Hald Vind
Vandtårnet & Hald Ege Outdoor
inviterer alle til POP UP JULEHYGGE ved vandtårnet
Søndag 15. december kl. 13-16
- Julemusik
- Pandekager og kakao over bålet
- Godteposer
- Julemand
- Gløgg
- Smagsprøver på juleøllet
- Salg af fine juletræer (100 stk i to størrelser)
- Bod hvor du kan høre om VANDTÅRNET, tegne
medlemskab og høre om fordele herved
- Juleboder - ønsker du at lave en lille bod med
juleting: Sms til 25481325
Kom og hyg små og store - unge og gamle ved vores
lokale vartegn VANDTÅRNET
OBS Af sikkerhedsmæssige årsager, er det denne eftermiddag IKKE muligt at
komme i højden
NR. 4

37. ÅRGANG
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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, 6171 6814
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 8. marts 2020 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 dec. 2019
Endelig er den urimeligt lange
og mørke november passé og
julemåneden griber fat i os alle på godt
og ondt - gran, julekalender, risengrød,
julestads, stearinlys, godter, julemand,
juletræ, gaver ... Umuligt at komme
udenom.
Nogle er meget lidt begejstrede, mens
andre elsker alt, der har med jul at
gøre. Uanset hvad, så er der elementer,
vi nok alle kan glædes over.
Eksempelvis må lysene i det store,
flotte kommunale juletræ på Hessum
Park og ditto i vandtårnets vinduer
(tak til vedkommende, der fik ideen)
glæde de mange Hald Ege borgere og
andre, der kommer forbi, morgen og
aften.
Eller pop up julehyggeeftermiddag
ved vandtårnet (se forsiden i bladet),
der helt sikkert vil tiltrække mange
besøgende, store som små.

Og inde i den lidt større by er der
(H)jultorvet med julemarked og den
fantastiske skyliner.
Jo, der er meget at glæde sig over i en
ellers mørk december.
Julemåneden er også tiden for mange
julefrokoster og i den forbindelse er
det værd at dvæle et øjeblik ved Piet
Heins gruk:

Af mad
på fad
og vin i glas
er lidt
for lidt
præcis tilpas
Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig
jul og et godt nytår.
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SOUVENIRS
Fredag
24. januar
2020
kl. 20.30
i Egekværnen, Hald Ege (døre kl. 19.30)
Det er ikke det rene pop, - der er puttet en god del folkemusik, klassisk,
tango og blues i gryden, og det er både gamle og nyskrevne sange der bliver
serveret.
Souvenirs har en lang række albums bag sig med sange som “Han tog et
nattog”, “Jeg troed’ du var hos Mikael”, “I et sommerhus” og “Jeg hader
Susanne”.
Torp var med i det legendariske band KLICHE, og kombinationen af hans
melodisk sikre pophåndværk og Bondes klingende rene sopran skaffede de
to et gennembrud hos både publikum og anmeldere.
Med udgangspunkt i landsbyen Suldrup i Himmerland har gruppen formået
at gøre sig til talsmænd for livet i provinsen uden at snobbe hverken op
‐ eller nedad. Og deres tekstunivers er præget af en lun og underspillet
solidaritet med såkaldt almindelige danskere ‐ der jo sjældent er så
almindelige endda.
Billetter á 125 købes vía mobilpay på 68168 mrk. SOUVENIRS
Døre kl. 19.30 - SOUVENIRS kl. 20.30. Primært siddekoncert
Arr. Hald Ege Kulturforening (mobil 25481325)
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Generalforsamling i
Hald Ege Kulturforening
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
Hald Ege Kulturforening

Torsdag 5. marts 2020 kl. 1915
i Egekværnen med følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Regnskab
4 Fastlæggelse af kontingent
5 Forslag til fremtidige aktiviteter
6 Indkomne forslag
7 Valg af formand
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9 Valg af revisor
10 Eventuelt
Den nuværende bestyrelse består af: Ole Nielsen - formand og på valg.
Larry Højgaard Kristiansen - på valg. Marianne Højberg - på valg. Michaela
Kramb - på valg. Mogens Ditlev - på valg. Sidsel Maria Michelsen - på valg.
Randi Lunddorf Lund - ikke på valg. Lene Bach Lysdal - ikke på valg
Vi kan altid bruge nye kræfter i arbejdet med kulturen i Hald Ege, så tøv
ikke med at overveje om det kunne være noget for dig!
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Ole
Nielsen, Nonbo Hegn 12 - mail: carlsen.nielsen@mail.dk i hænde senest
den 21. februar 2020.
Kom og giv din mening til kende. - Hvordan synes DU vi kunne forny og
forbedre kulturarrangementerne i Hald Ege?
- Eller er alt det vi laver helt fantastisk :-)
Kulturforeningen gir’ en øl/vand under generalforsamlingen.
Der uddeles endvidere gratis spisebilletter til torsdagsspisning til alle, der
deltager i både Egekværnens og Kulturforenings generalforsamling.
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ARNBJERG
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Fredag 24. april
2020 kl. 21.00

Fredag 24. april 2020 kl. 21.00
i Egekværnen, Hald Ege (døre kl. 19.30)
Vi er i HEK stolte over at kunne præsenterer det danske Bowie tribute band der hylder
ikonet David Bowie og hans store sangskat.
7 mands bandet Best of Bowie har været rundt på scenerne i mange år og har spillet på
både store og små livesteder i Danmark, Tyskland, Sverige og Norge.
Der er så meget fantastisk musik i Bowies bagkatalog og det er svært at vælge og lægge
repertoire, men det er jo kun en fordel, at man kan ryste posen og ind imellem spille
nogle numre, publikum troede de havde glemt.
Men en ting har de erfaret: Bowie er IKKE glemt, og de ser det som deres opgave at
holde musikken i LIVE - sammen med et oplagt og medlevende publikum.
Billetter á 175 købes vía mobilpay på 68168 mrk. BOB
Døre kl. 19.30 og gang i baren
BEST OF BOWIE kl. 21.00 - En stor BOWIE aften i vente
Arr. Hald Ege Kulturforening (mobil 25481325)
DECEMBER 2019
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Kom og giv lidt hjælp
Kom og vær med til en hyggelig arbejdseftermiddag i
forsamlingshuset Egekværnen

Mandag den 9. marts 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 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
8
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Der indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling i Egekværnen
Torsdag den 5. marts 2020 kl. 20.15
i Egekværnen, Videbechs allé 167
med følgende dagsorden:

1
2
3
4
5
6
7
8

9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Valg af formand.
Mogens Ditlev er på valg
Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Marianne Højberg og Kjeld Lysdal er på valg
Valg af to suppleanter
Michaela Kramb og Bodil Bech er på valg
Valg af revisor og revisorsuppleant
Poul Erik Christensen er på valg som revisor
Indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden Mogens Ditlev, Nonbo Hegn 4
(mail: mt@privat.dk), i hænde senest den 27. februar 2020.
Eventuelt

For god ordens skyld, skal det nævnes, at Egekværnen er en selvejende
institution, hvor alle beboere i Hald Ege er medejere og derfor også har ret
til at deltage i og stemme ved generalforsamlingen.
Under generalforsamlingen serveres gratis øl og vand.
Der uddeles endvidere gratis spisebilletter til torsdagsspisning til
alle der deltager i både Egekværnens og Hald Ege Kulturforenings
generalforsamlinger.
DECEMBER 2019
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Hald Ege Party Crawl 2020
Besøg 3 Gæstfrie hjem.
Nyd 3 retters menu.
Mød dine dejlige naboer. Dans i Egekværnen.
Prisen for denne fest er 175kr./pers. *

Tilmeld dig ved at sende navn, adresse og
telefonnr. til
michaela.kramb@gmail.com
Har du lyst til at være vært for en aften
med glade gæster? Du betaler ikke for
at deltage og får et økonomisk tilskud til
maden. Skriv navn, adresse og telefonnr. til
michaela.kramb@gmail.com
De 80 pladser tildeles efter ”først til mølle” – princippet.
Vil du lære Hald Ege at kende på en sjov og festlig
måde?????

Vær med til Hald Ege Party Crawl

Lørdag den 28. marts

Tilmeld dig senest Søndag den 8. marts
Mange hilsner
Marianne Højberg : 28599690 Michaela Kramb: 60172905
* Husk at medbringe vin, øl, vand til menuerne i de private hjem.
I Egekværnen er der salg af øl,vin, vand og drinks.
10
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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 medlemmer af Hald Ege Kulturforening
(beboere i Hald Ege). Øvrige: 20 kr.

DECEMBER 2019
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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 stadi få ledige billetter
– så tilmelding til arrangementet sker efter ”først til mølle…”
Når der er udsolgt orienteres der på Facebookgrupperne ”Hald Ege
Kulturforening” og ”Hald Ege diverse”,
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
Såfremt du ikke har mulighed for at betale via Mobile Pay, kan du få hjælp ved
henvendelse til undertegnede
Mogens Ditlev tlf.: 40705858
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Sæt X i kalenderen ved
Søndag den 26. april 2020
fra 9-12
hvor vi igen mødes til årets

Affaldsindsamling
Hald Ege – Hel Ren

Vi indsamler papir, glas, øldåser, plastik og
meget andet affald, som ligger i skoven, på
stier og langs gader og fortove.
Vi mødes bagved ”Egekværnen” kl. 9
Alle får udleveret affaldssække og vi aftaler en
indsamlingsrute.
Tag gerne børnene med, så de også lærer, at affald ikke skal
smides i naturen (mange børn synes det er ”skægt” at samle
affald).
Efter indsamlingen serverer ”Egekværnen” og Hald
Ege Kulturforening øl/sodavand/kaffe og pølser til alle
affaldsindsamlere.
PS: Husk evt. selv et par handsker.
Har du spørgsmål, så ring til Bodil på tlf.: 25531147
DECEMBER 2019
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Dengang da i Bækkelund ... 1906 og 09
For nylig havde jeg besøg i Hald Ege samlingen af
Inge Magnus fra Viborg. Hun kunne fortælle, at to af
hendes oldemødre havde tilknytning til Bækkelund.
Hendes morfars forældre Hans og Salomine Rune
boede fra 1906 – 1916 på Bækkelund Station.
Følgende er fra ugebladet Hjemmet i 1906:
”Viborg – Herningbanen
Det midtjyske Hedeland har i Juni Maaned,
Hans og Salomine Rune
lagt sig en Jærnbane til, som indtager en
Særstilling. Den er den første Statsbane, der ret kan kaldes Hedebane, idet
den forbinder Kronjydernes ældgamle Stiftsstad, Viborg, med Hedens nye
Hovedstad, Herning – Jyllands ægte Hedebyer – og løber saaledes hen over
vort mindst kultiverede og mest isolerede Hedeland. Dernæst er den den eneste
Strækning i vort land, hvis stoppesteder alle bestyres af Kvinder*), og disse er
tillige de første kvindelige Stationsbestyrersker ved Statsbanen.

Billedet viser Hald-Egnens Station, der har fået navnet Bækkelund efter det
gamle Traktørsted dér, og der afviger i høj Grad i Bygning og indre Udstyrelse
for de andre små Holdepladser på Linien. Thi, som man ser, er det en ret
enestaaende, anseelig og meget stilfuld Bygning for en Landstation.
14
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Paa hver af de andre Perroner er det – som sagt – ligeledes Kvinder med Merkurhjulet paa deres Armbind,
der staar for Styret. For at være ansat paa disse poster
maa de være gifte med mænd, der er ansatte ved Banen.
Fru Salo Rune, hvis billede vi her bringer, er gift med
Baneformanden ved Bækkelund.
- Hvad vilde Blicher sige, om han steg op af sin Grav
og saa Toget i Ilfart bugte sig hen over Alhedens
Lynghav? Han vilde nok knibe sig i Armen og i sin
Undren ikke give Jeppe i Baronens Seng noget efter.
Maatte Hedebanen nu være ” ej blot til Lyst”, men
Stationsbestyrerske Fru
ogsaa sætte lidt Jærnbanefart i Udviklingen for
Salo Rune i Bækkelund
Lyngens Land og Folk.”
*) Derfor blev Viborg – Herningbanen kendt som konebanen.
Inge Magnus’ mormors mor
Bodil Nicoline
og hendes mand nr. 2
Jacob Andersen ses
her ved Bækkelund
Savværk i 1909
(Bækkelund Turisthotel
ses i baggrunden).
Jacob var bestyrer af
savværket under
Hald Hovedgård.

OBS!
Hald Ege Samlingen
holder generalforsamling
i Egekværnen
torsdag den 12. marts
2020
kl. 19.30

På Hald Ege Samlingens vegne/
Poul Harald Christensen
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Hvad er en hjerteløber

– kunne det være noget for dig?
Hjerteløbere bor i vores lokalområde og er
døgnet rundt klar til at opstarte hjerte-lungeredning ved hjertestop, inden ambulancen og
lægebilen kommer.
Når 1-1-2 vagtcentralen får opkald om hjertestop, kan de automatisk
sende besked til de hjerteløbere, der befinder sig tæt på personen med
hjertestop. Som hjerteløber bliver du enten bedt om at tage direkte hen
til personen og yde hjerte-lungeredning eller bedt om at hente den
nærmeste hjertestarter på vejen. Hvis du er hjerteløber og bliver kaldt
ud til et hjertestop, får du en alarm på telefonen, hvor du kan svare, om
du kan løbe afsted, eller om du er forhindret.
I private hjem er der ofte ikke personer nok til stede, som både kan ringe
1-1-2, yde livreddende førstehjælp og hente en hjertestarter. Så her forventer man, at hjerteløberne vil være til stor gavn.
I vores område har vi nu 4 hjertestartere og på næste søndagstur, vil det
være en god opgave, at orientere sig om placeringen, som kan findes på
Hjertestarter.dk
Her kan du også læse om at blive hjerteløber, hvis du vil deltage i at
redde liv.
Er du frisk på en løbetur i Hald Ege, er der altid brug for flere hjerteløbere.
Ps. Du må også gerne cykle eller snuppe bilen.
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Jens Dyrby

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

•

17

DECEMBER 2019

•

17

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

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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ww w. b a e k k e l u n d. d k

KOLDINGVEJ
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Halloween på
Hessums eng
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Oh, ve! Oh, skræk! Oh, klage!

Midnatstrolde og mørkevæsner har overtaget vor stad!
På selveste den allerhelligste Alle Sjæles
Dag oversvømmede vor fredelige landsby
af diverse djævelsskab, spøgelser, genfærd,
hekse, vampyrer og levende døde i hundredvis!
Allerede fra de tidligste morgentimer kunne
man fornemme uhyrernes tilstedeværelse i
byen. De første må være kravlet ud af skoven, hvorefter de blandede sig med børnene
og andre små uhyrer på skolen. Der kom
flere til op ad eftermiddagen indtil hele
byen var indtaget. Oh, skræk! Oh, jammer!
Skrækindjagende, sværmende og hujende
fløj de fra hus til hus og skræmte livet af
sagesløse ældre, hjemmegående småbørnsmødre og forfærdede fædre, der måtte springe for livet fra sofaen og kaste lokkemad og
søde sager i gabene på bæsterne, for at holde dem fra livet!
Da skumringen nærmede sig, samlede væsnerne sig og gik i fælles uorden i retning

mod Hessums Eng, hvor der igen i år var
varslet heksesabbat denne 31. oktober, det
Herrens år 2019.
Ak og ve! Enhver borger vil vide, at alt
dette er sket mindste 3 gange før i vor bys
historie!
Og i år var ingen undtagelse - selvom
Grundejerforeningen ellers havde gjort sit
for at forhindre troldtøjet i at komme, ved
at sørge for at få fældet det gamle hjemsøgte
Spøgelsestræ forrest på engen, hvor heksene ellers har holdt til.
Ak og ve! I stedet indtog de en endnu større
lysning mellem tre træer og indrettede sig
nu med god plads med deres husapoteker,
bålfade, eliksirgryder og forgiftet kage.
Og som om det ikke var nok, synes Troldtøjet endda at have mangfoldiggjort sig i antal
i år, til forskel fra tidligere år. Hvor forrige
Allehelgen kun bød på et enkelt vildfarent
heksepar på engen, var ikke mindre end 5
tilrejsende heksesøstre mødt op i år og havde inviteret alle mørkevæsnerne til gilde.
Oh, ve! Oh, skræk! Oh, klage!
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•

21

underjordiske var dukket op i festskrud mange flere end sidste år.
Man kunne ved synet i den grad frygte, at
det ville give grobund for en Allehelgensfest ligeledes for voksne mørkevæsner i
fremtiden. Det ville jo være andeles forfærdeligt, hvis det udviklede sig således. Oh,
ve! Oh, ve! Oh, hvem ve?!
Oh jammer! Oh Klage! Hvad skal der dog
blive af vor før så fredelige by?
Alle må vi stå standhaftigt sammen og holde midnatsvæsnerne fra døren med tændte
roelygter og korsets tegn, kaste om dem
med sukkergodter og andet afledningsmiddel og håbe på de aldrig kommer igen! Men
Vi, som skriver dette er sikre på, vi får dem
at se igen.
Men om alt går vel, og Vorherre vil, forhåbentlig først til næste år!
Rygterne siger, at de fem på engen var ingen ringere end den Grønhudede CaribiskeVoodooheks og selve den sagnomspundne
Modbydelige Majbrit. Flankeret var de af
den Gråsorte Heks - rotter på loftet havde
hun, i massevis - samt Kulsoen fra Birgittelyst og den frygtede Grønhårede Sirene.
Men også blandt de fremmødte monstre var
der langt flere i år mødt op omkring bålene.
Engen sværmede af liv - eller det bør måske
netop i denne sammenhæng formuleres som
mangel på samme. Uhyggelige væsner i fest
og leg så langt øjet rakte, ville en ulykkelig
forbipasserende have set, hvis han ikke var
blevet blændet af synet. Selv fra bålstedet
fra Skt. Hans bålet var skeletter og levende
døde opstået og havde spredt deres knoglerester blandt kullene.
Hvad værre er: Det så for Vort øje ud som
om ikke kun småspøgelser og minivampyrer blev tiltrukket af ilden og heksenes gryder. Også en del fuldvoksent troldtøj og
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På vegne af Kulturforeningens Børneudvalg skrevet af Sidsel Michelsen

DET SKER i Hald Ege Idrætscenter Lørdag d. 18. januar 2020

DET ER FOR DIG der vil forkæles og gøre noget godt for din krop…
QM YOGA er nemlig tilbage med endnu en HEL dag med ren YOGA.

I januar var der stor tilslutning til QM YOGAs førte event – ”I yogaens tegn”.
Temaet var at præsentere yogaens forskeligheder gennem forskellige
yogalærere, der underviste i forskellige stilarter på deres workshop.
QM YOGA – og events – hvorfor og hvordan.
Det at dyrke yoga, har stor påvirkning på menneskets muskler og kredsløb,
åndedræt og nervesystem.
Yoga rummer dermed et fantastisk potentiale, til både på et indre og ydre plan
at skabe bedre balance i krop og sind.
Dog er der stadig er der mange mennesker, der endnu har til gode at mærke
hvad yoga er, hvordan det foregår og hvordan det føles.
Min vision er at udbrede kendskabet og tilgængeligheden til YOGA.
Ved QM YOGA’s arrangementer, kan deltagerne få et indblik i yogaens verden.
Der er adgang for ALLE der havde lyst til at prøve yoga, uanset alder, køn og
forudgående erfaring med yoga. Yogaevent i januar 2019 var en kæmpe
succes med 196 deltagere.
Min intention er ved #yogayogayoga2020 STADIG, at yoga er for alle og det
fastholder jeg ved, at programmet bliver:
- Let tilgængeligt - Overskueligt - Begyndervenligt - Dynamisk - Varieret
Under tilrettelæggelse af arrangementet, er der fokus på at der med
differentierede billettyper er plads til alle, og, at deltagerne får en dag med:

- Egenomsorg. - God, sund og nærende forplejning – fra ”Reborn”.
- Pauser med mad og muligheder for inspiration til mere yoga, mindfulness meditation
og selvforkælelse. Praktisk gennemførelse: Arrangementet er berammet til at

løbe af stablen lørdag d. 18. januar 2020 fra kl. 9.30-14.30.
For atter at skabe den ønskede variation og præsentation af forskelligartede
yogasekvenser, vil der være i alt 4 yogalærere (incl. mig selv), der underviser
omkring en times yoga hver.
Mellem de første to og de sidste to sekvenser, vil der være en længere pause.
Det er også denne gang hensigten, at deltagerne skal have mulighed for at
tilmelde sig dele af – eller hele arrangementet.
De forskellige billettyper er konstrueret således, at alle deltagere er til stede i
den lange pause, hvor der også indtages den frokost der er inkluderet i prisen
på alle billettyper.
qmyoga.ticketbutler.io/da/e/yoga-yoga-yoga-event-2020/
https://www.facebook.com/events/573301606751536/
DECEMBER 2019
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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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