Hald Vind
Vandtårnets forårs PopUp
Sidste lørdag i maj holdt “Vandtårnet” loppemarked- “Cafe og Lopper”. Der var
mange besøgende, kaffe, saft og hjemmebagt kage. Gode loppefund for både
børn og voksne... mange fik gjort en god handel.
Legetøjet fik nyt liv i andre børns hænder- ‘en blev Ridder- ‘en blev danser- ‘en
blev Star wars klon.....
Nogle fik nyt liv på væggene, da også et par lokale kunstnerspirer? havde
fundet vej til markedet.
Andre fik nyslynget honning og fornyet porcelænet i skuffen...
En dejlig dag med musik for både børn og voksne- da livemusik fyldte pladsen.
Foreningen “Vandtårnet”.
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Hald Vind
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
Rikke Ellekilde
Hasselvænget 17, 5151 3284
rikke.ellekilde@gmail.com
Preben Brock Jacobsen
Nonbo Hede 20, 8663 8014
prebenbrockj@gmail.com
Steen Christensen
Egeskovvej 45, 2513 8327
steen.christensen8@gmail.com
Helge Andersen
Nonbo Vænge 18, 5067 0867
helgeb67@mail.tele.dk
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.
Oplag: 600 ekspl.
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Send indlæg til næste nummer
senest
Søndag 1. september 2019 til
haldvind@gmail.com
Bladet sættes op lige efter deadline, så
husk at sende til tiden.
Hald Vind mailboks har max på 10 mb.
Tekst og billeder
Send tekst i Word eller lignende. Hvis
dit navn skal fremgå af artiklen, skal du
skrive det i artiklen.
Billedmateriale vil vi gerne have i original, helst digitalt.
Har du digitale billeder, tegninger
eller clipart, så skal de vedhæftes i en
e-mail som selvstændige filer. Sæt ikke
dine fotos ind i teksten, men vedhæft
som bilag til din mail.
Du er selv ansvarlig for ophavsrettigheder på fotos/tegninger, der leveres
til artikler. Husk at der er rettigheder på
de fleste fotos/tegninger du finder på
nettet.
Fotos skal være i høj opløsning.
Send tekst og fotos i én mail, så vi ved
hvad der hører sammen. Send det hele
samlet igen hvis du har ændringer.
Giv gerne tekst og fotos samme navn
som dit indlæg. Vi modtager meget der
hedder “Hald Vind”.

Leder juni 2019
Når dette læses er vi lige omkring
sankthans. Som vejret arter sig her
i skrivende stund (primo juni) er
der i år vist ingen risiko for forbud
mod sankthansbål. Og mon ikke også
havegrill er tilladte?

Projektet med de fem Halder tager
mere og mere form - den spændende
barokhave med udsigt over Hald Sø
må kunne danne ramme om fremtidige
fællesskabsarrangementer for vores
område?

I starten af juni flyttede beboerne ind i
de nye seniorboliger på Lindevænget.
Velkommen til dem alle - såvel de, der
blot flytter inden for bygrænsen, som til
nye Hald Ege boere. Et flot byggeri, der
klæder vores by.

Ligesom pop-up arrangementerne ved
Vandtårnet så klart er kommet for at
blive.

De seneste to år har vi her i Hald Ege
forsøgt at påvirke planerne om byggeriet
langs Egeskovvej ind mod rideskolen.
Nu er det afgørelsens time - efter
udvalgsbehandling forventes byrådet at
tage endelig beslutning d. 26. juni - mød
gerne frem i byrådssalen.

Og spændende med den nye
borgerforening, som der kan læses om
inde i bladet.
I år er der ikke planlagt sommerfest desto mere håber vi, at der er kræfter til,
at den genoptages i 2020.
Redaktionen ønsker alle læsere en dejlig
sommer!
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Hald Ege Borgerforening er en realitet
Efter godt og vel et års tids arbejde er der på en stiftende
generalforsamling den 2. maj vedtaget at danne et fælles talerør for
borgerne i Hald Ege. Den 28. maj blev der afholdt bestyrelsesmøde hvor
bestyrelsen konstituerede sig med følgende sammensætning.
•

Formand Morten N. Sørensen,
Nonbo Hegn

•

Næstformand Sarah V. L. Bendtsen, Nonbo Enge

•

Kasserer Arne Dyekjær, Nonbo
Hede

•

Sekretær Michael Holmer, Nonbo Dal

Øvrige grundejerforeningers repræsentanter er menige medlemmer af
bestyrelsen og de fleste stiller også med en suppleant.
Der er tale om en sammenslutning af de mange grundejerforeninger i Hald
Ege der på den måde sikrer byens opbakning. Alle grundejerforeninger stiller med en repræsentant til foreningen, dog afventer vi for øjeblikket at Nonbo Mark tilslutter sig efter at have haft det oppe på deres generalforsamling.
Der vil også være tale om at det helt nye boligområde Lindevænget vil blive
inviteret til at deltage.
Den nye borgerforening vil allerede nu engagere sig i forhold til det kommende Sct. Hans aften arrangement og indgå i dialog omkring det beløb
som Hald Ege fik i forbindelse med årets lokalområde.
Borgerforeningen vil kommunikere dels på Hald Ege Diverse gruppen på
Facebook og Hald Ege hjemmesiden så hold øje med disse steder.
Vi hører meget gerne fra jer omkring tiltag og arrangementer som kan være
relevante for Hald Ege Borgerforening. Vi ser frem til at være med til hjælpe
og informere omkring diverse aktiviteter der foregår og afholdes i vores by.
På vegne af bestyrelsen Hald Ege Borgerforening, Sekretær, Michael Holmer
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GASOLINE
Fredag 27. september
i Egekværnen, Hald Ege

Døre kl 20.00 - Koncertstart kl 21.00 - Primært ståkoncert
Billetter à kr 175 via mobilepay på 68168 mrk GASOLINE

I det herrens år 1969 opstod DK’s måske fedeste rockband: Gasolin’. I
2009 fandt 5 erfarne musikere sammen omkring en enkel idé: At sætte
KVINDEKRAFT til netop Danmarks historiens største drengerøvsorkester:
Gasolin’ - et orkester der altså dannedes for præcis 50 år siden og hvis sange
havde fulgt pigerne gennem barndom og ungdom.
Alle 5 kvindelige musikere delte de en kærlighed til Gasolin’ og den livskraft
der strømmer ud af sangene - et brændstof de kunne kende hos sig selv.
Alligevel har de aldrig set sig som et kopiband og de har ingen intentioner om
at imitere.
GASOLINE gør numrene til deres egne med respekt for de originale versioner
Der blir gang i den 🎸🎹🥁
Arr. Hald Ege Kulturforening tlf. 25481325/WWW.GASOLINE.DK
JUNI 2019
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Vil du prøve noget nyt ? læse noveller og digte sammen med andre?
Har du lyst til at læse god litteratur i fællesskab med andre, så er guidet
fælleslæsning måske lige noget for dig.
HVAD ER EN LÆSEGRUPPE?
Læsegruppen er åben for alle. Det kræver ingen forberedelse at være med, og du
behøver ikke at vide noget om litteratur på forhånd.
I læsegruppen findes der ikke rigtige og forkerte oplevelser af en tekst. Det vigtigste er, at du møder op med åbent sind - klar til at lytte og undre dig.
En læseguide, uddannet af Læseforeningen, kommer og læser højt af den tekst,
hun har medbragt, samtidig med at vi sidder med teksten i hænderne. På den
måde bliver tempoet sænket lige nok til, at vi virkelig kan nærlæse teksten og
opfatte ting, som vi måske ellers ikke havde bemærket.
Undervejs i læsningen bliver der holdt pauser. Pauserne er til for at reflektere over
og snakke om teksten.
Det er i pauserne, at samtalen om teksten starter – over en kop kaffe.
Vi er to her I Hald Ege, der er uddannede læseguides og vi starter en læsegruppe
op til september
Det foregår på torsdage fra kl. 15.00 – kl. 16.30 i Nonbo Hegns Fælleshus på
følgende datoer: 12.09 – 19.09 – 26.09 – 03.10 – 10.10 – 24.10 – 31.10 – 07.11
Er du nysgerrig? Så kom og vær med – det er for alle og gratis.

Der kan max. være 10 deltagere – så først til mølle 
Tilmelding på telefon eller mail til:
Mona Olesen				Marianne Toppenberg
Egeskovvej				Nonbo Hegn 4
23 96 94 70 fidello@hotmail.com

61 26 87 76 mt@privat.dk

Vi glæder os til at se Jer 
JUNI 2019
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Referat fra generalforsamling i Egekværnen,
torsdag den 21. marts 2019 i Egekværnen
Valg af dirigent
Tove Møller Jensen
Formandens beretning
Mogens orienterede om, hvad der er sket i løbet af året.
Forsamlingshuset har været fint udlejet. Dans 20 gange, pilates 8 gange,
Mandagsklub 30 gange, Fester 42 gange, Kulturarrangementer 8 gange
og børnearrangementer 2 gange. Herudover har huset været brugt til 24
torsdagsspisninger og ølbryggerne har brugt køkkenet mindst 30 gange.
I 2018 fik vi nyt tag på hele pavillon 29. Det var tiltrængt. Eternitepladerne
på det eksisterende tag var ved at smuldre. I samme omgang har hele
bygningen fået nye zinktagrender ligesom stern og vindskeder hele vejen
rundt er blevet malet.
Indvendigt er der kommet stålkanter på søjlerne i salen og lysning ved
opvasker er renoveret og der er opsat fliser. Herudover er der indkøbt nye
vaser – både store og små.
Fremlæggelse af revideret regnskab
Søren Juul som er kasserer har fremsendt regnskab som Mogens fremlagde,
idet Søren ikke kunne være til stede.
Regnskab blev godkendt.
Valg af formand.
Mogens Ditlev er på valg – Mogens blev genvalgt
Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Jeppe Buus Nielsen og Søren Jul Kristensen er på valg og villige til
genvalg. Begge er genvalgt
Valg af to suppleanter
Michaela Kramb og Nopper er på valg . Nopper ønsker ikke genvalg, men
Michaela vil godt fortsætte. Michaela blev genvalgt og Bodil blev valgt til
ny suppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Poul Erik Christensen og Peter Pinderup er på valg. Peter ønsker ikke at
genopstille. Poul Erik Christensen genvælges. Der er en ledig post som
revisorsuppelant.
Indkomne forslag

1
2

3

4
5
6

7

8
8

•

HALD VIND

Bodil Bech havde indsendt følgende forslag:
Bærbar mikrofon/ evt. headset som kan kobles på nuværende højtalere –
skal/kan bruges ved foredrag/taler ved større arrangementer. Mulighed for
teleslynge?
Projektor som Egekværnen ejer bliver sat op – ned fra loftet så den er fast
monteret til brug/visning på langsiden/indervæggen mellem dørene til
bibliotek og køkken/gang
Generalforsamlingen syntes, at de er en rigtig god ide med teleslynge–
Jeppe spørger Hanne, der arbejder på CKU hvordan der kan etableres
teleslynge. Det undersøges hvad et headset + mikrofon koster.
I samme ombæring blev det drøftet om yderligere lyddæmpende
muligheder. Bestyrelsen arbejder videre med lyddæmpning.
Ophængning af projektor blev drøftet. Det skal undersøges nærmere om
det kan laves. Hvis det er muligt – bliver det lavet.
9. Eventuelt
Marianne Højberg spørger til ansøgning ved Nordeafonden om at få nye
borde. Mogens har undersøgt rigtig mange muligheder ift om der findes
plasticborde hvor der kan sidde ved bordenderne. Der findes ikke ret
mange muligheder – de der findes i plastic er ofte grimme og måske ikke
så holdbare.
Træborde drøftes også – de er tunge, men pænere så der arbejdes videre
med at indkøbe nye træborde – det foreslås også at få sat nye plader på de
nuværende stel. Bestyrelsen arbejder videre med det.
Mogens har undersøgt, hvad det koster at sætte nye vinduer i hvor der
endnu ikke er udskiftet.
Hvis der bliver luft i økonomien når de allerede igangsatte projekter er
effektueret, vil bestyrelsen tage stilling til udskiftning af vinduer.
Der spørges til hvordan reglerne er ift. udlejning – er der særlige aftaler i
forhold til, at unge mennesker må leje og andre ikke.
I Egekværnens udlejningsregler og lejeaftale står at der ikke må lejes ud
til unge under 25 år. Det gælder for alle.
Det er flere gange oplevet at der ikke er rengjort tilstrækkeligt når der
lejes ud. Bestyrelsen drøfter problematikken.

JUNI 2019
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DENGANG DA VED HALD OG BÆKKELUND ...1890

Følgende bringes i Viborg Stifts Tidende d. 18. juli 1890:

En turist skriver i Berlingske Tidende fra en rejse i Jylland bl. a.:
”Vi har netop foretaget en sviptur til Hald og Bækkelund1), og da ferien er
begyndt, turde et par ord muligvis fremkalde lyst hos andre til at følge vores
eksempel. ”Bækkelund” vækker rimeligvis minder hos en del medborgere, der
i halvfjerdserne har været beordrede til Lejren ved Hald2), og de ville måske
trække på smilebåndet af det ”dårlige beværtningssted”3), men tillige vel nok
huske den prægtige kløft og den dejlige Hald Sø. Nuvel! --- Der er hengået
en 15-20 år siden. Naturen er vel temmelig uforandret på denne fortryllende
plet, men menneskene har arbejdet. Netop i år har det fornyede Bækkelund
rejst sig og vil ikke skuffe den besøgende. Beliggenheden er som før ved
bækkens udløb. Bygningen rummer en mængde tidssvarende gæsteværelser
i to etager, og ovenfor på skrænten ligger den ved Turistforeningens initiativ
rejste hal. Den store sygehusbygning4), der aldrig blev brugt ved Lejrøvelserne,
har skiftet standplads og gør udmærket virkning på dette sted. Dens indre
kan på japansk maner deles i større og mindre lokaler ved flyttelige skillerum,
og kan bl.a. frembyde en mægtig dansesal, som nok vil blive benyttet af
foreninger, skoler eller større selskaber, som i forvejen let kunne sikre sig
udmærket musik fra garnisonens musikpersonale i det nærliggende Viborg.
Den nye vært, hr. Bjørn, tænker på søndagstrioer, hjulbåd på Hald Sø og
regelmæssig forbindelse med Viborg hver eftermiddag for en billig betaling.
En prægtig landodde strækker sig ved Bækkelund langt ud i søen, Indreøen5)
kaldet; den er bevokset med højstammede bøge, og lyngpartierne østerpå
tager sig ud som vakre Schweitzerlandskaber en miniature. Dertil skulle
ropartierne6) gå og tilbage til den gamle ridderborgs smukke have, anlagt i
gammelfransk stil med terrasser og smukke lysthuse, samt en dunkel allé
langs søbredden, som indbyder til vederkvægende spadsereture på varme
soldage, der ofte kunne være generende nok mellem lyngbakkerne. Når man
ad den sandede vej med den underlige allé af gamle høje sten, som tidligere
havde tjent til indhegning for de kongelige vildtbaner og nu er i begreb med at
forsvinde, nærmer sig til Hald og er greben af stedets store historiske minder,
taber illusionen sig, jo nærmere man kommer: ……”.
10
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Har du lyst til at læse hele artiklen, kan du finde den på www.
haldegesamlingen.dk/
1) I 1890 var Bækkelund området ved Niels Bugges Kro og udløbet af bækken fra
Troldeslugten. Det vi i dag forstår som Bækkelund opstår først med jernbanen og Bækkelund
Station i 1906.
2) De militære lejre ved Hald eksisterede fra 1868-1880.
3) Det daværende beværtningssted ”Bækkelund Kro”.
4) Den første ”pavillon” ved Bækkelund Turisthotel var sygehusbygningen fra ”Lejren ved
Hald”. Den brænder i 1909 og erstattes af en pavillon fra Landsudstillingen i Århus i 1909
tegnet af arkitekt Rosen. I 1914 brænder den, men genopbygges ved Rosens hjælp. Omkring
1970 nedrives pavillonen.
5) I dag Inderøen.
6) Partier/områder med stilhed og ro.
På Hald Ege Samlingens vegne/ Poul Harald Christensen

Ballroom

Sæt kryds i kalenderen lørdag
14. september kl. 20.
Vi mødes i Egekværnen for at danse
sammen - og måske hænge i baren.

Ballroom-komiteen

Sæt X i kalenderen lørdag den 28. marts
2020 HALD EGE PARTY CRAWL !
JUNI 2019
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mennesker. Der er knyttet mange lærere
til instituttet, for hvilket pastor Schaier
stadig er den ledende og administrative
kraft. Glad og stolt viste pastoren mig
breve fra taknemmelige elever, som
skrev til ham og fortalte, hvorledes det
gik dem nu, da de ved hjælp af undervisningen var blevet udrustet til igen at
tage kampen op i tilværelsen.

Lejrbudskabet ”Lagerbote”

Da jeg trådte ind i pastor Schaiers værelse, sad han ved bordet og skrev på

Kai Juhl Jørgensen

Nyhed
Tøjcontaineren
flyttet til bag
har opstillet ener
tøjcontainer
Teglgårdsvej
ved
siden
af købmand
de 2 Revas
Revas to containere hos
containere!
Hessum.
Blå Kors hjælper mennesker med
alkoholproblemer, deres børn og
andre udsatte i Danmark.
APRIL 2013

ISO 9001 certiﬁceret
• VVS
• Blik
• Ventilation
• Sprinkler

Dyrlæge og hestekiropraktor
• Automatik

• Fjernvarme

Frank Kastbjerg Pedersen
Industri
og miljø
Telefontid kl. 7-9• på
hverdage

86 62 36Tlf.
66 86 63• Totalløsninger
86 11

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

Herningvej 2 · 8800 Viborg

86 63 80 01 · 40 87 80 11
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Reparationer

•
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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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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

Tirsdag den 8. oktober kl. 16-20
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.
Der er reparationsopgaver, maleopgaver, havearbejde, oprydning og
rengøring – ja der er lidt for enhver.
Vi glæder os til at se dig 
Med venlig hilsen Egekværnens bestyrelse, Mogens Ditlev

JUNI 2019
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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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