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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 dokumentee og fotos 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 efterår 2018
I de sidste års ledere har vi citeret
netop afdøde Benny Andersen næsten
hver gang. Han har mindet os om at
passe på proportionerne og om, at
”Lidt har også ret” som i dette korte
digt med netop denne titel:

Meteorer, asteroider måner planeter
biplaneter stjerner
Galakser hvirvler rundt i
himmelrummet
Jeg kaster brødkrummer ud til fuglene.
Han er i stand til at forene tanken
om det uendeligt store med det
uendeligt små uden at forfalde
hverken til mistrøstighed i det store,
øde og meningsløse univers eller i
hverdagslivet, men med humoren
sikre, at lidt også har ret.
Sådan tænker vi også i redaktionen
om vores lille blad her, og vi kommer
til at savne Pia Ellegaard, når hun nu
med dette nr. af bladet udtræder af
redaktionen. Hun har bevæget sig

i det (vi opfatter som) det store og
sørget for at organisere udbringning af
bladet, da det blev for dyrt at betale os
fra det. ”Det gør vi selv”, sagde hun,
og gjorde det - naturligvis i kontakt
med uddelerne. Men uden hende var
det nu altså ikke blevet til noget, tror
vi. Og så skrev hun også i det små:
artikler om de bosniske flygtninge,
ledere, og aprilsnarren var hvert år
hendes værk, hvor hun nød, når nogen
hoppede på den, måske især den
hun skrev om trafikgennemfart via
Teglgårdsvej og ud til Vejlevej. Den
hoppede redaktionen på med samlede
ben. Uha. Da var det godt af have
proportionerne på plads. Men Pia har
sørget for sit Hald Vind. Naturligvis
måtte der to til at dække hendes
arbejde: Arne Dyekjær overtager
posten som organisator af uddelingen,
og Sten Christensen overtager posten i
redaktionen. Velkommen til begge.
Godt efterår til alle.
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Så fik vi set
”Gule ærte stenen”

Onsdag den 15. august, havde
Hald Ege Samlingen og Hald
Ege
Kulturforening
inviteret
medlemmerne på en guidet tur i
Hald Egeskovene,. Vi startede ved
Egekværnen, hvor vores guide
Poul Harald Christensen førte os ad
Egedal til det sted hvor restaurant
Egely engang havde ligget. Poul,
som er opvokset på stedet fortalte
om restauranten og de historier han
kunne huske herfra. Restauranten som
havde ligget lige uden for Dollerup
sogn, var placeret her fordi der ikke
måtte være flere udskænkningssteder
i Dollerup sogn.
Herefter tog Poul Harald os videre
til Røhrs Eg, hvor der også var en
4
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Herefter gik alle i rask trav til
Egekværnen, hvor der blev serveret
Gule ærter med sprængt medister
samt dertilhørende øl og snaps.
Flere af deltagerne syntes at det skulle
være en tradition med gule ærter en
gang om året i Egekværnen.
Mogens Ditlev

mindesten for K. Røhr Lauritzen, som
på et tidspunkt har ejet den del af
skoven, hvor mindesten og egen stod.
Mindestenen blev opstillet og
egetræet plantet året efter hans død i
1961.
Til slut på vandreturen kom vi til
den hemmelige ”Gule Ærtesten”.
Historien om stenen er, at i efteråret
1961 var der en større NATO-øvelse
i Jylland. Hvor lidt under 200 mand
deltog. På en øvelse blev der serveret
gule ærter. Det blev derfor besluttet,
at kompagniet skulle rejse en
mindesten, ”Gule ærte stenen”
SEPTEMBER 2018
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Nyt boghus i Hald Ege
ved Egekværnen

Der er kommet et mobilt pop-up bibliotek til Hald Ege!
Viborg Bibliotekerne og Forsamlingshuset Egekværnen er glade
for at kunne præsentere det populære minibibliotek i Hald Ege
Minibibliotekerne er små boghuse,
der indeholder populære romaner,
som er nøje udvalgt af bibliotekets
personale, der har sørget for, at der er
noget for enhver smag.
Boghusene er baseret på tillid, og bøgerne er til rådighed for dig og alle
andre på lige præcis det tidspunkt,
der passer jer. Der er intet lånerkort,
ingen afleveringsfrist og ingen geby6
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rer – du låner en bog, læser den og
afleverer den igen. Så simpelt er det!
Viborg bibliotekerne og Forsamlingshuset Egekværnen håber I vil tage rigtig godt imod Hald Eges nye boghus,
som står mellem de to indgangsdøre
ved Egekværnen
Viborg Bibliotekerne og Forsamlingshuset ønsker jer alle en rigtig dejligt
efterår – samt god læselyst!
Af hensyn til det fugtige vejr i vinterhalvåret, forsvinder boghuset i
slutningen af oktober. Det er på nuværende tidspunkt usikkert om boghuset kommer tilbage til foråret 2019.
Hvis det ikke kommer, så vil forsam-

lingshuset finde en løsning, så Hald
Ege borgere stadig har mulighed for
at låne bøger i nærmiljøet.

Anette Koue, Viborg Bibliotekerne og
Mogens Ditlev, Forsamlingshuset Egekværnen

OPDATERING OM BYGGESAG
Nogle af Hald Eges borgere kan måske huske, at der i februar blev
samlet underskrifter ind som protest mod foreslået byggeri langs og
bag Egeskovvej. Underskrifterne blev afleveret til byrådet og der blev
etableret en frivillig, åben arbejdsgruppe som følger byggesagen.
Underskrifterne og indsigelser fra flere borgere i kommunen (inklusive
Hald Ege borgere) har ikke fået teknisk udvalgt til at skrotte planerne
om udstykninger – men planerne er dog ændret, så byggeriet langs
Egeskovvej ikke kommer op i fire etager! Der er imidlertid stadig
manglende klarhed omkring fredningslinjer, trafikforhold, skoleveje,
skoledistrikter osv. så arbejdsgruppen gør klar til læse det forslag til
ændring af lokalplan, som forventes i løbet af efteråret. Hvis du også
er bekymret for udstykningens betydning for dine børns skolevej,
egeskoven eller andet så hold øje på Facebook. Vi opdaterer løbende!
På arbejdsgruppens vegne Birgitte Krogh-Poulsen
SEPTEMBER 2018
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2 spændende foredrag
i Egekværnen
Torsdag d. 8. november
2018 kl. 19.30:
Pensioneret læge Alex Thomsen
fra Augustenborg kommer og
fortæller om hans far Alexander
Thomsens 10 års fangenskab i
Sovjetunionen fra 1945 – 1955 og
sin egen opvækst i Letland og
Danmark.
Alexander var reservelæge på
Folkekuren fra februar 1957 til
oktober 1959.
I 1960 udgiver han bogen ”I
menneskelighedens navn” om de
10 år i fangenskab. Sønnen Alex
er født af den lettiske læge Olite
Priede i 1951. Olite, som også
var i russisk fangenskab, havde
mødt Alexander i 1946 og de blev
hurtigt kærestepar. I 1950 flyttes
Alexander til en anden fangelejr
uvidende om, at Olite er gravid.
I bogen skriver Alexander:

Jeg har læst det igen og igen, og kan
stadigvæk ikke fatte det. Det lyder
som musik fra en fjern, vidunderlig
verden. Det er som en gnist i en
bælgmørk, uigennemtrængelig nat.
Det er livets røst i dødens ismark.
Olite skriver: ”Elskede, siden du var
her sidst, er der sket store forandringer.
Jeg venter et barn. Jeg er jordens
lykkeligste menneske. Nu er jeg ikke
mere bange for fremtiden. Nu kan
ingen pine, ingen sorg, intet menneske
tilintetgøre min tro på livet. Nu er du
min for altid. Nu kan du aldrig mere
gå bort fra mig. Du vil være hos mig i
goe og onde dage ... ” Slutteligt skriver
Olite: ”Verdens største tundra eller
jordens højeste bjerg kan ikke standse
mine længselsfulde tanker til dig. Jeg
vil leve – for dig, for vort barn – for
os .----”
Mandag d. 19. maj 1958 skriver
Viborg Stifts Folkeblad under
overskriften:

”Koschwa. Sommer 1950.

I et lykkeligt lægehjem
Folkekuren i Hald:

Det er aften. Jeg ligger på min
seng i mit lille værelse og ryger den
ene papirossi efter den anden. På
natbordet ligger Olites brev, som
en sanitar lige har bragt ind til mig.

I interviewet fortæller Alexander
Thomsen ”…..I mit fangenskab
havde jeg truffet den lettiskfødte læge
Olite Priede, som muligvis havde født
et barn, jeg var far til. Hun var gravid,

8
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på

da jeg blev sendt til en anden lejr, og
det lykkedes mig aldrig at få bekræftet,
hvor hun blev af, men overfor
udenrigsministeriet pointerede jeg
meget skarpt, at den eneste maade,
hvorpaa man kunne købe forladelse
for at have glemt mig, var ved at skaffe
Olite Priede her til Danmark. Svaret,
jeg fik, var meget nedslaaende, for
det gik ud paa, at en aktion af den art
ville være aldeles haabløs, fordi Olite
Priede ikke var dansk statsborger.
Men jeg var vant til at kæmpe
mod modgang, og en dag tog jeg
mod til mig og gik op til stats- og
udenrigsminister H. C. Hansen. Jeg
havde hørt, at han sammen med
mange flere skulle på officielt besøg
i Sovjet, og da han havde hørt, hvad
jeg havde gået igennem, lovede han at
gøre, hvad han formaaede.
En aften under statsbesøget i Moskva
skete det store under. Der herskede
feststemning, og der var udsigt til
en dansk-russisk handelsaftale, som
navnlig russerne var interesseret i,
og saa pludselig trak H. C. Hansen et
stykke papir op af lommen og gav det
til den mægtige Krustjev med ordene:
”Disse mennesker vil jeg gerne have
hjem til Danmark”. Krustjev var
vennesæl, slog ud med armene og
svarede: ”Det klarer jeg”. Og det
gjorde han.

mod Danmark, men samtidigt bad
udenrigsministeriet mig indbetale
2500,-kr. til deres hjemrejse. Jeg vil
ikke beklage mig, men jeg synes, det
var lidt smaaligt i betragtning af, at
man havde ladet mig sidde i Sovjet i
10 aar.
Heldigvis havde jeg pengene, for den
amerikanske regering havde foræret
mig 3000,-kr. som en paaskønnelse
for min indsats for de allierede
fanger i Tyskland under krigen, og jeg
indbetalte saa pengene, men nu kan
jeg da vist ogsaa sige, at jeg har købt
min kone!
Den 21. oktober 1956 kom Olite
Pride og lille Alex til Kastrup lufthavn.
Sammen med nogle gode venner tog
jeg imod dem, og jeg behøver vel
ikke at sige, at det var mit livs største
øjeblik, da den kvinde, jeg have lært
at elske i fangelejren, laa i mine arme.
Ved siden af stod en lille purk på fem
aar og sagde: ”Elskede papa”; det var
de eneste danske ord, han kunne, og
dem havde han lært i flyvemaskinen
paa vejen.
Den 12. december, paa 10-aars-dagen
for vort første møde i fangelejren,
blev vi viet af borgmester Fenneberg
på Lyngby raadhus, og bagefter blev
vi fejret af gode venner”.

En dag nogen tid efter modtog
jeg i København besked om, Olite
Priede og hendes søn var på vej hjem
SEPTEMBER 2018
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2 spændende foredrag
i Egekværnen
Torsdag d. 6. december 2018
kl. 19.30:
Forfatteren til bogen ”Hald Ege
1917 – 2017”, Peter H. Iversen,
er netop nu ved at lægge sidste
hånd på bogen om Peter Wilken
Heiberg. Peter vil i ord og billeder
fortælle om Heiberg og hans virke
på Viborg Sygehus.
Følgende om Heiberg er fra Wikipedia:
Heiberg blev i 1860 student fra metropolitanskolen i København og umiddelbart efter begyndte han at studere
medicin ved Københavns Universitet.
Da 2. Slesvigske Krig brød ud i 1864
blev Heiberg indkaldt til hæren, hvor
han gjorde tjeneste som underlæge i
1. divisions ambulance under kampene ved Dybbøl.
Efter krigens afslutning fortsatte han
medicinstudierne og afsluttede dem i
1867 med universitetets guldmedalje.
Som 29-årig modtog Heiberg i 1869
sin medicinske doktorgrad. Praktikopholdene under studierne skete på
Almindelig Hospital i Amaliegade
10
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i Frederiksstaden i København og
Kommunehospitalet i København,
samtidig med at han læste fysiologi
under Peter Ludwig Panum.
I 1868 slog Heiberg sig ned i Thisted
som praktiserende læge, hvor han
blandt andet udførte kirurgi, foretog
amputationer og opererede cyster i
æggestokken. Det var epokegørende
med Heibergs store operationer i Thisted, da man på daværende tidspunkt
kun havde små købstadsygehuse der
ikke foretog større indgreb, men i stedet overførte patienterne til behandling på ét af hovedstadens mere avancerede sygehuse.
Peter Heiberg tog i 1871 på studierejse
til USA, hvor han lærte at bruge nye
antiseptiske metoder (midler imod
forrådnelse/betændelse) inden operationer, og dermed mere hygiejnisk.
Heiberg foretog i 1875 det første vellykkede kejsersnit på en levende mor i
Danmark. Året før var han blevet udnævnt til distriktslæge i Thisted.
Heiberg blev i 1879 udnævnt til overlæge på Viborg Sygehus, ligesom han
blev distriktslæge i Viborg samt stiftsfysicus (senere amts- og kredslæge) fra
1893 til 1915. Under hans ledelse blev

sygehuset blandt de første der foretog
hjernekirurgi og operationer mod Basedows sygdom (forhøjet stofskifte).
Efter 37 år i Viborg gik Heiberg på
pension, og tilbragte sit otium på
landejendommen ”Petersdal” ved
Hald Sø. Her skabte han en stor fuglesamling, som efter hans død i 1920
blev skænket til Viborg by, og den kan
i dag opleves på Viborg Museum, som
dog pt. er lukket.
Heiberg blev Ridder af Dannebrog
i 1883, Dannebrogsmand i 1899 og
Kommandør af 2. grad i 1910.

Han er begravet på Viborg Kirkegård.
Der er rejst et monument for Heiberg
ved Viborg Sygehus med en buste af
Harald Quistgaard udført i 1923.

Der er gratis adgang
til begge foredrag og
der vil blive serveret kaffe/te og blødt
brød.
På Hald Ege Samlingens vegne
Poul Harald Christensen

Her er plads til din annonce

Lille annonce 700 kr.
Dobbelt annonce 1200 kr.
Halv side annonce 1700 kr.
Helside 2300 kr.

Prisen er for et helt år, 4 udgivelser
og annoncen er med farver efter ønske!

SEPTEMBER 2018
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BOGFINKEVEJ

Fredag 2. November - Egekværnen, Hald Ege

Bogfinkevej er ikke længe om at lokke dig ind i deres univers og
elske musik du knapt nok vidste fandtes.
Wafande, Steffen Brandt/TV2 m.fl. var heller ikke længe om
at ønske dem med som bidrag på deres tours og sommeren
kulminerede med koncert på Roskilde Festival
Bogfinkevej trækker i dit smilebånd, prikker til dit intellekt og er
med stor garanti det band, du synes, der manglede.
Billetter til kr. 125 købes via mobilpay på 68168 (fem cifre)
HUSK at oplyse dit navn og ”Bogfinkevejkoncert”
Dørene åbnes kl. 19.30. Og HUSK: Godt øl, gode drinks og god
vin bør nydes i godt selskab i Egekværnen
Tjek i øvrigt BOGFINKEVEJS Facebook side. Ses i Kværnen 2.11.
Hilsen Hald Ege Kulturforening
12
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Hald Ege Kulturforening og Hald Ege menighedsråd indbyder til julekoncert

Hald Ege Kirke
Tirsdag d. 20 november kl 19
Pris: 200 kr pr. person
Der udbydes 200 biletter efter først til mølle princippet og salget starter d. 1 oktober.

Koncerten tager udgangspunkt i salmer og sange, som startede som et fælles
CD-skriveprojekt for Helge Engelbrecht og biskop Henning Toft Bro helt
tilbage i 2008 og publikum har været med fra starten. Udover repertoiret
fra ”Den nat af alle nætter” indeholder koncerten også udgaver af mere
kendte og traditionelle julesange og salmer på både dansk og engelsk, som
publikum får lejlighed til at synge med på. Det bliver både smukt, muntert
og stemningsfyldt og helt som vi selv synes en julekoncert skal være ”, lyder
det fra Helge Engelbrecht.
Der kan indbetales 200 kr/billet fra 1. oktober via Mobile Pay 68168. Hold
jer orienteret på Facebooksiderne ”Hald Ege Kulturforening” og ”Hald Ege
Diverse”, hvor der gives besked, når der er udsolgt til koncerten. Såfremt du
ikke har Mobile Pay henvises til telefonnumrene 40318487 eller 40705858.
NB! Sidsel Maria Michelsen, som bor i Hald Ege, er med i juleorkesteret
Se videoklip fra DK4-koncerten: https://youtu.be/4I7mBSj0ksc
youtu.be/TF4NWHIvq8Q

https://

Mariehavens Juleorkester
Helge Engelbrecht / Tommy Rasmussen, Ronnie Flyvbjerg Olesen, Ditte Fromseier
Hockings, Sidsel Maria Michelsen

SEPTEMBER 2018
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Referat fra generalforsamling
i Vandtårnets Venner
Tirsdag den 28. august 2018 i Egekværnen
Valg af dirigent Arne Dyekjær blev valgt.
Beretning
Lise Schrøder orienterede om hvad der var
foregået i foreningen siden der sidst var
afholdt generalforsamling for ca. 10 år siden.
Foreningen blev startet i 2002. Der eksisterer
tegninger over vandtårnet. Vandtårnet
blev for ca. 10 år siden renoveret for ca.
700.000 kr som blev betalt af Naturstyrelsen.
Grundejerforeningen
Bækkelund-NonboHald Ege (BNH) lejede vandtårnet og
pumpehus af Vandtårnets Venner (VV)
som lejede vandtårnet og pumpehus af
Naturstyrelsen. BNH har imidlertid opsagt
lejemålet . Der er lige præcist penge nok til
at betale leje, hvis lejeaftale mellem VV og
Naturstyrelsen opsiges nu. Naturstyrelsen
vurderer at der indenfor de næste 10 år igen
skal foretages en renovering for måske op
til 500.000 kr. Naturstyrelsen har en årlig
lejeindtægt fra et teleselskab på 30.000
kr/år. Naturstyrelsen har antydet at VV
kunne overtage denne lejeaftale med at
VV fortsat lejede vandtårnet og overtog
vedligeholdelsespligten. Lise konkluderede
til sidst at der er tre fremtidige muligheder for
vandtårnet: VV lejer fortsat vandtårnet, VV
køber vandtårnet eller vandtårnet rives ned.
Regnskab
Nopper fremlagde regnskab for perioden fra
sidste generalforsamling. Lise orienterede om,
at der herudover eksisterer endnu en konto.
Denne konto vil Lise på et senere tidspunkt
redegøre for og lave regnskab for denne konto.
Nopper gennemgik det regnskab, han havde
kendskab til, som viste en formue på knap
5.800 kr. Generalforsamlingen godkendte det
af Nopper fremlagte regnskab
Fastsættelse af kontingent
Under dette punkt udsprang en længere
14
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diskussion om at man ikke kunne fastsætte
et kontingent for en forening, hvor
fremtidsudsigterne var uklare. Indtil i år, har
BNHs medlemmer været kollektivt medlem af
VV. BNH har opsagt medlemsskab. Det blev
under dette punkt foreslået at en fremtidig
løsning måske kunne være at søge støtte ved
fonde som for eksempel Real Dania. BHN har
sørget for rydning af træer foran vandtårnet.
Det blev foreslået at leje fra teleselskab(er)
måske kunne hæves. Et kontingent blev ikke
vedtaget, men en arbejdsgruppe ville få et ½
år til en afklaring af vandtårnets fremtid.
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag rettidigt.
Et for sent indkommet forslag om Yoga i
vandtårnet blev ikke behandlet.
Valg af formand
Punkterne 6 og 7 blev behandlet under samme
punkt. Der var ingen af de tilstedeværende,
som havde interesse i at blive valgt til en
fremtidig bestyrelsen men følgende personer
ville gerne være med i en arbejdsgruppe, som
så på et senere tidspunkt vil indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling: Poul Harald
Christensen, Egeskovvej, Lise Schrøder,
Tjørnevænget, Charlotte Olling Rebsdorf,
Bøgevænget, Rikke Jørgensen, Niels Bugges
Vej, Ole Nielsen, Nonbo Hegn, Henrik Degn,
Egeskovvej og , Nopper, Teglgårdsvej,
Sidsel Michelsen, Videbechs Allé, Morten
Damgaard, Videbechs Allé
Valg af revisor
Poul Erik Larsen blev valgt til revisor. Poul
Erik stillede som betingelse for valget at
der ved næste regnskabsaflæggelse kun
er et regnskab og at alle konti fremover
administreres af kasseren.
Vandtårnet fremtid
Blev behandlet under punkt 4
Eventuel Der var ingen punkter. Der var i alt
27 personer til generalforsamlingen
Referent: Mogens Ditlev

Cafè Vandtårnet blev en succes
I håbet om at gøre Hald Eges vartegn –
Vandtårnet til et varigt vartegn for Hald
ege, havde Hald Ege Kulturforening
inviteret til ”Cafe Vandtårnet” søndag
den 19. august.

Trappe
vandtårn

Der var opsat borde og stole og en enkelt
parasol og da arrangementet startede kl.
14 var der allerede kø ved vandtårnet,
for at komme op i toppen af vandtårnet.
Udenfor i regnen blev der serveret kaffe/
the og kage, ligesom der kunne købes øl,
vand og is.

Vandtårnets Venner

Under arrangementet blev der diskuteret
mange muligheder for anvendelse af
tårnet og heldigvis er det endt med, at
der ved ”Vandtårnets Venner”s generalforsamling den 28. august blev nedsat
en arbejdsgruppe (se ref. modsatte
side) på 9 personer, som skal undersøge
mulighederne for vandtårnets fremtid.

Øverste
vindue
vandtårn

Mogens Ditlev
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Egekværnen
får nyt tag

Så er arbejdet startet med at taget
over Egekværnen, samt børnehaven
Egeskoven, Fælleslokalet og Hald Ege
Samlingen bliver skiftet.
Arbejdet startede den 3. september og
hvis vejrguderne vil det, er arbejdet
16
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færdigt inden udgangen af november
måned 2018.
Arbejdet udføres af Viborg og omegns
tagdækning og tømrerfirmaet Jørgen
Balle Madsen.
Mogens Ditlev
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KULTURFORENINGENS BØRNEUDVALG
INDBYDER IGEN I ÅR ALLE SMÅ & STORE MiDnATSVÆSNER TIL

HALLOWEEN-(U)uh-HYGGE
ONSDAG D. 31. OKTOBER
kl. 16.00-18.00 på Hessums Eng

Vi har fået hemmelig underretning om at der igen i år vil være
hekselandingsplads på Hessums Eng, og at de dygtige heksesøstre
Hilda, Hulda, Gilda og Gunhild vil holde pitstop, inden de flyver
videre på kosten til Allehelgensfest i Troldeslugten.
Heksene vil gerne indbyde alle mystiske skabninger,
byens børn & øvrige monstre til at komme forbi til en kop dejlig
varm heksebryg af ægte chokolade.
Kom og vær med til at fremtrylle en rigtig (u)hyggelig
halloweenstemning, når du alligevel er rundt med raslebøssen.
(Du må gerne tage din mor og far med,
hvis de ikke tør at være alene hjemme.)

SEPTEMBER 2018
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KOLDINGVEJ 99

Her er plads til din annonce

Lille annonce 700 kr.
Dobbelt annonce 1200 kr.
Halv side annonce 1700 kr.
Helside 2300 kr.

Prisen er for et helt år, 4 udgivelser
og annoncen er med farver efter ønske!
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Julekoncert
»Den nat af alle nætter«

HELGE ENGELBRECHTS

Mariehavens Juleorkester
Ditte Fromseier Hockings
Tommy Rasmussen
Helge Engelbrecht
Ronnie Flyvbjerg Olesen
Sidsel Maria Michelsen

Tirsdag d. 20. november 2018 kl. 19.00

Hald Ege Kirke

Billetpris 200 kr.
Billetsalg: Hald Ege Kulturforening og Hald Ege Menighedsråd via Mobile Pay: 68168
Eventuelle spørgsmål - ring Mogens Ditlev: 40705858 eller Per Hesselberg: 40318487
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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

Hald Ege El-forretning
Herningvej 2 · 8800 Viborg

86 63 80 01 · 40 87 80 11
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v/ Torkild Nielsen
Teglgårdsvej 4
Hald Ege

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
20.09
Malene, Janus
& Majbrit,
Rikke
&
08.11
Hanne &og
Jeppe,
Ole foretagen& Helle
og
for eventuelt
at uddanne
nye
håndog
billedkunst
danske
Rasmus – Alt dette og meget mere
værkere.
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
+
evt.
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
5. maj
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

JULE

INVITATION
Det er MEGET tidligt

- men-

Vi vil gerne sende invitationen ud nu,
hvis der er borgere i Hald Ege, som
ønsker at deltage, og da arrangementet kræver en del planlægning.
Er du ensom og / eller hjemløs og mangler nogen at holde
juleaften sammen med, så vil vi rigtig gerne invitere dig
– uanset alder - til juleaften i vores fælleshus
“Egekværnen” i Hald Ege Juleaften, mandag d. 24/12.
Julemiddagen starter kl. 17, og i løbet af aftenen vil der
være sang, dans om juletræ og måske nogen kan fortælle
en god historie. Vi har mulighed for at invitere 50 gæster,
og kan i nogen udstrækning hjælpe med transport.
Af hensyn til alt det praktiske har vi brug for en tilmelding
hurtigst muligt. Har du lyst til at være med, så
skriv eller ring til Marianne – tlf. 2859 9690
Vi vil gøre alt for, at det bliver en glædelig, sjov,
hyggelig og rar juleaften. Vi glæder os!
Bedste hilsner fra Villads, Asbjørn og Marianne
SEPTEMBER 2018
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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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