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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 (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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haldvind@gmail.com
God læselyst!

Lederen sommer 2018
Hvad kan man finde i Hald Ege?
Forsvundne borde og fodboldmål,
spredte glasskår, cykler, billetter,
tasker, hjælp til vaskemaskine og
fodlister, en kraftig cykellås med
kode, katte, samkørsel. Alt dette er
blot et lille udpluk fra maj måned
på facebook/Hald Ege Diverse, og
det vidner om et lokalsamfund af
spredere og samlere, med livlig og
hjælpsom kommunikation.
Heldigvis er ikke al
kommunikationen i Hald Ege
virtuel. Så langtfra!
Der er samvær og aktivitet
både i idrætscenteret, kirken og
Egekværnen. I skrivende stund er
sommerfesten lige oppe over, og

det tegner til en weekend i fulde
omdrejninger og fuld sol. Hvis
det bliver for hyperaktivt, er der
mulighed for at få pulsen ned ved
yoga i det grønne.
Nu går det mod Skt. Hansbål og
midsommer. Med digterpræsten
Bent Lumholts ord:
Nu’r de lyse nætter lysest mulig.
Nu’r de første stikkelsbær på vej.
Nu’r de unge damers ynde grulig.
Nu’r de gyldne som en flæskesteg.
Det kan man heldigvis også finde i
Hald Ege.
Vi ønsker alle en fin sommer!
Redaktionen

JUNI 2018
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Sol, smil og sommerfest i Hald Ege

Inspireret af Jubilæumsfesten sidste år
i maj, tog Hald Ege Kulturforeningen
initiativ til at byen igen skulle have
en rigtig sommerfest - og således blev
lørdag d. 2. juni 2018 meldt ud og
plottet ind og planlægningen gik igang.
Med mange ildsjæle, Kulturforeningen
i front, frivillige kræfter og hjælpende
hænder i skøn forening blev Hald Ege
Sommerfest 2018 en realitet, der kom
til at strække sig over 3 dages fest, med
lørdag d. 2. juni som omdrejningspunkt.
Fredag 1. juni holdt Børneudvalget
Sodavandsdiskotek for byens børn som
4
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optakt, hvor over 105 børn og deres
forældre festede i Kværnen - et stort hit!
Samme dag blev det store festtelt
sat op uden for Egekværnen - parat
til at rumme omkring samme antal
kommende sommergæster som til
børnediskoteket. Der blev sat grill op,
fadølsanlæg og flagstænger, så alt var
klar parat til en festlig sommerdag og
fest d. 2. juni.

og parasoller! Et fantastisk flot og
spændende udvalg af boder - så det er
vist ikke sidste gang et lignende marked
afholdes i byen.
Dejlig kold fadøl blev skænket fra
Kværnen og blev det hele nu alligevel
lidt for køligt, var det godt, man kunne
holde varmen omkring grillen, hvor
der var godt gang i gode grillere og de
lækre pølser fra Højslev Slagteren.

Festdagen oprandt og lørdag morgen
var der morgenkaffe i Teltet, hvor over
100 mennesker kiggede forbi til gratis
rundstykker, hyggelig stemningsmusik,
snak og en lille én til morgenkaffen.

På græsplænen bag Egeskovens
børnehave var Børneudvalget rykket
ind med balancebaner og gå-på-line for
både børn og fædre, samt stylter, gratis

Mens morgenkaffen blev indtaget,
rykkede over 20 loppemarkedsboder
ind på P-pladsen bag ved Egekværnen
og Friskolen, parat til det store
loppemarked. De stegte godt i solen,
der bragede ned fra en skyfri himmel.
Tak til opfinderen af sommerhatte
JUNI 2018
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popcorn, tombolaboder og fiskedam,
der var et absolut hit blandt byens børn.
Man mødte mange flotte tigre på fri fod
denne sommerdag - de fleste kom fra
ansigtsmalingsboden - og stærke børn
gik til den med dåsekast, flødebollekast
og det muntre køkken. Klokken 12.00
og 13.00 tryllede Troldmanden Falo for
de mange børn, både med ild, magiske
poser og tørklæder der forsvandt - et
stort hit!
Klokken 14.00 var der udendørs yoga
på græsplænen omkring klokkestablen,
anført af Rie Skov. Her rykkede 20
yogier ind til skøn sommeryoga i
solskinsvejret, en kombination som
skabt til hinanden.

6
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Op mod aften begyndte byen igen at røre
på sig. Cykelstier og fortorve befolkedes
tættere og tættere af sommerklædte
mennesker med forventningsfulde
smil, der alle bevægende sig i samme
retning, ned mod Kværnen, mod
aftenens sommerfest.
Festen i Teltet emmede af sommer og
glade mennesker. Her blev liflige dråber
af rosé og hvidvin nydt, suppleret med
kolde fadbamser til den lækre grillede
bov og farverige salater. Stemning,
snak og sommer!
Parklife spillede op inde i Egekværnen
og der blev danset og svedt og
ginbatteriet blev affyret - et stort hit! En
skøn og glad sommerstemning - frække

chicks og friske fyre - hvide skjorter og
smukke dansende kvinder med bare
tæer i farverige flotte sommerkjoler.
Søndagen, dagen derpå, forløb stille.
Der var indbudt til fælles cykeltur fra
kværnen kl. 11.00 og der blev ryddet op
i alle afdelinger, hilst på hinanden og
der nydt den stille søndagsstemning,
mens sommersolen stadig kælede for
juni måneds første weekend. Solvarmt,
smukt og stille.
Man fornemmede at sommersmilet
stadig lå over byen, denne søndag.
--På vegne af Sommerfestudvalget,
Børneudvalget & Hald Ege Kulturforening
- tusind tak for en dejlig Sommerfest 2018!

JUNI 2018
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Børnediskotek i Egekværnen

De yngste til disco
I forbindelse med Hald Ege Sommerfest,
indbød Kulturforeningens Børneudvalg,
som enoptakt til lørdagens festivitas, til det
sodavandsdiskotek for alle byens børn i
Egekværnen, fredag d. 1. juni.

forældre og børn - og den allerinderste
kreds på 3-4 piger havde selv helt styr på
futtoget. Skønt at se aldersgruppen 0 år til
Børnehave-alderen i fuld vigør - de kan
bare det der med at feste!

Festen var opdelt så hver aldersgrupper
havde sit separate tidsrum.
Kl. 17.00 åbnedes dørene for de allermindste
discoprinsesser og balløver, der ankom i de
stiveste puds med forventningen lysende
ud af øjnene. Straks fløj de på dansegulvet
med mor og far og hinanden til en særlig
goddagsang, og så blev der ellers rocket
igennem til bl.a. Bamse og Kyllings
regnvejrssang, Mariehønen Evigglad og
“Der er ikke mere mææææælk” - der blev
leget med balloner og der blev danset en
flot boogie-woogie i en lang kreds for både

Kl. 18.00 vinkede de mindste farvel og
godnat og overlod nu dansegulvet til de
lidt større børn fra 0.-3. klasse. Også her
var stemningen og discodresset i top - de
fleste betalte helt selv entréen og modtog
den særlige partybillet med 4 stempelfelter,
der gav frit valg i baren - drinks, snolder,
popcorn eller chips. Der blev foretaget
mange velovervejede valg. Denne gruppe
havde også helt styr på de fede dansemoves
og sange, der blev danset en forrygende
limbo, så vi tabte både næse og mund over
de limbo-skills børn i Hald Ege har!

8
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Mellemste gruppe danser Limbo
Til festen var hyret en DJ, der aftenen
igennem sørgede for såvel hits fra
Ramasjang til Ariana Grande - meget
efterspurgte i hver aldersgruppe var den
norske duo Marcus & Martinus, men også
Vimmersvej fandt vej til playlisten. DJ’en
guidede med sin mikrofon børnene trygt og
imødekommende igennem festen.

Det var forrygende solskinsvejr denne
fredag og det var svedende varmt både
indendøre i Egekværnen og udendørs.
Udenfor Kværnen havde de ventende
forældre familier og søskende, der ikke selv
var på dansegulvet, slået sig ned på borde
og bænke med madkurven og kunne således
hilses på, når man var ude at trække lidt luft.

De store danser Macarena
JUNI 2018
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Gang i festen
I kværnen blev der samtidigt leget med
balloner og drønet en tur på både legeplads
og dansegulv i mange glade hold, der nød
hinandens selskab.
Det sidste og ældste hold diskoteksgængere
fra 4.-6. klasse var lidt amputeret i antal - et
faktum, der desværre nok skyldtes Open
By Night & Radio Viborgs samtidige
ungdomskoncert inde i byen. Vi skriver
os datoen bag øret til næste år og tager
revanche så denne aldersgruppe også kan få
en stor fest. Men de, der kom, havde glædet
sig meget til disco og var helt klar på bl.a. at
danse til de store 90’er hits, som de “gamle”
damer fra Børneudvalget selv lagde
diskotekerne ned med i en tilsvarende alder.
Der blev danset både Macarena og Saturday
Night - og de unge diskoteksgængere
var superhurtige til at lære de særlige
10
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gruppedanse - og vi er så stolte - arven er
givet videre! Også her blev der danset en
vild og flot limbo. Tænk at så høje børn
kan nå så langt ned. Vi er simpelthen vildt
imponerede over hvor dygtige børn i Hald
Ege er til limbo - er det mon noget, de lærer
i skolen?
Vi i Børneudvalget vil gerne sige tusind tak
for den enormt flotte og store opbakning til
sodavandsdiskoteket - det var en meget stor
og dejlig oplevelse for os at se de mange
glade børn i så mange forskellige aldre og
se dem holde en fed fest. Vi gør det gerne
igen - og glæder os allerede til næste gang!
Tusind tak og Macarena-moves fra
Børneudvalget
Malene A., Malene B.,
Majbrit S. & Sidsel M.

Så er det besluttet hvad de
25.000 kr. skal bruges til
På et møde i Egekværnen, besluttede de fremmødte, hvad de 25.000
kr., som Hald Ege fik i præmie for deltagelse i ”Årets lokalområde” i
2017, skal bruges til.
Det blev på mødet aftalt, at der udarbejdes et projekt med
madpakkehus, borde/bænkesæt og bålsted ved Hessum Park.
I den forbindelse søges der om tilskud fra Viborg kommune til
ovenstående og 20.000 kr. anvendes som Hald Eges selvfinansiering
af projektet. Sammen med denne ansøgning, søges der også om
tilskud til opsætning af en opslagstavle i stil med den opslagstavle,
der stod ved købmand H.P. Hessum. Opslagstavlen planlægges
placeret ved Egeskovvej, lige nord for Egeskovvej 1A.
Herudover blev det besluttet at give 5.000 kr. til sommerfesten i
Hald Ege i 2018. Beløbet skal bruges til ”underholdning” under
sommerfesten.
Endvidere blev det aftalt at undersøge mulighed for gadelys/aftenlys
på Kirkestien
Der udarbejdes herudover konkret forslag om mulighed for
mørklægning af salen i Egekværnen, så der kan ses lysbilleder
i dagtimerne. Forslag vil også omfatte opsætning af lærred i
Egekværnens sal.
Forslaget sendes til Egekværnens bestyrelse, som så forhåbentlig vil
behandle forslaget positivt.:-)
Mogens Ditlev

JUNI 2018
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Røhr´s Eg
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På en tur til Helgoland i 2017 sad vi til bords
med tdl. gårdejer Peter Johansen. Vi kom jo
naturligvis også ind på, hvor vi kom fra
osv. Da jeg fortalte, at vi kom fra Hald Ege,
sagde han, at det sted kendte han godt, for
han havde tjent hos familien Røhr Lauritzen,
Demstrupgård omkring 1960/61, og her
havde han bl.a. til opgave at rense roer. Det
gode jord fra denne rensning blev samlet fra,
og han kørte det så ud i Hald Ege Langskov,
som ejedes af familien Røhr Lauritzen, hvor
det skulle bruges til at plante et egetræ i.
Dette egetræ blev plantet i 1961 som minde
for proprietær Kristian Røhr Lauritzen, der
var død i 1960, 85 år gammel.
Træet står i T krydset P. Nonbo`s vej/
Midtervej iflg. Naturstyrelsens kort og iflg.
Anders Røhr Lauritzens kort i T krydset P.
Nonbo`s vej/ Schinkels Allè.
Han fortalte også at han, der blev kaldt store
Peter, jævnligt passede lille Peter, den
næstyngste søn på gården, hvilket foregik
ved, at han havde ham med på Ferguson
traktoren.
Poul Erik Larsen

Status for projekt Sauna på Skytteholmen

Status for projekt Sauna på Skytteholmen

Vinterbadelauget ved Hald Sø arbejder her på 4. år støt på projektet.
I april havde vi generalforsamling med stort og engageret fremmøde. Over 30 af vores nu 112
medlemmer var mødt og deltog ivrigt i debatten. Referatet fra generalforsamlingen kan læses på
foreningens hjemmeside haldege.itj.dk
Der var flere på valg og den nye bestyrelse ser således ud:
formand Mette Carlsen, næstformand Brita Kjellerup, kasserer Elisabeth Westergård, sekretær Ulla
Pape, Ole Øster og suppleanterne Lotte Buchwald og Tine Rose Jensen.
I september 2018 er foreningen i samarbejde med skovfoged Steen Bonne og Viborg kommune med
til at indbyde til en workshop, hvor alle lokale sports-og aktivitetsforeninger indbydes til at være
med. Formålet er at få flere med til at tage ansvar for området på Skytteholmen og om muligt at
indgå i et partnerskab med Naturstyrelsen.
For Vinterbadelauget er hovedformålet at opføre en permanent bygning på Skytteholmen. En
multifunktionel bygning, der rummer saunafaciliteter og madpakkehus, der i realiteten er en
overdækket terrasse, der kan bruges hele året af alle besøgende på Skytteholmen.
Aktuelt afventer vinterbadeforeningen med spænding svar på vores ansøgning til Friluftsrådet om
midler til opførelse af en saunabygning med madpakkehus og en bro begge med handicapvenlige
adgangsforhold.
Friluftsrådet har netop i år store midler til uddeling til sådanne formål. Vi har på forhånd orienteret
Friluftsrådet om foreningens situation som fortsat er, at vi ikke endnu har de fornødne tilladelser fra
Naturstyrelse, kommune og fredningsmyndigheder til opførelse af bygning og bro. Friluftsrådet har
alligevel opfordret os til at søge om midler, og en eventuel tildeling vil selvfølgelig blive under
forudsætning af, at alle tilladelser er i hus.
Den 30. april blev vores mobile sauna flyttet på sommerophold hos Susanne Ahrenkiel.
Den 1. september flyttes den tilbage til p-pladsen på Skytteholmen, og vi glæder os allerede til at
komme i gang med sæson 2018-19. Og vi tilbyder alle til at prøve en tur i vores dejlige sauna og
vores skønne Hald Sø. Kontakt et medlem af vinterbadelauget ved Hald Sø, så kan du komme med
på en gæste-oplevelse.
Bestyrelsen for Vinterbadelauget ved Hald Sø ønsker alle en god sommer.
Ulla Pape

Tak til

Boligselskabet Sct Jørgen for lån af telt til Hald Ege Byfest
Hald Hovedgaard for lån af stole.
Blomsterpiger, kaffebryggere, borddækkere, opvaskere og musikanter
m.fl.
Søndermarkens Bageri for sponsorering af rundstykker.
Løvbjerg for sponsorering af ost.
Rema 1000, Koldingvej, for sponsorering af kaffe, smør, the m.v.
Ringkjøbing Landbobank for sponsorering af en lille en til morgenkaffen.
Og tak til Hald Eges befolkning for at møde talstærkt op.
PÅ GENSYN TIL NÆSTE ÅR.
JUNI 2018
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Støtteforeningen ”Vandtårnets Venner
afholder generalforsamling

i Egekværnen torsdag den 30. august 2018 klokken 19
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
- forslag skal være formanden Lise
Schrøder, Tjørnevænget 7, i hænde
senest den 23. august.
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt
suppleant
8. Valg af revisor
9. Vandtårnets fremtid
10. Eventuelt
Der vil blive serveret kaffe og lagkage.

Hvad skal der ske med vores vartegn?
Vandtårnet i Hald Ege har siden 1925 været
en markant del af bybilledet. Det er tegnet
af arkitekten Søren Vig Nielsen, der fra
opstarten af folkekuranstalten i 1923 var
ansvarlig for ombygning og vedligeholdelse
af barakbyens bygningsmasse, og som
i øvrigt er kendt for en række kendte og
mindre kendte bygninger i Viborg – blandt
de mest kendte eksempelvis teatret og
brandstationen.
Vandtårnsbygningen er en meget tidlig jernbetonkonstruktion, som da støtteforeningen
Vandtårnets Venner blev oprettet, var i en
så dårlig stand, at det var farligt at færdes
omkring det.
Det overordnede formål med foreningen
var således at sørge for, at vandtårnet blev
14
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bevaret, og med henblik på at tilvejebringe
det økonomiske fundament for en
istandsættelse, var der mange kreative ideer
på banen:
•

Galleri og søndagscafé

•

Klatreklub

•

Stjernekiggeri

•

Og så videre

Selvom der er fortilfælde i byen, som da
købet af Egekværnen blev finansieret ved
hjælp af salg af anparter til byens beboere,
var det dog ikke helt realistisk ad den vej
at tilvejebringe trekvart million kroner, som
var den størrelsesorden, restaureringen af
vandtårnet ville løbe op i.
Løsningen blev så for 10 år siden, at
Naturstyrelsen bekostede istandsættelsen
mod at Vandtårnets Venner lejede vandtårnet og det tilhørende pumpehus for
1500 kr. om måneden. I aftalen lå, at vi
gerne måtte videreudleje pumpehuset til
Grundejerforeningen Nonbo-BækkelundHald Ege, som på det tidspunkt manglede
husly til grundejerforeningens snemateriel.
Den ordning fungerede i en årrække, indtil
grundejerforeningen sidste år indstillede det
lokale snerydningsberedskab og derfor ikke
længere havde brug for garageplads.
Hvis der ikke findes nye indtægtskilder, vil
Vandtårnets Venner meget snart være nødt
til at opsige lejemålet, og vi håber derfor, at
vi ved fælles hjælp kan få bragt gode ideer
og nye kræfter på banen.
Som en lille smagsprøve arrangeres der

åbent hus og søndagscafé i vandtårnet den
19. august (se opslaget her i bladet), hvor
der også vil være mulighed for at klatre
en tur ad de lange stiger, som fører op til
vandbeholderen – selvfølgelig på eget
ansvar og børn kun, hvis de følges med
voksne.
Vi glæder os til at se rigtigt mange – både

i søndagscaféen den 19. august og til
generalforsamlingen den 30. august.
På vegne af bestyrelsen for Vandtårnets
Venner
Lise Schrøder

“Cafè Vandtårnet”
Kig hen til byens vandtårn til: POP UP CAFÉ

				

Søndag d. 19. august kl. 14-16

Dialog og idéudveksling om
- Vandtårnets fremtid
- Det er nemlig ikke nogen selvfølge at vi har et vandtårn i Hald Ege i
fremtiden
- Hvad synes DU byens vartegn
kan indeholde i fremtiden?
- Café?
- Koncerter?
- Klatring
- Rapelling?
- Foredrag
- Lokalmuseum?
- Eller helt andre aktiviteter?
OBS Der serveres kaffe/the og kage
Kom og bidrag til byens fortsatte
udvikling!
Hilsen Mogens Ditlev/Olav Jensen/
Ole Nielsen/HEK
JUNI 2018
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Arbejdseftermiddag i
Egekværnen
Bestyrelsen i forsamlingshuset Egekværnen vil gerne have hjælp til diverse
reparations- og rengøringsopgaver.
Så derfor vil vi gerne se dig/jer til en hyggelig arbejdseftermiddag

Onsdag den 12. september kl. 17-20
Der serveres hakkebøf med kartofler, bløde løg, bearnaisesovs, rødbeder og
agurkesalat kl. ca. 18.30.
Kan du ikke være med hele tiden, så er vi glade,
hvis du kommer en time eller to.
Opgaverne, vi gerne vil have hjælp til, er meget forskellige, så der er garanteret
også en opgave, du kan hjælpe med.
Vi glæder os til at se dig 

Med venlig hilsen Egekværnens bestyrelse, Mogens Ditlev
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HALD EGE KULTURFORENING PRÆSENTERER

Dissing & Las
Kom og hør Rasmus og Jonas Dissing sammen
med Las Nissen spille egne sange samt nogle af
Bob Dylans bedste.

Fredag d. 21. september kl. 21 i
Egekværnen
Dørene åbner kl. 20
Spændende øl, god vin og godt selskab
Entré: 125,- kr
Billetsalget starter d. 1. juli. Billetter købes via mobilpay på tlf.
nr: 68168
Husk at oplyse navn og ”Dissing-koncert”
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Det sker i Hald Ege Kulturforening

- Efteråret 2018

15. august: Guidet tur i Hald Egeskoven
19. august: Pop-up cafe, CAFE VANDTÅRNET
18. september: Litteratur og Lækkerier
21. september: Koncert med Dissing og Las
2. november: Koncert med Bogfinkevej
20. november: Julekoncert med Helge Engelbrecht
og Mariehavens Juleorkester i Hald Ege Kirke

Guidet tur i Hald Ege Skoven

Hald Ege Samlingen og Hald Ege Kulturforening inviterer
hermed til en guidet tur i Hald Egeskoven

Onsdag den 15. august kl. 17
Turen starter ved Egekværnen, hvorefter Hald Ege Samlingens formand Poul
Harald Christensen vil vise det sted, hvor restaurant Egely lå. Herefter går turen
videre til Røhr’s Eg og til mindestenen ved egen, og måske går turen også forbi en
hemmelig sten i skoven.
Efter den guidede tur (kl. ca. 18.30 eller der omkring) slutter turen af med gule
ærter i Egekværnen.
Pris pr. person inkl. tur og gule ærter: 30 kr. (begrænset antal billetter sælges
efter ”først til mølle…” princippet).
Billetter kan købes via Mobile Pay på 40705858. Husk at angive navn(e) på
deltager(e)samt dato for arrangementet (15.08.18).
Poul Harald Christensen, Hald Ege Samlingen & Mogens Ditlev, Hald Ege
Kulturforening
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Litteratur og Lækkerier
i Egekværnen
Hald Ege Kulturforening og Egekværnen byder velkommen til
Litteratur & Lækkerier vol. 2:

Nu med gin og stærke skæbner
Viborg Bibliotekerne giver smagsprøver på opsigtsvækkende
biografier og andre godter fra hylderne, mens Hald Eges helt egen
vin- og ginimportør – Lahvino – medbringer de mest interessante
gin- og tonictyper og mixer cocktails med kant og karakter.
Tirsdag d. 18. september kl. 19-21 i Egekværnen,
Videbechs Allé 167
Entré inkl. drinks: 60 kr.
Billetsalg: viborgbib.dk eller Mogens Ditlev via Mobile
Pay på 40705858
Der er et begrænset antal billetter – så tilmelding til
arrangementet sker efter ”først til mølle…”
Litteratur & Lækkerier er en arrangementsrække, som i 2018 rejser
rundt i Viborg Kommune. Her får du en aften spækket med gode bøger og
spændende smagsoplevelser.
Aftenen i Hald Ege kommer til at dreje sig om cocktails med gin og om
litteraturens store personligheder – om dét at have en stærk identitet og
om skæve eksistenser, der bare har levet livet lidt anderledes.
Har du spørgsmål, så kan du kontakt Anne Sofie E. Hemdorff fra Viborg
Bibliotekerne på tlf.: 87 87 34 54 eller Mogens Ditlev på tlf: 40705858
JUNI 2018
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Sæt x i kalenderen
Party Crawl i Hald Ege
den 6. April 2019

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 værkstedsbarakker for alle de
optaget små fortællinger eller digte.
forskellige håndværk. De er indrettet,
Men den egentlige opgave for bladet
for at de syge, som er håndværkere,
er at oplyse patienterne om danske
kan vedligeholde øvelsen i deres fag,
forhold, dansk historie, dansk litteratur
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billedkunst
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Rasmus – Alt dette og meget mere
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der, for med pastorens egne ord, ”at vi
15.11 Hanne
Kai, Søren
Michaela,
viste den utrættelige mand mig på en
fremmede
kan&kende
det &
land
og det
27.09
Pia
&
Steen,
Helle
+
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hjælpere
Anna
Inga
&
Poul,
Jørgen
af vore spadsereture gennem lejren.
folk, som på så gæstfri måde åbnede
04.10 Lene & Kjeld, Sidsel & Keld
sine arme for os, og lod os finde trøst
22.11 Eicke, Tove & Christian, Keld &
God
til
enhver
lejlighed
og
perfekt
til dinlidelser.”
Viborg øl
For
håndværkerskolens
vedkommende
og
hvile
efter kampens
11.10 Ditte, Mikkel & Charlotte, Line
Susanne
har
man
en
mængde
erfaringer
fra
en
Marie & Lars
lignende ”Verwundetenschule” i TüAfslutning
29.11 Claus & Lone, Jesper, Thomas
bingen.
Der grundlagde
Nu ligger de mange bygninger her. I
EFTERÅRSFERIE
I UGE 42 –pastor
ingen Schaier
fællesspisning af krigen en skole (med
06.12med
Peter
& 150
Pernille,
Jørgen &
i begyndelsen
dag
sine
huseJens
og lejligheder
Marianne
en elev) til uddannelse af sårede og
og
et yndet sted i den skønne natur.
25.10 Pia &soldater,
Simon, Sarah
& Larry,mistet
Karima Vi kan datere Hald Eges fødselsdag til
lemlæstede
som havde
13.12
Keld1917,
& Randi,
Trine &kan
Søren
Gustav
et&eller
andet lem, en arm eller en hånd.
den
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og derfor
vi om få
år fejre byens 100 års jubilæum.
Nu beskæftiger skolen flere tusinde
HJÆLPERE:
01.11 Marianne & Mogens, Helen & Kjeld
Kai Juhl Jørgensen
mennesker.
Der er knyttet mange lærere
Eicke (8663 8925), Kirsten S (2177 3101)
(ikke minestrone)
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

Kokkeliste fællesspisning
efteråret 2018

Pålægs-

kagemand

Stor pålægskagemand
- nok til
15 personer.

400,-

Bestilles på
8725 1822
APRIL 2013

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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VI ER ERIK
ARKITEKTER

Frost
SuperBest

Vi skaber tidløse og holdbare
arkitektoniske løsninger og har
rødder i skandinavisk tradition.

Sct. Mathias Centret · 8800 Viborg
Telefon 8725 1822

Se flere tilbud
på superbest.dk

ERIK.dk

Hald Ege Gadeløb er som altid
første tirsdag i september
- i år tirsdag 4. september
Løbet fungerer som et fundraisingsløb,
hvor overskuddet går til ungdomsarbejdet
i Ravnsbjerg IF, som er den lokale
fodboldklub.
Derudover har vi en tradition for hvert år
at donere et beløb til børneafdelingen på
Regionshospitalet i Viborg.
Vi håber på en stor lokal opbakning af
løbere og tilskuere. Der er som altid
mulighed for at købe grillpølser på pladsen
eller indtagelse af aftenskaffen imens der
heppes på deltagerne.
Der vil være opstillet en hoppeborg til de
mindste til fri afbenyttelse.
Børneløbet, som er for deltagere til og med

12 år, starter kl. 18.00 og voksenløbet kl.
19.00.
Startnumre kan købes i forsalg i Intersport
Viborg med en besparelse på 20% eller på
pladsen fra kl. 16.30 på dagen.
Der er præmier til vinderne, masser af
lodtrækningspræmier og medaljer til alle
børn.
Håber vi ses d. 4. september til et par
hyggelige timer i Hald Ege.
De bedste hilsener
Løbsudvalget RIF.
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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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