musik,
så mød op d. 13 marts i Hald Ege kirke kl. 15. 30
Hilsen arrangørerne

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
Schaiers
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alle
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eller
digte.
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og foretrækker i stigende grad holdtræning skyldes især, at NaturFitness aldrig
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vedligeholde
øvelsen
i
deres
fag,
forhold,
dansk
historie,
dansk
litteratur
fokus
er
sjove
oplevelser,
samarbejde
og
- der udfordrer styrke, puls, balance,
og
for
eventuelt
at
uddanne
nye
håndog
billedkunst
og
danske
foretageneffektiv
træning
og
så
gør
det
ikke
noget,
koordination og psyke. I landsbyen Hald
hvisfor
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har ekstra
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værkere.
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pastorens
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ord, ”ateller
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fordi
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er danskernes
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arme for os, og lod os finde trøst
at dyrke motion. Det viser den seneste sine
Motivation
God
til enhver
lejlighed
og
perfekt
til dinlidelser.”
Viborg øl
For
håndværkerskolens
vedkommende
hvile
efter kampens
undersøgelse
af danskernes
idrætsvaner
fra og
Mikkel startede NaturFitness i Hald Ege,
Idrættens
Analyseinstitut.
har
man en
mængde erfaringer fra en
fordi han syntes at det var oplagt, at lave et
Løb og mountainbike
er stadig to af
de mest Afslutning
lignende
”Verwundetenschule”
i Tülokalt udendørs træningstilbud – i stedet for
benyttede
til at Schaier
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Dermotionsformer
grundlagde pastor
ligger
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mange
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bilen
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center her.
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vinder dag
i begyndelsen
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en skole (med
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huse og lejligheder
Erfaringer
med 150
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”Siden vi lancerede NaturFitness for et år år fejre byens 100 års jubilæum.
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og kombineret det med leg og
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er knyttet
mange
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hård træning. “For at få folk ud af døren og
til instituttet, for hvilket pastor Schaier
stadig er den ledende og administrative
kraft. Glad og stolt viste pastoren mig
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breve fra taknemmelige elever, som
skrev til ham og fortalte, hvorledes det
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flyttet til bag
har opstillet ener
tøjcontainer
visningen var blevet udrustet til igen at
Teglgårdsvej
ved
siden
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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

Intensiv træning i det fri vinder frem

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

ud at motionere, handler det om motivation.
Hvis Ikke folk kan finde en god grund til at
komme afsted, så kan træningen være nok
så god. Så ved at motionere sammen, med
det gode humør, grin og kammeratskab der
opstår, giver det et par grunde mere til at
komme afsted”.
NaturFitness forebygger skader
For 51-årige Jørgen Bentsen er dagens
træning første bekendtskab med NaturFitness. Synet af det gennemblødte hår
vidner om, at pulsen i hvert fald kom i
vejret.
”Det er skide fedt! Jeg løber meget, og
derfor er det her genialt at kombinere med,
fordi jeg blandt andet får trænet mave og
arme. Det fedeste var den afsluttende Tabata
(højintens cirkeltræning, red.).”
Jørgen blev lokket med til NaturFitness
af sin nabo Thomas Loberg på 46 år, der
har været med fra starten. Efter et år med
NaturFitness kan han konstatere færre
skader end normalt: ”Jeg har ikke de samme

belastningsskader, som jeg plejer, og også
et andet overskud.”
Motion i naturen
“Hvis vi kan lave motion om fra at være en
pligt eller noget der bare skal overstås, og
til at det rent faktisk er en lille oplevelse,
der giver overskud og godt humør, så
er NaturFitness lykkes”. Derfor mener
Mikkel også, at målet er at træne udenfor
hele året, på en sjov og afvekslende måde.
Der er derfor i fællesskab med Hald Ege
Idrætscenter, ved at blive bygget et område,
der sammen med de naturlige forhindringer,
skaber en rigtig god facilitet for god varieret
motion.
NaturFitness starter nye hold
NaturFitness i Hald ege træner udenfor fra
uge 15 på lukket hold, hvor tilmelding er
nødvendig.
Mere info og tilmelding findes via:
www.ravnstrupkfum.dk & kortlink.dk/t7t4

APRIL 2018

•

23

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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