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Bladet uddeles gratis til alle husstande i Hald Ege, Nonbo-bydele og
Bækkelund.
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året i månederne marts, juni, september og december.
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Indlæg til næste nummer skal afleveres
senest

den 25. august 2013

Det er meget vigtigt, at deadline bliver
overholdt!
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. Er det
papirbilleder, vil vi gerne låne dem, så
scanner vi selv.
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.
Vigtigt: Billeder eller illustrationer
anbragt inde i et Word-dokument kan
ikke bruges. PDF-dokumenter optages
kun efter forudgående aftale.
Du skal ikke bruge tid på at sætte artiklen op, da vi alligevel laver layoutet
om, når bladet sættes op til tryk.
Ring evt. til Helge og hør nærmere om
det tekniske, hvis du er i tvivl – inden
du sender materiale til os.
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!
Send kun artikler til:

haldvind@gmail.com
Vi forventer at næste nummer af Hald
Vind er på gaden senest 15. september
2013.
God læselyst!

Lederen

Foråret kom endelig til Hald Ege, velkommen til Hald Vind nr. 2 - 2013 .
I sidste udgave af Hald Vind havde
dette spørgsmål på banen:
Nye vinde for Hald Vind. Er Hald
Vind ved at miste pusten? Et stort
spørgsmål som redaktionen er meget
optaget af.
Redaktionen kan svare klart - Nej, bladet er ikke ved at miste pusten. Efter
moden overvejelse og interne drøftelser i grundejerforeningerne har hovedparten tilsluttet sig ideen, at støtte
Hald Vind med 20,- Kr. pr. medlem. I
skrivende stund mangler redaktionen
kun tilsagn fra grundejerforeningen
Nonbo Krat, afgørelse træffes på generalforsamlingen i juni.
Hvis en grundejerforeninger ikke
ønsker at støtte bladet, skal bladet da
ikke omdeles i det område? Hvad er
holdning hos læserne. Et indlæg eller
to herom vil være meget velkommen.

tilbud. Hvornår overgangen til ”købe”
trykning sker, er svær at sige, men det
forventes at blive i år.
Redaktionen har fornøjelsen af at byde
velkommen til et nyt medlem – Helge
Andersen, Nonbo Vænge. Helge er
klog ud i opsætning af bladet og vil
indtil videre overtage jobbet efter
Gerda Skytte, en stor opgave at komme
efter, redaktionen ønsker Helge alt
mulig held og lykke.
I sidste nr. af Hald Vind bragte vi
en artikel om swimmingpool i byen.
Viborg Kommune har efterfølgende
gjort redaktionen opmærksom på, at et
sådan anlæg kræver byggetilladelse og
kan ikke umiddelbart sættes i gang. Vi
kunne da orientere Viborg Kommune
om, at det blot var en aprilsnar. Viborg
Kommune kunne da oplyse, at de ikke
ønskede at foretage sig yderligere i
sagen.

På baggrund af de mange tilsagn vil
redaktionen nu afdække hvilke muligheder der er for trykning og indhente

God sommer i Hald Ege
Redaktionen

Sæt X i kaldenderen
Amerikansk Contra Dance

Egekværnen 4. september kl. 1930

side 4

Kvinder i Hald Ege

Egekværnen 4. oktober kl. 1830

side 12

Allan Olsen

Egekværnen 15. november kl 2030 (19)

side 12

Fotoudstilling

Egekværnen 23/6, 7-14-21-28/7, 4-11/8
kl. 14-16
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Hald Ege - Hel Ren

I Hald Ege blev der i år samlet 361
kg affald – over 1/3 ton. Den største
mængde i flere år.
Så enten er vi blevet bedre til at samle
eller også er der smidt mere affald.
Der blev også fundet 3 gamle, ødelagte
cykler !
Tusind tak for jeres indsats – både den
21. og den 18. April. Ja, for “Klubben”
havde indsamling den 18. hvor de
samlede ikke mindre end 210 kg - altså
mere end halvdelen. Rigtigt flot.

Og vi skal sandelig heller ikke glemme
at sige tak til de mange, der tit og ofte
hele året rundt samler affald op når de
møder det på vejene !
Så alt i alt rigtigt flot – det er jo sådan
vi bl.a. fortsat holder vor dejlige Hald
Ege ren og smuk !
Efter indsamlingen nød børn og voksne et par velfortjente pølser, sodavand
og kaffe.
Klaus Bech

Nu skal vi prøve at danse Amerikansk Contra Dance i Hald Ege.

Contra Dance er en rækkedanseform fra England optegnet 1. gang omkring 1650.
En meget stilfuld dans brugt ved Dronning Elisabeths hof. I Amerika er den blevet
blandet op med squaredance til en folkelig dans hvor der virkelig er gang i den.
Se selv http://www.youtube.com/watch?v=6b2qANlgZQg&list=PLC4B0CC19A36684AF
Hald Ege har mulighed for en prøveaften med en erfaren danseinstruktør.

d. 4. september 2013 i Egekværnen kl. 1930
Kontakt, hør nærmere og meld dig til senest d. 4. august:
Nopper : nopper@webspeed.dk eller 23 60 61 57
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Hald Ege Samlingen
Hald Ege Samlingen ligger fortsat på
Videbechs Alle nr. 169, og den har det
godt.
Ved Sankt Hans tid sidste år opsagde
Region Midt den lejeaftale, som Viborg
Amt i sin tid udarbejdede til Hald
Ege Samlingen. Man forsøgte at sælge
bygningen til Viborg kommune, som
dog var ganske uinteresseret i HESbygningsdelen. Pr 31. december skulle
de 128 m2 ryddes for indhold. Men
fagfolk må have kigget på tingene, for
der var ingen, der ønskede denne uisolerede og ikke-restaurerede bygning
fra gamle kurtid. Vores skytsengel må
have hjulpet os, for vi har intet hørt
fra nogen myndigheder. Der er rigtig
mange restriktioner på lige netop det
område, og en restaurering til eventuelt andet brug ville have været en
million-investering.
Nu er vi så begyndt på den 11. sæson
med åbningstider søndag eftermiddag
kl. 14-16. En flok af frivillige og bestyrelsesmedlemmer gør det muligt, at
museumsvagten er på sin plads i dette
tidsrum. Og sæsonen er udvidet med
alle søndage i september måned. Der
er også mulighed for at få en grupperundvisning på alle hverdage, hvis
man er en lille gruppe, der ønsker at se
stedet. Man kan kontakte formanden
for HES-bestyrelsen, Ditte Larsen, på
8663 8124.
Der kommer hele tiden ”gamle ting og
sager” frem fra Hald Eges fortid. Men
selve lokalet er altså kun på 128 m2, og
det er i øjeblikket fuldt udnyttet. Vi har
f. eks. modtaget seks flyttekasser med
materiale fra det tidligere ”Fysiurgiske
Hospital”, og det har vi store problemer med at få plads til. Materialet har

været opbevaret siden 1985 i Paraplegifunktionens kælder på Viborg Sygehus.
Vi glæder os til at se dig i Hald Ege
Samlingen, og hvis du og din husstand er medlem af støtteforeningen,
så er der naturligvis gratis adgang til
Samlingen.
Kai Juhl Jørgensen, sekretær

KOKKELISTE
EFTERÅRET 2013
19.09.13 Pia & Steen, Peter & Helle
26.09.13 Tine + Bente, Jørgen & Bodil,
Elias, Cate
03.10.13 Marianne & Mogens,
Helen & Keld
10.10.13 Keld & Randi, Pia & Henning
24.10.13 OBS OBS – kokke mangler
31.10.13 Trine & Henrik, Claus & Heidi,
Aima, Jette & Anders
07.11.13 Lone & Claus, Mette & Jens,
Jesper & Malene
14.11.13 Anna Inga & Poul, Michaela &
Søren, Kai & Hanne
21.11.13 Kirsten & Kjeld, Frank & Lise
28.11.13 Jeppe, Simon, Pipaluk, Jens
Jørgen, Marianne, Asbjørn
05.12.13 Mikkel & Sofie, Susanne & Kurt
HJÆLPERE: Irena, Eicke, Else, Ingrid (8663
8161), Mette Trauders (2254 2755)
JUNI 2013
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Referat fra
generalforsamlig
i Egekværnen
Torsdag den 21. marts 2013

1. Valg af dirigent
Jens Jørgen Ditlevsen blev valgt
2. Formandens beretning
Mogens Ditlev orienterede om aktiviteter i forsamlingshuset i 2012.
I 2012 er der investeret i kørebelægning ved køkkendøren. I 2013 forventes investeret i ny rustfri køkkenbordsplade og nye rustfrie plader til rulleborde. Endvidere undersøges muligheder for ny gulvbelægning i salen
3. Fremlæggelse af regnskab
Mogens Ditlev fremlagde på vegne af
kassereren det reviderede regnskab.

Kolonial
Is og chokolade
Kolde øl og vand
Ugeblade
Aviser
Videoudlejning
Lotto
Tips
Dusino
Oddset
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Der har i løbet af 2012 været et
overskud på ca. 6.000 kr.
4. Valg af formand
Mogens Ditlev blev valgt som formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Søren Jul Kristensen og Jeppe Buus
Nielsen blev valgt til bestyrelsen.
Herudover er Klaus Bech og Marianne
Højberg også medlem af bestyrelsen.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
Michaela Kramb og Nopper blev valgt
som suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Poul Erik Christensen blev valg til
revisor og Peter Pinderup blev valg til
revisorsuppleant.
8. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
9. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under
dette punkt

Købmand

H. P. HESSUM
Egeskovvej, Hald Ege
8800 Viborg
tlf. 86 63 81 23

Tak for denne gang
Som afgående medredaktør – og amatørfotograf – for Hald Vind
vil jeg gerne sige tak.

Vi flytter fra Hald Ege
til sommer, så det er blevet til godt 3 år
bag skærmen.

Nyt logo

De år er gået stærkt, men det frivillige
Klinik-Ege har netop fået et nyt logo,
job har givet mig en masse indsigt i
der både symboliserer Kranio-sakral
Hald Eges rødder.
terapi og lever op til navnet ”KlinikEge”.
Jeg kan varmt anbefale det. Håber der
er
en frivillig,skulle
der melder
sig tilindgå
opgaSelvfølgelig
der i logoet
ven.
et egetræ. Dette træ er dannet af to
hænder, der nænsomt behandler et
Det
hareller
været
sjovt at lege amatørfotokranie
hjerne”
graf og finde på billeder både til forsiden og artikler inde i bladet, hvis forfatteren ikke selv har sendt billeder med.

Hald Vinds fremtidsudsigter er beskrevet i lederen side 3.

Tak til Gerda

Jeg
mig
hver gangmed
til vort
loTakglæder
for godt
samarbejde
forfatkale
blad
Hald
Vind.
tere, annoncører og til redaktionen!
Mange tak til Gerda Skytte der med
sin
professionelle baggrund har givet
ȱ¢Ĵ
bladet et løft og arbejdet ihærdigt som
lay-out’er i 3 år.
Hun har forøget glæden ved at læse
bladet.
Tove Munk Jensen, Nonbo Hegn 7

Bogbussen i Hald
Bogbussen holder i Hald Ege ved
H. P. Hessums butik
Hver onsdag kl. 17.05-18.25
FERIE
Bogbussen holder sommerferie
1. juli - 11. august 2013 (begge dage inkl.)
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Bemærk:
Korrekturerne er
Aakjærs egne
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Museumschef Henning
Ringgaard Lauridsens
forklaring til sangen:
Aakjær skrev sangen på
opfordring til åbningen af
Folkekuren i 1922.
Den officielle højtidelighed
fandt sted søndag den 28.
august 1922, hvor sangen,
der var trykt i et lille hæfte,
blev sunget.
Jeppe Aakjærs engagement
i Hald Ege Kuranstalt
skyldtes sikkert, at ideen
bag var at skabe et kursted
og fristed for mindrebemidlede kronisk syge eller
rekonvalescenter, der søgte
bedring eller helbredelse.
Hald Ege Kuranstalt skulle
være billigt, så jævne mennesker kunne komme der.
Beskrivelsen af plejen lød
i 1922:
Frisk luft, solens og hvilens lægende virkninger,
der understøttes af bade
og anden fysisk eller
medicinsk behandling
under dagligt lægetilsyn.

JUNI 2013
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Pigeraketten landede i Hald Ege

Onsdag d. 8.maj landende DBU´s Pigeraket hos Ravnsbjerg IF for 5. år i træk.
Piger i alderen 5-11 år var inviteret på
en fodboldrejse ud i universet med
driblinger, skud, finter og leg.
Pigerne besøgte 9 forskellige planeter.
Et fantastisk fremmøde.
98 motiverede piger tog imod tilbuddet og de blev guidet godt igennem
de forskellige aktiviteter af 15 lokale
rumvæsener fra klubben og en enkelt
DBU astronaut.
En del piger var velkendte fra Ravns-

10
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bjerg IF, men også mange nye som ikke
tidligere havde prøvet fodbold havde
taget imod udfordringen.
En halv time før den planlagte afslutningen måtte arrangementet desværre
afbrydes pga. skybrud, torden og lyn,
men det kunne ikke ændre på, at det
igen var et særdeles vellykket arrangement for områdets piger.
Er fodbold noget for dig?
Så finder du træningstider og kontaktpersoner på www.ravnsbjerg-if.dk

Referat fra
generalforsamling
i Hald Ege Kulturforening
Torsdag den 21. marts 2013
i Egekværnen
1. Valg af dirigent
Jens Jørgen Ditlevsen blev valgt til
dirigent
2. Bestyrelsens beretning
Marianne Højberg orienterede om
årets aktiviteter og sagde at bestyrelsen
led af ”metaltræthed”. Der blev efterspurgt større opbakning fra lokalbefolkningen til arrangementer.
3. Fremlæggelse af regnskab
Mogens Ditlev fremlagde regnskab på
vegne af foreningens kasserer
4. Kontingent
Kontingent er fortsat 10 kr. pr. husstand i Hald Ege
5. Fremtidige aktiviteter
Der er planlagt koncert med Allan
Olsen til den 15. november. Mogens
Ditlev orienterede om planer om et
cubansk musikarrangement i forbindelse med Viborg Festuge 14.- 21. september 2013. Herudover vil der måske
komme 4 foredrag om ”De 5 Halder” i
løbet af efteråret.
6. Indkomne forslag
Der var indkommet to forslag til bestyrelsen. Det ene var fra Hald Ege
Grundejerforening, som efterlyste en
”paraplyorganisation” i Hald Ege,
som kunne varetage overordnede
problemstillinger for byen, herunder
finansiering af Hald Vind.

Det besluttedes at Hald Ege Grundejerforening tager initiativ til at indkalde
samtlige grundejerforeninger og øvrige
relevante foreninger til et fælles møde
om drøftelse af en ”Fælles Forening”
for Hald Ege.
Det andet forslag var fra Ole Nielsen,
som foreslog, at der blev oprettet en
gruppe – eventuelt under Hald Ege
Kulturforening – som kunne lave
musikarrangementer.
Generalforsamlingen var positiv
overfor ideen.
7. Valg af formand og bestyrelse
Formanden – Marianne Højberg
ønskede ikke genvalg som formand.
Det besluttedes derfor at vælge
medlemmer til bestyrelsen som
herefter konstituerer sig selv. Følgende
blev valgt til bestyrelsen: Kirsten
Mathiesen, Lars Mouritzen, Marianne
Højberg og Randi Lunddorf Lund
Herudover består bestyrelsen af
Mogens Ditlev og Aima Jasper, som
ikke var på valg. Som suppleanter blev
valgt Michaela Kramb og Lise Schrøder
8. Valg af revisor og revisor suppleant
Peter Pinderup blev valgt til revisor
og Jens Jørgen Ditlevsen blev valgt til
revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Der blev udtrykt undren over udsagn
fra bestyrelsen om, at Kulturforeningen
måske skulle nedlægges, når der nu
alligevel var muligt at vælge en bestyrelse. Bestyrelsen orienterede
om at årsagen til udmeldingen
har været, at bestyrelsen ikke før
generalforsamlingen havde kunnet
finde personer, der ville overtage
formands- og kassererposten. Disse
problemer forsøges nu løst ved det
konstituerende møde i bestyrelsen.
JUNI 2013
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Kvinder
i Hald Ege

- find din indre
diva frem!
Sæt x i kalenderen
fredag d.4.oktober kl.18.30
til en hyggelig aften i
Ege Kværnen -Dejlige drinks kan købes -Lækker mad -eksklusivt indslag med
sexolog Christina Tatarczuk
Pris for dennefantastiske aften
kun kr: 225
( medbring selv drikkevarer )
Max 80 deltagere
Betaling ved tilmelding senest
8.sep.:
Charlotte Fog, Nonbo Krat 22,
31142061
Dorte Hedegaard, Brinken 28,
60118797
Kvinde festudvalget

Koncert med Allan Olsen
Fredag d. 15. november
kl. 20.30
(dørene åbnes kl 19.00)
Bemærk:
Natcafé efter koncerten!
Billetter á kr. 195 til salg
fra Købmand Hessum
søndag d. 18. august kl. 11.00
Max 2 billetter pr. person

Her er plads til DIN annonce!

12
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Dancher-Jensen fortæller om
Hald Ege fra ca. 1951
En eftermiddag sidder jeg i Jørgen Ole
Dancker-Jensens dejlige, lange hus
på Trinbrætvej, som han og hustruen
Emma byggede i 1955. De var begge
bygningskonstruktører og søgte arbejde her i Midtjylland.
Mens Dancker var i flyvevåbenet i to
år, læste Emma til bygningsingeniør på
teknikum og fik arbejde i Vestre Flyvestationsdistrikt. Ægteparret boede flere
steder til leje - bl.a. i villaen Skovbo,
der senere blev en filial af Privatbanken. Da Dancker-Jensen lejede sig ind,
var stedet et brevsamlingssted med en
postfunktionær i underetagen.
Dancker var den første tid ansat i
forsvarets Nordjyske bygningsdistrikt
og kørte meget rundt i Vendsyssel
og førte tilsyn med militære anlæg i
denne landsdel. Dancker var hjemmeværnsmand og var i en årrække
næst-kommanderende i ”Kompagni
Viborg”. I 1964 skiftede Dancker til
civilt erhverv og blev medarbejder ved
arkitektfirmaet Langvold og Nielsen.
Dancker specialiserede sig i bl.a. at
renovere apoteker. Det blev til 25
apoteker i Nørrejylland, der så kunne
leve op til de moderne standarder, som
lovgivningen krævede.

Folkekurens bygninger
- de røde barakker
Arkitekt Søren Vig-Nielsen havde før
Langvold og Nielsen arbejdet med at

vedligeholde og renovere Folkekurens bygninger. I 1961 overtog Statens Åndssvageforsorg Folkekurens
område, og der skulle foretages en hel
del ændringer for at den kunne være
egnet til beboelse for de udviklingshæmmede.
Selve området fik særdeles stor betydning som arbejdsplads for mange af
Hald Eges indbyggere.
Under Åndssvageforsorgen fortsatte
ombygning og modernisering af bygningerne. Bl.a. ombygningen af den
tidligere overlæge Jacobsens bolig
til en afdeling for psykotiske børn.
Bygningen kaldes nu for Amalienborg.
Som medarbejder bosat i Hald Ege
kom Dancker til at lede disse arbejder.
Af andre markante ombygninger var
Zandersalen, som var opkaldt efter
en kendt svensk overlæge, der havde
opfundet nogle maskiner, som skulle
hjælpe patienter med at få optrænet
muskler. F.eks. var der en svane, som
man kunne sidde på ryggen af, mens
den rokker frem og tilbage. Meningen
var at det skulle optræne balancen.
Da forsorgens dage i 1970-erne var
talte, var Dancker med til at pille de
mange maskiner og søjler ned for at
gøre salen mere brugbar som festsal og
senere Hald Ege Ungdomsklub.
Der er et endnu mere kendt sted,
nemlig Egekværnen og Hald Ege
Samlingen, som ligger der hvor Oldfrue Nielsens sengetøjsdepot tidligere
lå. Oldfruen var en knagende dygtig
dame - men meget Skrap, og hun
JUNI 2013
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havde en hjælper med øgenavnet
”Depot-Bente”. Der var desuden nogle
kvinder, som reparerede tøj og gjorde
det klar til rensning i Viborg.
I mange år var hele området præget af
Åndssvageforsorgen, men da Viborg
Amt overtog området i 1970-erne
begyndte man at udsluse de udviklingshæmmede til boenheder i amtets
kommuner.
Denne manøvre betød et kolossalt fald
i antallet af arbejdspladser.
14
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Handelsliv i Hald Ege i
1956 og frem
Dancker vil gerne tale om byens handelsliv, der jo nød godt af, at der var
færre biler, og rigtig mange ville handler lokalt. Han har opgjort, hvor mange
forretninger der var på Egeskovvej
(dengang hed den Herningvej). I 1956
var der: 1 gartner, 3 købmænd, 1 Tatol,
1 bager, 2 frisører og 2 skomagere. I
byen var der desuden ved forsorgen en
cykelsmed og en gammeldags smed.

omkring 25 værelser, indeholdende
Desuden var der en landoverbetjent
2-3 senge i hvert værelse, stort fælAndersen, som ordnede pas for beboleskøkken, samtalerum, badeværelse
erne.
og en veranda, foran hvilken er tænkt
anlagt en lille have. Denne barak skal
En af købmændene var Købmand Nielvære et hotel for de syges pårørende,
sen på Teglgårdsvej over for Nonbo
hustruer,
forældre
som
Hede. Han
flyttedeeller
nedsøskende,
til der, hvor
med
tilladelse
fra
regeringerne
i
Wien
Hessum nu har forretning, men da han
og
Berlin
kansammen
kommemed
på kortere
ikke
kunne
husetsbesøg.
ejer
Denne
barak
er
ligeledes
bygget
af de
Hald Hovedgaard, flyttede han ned
fremmede.
til nr. 33, hvor han blev nabo til Bager
Henry Nørgaard. Købmand Magnus
Sidst
menkøbte
ikke mindst
vigtigt er pastor
Poulsen
i 1951 købmandsbutikSchaiers
værkstedsbarakker
fori alle
ken Hald Teglgaard, som igen
1963de
forskellige
håndværk.
De
er
indrettet,
blev købt af Sofie Hessum, senere
for
at de syge,
er håndværkere,
overtaget
af H.som
P. Hessum.
kan vedligeholde øvelsen i deres fag,
og for eventuelt at uddanne nye håndværkere. – Alt dette og meget mere
viste
den utrættelige
mand købmand
mig på en
Desuden
var der en fjerde
afude
vore
spadsereture
gennem
lejren. i
ved Egely i Egedalen – oprettet

Egely

årene 1928-30. Og netop da begyndte
For
håndværkerskolens
vedkommende
man
at traktere med kaffe
og kage og
har
man
en
mængde
erfaringer
fra en
restauranten voksede med søgningen.
lignende ”Verwundetenschule” i Tübingen.
Der grundlagde
Schaier
Egely inviterede
til danspastor
til et orkester
i og
begyndelsen
af
krigen
en
skole
(med
der kom rigtig mange fra Forsorgen
en
elev)
til
uddannelse
af
sårede
og den øvrige by. Folk tog med og
toget
lemlæstede
soldater,
mistet
fra Viborg ud
for at som
morehavde
sig i Bæketkelund
eller andet
lem, enhvor
arm der
ellerogså
en hånd.
Pavillonen,
var
Nu
beskæftiger
skolen
flere
tusinde
dans. Og så havde man først kroen
mennesker.
Der er knyttet
mange lærere
– senere restauranten
Egekrogen,
hvor
tilnuinstituttet,
for
hvilket
pastor
Schaier
Restaurant Skov har til huse.
stadig er den ledende og administrative
kraft. Glad og stolt viste pastoren mig
breve fra taknemmelige elever, som
skrev
til ham
og fortalte,
hvorledes
En meget
vigtig
funktion
var en det
gik
dem
nu,
da
de
ved
hjælp
af undermælkemands kørsel hver morgen
med
visningen
var
blevet
udrustet
til igen
at
mælk fra Skelhøje i en gammel
ambutage
kampen
op
i
tilværelsen.
lance. En uheldig morgen blev ambulancen ramt af toget. Også fra Skelhøje
Lejrbudskabet
”Lagerbote”
kom en hestevogn
med slagterivarer
Da
jeg
trådte
ind
i
pastor
Schaiers
- senere blev det en
varevogn,
somvæikke
relse,
sad
han
ved
bordet
og
skrev
på
var særligt afkølet. Efter sigende var

en artikel til et lille blad, som uddeles
der endnu en varebil fra en slagter i
til alle lejrens syge hver søndag. Det
Viborg.
blad hedder ”Lagerbote” (lejrbudskab)
og det redigeres af det tyske Røde
Man kan se, at det nok har været
Kors i København under ledelse af
transportmidlerne, som har haft meget
pastorens søn, dr. jur. R. Schaier, som
stor betydning for, at Hald Ege kunne
er
delegeret
tyske
Kors
have
så stortfor
et det
udbud
af Røde
varer til
retifå
Danmark,
Norge
og
Sverige
mennesker.

Man kunne ganske vist tage jern”Lagerbote”
et interessant
lilleOg
blad.
banen ind tiler
Viborg
til ca. 1971.
Foruden
at
bringe
ugentlige
beretninrutebilerne kørte fortsat uden at blive
ger
om,
foregår
i lejren,
kan
ramt
så hvad
hårdt der
af den
stærkt
stigende
de
syge,
som
har
litterære
evner,
få
bilisme, der ellers betød lukning for
optaget
små fortællinger
Herning-Viborg
banen. eller digte.
Men den egentlige opgave for bladet
er at oplyse patienterne om danske
forhold, dansk historie, dansk litteratur
og billedkunst og danske foretagender, for med pastorens egne ord, ”at vi
fremmede
kan kende
det
og det
Dancker fortæller
mig,
at land
han syntes
folk,
som
på
så
gæstfri
måde
åbnede
at Hald Ege var langt mere idyllisk i
sine
arme
for- os,
og lod
ossige,
findeattrøst
gamle
dage
og man
kan
den
og
hvile
efter
kampens
lidelser.”
havde et pulserende liv og en selvstændighed uden sovebypræg.
Afslutning
Nu som 87-årig med skarp hukomNu
ligger
mangeen
bygninger
her. I
melse
har de
Dancker
dejlig menneskedag
med
sine
150
huse
og
lejligheder
alder at tænke tilbage på - for hukomog
et yndet
sted
i den skønne natur.
melsen
fejler
intet.
Vi
kan
datere
Hald
fødselsdag
Dancker bor i smukEges
natur
og med til
den
5.
maj
1917,
og
derfor
kan
vi om få
dejlige naboer.
år fejre byens 100 års jubilæum.
Mikael Hagen

Det pulserende
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Kai Juhl Jørgensen

Nyhed

Til og fra Hald Ege

har opstillet en tøjcontainer bag
Revas to containere hos købmand
Hessum.
Blå Kors hjælper mennesker med
alkoholproblemer, deres børn og
andre udsatte i Danmark.
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Fotodage i Hald Ege
Omkring den 1. marts 2013, blev bestyrelsen i forsamlingshuset Egekværnen
spurgt af Viborg Kommunes Kulturforvaltning, om vi ville være med i et
projekt, hvor fotostuderende på Medieskolen i Viborg skulle komme og
fotografere 20 landsbyer i kommunen.
Projektet skulle være en del af projektet – Fotodage i Viborg.
Vi syntes, at det var en sjov ide, at få
fotograferet Hald Ege, så vi sagde ja
tak til invitationen.
I slutningen af april, blev jeg så kontaktet af Anne Kjær, som er fotostuderende på Medieskolen. Hun ville gerne
have en snak om hvad jeg syntes hun
skulle fotografere. Hun ville gerne
fotografere mennesker, bygninger og
natur, og hvad jeg i øvrigt kunne foreslå. Jeg satte hende også i forbindelse
med Marianne Højberg, som også gav
Anne mange gode ideer, og de næste
tre uger gik Anne så rundt i Hald Ege
og omegn og fotograferede løs.
Der er sikkert flere beboere der er stødt
på hende på hendes færden rundt
i byen og naturen, hvor Anne med
kameraet i hånden har brugt megen tid
med At fange byens sjæl..
Den 17. maj var der så fernisering i
Egekværnen, og der kom rigtig mange
mennesker fra Hald Ege for at se resultatet af Annes arbejde. Og resultatet
var fantastisk. Over 80 fotos fra Hald
Ege og omegn, hvor Anne i billeder
forsøger at vise områdets beboere, aktiviteter, særpræg og dens kultur.
Bestyrelsen for forsamlingshuset vil
hermed endnu engang sige Anne tak
for den store indsats og tak for billederne, som Egekværnen har fået lov til
at beholde.
16
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Det er stadig muligt at se fotoudstillingen. Hald Eges Museum – Hald Ege
Samlingen har velvilligt sagt ja til, at
folk kan gå igennem museet og ind i
forsamlingshuset på følgende søndage
fra 14-16, hvor Hald Ege Samlingen
alligevel har åbent:
23. juni
7. juli
14. juli
21. juli
28. juli
4. august samt
11. august
Søndag den 30. juni kan det ikke lade
sig gøre at se fotoudstillingen, idet forsamlingshuset på den dag er udlejet.
Mogens Ditlev

Overskrift

JUNI 2013
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Nye bobler - ”Prima Stella” Spumante.
Extra Dry – dvs. vinen ikke er alt for tør – en anelse
mere sødme end Brut. Vingården Le Manzane er
kendt for vinen Prosecco – denne er næsten en
Prosecco, men tilsat lidt andre druer. Oplagt til
velkomst og forretter – gerne fisk/skaldyr.
God forfriskning lige til terrassen.
Normalpris pr. fl. 85,INTROPRIS v/ 6 fl.

kr 75,-

Lahvino – Italiensk Vinimport – Farvervej 41, Viborg.
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www.Lahvino.dk
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Selvstændig i Hald Ege: Lahvino

Danskerne køber hvert år omkring 189
millioner liter vin. Og selvom Lahvino
er meget langt fra at sælge dem alle, så
går det ganske godt.
Lahvino Italiensk Vinimport er det
rigtige navn, og forretningen drives af
Annette Horn og Lars Christensen som
begge bor i det gamle Hald Ege. Butik
og lagerlokale er begge på Farvervej i
Viborg, men der er også salg over nettet på adressen www.lahvino.dk. Og
på Facebook fortæller de om nyheder
og arrangementer på www.facebook.
dk/Lahvino. Det gør de også gerne i et
nyhedsbrev som man kan tilmelde sig
på hjemmesiden.
Som navnet fortæller, har Lars og Annette specialiseret sig i italiensk vin,
men de sælger også italienske specialprodukter som fx Grappa, espressokaffe og mandelkager. Og så har der
sneget sig nogle spanske vine ind i
sortimentet.
Inden for de seneste år har de også
fået økologisk og biodynamisk vin.
De fortæller at flere og flere italien20
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ske vingårde lægger om til økologisk
drift, men eftersom det tager 5 år at
omlægge og vinen bagefter skal lagres
mellem 1 og 5 år, så kan det tage nogle
år før den økologiske vin kommer på
hylderne.

Rådgivning og kvalitet

Lars og Annette prioriterer den personlige rådgivning og kvalitet frem for
en lav pris. Faktisk har redaktionen på
Hald Vind benyttet sig af den personlige rådgivning til en julefrokost og kan
derfor skrive under på at man skam får
god kvalitet både hvad rådgivning og
vin angår…
”Man prioriterer automatisk kvalitet
når man interesserer sig for vin. Det er
også sjovere at have kontakt med de
små vingårde”, fortæller Annette. Lars
supplerer: ”En vinproducent producerer måske 7.000 flasker om året hvor vi
får mellem 600 og 1.200 flasker. Men vi
handler også med to lidt større producenter.”

Hvordan slår den personlige rådgivning så igennem på www.lahvino.dk?
Jo, hvis man vil orientere sig på hjemmesiden, kan man vælge mellem vine
fra forskellige områder af Italien eller
søge efter bestemte typer eller efter
en bestemt prisklasse. Det er en god
hjælp for den uerfarne, private kunde,
men sikkert også for indkøbere fra
vinhandlere, vinbutikker, restauranter,
cafeer og virksomheder. Dem finder vi
nemlig også blandt kunderne. Faktisk
er engroskunderne langt i overtal.
”Vi har en meget blandet kundeskare”,
siger Annette. ”Vi vil også gerne have
den direkte respons fra kunderne i
butikken. Det er noget andet med
engros-kunderne.” Og Lars fortsætter:
”Vi importerer som de eneste en chokolade-chili-likør, så den køber andre
forretninger fra os. I det hele taget
sælger vi til vinhandlere og restauranter i hele landet. Og helt lokalt, ja så
sælger Hessum noget af vores vin – og
”Spumante” til nytår.”
Lars og Annette importerer selv
vinene. De lægger ikke skjul på at de
har valgt de italienske vine fordi de
har tilbragt mange ferier i Italien. Ikke
kun med at smage på vin, men fascinationen er alligevel opstået der. Og så
fremhæver de at der er så stor forskel
på de italienske vine at der er vine til
enhver smag.

Vinfestival i Viborg

Ni gange har Lahvino stået bag en vinfestival i Viborg. Der kan interesserede
købe billet og derefter få lov at smage
en lang række vine, flere af specialiteterne som de forhandler, og, nå ja, et
ostebord for at få lidt i maven til at stå
imod med.

Lars og Annette fortæller at den 10.
vinfestival bliver 9. november i år. Fra
omkring 80 deltagere det første år,
ligger deltagerantallet nu nogenlunde
stabilt på 250-300. Det er deltagere fra
hele landet, fx en busfuld fra Møn.
Men hovedparten er fra Viborg og
opland.
Annette siger: ”Der går mange timer
med at planlægge festivalen, men det
er smaddergod reklame. Og så er det
en hyggelig dag.”
De arrangerer også gerne vinsmagning
for foreninger og lignende.

Hvilke vine?

Lars og Annette har selv importeret vin
siden 1997. De udvælger vinene ved
at opsøge vingårde rundt omkring i
Italien. Men de får også mange forslag
på mail og invitationer til workshops i
Italien. Der finder de nye vine og andre
produkter. I april deltager de i verdens
største vinmesse i Verona. Der er ca.
4.500 udstillere – mest italienske. Så i
4 dage smager de på forskellig vin fra
morgen til aften.
De meste solgte vine til private kunder
er Contessa Camilla og Rocca Antica
Riserva.
Til sidst i vores snak kan jeg ikke nære
mig for at spørge hvilken vin de selv
foretrækker? Det viser sig at det ikke er
så nemt at svare på, for det afhænger
jo fx af hvad vinen skal passe til. Men
jeg får Annette til at sige at hendes
yndlingsdrue er Sangiovese eller Pinot
Noir. Lars foretrækker vin som udstråler karakter fra druen og området. Men
de bliver gerne enige alligevel.
Rikke Ellekilde
JUNI 2013
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Weekend ophold på Niels Bugges Hotel
Skal du se de bedste 108 tegninger fra vores internationale tegner konkurrence,
så book bord på Skov Restaurant eller bestil værelse på Niels Bugges Hotel.
Du har nu en enestående mulighed for at komme tæt på og nærstudere værkerne,
hvis du booker bord på
Skov Restaurant til en fantastisk middag, en lækker brunch eller bor på Niels Bugges Hotel.
Vi kan godt garantere høj klasse i både mad og kunst
Læs meget mere om os, vores Nordiske køkken og den fantastiske natur vi ligger midt i.

www.nielsbuggeskro.dk eller ring 8663 8011
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Allan Olsen i Egekværnen
Glæd dig til
Allan Olsen fredag d. 15. november i
Egekværnen
Året 2013 startede særdeles hæsblæsende for Allan Olsen
Den inkarnerede vendelbo udsendte
CD-særlingen, JØWT, som straks blev
en femstjernet yndling hos anmelderne. Endda til trods for, den var delvis
på det relativt uforståelige vendelbomål, kun udkom nord for Limfjorden
og stort set kun var til salg hos de Vendelbo’ske SPAR-købmænd. For nylig
modtog Allan Olsen en guldplade for
det foreløbige salg af albummet, som
også kan erhverves på vinyl!
Og som nu i øvrigt - på såvel CD som
på vinyl - sælges ”world wide” i DK og
ikke at forglemme, sprang direkte ind
på Hitlistens 2. plads – kun overgået af
David Bowie, Senere suveræn etter!
Berlingske tidende skrev:
”…Som det turde fremgå er »Jøwt« i
højt grad et ordenes og fortællingernes
album. Og et af Allan Olsens absolut
bedste. For vendelboer og alle andre
med en hjemstavn…” (Jeppe Krogsgaard Christensen) )
Politiken skrev:
”….Eksklusivt Allan Olsen-album er
også for københavnersnuder…Det er
ramsaltet, sjovt og råt for usødet, men
denne gang også så stålsat sårbart, at
selv en københavnersnude er solgt til
stanglakrids. ..” (Kim Skotte)
Århus Stiftstidende skrev:
“…Intenst, kærligt og nøgternt. Hold
kæft, hvor er det godt…. JØWT er I det
hele taget en skatkiste af underspillet historiefortælling klædt I kød og
blod… (Thomas Nygaard)
24
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Med JØWT og den opfølgende Verdensturné i Vendsyssel – 30 totalt
udsolgte intimkoncerter nordenfjords,
vendte Allan Olsen totalt op og ned på,
hvad man kan gøre ved og med kulturen i Danmark.
Og i efteråret er det så netop resten af
Danmark, der præger Olsens kalender.
Med 23 koncerter fra Hasle over Hald
Ege til Lemvig, glæder den markante
sangskriver sig til en masse gensyn,
men også besøg på nye spillesteder.
Repertoiret vil udover et bredt udsnit af Allan Olsen’s store produktion
– naturligvis – også være præget af
sangene fra JØWT.
Det mere end 35 år siden, Allan Olsen
begyndte sin karriere, som sanger og
sangskriver. 14 plader, et hav af priser
og awards, samt mange hundrede
koncerter senere, er han blot skarpere
og mere aktuel, end nogensinde.
Som solist er Allan Olsen uden sidestykke i Danmark, og en aften i
hans selskab er altid en mindeværdig
oplevelse.
Det er med en vis midtjysk stolthed i
sindet, at de lokale kulturarrangører
nu kan præsentere Allan Olsen for de
lokale og på den lokale scene i Hald
Ege!
Bak op om kulturen i dit lokalsamfund
og køb billetter fra søndag
d. 18. august fra kl. 11 hos købmand
H P Hessum, Hald Ege.
OBS! Stærkt begrænset antal/max. 2
billetter pr. kunde
www.allanolsen.dk
www.facebook.dk/allanolsen49

