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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.:
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finnbrondum@gmail.com
Rikke Ellekilde
Hasselvænget 17, 5151 3284
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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.
2

•

HALD VIND

Send indlæg til næste nummer
senest
Søndag 24. november 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 sept. 2019
”Nu breder Hylden
de svale Hænder
mod Sommermaanen”
(Johannes V. Jensen)
Johannes V. anslår en sommerstemning
både af at længes og samtidig af
at være opfyldt. En salig følelse af
intenst at være levende i samklang
med verden. Det er som om kun nuet
eksisterer – ikke fortid og ikke fremtid.
Men der kan godt opstå en art vemod
allerede midt i sommeren: en truende
fornemmelse af at det her ikke varer
ved. Som Thøger Larsens ”Ak! Ak!
Ak! ” midt i Du danske sommer. Et
varsel om efterår.
Og i sensommeren og det begyndende
efterår kan digterne blive grebet af
vemod og savn. Nu står altings forbi så
klart. Typisk nok bryder jeg-personen

i Sensommervise da også ud i en trang
til at komme væk, komme hjem - ”–
nu må jeg hjem! ”. I modsætning
til Johannes V Jensens oplevelse af
selvforglemmende at være i nuet.
Men i mange digte må vemodet vige
for sensommerens sanselighed. Tilstedeværet midt mellem naturens frugter
er ”alt, hvad jeg begærer”, som Ludvig
Holstein skriver i Det lysner over agres
felt” hvor han ”trasker langs et brombærhegn med plovmuld under fødder”.
Hvis du lider af akut sensommervemod fra en af dine ture i vores dejlige
Hald Ege, så er kuren klar: Tag hjem
og skriv et indlæg til næste nummer af
Hald Vind! Eller skriv bare et ønske
om et bestemt emne du gerne vil have
behandlet i bladet. Så vil vi i redaktionen gerne være behjælpelig med
skriveriet eller med at prikke en mulig
skribent på skulderen.
Redaktionen ønsker alle: Godt efterår!
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Hald Ege Borgerforening inviterer til
Borgermøde
Borgerforeningen blev dannet sidste år, og vi vil med mødet gerne præsentere
os selv, og skabe en god dialog om Hald Ege, og Hald Eges udvikling. Vi vil
gerne invitere alle borgere og udvalg i Hald Ege med til mødet, så vi er så bredt
repræsenteret som muligt.
På mødet vil vi blandt andet diskutere:
-

Hessum Park for hele byen, store som små. Vi har fået tildelt 133.376 kr.
til madpakkehus, bordbænkesæt, grill samt skilt og informationstavle.
Skal vi udvide projektet med naturlegeplads og aktivitetsområde der kan
samle flere generationer?

-

Har du kendskab til fundraising, er du landskabsarkitekt eller har du bare
gode ideer så mød op!

Mødet bliver afholdt i Egekværnen torsdag d 3/10 kl. 19.30 (umiddelbart efter
fællesspisning).
Vi glæder os til at se jer.
På vegne af Hald Ege Borgerforening
Sarah Bendtsen (tlf 28 73 84 48)
Line Marie Kirkegaard (tlf 40 52 84 60)
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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
SEPTEMBER 2019
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KOLDINGVEJ 99
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Hald Ege-Ravnstrup KFUM inviterer til idrætsaktiviteter
for kvinder og mænd i deres bedste alder.

Det sker hver tirsdag kl. 10-12
i Hald Ege Idrætscenter
Vi har startet et tilbud med idrætsaktiviteter for jer, der har
tid og lyst i dagtimerne. Alle 50+ er meget velkomne.
Der er mulighed for at prøve forskellige selvvalgte aktiviteter.
Det kan være curling, bordtennis, bob, badminton, hockey,
skumhåndbold og lign.
Idræt, bevægelse, hygge og socialt samvær er i højsædet.
Der er kaffe / te på kanden. Det er gratis og uforpligtende.
Vi glæder os til at se jer!

SEPTEMBER 2019
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BØRNEUDVALGET & VANDTÅRNET
inviterer i et samarbejde til
POP UP juleeftermiddag
SØNDAG 15. DECEMBER KL. 13-16
ved vandtårnet
- Julemusik/julesange
- Bål & Bag
- Julehygge for børn
og barnlige sjæle i alle aldre
- Børnejuledrik og juleknas og måske en
god juleøl
- Salg af fine juletræer i samarbejde med
lokale Trepas
- HUSK varmt tøj
Kom og julehyg et par timer ved vores
lokale vartegn VANDTÅRNET
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PERNILLE DAHL TRIO

Fredag 1. november kl. 19.00 i Egekværnen
CAFÉAFTEN MED TAPAS OG LOKAL JAZZ
Pernille Dahl Trio har i mange år fortolket, drejet og slynget musik ud af
kendte og knapt så kendte jazz- og popsange.
Trioen har en særlig forkærlighed for svensk folketone a la Jan Johansson
og Bo Kaspers Orkester. Men de fremviser også egne udlægninger af jazzklassikere som Madeleine Peyreux og Cassandra Wilson, de jazzificerer
pophits fra firserne, snuser til Sebastian, Jimi Hendrix og Bob Dylan og giver
smagsprøver på mere moderne jazznavne som Gregory Porter, Diana Krall
og Sinne Eeg og består af de tre musikere
fra Viborg egnen: Pernille Dahl Rasmussen - vokal, Mads Haagensen, piano
og Simon Olling Rebsdorf - kontrabas
Billetter á 175 (inkl. tapas) købes vía mobilpay på 68168 mrk. Dahl Trio
Døre kl. 19.00 - Tapas - Trioen kl. 20.00
JAAAAAZZZZZ i Kværnen - vi ses!

Arr. Hald Ege Kulturforeningen
SEPTEMBER 2019
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Anne Dorte Michelsen
Kirkekoncert
Hald Ege Kulturforening og
Dollerup/Hald Ege menighedsråd,
indbyder igen i år til en fælles
julekoncert i Hald Ege Kirke

Lørdag
7. december 2019
kl. 19.00
Se nærmere beskrivelse af Anne Dorte
og kirkekoncerten på næste side.
Der udbydes 150 billetter efter først
til mølle princippet.
Salget starter fredag den 1. november.
Køb af billet fra d. 1. november sker
ved at indbetale 150 kr. pr. billet via
Mobile Pay på nr. 68168 og mrk. Julekoncert.
Hold jer orienteret via Facebook siderne, Hald Ege Kulturforening og
Hald Ege Diverse, når tiden nærmer sig og billetsalget åbner. Her kan du
også se, om der er flere billetter eller udsolgt.
Såfremt du ikke har mulighed for at betale via Mobile Pay, henvises til
nedenstående to telefonnumre.
Billetpris 150 kr.
Billetsalg via Mobile Pay: 68168
Eventuelle spørgsmål/eller hjælp- ring Mogens Ditlev: 40 70 58 58 eller Per
Hesselberg: 40 31 84 87
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Anne Dorte Michelsen - Kirkekoncert
Anne Dorte Michelsen er en af Danmarks kendteste kvindelige sangere og sangskrivere. I mere end 30 år har hun med held fanget
livet og tiden ind i sine sange, der aldrig er stivnet i en form, men
mange gange har skiftet retning, fra pop til ballader, fra melankoli
til humor, og tilbage igen. Udover sine egne sange, har Michelsen i
flere omgange tolket danske salmer og sange, og har med stort held
formået at give sit eget helt personlige bud på den fælles musikalske og poetiske arv.
Når Michelsen i dag spiller sine kirkekoncerter med en duo bestående af nogle af Danmarks bedste musikere, kommer publikum med
hele vejen rundt. Fra Michelsen egne evergreens til nyere sange om
det modne liv. Alt sammen bundet sammen og sat i relief af danske
salmer og klassiske sange, der føjer sig naturligt til Michelsens eget
materiale, og tilsammen udgør en ny og overraskende helhed.
Den verdensberømte danske forfatter Dorthe Nors skrev i anledning
af udgivelsen af Michelsens seneste album:
”Det er enkle sange, sange uden ironi og manerer, og båret af et ønske om at møde nogen. Finere kan det næsten ikke være, og det er
ikke tilfældigt, at de fleste danskere kender Anne Dorte Michelsens
sange – og kan, og vil, synge med.
Sangene vil én noget, og rækker melodisk ud efter en, og så
pludselig står man der i sit køkken og synger med på omkvæd
om savn og lykke midt i livet. Det er et sjældent og fint møde, modent og nøgent. Og så dette: at få det svære til at virke let, er den
vanskeligste kunst af alle. Anne Dorte Michelsen er en mester i
den.”
Medvirkende:
Anne Dorte Michelsen
Guitar og sang: Johannes Nørrelykke
Klaver og sang: Tobias Stærbo
Lyddesign: Jens Ledet
SEPTEMBER 2019
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Borgmesteren kom til kaffemøde
Ovenpå debatter, borgermøder og ikke mindst mange skriverier i
forbindelse med de tre lokalplaner som Viborg Kommune har foreslået lige
nord for vores skønne by, talte vi i Hald Ege Borgerforening om behovet
for en ”snak” med Ulrik Wilbek.
Vi inviterede ham herud til et kaffemøde, vi synes jo ikke der har været
en ordentlig dialog mellem os borgere i Hald Ege og Viborg Kommune, så
måske vi på denne vis kunne få leveret nogle budskaber.
Ulrik kom forbi tirsdag d. 27/8, vi havde arr. mødet hos Sarah og Larry, som
bor på Nonbo Enge, så vi var tæt på det areal som lokalplan 487 vedrører,
vi ville gerne invitere Ulrik med ud på en gåtur i området.
På mødet deltog Larry Kristiansen og Jørgen Buus, som begge har stor
indsigt i og kender hele forløbet vedr. lokalplanerne og fra Hald Ege
Borgerforening deltog næstformand Sarah Bendtsen og formand Morten
N. Sørensen.
Vi havde inden mødet fremsendt et skriv til Ulrik, så han kunne forberede
sig på hvad vi ønskede at drøfte med ham.
Vi mødte en velforberedt Borgmester, som lyttede på vore anker vedr.
især lokalplan 487. Vi fik drøftet behovet for byggerierne, vores bekymring
for biodiversiteten omkring Koldbækken og den overkørsel over bækken
der er planlagt for at der kan skaffes adgang til området, lukning af
udkørsel fra Koldbækvænget / Koldingvej til A 13 og ikke mindst den øgede
trafikmængde igennem Hald Ege by som de nye boligområder uvilkårligt
vil give, og som vi mener, at kommunen slet ikke har lyttet på og taget
seriøst.
Konklusionen efter mødet var, at vi havde god og grundig drøftelse
af vores anker vedr. lokalplan 487, Ulrik ville tage dem ”med” i den
kommende debat vedr. området. Det var rart at møde en lyttende
Borgmester, som ikke kunne love noget, men som var glad for invitationen
og vores drøftelser til mødet.
Morten N. Sørensen, Hald Ege Borgerforening.
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Litteratur og Lækkerier i Egekværnen
Hald Ege Kulturforening byder velkommen
til Litteratur & Lækkerier vol. 3:

Rom og Romaner
Viborg Bibliotekerne giver smagsprøver på
lækre romaner og andre godter fra hylderne,
mens en specialist i rom – Lars Røgild fra
Alliance Vin - fortæller om rommens
produktion og måske også om de steder,
hvor rommen bliver lavet.

Tirsdag d. 21. januar kl. 19-21 i Egekværnen,
Videbechs Allé 167
Entré inkl. drinks: 60 kr.
Billetsalg: Via Mobile Pay på 68168
mrk: Rom og Romaner
Der er et begrænset antal billetter
– så tilmelding til arrangementet sker efter ”først til mølle…”’
Kom og få en aften, der er spækket med gode bøger og spændende
smagsoplevelser.
Efter foredraget vil det være muligt at købe de forskellige romtyper til rabatpris
Hold dig orienteret via Facebook siden ”Hald Ege Kulturforening”
Her kan du se, om der er flere billetter eller om der er udsolgt.
Såfremt du ikke har mulighed for at betale via Mobile Pay, kan du få hjælp ved
henvendelse til undertegnede
Mogens Ditlev tlf.: 40705858
SEPTEMBER 2019
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Hald Ege Samlingen og Hald Ege Kulturforening inviterer til foredrag om

”Danmarkshistorie
i lokal iklædning”

Beretningen om tyskerne, der i 1940 indtog heden, og forvandlede den
til Nordeuropas største flyveplads og flygtningelejre

Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 i Egekværnen

Foredragsholder Peter Skovmos Nielsen fra Karup kommer og fortæller om hvordan
tyskerne under anden verdenskrig kom til Karupområdet, hvor de beslaglagde jord og
ejendomme for at kunne etablere flyveplads og flygtningelejr.
Peter fortæller blandt andet om hvordan arbejdet med flyvepladsen foregik og om
organisering af arbejdet.
Han kommer også ind på de mest markante anlæg på området, krigens gang, myter,
oprydning og det retslige efterspil.
I pausen, hvor der serveres kaffe, vil der være mulighed for at studere ophængte billedplancher med tekst.
Efter pausen vil Peter komme ind på hvordan det gik i perioden efter krigens afslutning.
Entre: 40 kr pr. person, som betales via Mobile Pay – 68168 (mrk. ”Karup Flyveplads”)
eller ved indgangen.

HALD EGE SAMLINGEN indbyder til foredrag

TORSDAG DEN 7. november 2019 kl. 19,30
i Egekværnen om
”NORDISK ARTIST- OG
TEATERHØJSKOLEN i HALD EGE”

ved Kirsten Borger, som bl.a. er kendt for sine mange år inden for
dramaundervisning i Viborg.
Kirsten Borger var i 1992 selv elev på højskolen det første halve år og
derefter blev hun lærer der.
Efter højskolen sluttede oprettede Kirsten Borger Dukketeateret Manifique.
Der er gratis entré og der serveres kaffe og kage.
14
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Vi glæder os helt vildt
til at kunne præsentere

SOUVENIRS

Fredag 24. januar 2020
helt lokalt og intimt
på scenen i Egekværnen
Mere info følger på Facebook siden: Hald Ege Kulturforening
og senere her i Hald Vind
Sæt X i kalenderen

Arr. Hald Ege Kulturforening

Arrangementskalender 2019/2020

Fredag den 27. september kl. 20: GASOLINE
Torsdag den 10. oktober kl. 19.30: Foredrag om Karup Flyveplads
Torsdag den 31. oktober: Halloween
Fredag den 1. november kl. 20: Pernille Dahl Trio
Torsdag den 7. november kl. 19.30: Foredrag om Nordisk artist- og
teaterhøjskole i Hald Ege
Tirsdag den 12. november kl. 19: Fortælleaften
Lørdag den 7. december kl. 19: Julekoncert med Anne Dorte Michelsen Trio
Søndag den 15. december kl. 13: Jule POP-UP arr. ved Vandtårnet
Søndag den 12. januar kl. 13.30: Nytårs gå tur
Tirsdag den 21. januar kl. 19: Rom og Romaner
Fredag den 24. januar kl. 20: SOUVENIRS
Søndag den 23. februar: Fastelavn
Lørdag 28. marts: CRAWL (senere omtale)
Fredag den 1. maj: Rock´n Stones (senere omtale)
Alle arrangementer – på nær de to sidste - er omtalt andetsteds i dette nummer af Hald Vind
16
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Hald Ege Kulturforening inviterer til den traditionsrige

NYTÅRSTUR

Søndag den 12. januar 2020 kl. 13.30 (bemærk tidspunkt)
Vi mødes ved ”ballonhøjen” ved Egeskovvej – hvor Krathusvej og
Egeskovvej mødes.

Vores “skovguide” – Skovfoged Steen Bonne Rasmussen vil herefter
tage os med på tur rundt i den nordvestlige del af Viborg plantage.
Undervejs på turen vil der blive serveret kaffe og kage i det fri.

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

Hald Ege Kulturforening inviterer til

Fortællinger med kaffe og kage

Tirsdag den 12. november kl. 19 i Egekværnen

Alle kan lide at høre en god historie. Derfor har Hald Ege Kulturforening taget
initiativ til en fortælleaften i Egekværnen. Medlemmer fra Viborg Fortællekreds
vil komme og fortælle historier for os.

Viborg Fortællekreds er en gruppe mennesker, der holder af at fortælle. Det vil
nogle af medlemmerne fra fortællekredsen komme og give smagsprøver på, hvor
de hver i sær kommer og fortæller historier, de selv har valgt til denne aften.
Undervejs i fortælling af historier, serveres kaffe/the og kage
Glæd dig til en aften hvor medlemmer fra Viborg fortællekreds fortæller historier,
som i gamle dage.
Det bliver helt sikkert en dejlig aften – for både hjerne, hjerte
Billetpris: 20 kr pr. person
Billetter købes ved indgangen

Sæt X i kalenderen lørdag den 28. marts
2020 HALD EGE PARTY CRAWL !
SEPTEMBER 2019
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DENGANG DA PÅ ”KUREN ... 1929
Med tilladelse fra Ejvind Lassen, som har afskrevet Gert Poulsens erindringer i 2006-2007,
bringes her et uddrag. Hele erindringsartiklen kan læses på Engesvangs Lokalhistoriske Arkivs
hjemmeside: https://www.engesvangarkiv.dk/gert-poulsens-erindringer/.
Gert Poulsen:
Født i Engesvang Krat i 1905, død i Ans i 1987.
Dimitterede som lærer fra Nr. Nissum Seminarium omkring 1933. Han var enelærer 		
og kirkesanger, først i Harboøre, dernæst i Agri og sidst i Kongens Tisted. Sit otium
nød han sammen med sin kone Signe i Ans, hvor han var aktiv inden for mange områder.
F.eks. havde både kirke og ældreomsorg hans store interesse.
”Jeg blev syg og kom på ”Kuren ved Hald”.
En dag i november (1928) gik jeg og pløjede vest for banen, da mærkede jeg, at det gjorde
ondt ind for hjertet, når jeg skulle trække ploven tilbage, når den var stødt på en sten og gået
af jorden. Det blev værre, som dagene gik. En dag lige før jul bar jeg uheldig og fik en finger
beskadiget i en roe rasper. Set var så slemt, at jeg ikke kunne lave noget med hånden, men
måtte holde mig inde. Jeg kom ikke ud til landbruget mere, for sygdommen omkring hjertet
tog til. Jeg blev nervøs og bange, jeg turde ikke komme op at køre på en vogn, jeg syntes hele
tiden den ville vælte. Jeg var ængstelig og bange, hvis far eller en anden var ude om aftenen.
Min puls var alt for høj. Jeg var hos lægen i Bording et par gange, men han kunne ikke hjælp
mig. sygdommen tog til, jeg kunne ikke sove om natten.
Så var der nogle, der rådede far til, at jeg skulle op til overlæge Brink Eliasen på ”Kuren ved
Hald”. Han skulle være så dygtig på dette område. Far fik pr. telefon aftalt en tid, da vi måtte
komme. Det var en forfærdelig snevinter dette år med mægtige høje snedriver. Jeg husker,
at rutebilen flere steder kørte gennem udgravninger, hvor sneen ved siderne var højere end
bilen. Overlægen undersøgte mig meget grundigt, min puls var den dag 120, det normale er jo
72. jeg fik noget medicin, og så skulle jeg komme igen 14 dage efter, for at han kunne se, om
der var indtruffet en bedring. Næste gang rejste jeg alene, sygdommen stod på samme stade,
og overlægen tilrådede en indlæggelse på ”Kuren”. Jeg fik de nødvendige papirer med hjem,
vi fik dem udfyldt og sendt dem ind. Nogen tid efter kom der besked om, at jeg måtte møde
på ”Kuren” en dag sidst i marts måned.
Der var en liste med over de ting, jeg skulle have med. Jeg skulle selv betale en del af opholdet, sygekassen betalte en del, og amtet gav et tilskud. Jeg kørte med rutebilen helt ind til
Viborg, fordi jeg havde bagage med, og tog så bybussen ud til ”Kuren”. ”Kuren”, der ejedes
og blev drevet af Røde Kors i Danmark, havde først været øvelseslejr for danske soldater. I
krigsårene 1914 til 1918 var der tyske krigsfanger der. Der var også russiske, franske og engelske, derfor var lejren delt i tre dele. Nu var den del, der lå op ad landevejen, i brug til kontor
og beboelse for personalet. Afdeling B var for oppegående patienter, der var på rekreation og
som kunne gå til behandlingsafdelingen.
Bussen kørte op til ”Modtagelsen”, og jeg blev vist ind til forstanderinden. Hun bød mig
velkommen, og jeg fik en seddel, som jeg skulle aflevere til Søster Gertrud på Pav. 10. det var
på en 12 mands stue, jeg skulle bo, det var flinke mennesker alle sammen, men der var megen
uro både nat og dag. tre af dem var krigsinvalider fra Sønderjylland, de var ikke lette at forstå,
18
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men værre var det med at forstå en fra Bornholm. De første tre dage gik med at gå til læge,
jeg var hos tre forskellige til undersøgelser. Den 4. dag skulle jeg til sognerådsmøde, som de
kaldte det deroppe. Der sad alle lægerne samlede omkring et bord og snakkede om behandlingen. Jeg skulle have kulsyrebade, jeg skulle i liggehal 1 time hver dag og gå tur i skoven mindst
to timer hver dag, og så skulle jeg have et glas fløde og et glas kærnemælk samt et maltøl om
dagen. Jeg var gået langt ned i vægt.
Der var gode forhold på ”Kuren”. Hver morgen var der andagt i foredragssalen ved forstanderinden, var hun forhindret, var der en anden ældre søster, der læste andagt stykket og bad et
fadervor. Der blev sunget en salme før og efter. Hver aften var der andagt i en mindre sal ved
en af diakonerne. Dem var der tre af, og de var alle ansat på badeafdelingen. Hver søndag var
der gudstjeneste i foredragssalen ved præster inde fra Viborg.
Hver gang jeg skulle i bad, kom jeg ned i et badekar, der var fyldt med vand, hvori var blandet
kemikalier, det var dejligt varmt den første gang, men varmegraderne aftog fra dag til dag, og
styrken af kulsyre blev forøget, og opholdet i vandet blev længere for hver gang. Når jeg kom
af vandet, fik jeg et lagen omkring mig, og så kom jeg i seng, hvor jeg blev rullet ind i lagnet
og så pakket ind i tæpper. For hver gang blev hviletiden længere. Da jeg var færdig med badene, skulle jeg have vibrationsmassage på bryst og ryg, og så skulle jeg have en times arbejde
i gartneriet. Da jeg havde været der et par uger og havde lært en del af patienterne på 10 at
kende, blev der en ledig seng på en fire mands stue, og de tre det var tilbage opfordrede mig
til at flytte ind til dem.
Vi fulgtes ad til Søster Gertrud for at få tilladelsen til dette. Det havde hun intet imod, og så
flyttede jeg ind til dem. Der var en købmand, en skrædder og en landmand. Det var dejlige
mennesker at være sammen med. Købmand Sørensen boede i Viborg Søndermark, da han
senere blev rask, købte han en købmandsforretning. Tvis, hvor han oparbejdede en stor og
solid forretning, som han efter sin kones død overdrog til sin søn. Han og en datter overtog
en lille manufaktur – og trikotageforretning i Tvis.
I årene på seminariet besøgte jeg dem altid i sommerferien, når jeg cyklede frem og tilbage
mellem Engesvang og seminariet. Senere, mens vi boede i Harboøre, havde vi et godt hvilested i det gæstfrie hjem. Signe kom også til at sætte stor pris på de rare og gæstfrie mennesker.
I Thyborøn havde vi en sommer besøg af datteren, hun var sammen med nogle andre unge
på tur og skulle ind til os for at bringe en hilsen fra sin far. Vi fire fulgtes gerne ad, på turene i
skoven, en officer i Frelsens hær var ofte med, det var godt følgeskab.
Opholdet og behandlingerne, jeg fik, hjalp mig godt. Da jeg blev udskrevet, sagde overlægen
til mig: ”De kan blive helt rask, men det vil vare længe, de må ikke udsætte dem for stærke
sindsbevægelser, men må lære at tage alt men en knusende ro, og de må aldrig mere tage fat
på landbrug”. Jeg havde været på ”Kuren” i 6 uger og kom hjem først i maj måned.”
På Hald Ege Samlingens hjemmeside: http://haldegesamlingen.dk/index.html
kan du læse alt om Hald Lejrene 1868-1880 og Lazaretlejren
1917-1920 i Burkhard Koops bog:
”Eldoradoet deroppe på Heden”
På Hald Ege Samlingens vegne/Poul Harald Christensen
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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
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OPRÅB
Kom og vær med til en hyggelig arbejdseftermiddag i
forsamlingshuset Egekværnen

Tirsdag den 8. oktober kl. 16-20

Kl. 18.30 er Egekværnen vært for aftensmad (hakkebøf med
bløde løg og hvad der til hører)
Kan du ikke komme hele eftermiddagen, men kun 1-2 timer, er det også fint.

Det vil være dejligt, hvis du kommer og hjælper!
Opgaverne er meget forskellige, så der er garanteret også en opgave
du kan hjælpe med.
Opgaverne er oprydning, rengøring, maling - både inde og ude,
opsætning af puslebord, indramning af plakater samt diverse
reparationsopgaver.
Egekværnens bestyrelse synes, at vi i Hald Ege har et dejligt og velholdt
forsamlingshus, men for at vi kan få råd til ny investeringer, som for
eksempel nyt lydanlæg og lyddæmpning i salen, betyder det meget for
forsamlingshusets økonomi, at frivillige fra Hald Ege kommer og giver en
hånd med i forbindelse med vedligeholdelse af forsamlingshuset.’
Vi glæder os til at se dig. Hilsen Egekværnens bestyrelse, Mogens Ditlev
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Skt. Hans i Hald Ege
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I år stak en skøn sammenslutning af
den nystiftede Borgerforening, Grundejerforeningen Hald Ege - Nonbo Bækkelund, Kulturforeningens Børneudvalg og Hald Ege Outdoor hovederne
sammen omkring årets Skt. Hans fest på
Hessums Eng.
Initiativet til samarbejdet kom fra
Børneudvalget, der havde opsnappet
ønsket om lokale aktiviteter for
børnefamilier i anledning af Skt. Hans.
Hald Ege Outdoor blev på bl.a. på
baggrund af deres erfaring med hyggelige
familiearrangementer med bålhygge ved
Hald Sø, inviteret med i planlægningen
tidligt i forløbet, og Grundejerforeningen
og Borgerforeningen takkede ja til
samarbejdet.
For ikke at dele arrangementet i to og
konkurrere med det i forvejen eksisterende
og i øvrigt ganske udmærkede
arrangement, blev et særskilt børnebål

fravalgt. I stedet blev der inviteret til
familiehygge med skovturstæpper og
pandekager og snobrøde over bålfade,
halmhekse og madkurv fra kl. 18.00 og
fremefter, og tiden for båltænding blev
rykket frem til kl. 20.00.
Arrangementet skulle vise sig at blive
en stor succes!
Kl. 18.00 stod repræsentanter fra Hald
Ege Outdoor og Børenudvalget klar med
en masse bålfade, flere kæmpemæssige
snobrødsdeje, pandekagedej og pander
og halmhekseværksted. Samtidig satte
Grundejerforeningen pølsegrillen op og
snart efter var baren også åben.
Der gik ikke længe før engen summede
af liv fra de fremmødte børnefamilier,
der havde grebet anledningen til dejlig og
afslappet midsommerhygge med ungerne
og hinanden. Flere familier havde taget
skovturstæppet med og snart var der
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han bl.a. talte til Hald Ege Borgerne om de
kommunalt planlagte byggerier, som også
i denne anledning lå de fleste i tankerne.
Et strømsvigt gjorde en brat ende på Mads
Pannys tale, men det var dog kun uskyldig
tagfatleg omkring en forlængerledning og
ikke guerillaaktivitet, der var årsagen, og
stemningen fortsatte med at være positiv
og festlig.
Bålet blev herefter tændt og Sidsel Maria
Michelsen sang for på Midsommervisen
og sangen “Til Hald Eges Pris”, der synges
hvert år til Skt. Hans. Sangen er til info er
skrevet af den tidligere Hald Ege borger
fra Trinbrætvej 10, Vilhelm Boserup
Poulsen(1873-1942),sandsynligvis
skrevet i 1933, hvor Hald Ege fik sit navn.
Et fantastisk skue for en forbipasserende
masser af liv og legende unger på engen
og omkring bålfadene, hvor der var stor
rift om pandekagepanderne.
Flere og flere borgere og familier
tilsluttede sig snart. Fantastisk var
det at opleve hvordan den udvidede
arrangementsmodel
ramte
flere
målgrupper og fik arrangementet og
aldersgrupperne i byen til at smelte
sammen om glæde og samvær og
midsommerhygge. Mange børnefamilier
blev hængende til det store bål, hvor de
mødtes af de voksne og ældre borgere,
der indfandt sig lidt senere.
Således var engen fyldt med Hald Ege
borgere i alle aldre, da klokken ramte
20.00 og en lettere forsinket Mads Panny,
der netop var landet efter adskillige
båltalearrangementer, holdt sin tale, hvori
26
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på Egeskovvej har det været at se de mange
fremmødte Hald Ege Borgere i alle aldre i
kreds omkring bålet og fantastisk var det
at være en del af og mærke mylderet og
glæden, hvorend man kiggede hen.
For arrangørerne var det fantastisk at
fornemme den levende interesse og
succes ved arrangementets nye form og
opleve den flotte, flotte opbakning. Igen
bliver man stolt ved sin lille by og den
mangfoldighed af mennesker der bor
her og over hvor gerne byens borgere vil
hinanden.
Fra Midsommeren således en glædelig
tanke til Sensommeren. Vi ses igen d. 23.
juni 2020!

Skrevet på vegne af Kulturforeningens
Børneudvalg & Hald Ege Outdoor
af Sidsel Michelsen

Kokkeliste fællesspisning
efteråret 2019
19.09.19 Pia & Steen, Helle, Laura
26.09.19 Susanne & Kjeld, Tove &amp; Christian
03.10.19 Karin, Charlotte, Ingolf, Kent, Else, Carlo Lise, Grethe
10.10.19 Lars & Line, Charlotte &amp; Kristian, Claus & Heidi
17.10.19 EFTERÅRSFERIE
24.10.19 Ole M, Simon & Charlotte, Christian &amp; Christina
31.10.19 Carina & Morten, Sara &amp; Troels, Jens Jørgen & Marianne
07.11.19 Simon & Pia, Larry & Sarah, Thomas &amp; Sara, Karima & Gustav
14.11.19 Rikke & Rasmus, Majbritt & Janus, Ole & Maria
21.11.19 Helen & Keld, Mogens & Marianne
28.11.19 Michaela & Søren, Hanne & Kai, Anna Inga, Jørgen & Hannah
05.12.19 Inger & Anders, Lene & Kjeld, Heidi & Mathias
12.12.19 Hanne & Jeppe, Keld & Randi, Søren & Trine
HJÆLPERE: Kirsten S (2177 3101), Eicke (8663 825)
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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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