Hald Vind i nye klæder
Du sidder nu med et lokalblad i sølvbryllupsalderen. Det er i år 25. år Hald Vind udsendes, og bladet er nu mere lokalt end
nogensinde. Redaktionen har indgået
en aftale med Egetryk om trykning, og det
har blandt andet gjort det muligt at få et
lidt større format, der forhåbentlig vil give
en bedre sammenhæng i artiklerne. Vi kan
også fra tid til anden få farver på omslaget
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og sidst men ikke mindst har vi fået en helt
anden kvalitet i trykningen end tidligere.
Også kendetegnet gennem de sidste
(næsten) 25 år er blevet skiftet ud, Birte Mølgaard har været så venlig at kreere et nyt
hoved til bladet.
Vi håber at du vil tage godt imod et fornyet Hald Vind, der til trods for at hun er blevet
en moden dame stadig har mod på livet.

25. årgang

Marts 2007

Indlæg til næste nummer
skal afleveres senest
mandag den 21. maj 2007.
Det selvejende lokalblad Hald Vind
udgives af den til enhver tid
siddende redaktion, der supplerer
sig selv.
Redaktionsmedlemmerne er p.t.:
Finn Brøndum Petersen
Teglgårdsvej 6
8663 8293
fbroendum@grundfos.com
Ole Madsen
Vejlevej 8
8663 8033
ole.madsen@mail.tele.dk
Hanne Drongesen
Nonbo Dal 19
8663 8019
jd.data@mail.tele.dk
Else Folke (ansv.)
Teglgårdsvej 25
8663 8112
elsefolke@webspeed.dk
Annoncer og tryk:
Egetryk
Kim Pedersen
Egeskovvej
8663 7888
Hald Vind er afhængig af bladets
læsere, annoncører, sponsorer og
skribenter.
Hald Vind uddeles gratis til alle
husstande i Hald Ege, Nonbobydele og Bækkelund.
Hald Vind udgives fire gange
om året i månederne marts, juni,
september og december.
Oplag: 600 ekspl.

Indlæg skrives på computer og afleveres i
Word-format (eller lignende). Billedmateriale vil vi gerne have i original, er det digitalt
så den oprindelige fil, er det papirbilleder,
så vil vi gerne låne dem, så skanner vi selv.
Har du kun digitale billeder, tegninger eller
clipart, så skal de være i selvstændige filer.
Bemærk: Billeder eller illustrationer anbragt i et
Word-dokument kan ikke bruges.
PDF-dokumenter optages kun efter forudgående aftale.
Ring evt. til Ole og hør nærmere om det tekniske, hvis du er i tvivl – inden du sender
materiale til til os.
Vi forventer at næste nummer af Hald Vind
er på gaden ca. den 3. juni.
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Leder
Foråret er over os, fuglene synger og sommertiden er kommet. Hald Vind vokser, og
det gør byen også. Der er snart ikke flere af
de små åndehuller mellem bydelene der kan
bebygges og snart har hver en sti også fået
lys. Foråret er i sandhed forandringens tid.
Også i redaktionen er der forandringer.
Ditte har efter lang og tro tjeneste valgt
at stoppe i redaktionen. Hun har gennem
årene ydet en stor indsats, dels i det redaktionelle arbejde, dels som kasserer og annoncørkontakt og ikke mindst med omdelingen
af Hald Vind. Redaktionen vil gerne sige
Ditte mange tak for den store indsats, og vi
ønsker hende held og lykke fremover, ikke
mindst med alle de andre aktiviteter hun
har gang i i vores lille samfund.
Som ny i redaktionen har vi budt velkommen til Hanne Drongesen, og hun er hovedkulds blevet kastet ud i alle de ændringer
Hald Vind er gået igennem siden sidst. Det
har forhåbentlig givet et godt indblik i arbejdet i redaktionen, og vi har ikke fået hende
skræmt væk endnu, så der er håb om at hun
bliver.
Faktisk søger vi endnu flere nye kræfter,
så har du lyst til at være med i arbejdet med
vort lokale blad, så kontakt en fra redaktionen.
Hald Vind har i år jubilæum – eller har
det? Det er 25. årgang vi hermed har taget
hul på og det vil vi gerne fejre. I dette nummer beskrives den spæde start, og gennem
året vil vi gerne bringe flere artikler, både
om Hald Vind og om de forgangne 25 år.
Det egentlige jubilæum, altså 25 års dagen

for den første udgivelse er først i starten af
næste år, men det vender vi tilbage til.
Der er mange andre jubilæer i Hald Ege i
den kommende tid; Lazaretlejrens åbning,
bygning af det første hus udenfor lejren,
byen får sit navn, kirken åbner dørene, og
Hald Vind vil gerne omtale dem alle.
Vi ved at der er rigtig mange lokalhistorisk interesserede, og fra redaktionen vil vi
gerne opfordre til at jubilæerne får deres
behørige omtale, og mange andre af de små
og store begivenheder i Hald Ege og omegn
bliver nedfældet og bevaret for eftertiden.
Som beskrevet på forsiden har vi fået vor
lokale bogtrykker til at trykke Hald Vind.
Det var nu ikke fordi vi i redaktionen var
utilfredse med det gamle trykkeri, men vi
kunne se nogle flere muligheder ved at vælge denne løsning. Det betyder dog også at
der er nye betingelser for materiale til Hald
Vind, men det kan de som gerne vil skrive et
indlæg læse mere om på side 2. Under alle
omstændigheder vil vi fortsat bestræbe os
på at bringe alt det I sender os, og så må vi
tage en snak om evt. ændringer i materialet.
Forandring fryder, og foråret bringer os
de mest kærkomne forandringer på året.
Alting grønnes og springer ud, og snart er
der forhåbentlig lam der springer rundt i
»Haven« ved Kolbækken.
Inden længe er det slut for denne gang
med torsdagsspisningerne, og grillerne
begynder at udsende liflige dufte. Endnu en
forandring.
Nyd foråret, Hald Vind er på gaden igen til
sommer…

marTs 2007

·



Haludvidelsen set fra boldbanerne ved skolen
– flere billeder kan ses på Hald Eges hjemmeside: www.haldege.dk
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Nu kommer udvidelsen til Hald Ege Hallen!
Som flere sikkert ved, startede Hald Ege
Hallen for ca. seks år siden et samarbejde
med Hald Ege Skole om en helhedsplan,
som i alt sin enkelthed går ud på, at lave en
udvidelse af Hald Ege Hallen. Det vil i stor
udstrækning indebære, at Hald Ege Hallen
bliver en integreret del af Hald Ege Skole.
Ideen medfører, at der i hallen skal være
funktioner, som indgår i skolens hverdag.
Hallen skal fungere som samlingssted med
mødelokaler. Der skal være kantine for skolens elever med sund kost som et bærende
element.
Derfor skal der i hallen ske en del forbedringer. Cafeteriaet skal forbedres, så der er
mulighed for at se aktiviteter i hallen herfra,
samtidig med, at det vil være muligt at se
aktiviteter på fodboldbanerne. Cafeteriaet
skal ligge på »første sal« så man kan se »ned
på« aktiviteter i hallen. Der bliver samtidig
mulighed for, at der kan købes en is fra
»jernbanestien«.
Endvidere skal der etableres en ny »badmintonhal« og der skal skabes mulighed for
omklædning for udendørsfodbold.
Endelig skal der gerne samtidig også ske
en forbedring af de udendørs banefaciliteter,
så der fremover kan både trænes og spilles
ungdomsfodboldkampe i Hald Ege.
Projektet er forsøgt indpasset i naturen
omkring hallen, så det burde være en selvfølge, at Lokale- og anlægsfonden støtter op
om projektet for sin genialitet.

Projektet har været lang tid undervejs – for
lang tid – måske. Men nu er der håb og lys
forude. Meldinger fra Viborg Kommune
indikerer, at nu er tiden inde!
Hald Ege Hallens bestyrelse vil orientere
sportschef Kai Skou Hansen om de utilstrækkelige sportsfaciliteter i Hald Ege, når
han kommer på besøg i Hald Ege Hallen
den 22. marts, ligesom skolebestyrelsen og
skoleledelsen vil gøre Viborg Kommunes
Børne- og Ungeudvalg opmærksom på Hald
Ege skolens behov, når udvalget besøger
skolen den 20. marts.
Men det er også vigtigt, at lokalbefolkningen i hele Hald Ege skoledistrikt bakker op
om projektet. Der er planer om at danne en
brugergruppe som skal være et samlende
element for brugerne af Hald Ege Hallen.
Støt op om dette initiativ, når du får en opfordring til at deltage i arbejdet om at være
aktiv omkring Hald Ege Hallen!!
Bestyrelserne for
Hald Ege Skole og
Hald Ege Hallen

Snit igennem Hald Ege Hallen efter udvidelsen
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Affaldsindsamling i Hald Ege
Som det kan læses andetsteds i Hald Vind,
under artiklen skrevet af den grønne guide
fra Havredal Gamle Skole, så er der i år arrangeret affaldsindsamling den 15. april.
I al sin korthed, går det ud på at gøre
naturen smukkere ved at indsamle papir,
glas, øldåser, plastic og meget andet affald,
som ligger i skoven, på stier og langs gader
og fortove.
Alle i Hald Ege opfordres hermed til at
tilmelde sig affaldsindsamlingen.
Det kan gøres ved at tilmelde sig på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside
dn.dk eller ved at kontakte:
Pia Jacobsen, Brinken 1, 7470 Karup
Telefonnummer: 86 66 19 27
Mailadresse: gimp@os.dk
Hald Ege Skole og Hald Ege Efterskole
opfordres til at deltage aktivt i dette års
kampagne. Det kan for eksempel ske ved at
man i timerne på skolen at laver tema om

Købmand

H. P. HESSUM
Egeskovvej, Hald Ege
8800 Viborg

tlf. 8663 8123
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affaldsindsamling, hvor eleverne opfordres
til at tage del i affaldsindsamlingen.
Hvor meget affald kan der samles i Hald
Ege, og hvor gode er vi til efterfølgende at
holde vores by ren?
Det kunne da være interessant, hvis der
på Hald Eges hjemmeside www.haldege.dk
kunne stå »Hald Ege – Danmarks reneste
by«.
Billigt brænde sælges
Da det store egetræ i haven nu skal fældes, og vi ikke selv har brændeovn, kan
brænde afhentes til fornuftig pris.
Interesseret? Ring venligt på 6174 4290.
Med venlig hilsen
Lise Jepsen
Niels Bugges Vej 4, Hald Ege

✓ Kolonial
✓ Is og chokolade
✓ Kolde øl og vand
✓ Ugeblade
✓ Aviser
✓ Videoudlejning
✓ Lotto
✓ Tips
✓ Dusino
✓ Oddset

Lys i skoven
En initiativgruppe under »Hald Ege Løberne« er gået i gang med et storstilet projekt:
En oplyst løberute gennem Egeskoven og
langs med Hald Sø. Selve ruten bliver, når
den er færdig 4,5 km lang. Løberne får hermed et længe næret ønske opfyldt, nemlig
at kunne løbe i de mørke aftener i byens
dejlige omgivelser.
Den oplyste rute følger forlængelsen af
Trinbrædtvej mod øst igennem skoven, derefter langs med skovbrynet til Birgittelystvej
(som i forvejen er oplyst). Fra Non Mølle
går den oplyste rute langs med kanalen ved
Hald Sø, videre ned over Skytteholmen,
og derfra ad vejen mod Hald Hovedgård.
Ruten følger til sidst cykelstien via tunnelen
op til den allerede oplyste banesti.
En sidegevinst ved projektet vil være, at
der i sommerperioden er mulighed for udvidelse af åbningstiden for ishuset ved Skytteholmen. Det vil i samme forbindelse være
værd at overveje at udvide toiletfaciliteterne
på stedet, så alle løberne kan få tømt blæren
på betryggende vis, uden at skulle bruge tid
på at lede efter en passende busk.
Der påtænkes allerede nu en »etape 2«
– en oplyst løberute i Hedeplantagen vest
for Egeskovvej, når de nødvendige midler
er tilvejebragt. Denne del af ruten vil også
kunne fungere som præpareret skiløjpe om
vinteren.
Dansk Naturfredningsforenings Viborg
afdeling ser positivt på lysprojektet, men
betinger sig, at lamperne ikke skæmmer
naturen og ikke lyser mere end nødvendigt.
Det første skridt i det store projekt vil
være financeringen. Initiativgruppen ønsker
at en del af Energi Viborgs millionoverskud
tilfalder Hald Ege; byen har dog ikke brug
for et springvand – i år – men man ønsker
gerne hel eller delvis finansiering af lysprojektet. Derudover regner man med økonomisk opbakning fra lokale sponsorer og
erhvervsdrivende.
1. april kl. 20.30
Som en smagsprøve på, hvordan lyset vil
tage sig ud langs løberuten, vil initiativ-

gruppen opfordre byens borgere til at mø
des hvor Trinbrædtvej krydser cykelstien 1.
april kl. 20.30 medbringende lommelygte.
Her vil etableres en levende lyskæde bestående af personer med tændte lygter stående
med 10 meters mellemrum. Her vil det også
være muligt at tegne sig for et sponsorat.
Senere på sommeren planlægger initiativgruppen et stort arrangement »Løb for
lyset«, hvor sponsorerne bidrager med et
beløb pr. løbet km pr. person. Her har alle
borgere mulighed for at bidrage aktivt til
projektet.
Initiativgruppen har ligesom i Viborg tan
ker om at et frivilligt gravekorps skal forestå
nedgravning af elkablet langs ruten. Finn
Brøndum har indvilliget i at koordinere
dette arbejde. Frivillige kan allerede fra i
dag melde sig på tlf. 8663 8293.
»Hald Ege Løberne« har kontaktet projektkoordinator Niels Ole Pedersen, Viborg,
som har stor erfaring i lignende projekter
bl.a. ved Søndersø i Viborg. Han har givet
tilsagn om meget gerne at ville hjælpe i
Hald Ege.
Det er initiativgruppens håb at borg
mester Johannes Stensgård vil løbe i spidsen
og tænde for lyset engang i efteråret. Herom
nærmere i næste Hald Vind.
Initiativgruppen
»Hald Ege Løberne«

Hald Ege El-forretning
v/ Torkild Nielsen
Teglgårdsvej 4
Hald Ege

Tlf. 86 63 80 80
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Hvorfor Hald Ege
Fem børnefamilier, der inden for de sidste
fem år har valgt at flytte til Hald Ege fra nær
og fjern, fortæller her om hvorfor de valgte
Hald Ege, og hvordan de er faldet til, samt om
deres syn på fremtiden.

Natur, gode børneforhold og fællesskab
Hald Ege har en enestående natur og det
har været en af grundene til at de fem børnefamilier, har valgt at flytte hertil.
De fem familier har været med i en undersøgelse hvor fokus har været, at se nærmere
på hvorfor Hald Ege landsby er et dejligt
sted at bo.
De fem familier er helt enig om, at naturen er et stort plus. Skolen – SFO – tryghed
for børnene, og et aktivt foreningsliv er med
til at ryste byen godt sammen. De mange
aktiviteter i løbet af året, holder ligeledes
fast i fællesskabet.
Byen giver en god modtagelse
Alle husker, at det var meget nemt at falde
til. Folk er generelt meget åbne. Man hilser
på hinanden, også selv om man ikke kender
dem. Det er med til at nye og »gamle« Hald
Ege-borgere kan få glæde af hinanden.
Fællesspisningerne har været en god måde
at blive integreret på.
Foreningslivet bruges meget
Normalt skabes et nyt netværk i børnehaver, skoler, men her i byen sker det også
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igennem foreningerne og de aktiviteter
der afholdes – så som koncerter – foredrag
– juletræsfest – julebanko – fastelavnsfest
– sommerfest- og meget mere.
Fællesspisning torsdag aften er meget
besøgt. En times frikvarter fri for madlavning og opvask. Børnene får lige hilst på
hinanden igen og de voksne får udvekslet
diverse emner.
Hvis ildsjælene forsvinder
Noget som alle tilflytterne har i baghovedet
er, hvad sker der når de nuværende ildsjæle
forsvinder? Hvis der ikke er nogen til at
Studerende søger læseplads
Jeg er biologistudrende ved Århus Universitet og leder efter en læseplads i
perioden april til september i år, da jeg
skal skrive mit afsluttende speciale om
restaurering af danske søer.
Da jeg har et barn – meget snart to –
har jeg brug for et skrivebord i Hald Ege
eller et sted i Viborg, hvor jeg må komme
i dagtiden, ca. fra kl. 7–17.
Alt har interesse, eneste krav er, at der er
nogenlunde stille.
Jeg kan kontaktes på 8621 0721 eller
soren.durr@gmail.com
Venlige hilsener
Søren Dürr

tage over, forsvinder en stor del af charmen
ved at bo i byen.
Der var enighed om, at det kunne være
småt med overskud, når begge ægtefæller
er ude arbejdende og med to–tre børn. For
håbentligt ændrer det sig, når børnene bliver ældre, så der er håb om, at nye ildsjæle
træder til, når de »gamle« takker af.
Fremtiden
Tilflytterne kan mærke, at byen vokser hurtigt. En tilflytter fortalte, at de ikke kunne
komme til torsdagsspisningerne i en periode, og da de kom tilbage, kunne de ikke
kende halvdelen af deltagerne.
Konsekvenserne af de mange udstykninger er også, at byen mister nogle af
de attraktive friarealer og dermed roen i
området. Der er enighed om, at byen ikke
bør vokse mere lige nu. Hvis byen bliver
større forsvinder lands-byen og forstadsbilledet kommer til at dominere. Det der
trak i tilflytterne, da de så byen var de åbne
vidder. Allerede nu er det ved at forsvinde
og det kan være med til at ødelægge byens
særpræg.
Så vi må værne om vores landsby.
Kommunalreformen
Tilflytterne kan se både fordele og ulemper
ved kommunalreformen. Nu hvor Viborg er
blevet regionshovedstad vil det umiddelbart
blive mere attraktivt at bo i Hald Ege,
fordi der kommer flere arbejdspladser til
området.
Der er heller ingen frygt for at skolen
nedlægges, fordi den har tre spor med ca.
700 elever. Skolen er desuden lige blevet
renoveret og udvidet.
Den eneste frygt er, at støtten til Egekværnen og Kulturforeningen forsvinder.
Det fremhæver tilflytteren
Ved middagsselskaber og på arbejdspladsen
fremhæver tilflytterne følgende, når de skal
fortælle om Hald Ege:
• Kulturforeningens arrangementer.
• Forsamlingshuset
• Egekværnen.
• Naturen.

Tilflytterne er kommet for at blive...
Fire ud af de fem interviewede er sikre på at
blive boende i byen – måske resten af livet.
Kun en familie forlader byen, fordi de skal
bruge en større bolig, og dér er Hald Ege
blevet for dyrt – der kan ikke købes noget
under to mio kr.
Hald Eges hjemmeside
www.haldege.dk – med bl.a. rigtig mange
gode billeder fra gammel tid og nutid.

Affaldsindsamling ...
succes eller fiasko?
71.011 kg affald
70.405 dåser
17.443 plastflasker
Så meget indsamlede danskerne i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings
landsdækkende affalds indsamling sidste år.
Målt i indsamlede mængder og enheder var det en succes, men de indsamlede
mængder kan også tolkes som en fiasko for
bestræbelserne på at få befolkningen til at
undlade at bruge naturen som losseplads.
Ikke desto mindre gentager DN seancen,
og inviterer alle til at deltage i opsamlingen
søndag den 15. april og for skolernes vedkommende i ugen efter.
Har du lyst til at være med, kan du tilmelde dig til undertegnede – eller bare møde op
ved Brænderigården i Viborg
søndag den 15. april mellem kl. 10 og 12
– her vil sidde nogen fra DN og udlevere
affaldssække og opsamlingstænger samt
registrere indsamlingsruter. Indsamlingen afsluttes senest kl. 15.00 samme sted.
DN vejer det indsamlede affald og sender
efterfølgende tallene til hovedkontoret i
København.
Grøn guide
Pia Birgitte Jakobsen
Ulvedalsvej 32, Havredal, 7470 Karup
tlf. 8666 2239
e-mail: pia.@hgs.dk
marTs 2007
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Non Mølle til salg
Ved en gennembladning af Viborg Nyt fra
den 7. februar 2007 falder ens øje på en
oplysning om, at Non Mølle er til salg. Møllen er en af landets ældste og skulle have sit
udspring og navn efter Augustinerordenens
nonner på Nonneklostret inde på Asmild
Kloster ved Asmild Kirke. Vi skal tilbage til
1100-tallet for at finde rødderne til møllen.
Dens nyere historie er et produkt af opgøret
mellem staten og værnemageren, entreprenør Karl Kristian Kristensen, som i 1944
købte Hald, hvorunder Non Mølle hørte.
Men for at det skulle kunne lade sig gøre og
den kringlede sag skulle falde på plads, var
han nødt til at lade sine forældre købe Hald,
og selv sidde til leje hos dem.
Men da så krigen var ovre, og regnskabets
time nærmede sig, blev værnemageren i
foråret 1947 idømt ét års fængsel, konfiskation af 1,8 mil. kr. og en bøde på 150.000 kr.
Staten beslaglagde Hald Hovedgård, og
faderen fik »kompensation« i form af Non
Mølle og 30 tdr. land jord og en kontant
betaling på 14.000 kr. og ret til mølleri og
ålefangst i Hald Sø.
Værnemageren blev løsladt grundlovsdag
1948, to måneder før tiden og flyttede ind på
Non Mølle, som i øvrigt blev nedlagt som
mølle i 1950, og møllen i toetagers bindingsværk ud til Vejlevej blev revet ned på
samme tidspunkt.
I løbet af nogle år, i 1952, byggedes så
huset, Vejlevej 8 (beliggende nord for Herningvejs udløb i Vejlevej) til værnemagerens
forældre.
Men den driftige værnemager Kristensen
kunne ikke forholde sig passiv, så det var
ham, der anlagde det dambrug, som iflg.
annoncen i Viborg Nyt tilsyneladende nu
skal/kan nedlægges. Kristensen drev dambruget nogle år. Han sælger Non Mølle med
dambrug til dambrugsejerne fra Dollerup i
den anden ende af søen, nemlig Christian
Jensen og hans søn Axel Jensen. Dette makkerpar fordoblede Kristensens dambrug og
drev det sammen frem til 1963, hvor faderen
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Her ser I husmand og karetmager Thomas Kristian
Kristensen (f. 1869) Vindblæs ved Løgstør, der
sammen med sin kone står udenfor deres nye hjem,
Birkemosen (Vejlevej 8), efter det blev bygget i 1952.
Husmanden var den reelle ejer af Hald fra 1944 efter
at have lånt penge til købet af sønnen entreprenør
Karl Kristian Kristensen. Billedet forefindes i maleren
Theodor Hagerups album. Han opholdt sig på Hald
fra efteråret 1944 – april 1945. Billedet er lånt af sønnen Arne Hagerup, Farum.
Birkemosen ejes i dag af Ole Madsen.

Christian Jensen dør. Axel Jensen beholdt
det op mod 1970, hvor det sælges til Ravn,
Rindsholm Dambrug.
Kristensen rejser efter salget i 1953 til
Løgstør og forsøger noget ret spektakulært,
idet han i Frederik den 7.s kanal sydvest for
byen forsøger at drive ørreddambrug.
forts. side 10

Herover: Fritz’s billede af Non Mølle fra 1869 med titlen:
»A. Fritz eneberettiget. Udsigt over Hald Sø fra Bakkerne ved Non
Mølle, Nr. 21«. Og som man ser på billedet, så er det vandet bag
husene, som i 1948 bliver til dambrug og som nu skal føres tilbage
til den tilstand, vi kan forestille os vi ser på dette billede. Bagest
ses Inderøens østende og allerbagest til højre lå på dette tidspunkt
Lejren ved Hald, som hver sommer fra 1868 til 1880 var placeret
nord for Hald Hovedgård.
Original på Det kongelige Bibliotek i København.
(Jens Vellevs artikel, Hikuin 19, p. 220)

Herunder: Andreas Fritz tog dette
smukke billede fra broen over Non Mølle
Å i 1869 med følgende tekst: »A. Fritz
eneberettiget. Parti af Non Mølle. Nr.
20.« I gavlen af bygningen til højre ses
to personer stå og betragte fotografens
arbejde. Non Mølles bygninger ud til
Vejlevej rev værnemageren ned efter,
at han overtog den i 1948. Den var da
noget forfalden.
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forts. fra side 8
Og når annoncen fortæller, at dambrugsarealet nu kan reetableres, så kan vi få en
forestilling om, hvordan området som sø
kan komme til at se ud. Det er så heldigt, at
der meget tidligt i fotografiets historie kom
en maler forbi, som hed Andreas Fritz (1828
– 1906). Han var elev af Christen Købke
og Wilhelm Marstrand og slog sig efter en
militærkarriere ned i Århus som landskabsog portrætmaler og som fotograf. Han
havde fundet ud af, at der var flere penge
i at fotografere end at male landskaber og
mennesker, så derfor tog Fritz ud i landet
for at opsøge skjønne steder. Et af dem var
arealerne omkring Hald Sø og ikke mindst
omkring Non Mølle, hvor han fotograferede
i 1869 (se flg. fotos). Da han mente det alvorligt, det med pengene, så annoncerede han i
Viborg Stifts Tidende den 14. december 1869
under teksten: »Til Julegaver anbefales A.
Fritz’s Photographier fra Viborg og HaldEgnen, af Domkirken, Krypten etc. À 1 Rdlr.
Hos Boghandler Niels Christensen.« Andreas Fritz tog 36 billeder fra Haldområdet
og ikke mindst dem fra Non Mølle er meget
smukke.
Erling Greve Kristensen

Hald Ege SWAP-bibliotek
Hald Ege har fået et SWAP–bibliotek. Og
hvad er så det?
Det nye bibliotek findes i Egekværnen.
Det består af ca. 2000 bøger – hovedsageligt
romaner.
Det er så meningen, at hvis man har en
bog derhjemme, som man gerne vil af med,
og man synes, den er så god, at andre bør
læse den, så kan man sætte bogen ned i
SWAP-biblioteket, og tage en anden bog,
som man kunne tænke sig at læse.
Det kunne også være, at man gerne ville
have et par bøger med på ferie. Så er det
muligt at låne bøgerne i SWAP-biblioteket, eventuelt byte dem til andre bøger på
feriestedet, og så stille de nye bøger ned i
SWAP-biblioteket.
Man kan også bare låne en bog i biblioteket, give den videre til en bekendt, når
man har læst den, og så kommer bogen
måske tilbage til biblioteket på et eller andet
tidspunkt.
Man er også velkommen til bare at sætte
nogle gode bøger ned i biblioteket, uden at
låne andre bøger.
Der er ingen bestemt låneperiode – man
beholder bogen til man er færdig med at
læse den.
Det nye bibliotek er altså ikke nogen konkurrent til Viborg Bibliotek og bogbussen,
men et supplement!
Velkommen i Hald Ege SWAP-bibliotek – og
god læselyst

ISO 9001 certificeret
• VVS
• Blik
• Ventilation
• Sprinkler
• Automatik
• Fjernvarme
• Industri og miljø

86 62 36 66

• Totalløsninger

Falkevej 14 · 8800 Viborg · www.brondum.dk
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Hald Vind 25 år
For 25 år siden blev Hald Vind født, og den
lever stadig i bedste velgående i friske farver. – Hvordan og hvorfor kom Hald Vind til
verden? Det fortæller vi lidt om.
Da vi flyttede til Hald Ege i 1969, var
Hald Ege en lille by på landet. Den bestod af »det gamle Hald Ege« og det nye
– Teglgårdsvej, Brinken og Slugten – plus
et begyndende kollektiv på den anden side
af banen. Vi kendte stort set hinanden alle
sammen.
I begyndelsen af 80’erne var der mange,
der gerne ville have flere aktiviteter i gang,
så Hald Ege ikke skulle blive en soveby, og
i 1982 dukkede ideen om at få et medborgerhus op. Grundejerforeningen nedsatte et
udvalg, der skulle undersøge mulighederne.
Ejendommen Teglgårdsvej 1 var sat til salg
og var et oplagt emne. Der blev indkaldt til
et orienterende møde om et evt. køb. Der
var et stort fremmøde – 75 deltagere – det
var mange! Nu skete der endeligt noget.
Det var en positiv aften, hvor der kom
mange ideer og forslag frem til aktiviteter,
som der blev arbejdet videre med. Man

kunne ikke helt overse at købe huset, hverken økonomien, driften eller pasningen af
det. Vi var forud for vores tid – Egekværnen
kom jo få år senere!
Under alle omstændigheder kunne aktiviteterne godt startes andre steder, hvilket
også skete. Her opstår behovet for et lokalt
blad, der kan fortælle om, hvad der sker,
hvor og hvornår, og derfor kom Hald Vind
på banen. Hovedformålet var »at beskæftige
sig intenst med hvad der sker i området,
give inspiration til nye aktiviteter og være
forum for lokal debat«.
Hvordan skal bladet se ud? Hvad skal
bladet hedde? Hvem skal betale?
Grundejerforeningen og de lokale virksomheder og forretninger var meget generøse.
Den første udgave kom på gaden februar
1983 uden navn, men med en læserkonkurrence om hvad bladet skulle hedde. Vi gik
enstemmigt ind for Hald Vind.
Bladet blev godt modtaget og har jo udviklet sig til et flot og uundværligt medie i
vores by. Hald Vind har stadig vind i sejlene!
Inga Uhde og Ingrid Vejen.

LASTBILER SØGES
Spildopmagerhallen i Viborg har eksisteret i næsten 40 år. I ligeså mange år har
bl.a. FDF deltaget i dette frivillige arbejde
for at skaffe penge til organisationen.
Jeg er kørselsleder for FDF 1. kreds, der
har til huse i »Ungdomshuset« i Gravene.
Vi har i kredsen mange medlemmer, der
bl.a. bor i Hald Ege, Birgittelyst, Almind
og naturligvis også i selve Viborg.
Rigtig mange medlemmer og disses
forældre deltager i spildopmagerindsamlingerne. Overskuddet anvendes bl.a. som
tilskud til weekendlejre, sommerlejre og
fjeldture. En del af overskuddet går også
til at holde kontingentet på et niveau, der
bevirker, at det ikke er en økonomisk belastning at have denne fritidsinteresse.

FDF 1. kreds har hver indsamlingslørdag brug for tre lastbiler med lad (til
almindeligt kørekort). Efter sommerferien
2007 mangler vi fast to biler.
Det er i denne forbindelse passende at
rette en stor tak til Gamborg Byg, der i
det forløbne år har været en uvurderlig
støtte med at låne os to biler til indsamlingsweekenderne.
Jeg håber inderligt, at én eller flere kan
skabe kontakt til en virksomhed med
mulighed for og lyst til at støtte kredsens
frivillige arbejde.
Med venlig hilsen
Tina Søndergaard
Teglgårdsvej 10, Hald Ege
Tlf. 8660 1929
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 ÍR MED GULD OG SLV
Arbejdsformiddag
i Egekværnen

50 år med guld og sølv

Bestyrelsen i Egekværnen vil gerne have
hjælp til lidt oprydning og diverse repara
tionsarbejder i Hald Eges forsamlingshus.
Derfor indkalder vi hermed til en arbejdsformiddag
søndag den 15. april kl. 9–12.
Vi starter med et rundstykke og en kop
kaffe. – Vi glæder os til at se dig!
PS: Eftermiddagen kan så bruges til indsamling af affald i skoven samt på veje og
stier i Hald Ege (se artikler om affaldsindsamling andetsteds i bladet)

50%
rabat

50%
rabat

50 %
rabat

50 %
rabat

1. januar 1957 kom jeg i lære, og
1. januar 1957 kom jeg i lære, og
interessen
for guld og sølv har holdt
interessen for guld og sølv
sig lige siden.
Men
er de 50 år
har holdt
sig hvor
lige siden.
blevet af?
Men hvor der de 50 år blevet af?

Vi vil gerne markere jubilæet med et
Vi vil gerne markere jubilæet med et
rask lille
udsalg
i perioden
10. - 21.
rask
lille udsalg
i perioden
april (begge10.–21.
dage incl.)
aprilhvor vi giver
50% på alle
lagervarer.
(begge dage inkl.)
hvor vi giver 50% på alle lagervarer.

Kom og gør en god handel.

Kom og gør en god handel.

I ovennævnte periode vil åbningstiI ovennævnte periode vil åbningstiden
den være ændret
til til
være ændret
man-lørdag
9.00-18.00.
man–lør
kl. 9.00–18.00
Venlighilsen
hilsen
Venlig

Inga og Karl Uhde
Teglgårdsvej 7, Hald Ege
Har I forresten lagt mærke til ...
at Viborg Kommune nu er begyndt at rydde
cykelstien for sne fra Teglgårdsvej til Rideskolen!
12
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Hel Park og Hald Vej
Udvalget for »Park og Vej« meddeler:
Bronzealderfund i Egeskoven
Ca. 150 meter fra overkørselen Alhedestien/
Trinbrætvej har Skovvæsenet fundet er par
oldtidshøje, der nu er blevet frilagt, så man
virkelig kan se dem. Man har fældet de flotte egetræer, og man har gjort det på samme
måde som ved stormfaldet i nytåret 2005, så
det bedre falder ind i naturen i den fredede
egeskov. Disse oldtidshøje, som man jo knap
nok anede lå der, er nu kommet for dagens
lys, og vi er Skovvæsenet stor tak skyldig
for dette her værk, som ganske vist er udført uden skovgæsternes ønske. Nu er den
fremtidige skovfældning vist igen overladt
til vinterstormene.
Auto-mobile chikaner på Teglgårdsvej
Foruden i tre obligatoriske chikaner på
Teglgårdsvej, er der i vinterens løb kommet
rigtige auto-mobile chikaner ved vejsiderne.
Man vil sikkert dermed indskærpe, at
hastigheden stadig kun er 30 km i timen på
Teglgårdsvej. Der gælder selvfølgelig stadig
den uskrevne regel, at det er de modkørende biler, der skal holde tilbage ved chikanerne i tvivlstilfælde.

at »Nonbo Trekant« (Biblioteksbus/Postkasse) fortsat modtager disse cykler, så politiet
fra tid til anden kan fjerne cykelresterne, når
der er tid til det. Der er vist også en oplagsplads tæt ved byens købmand.
Vi ser gerne, at de unge mennesker kommer godt hjem fra nattelivet i Viborg.
Vandtårnsparken bliver færdig
Man regner med, at »Vandtårnsparken«
bliver indviet inden for de nærmeste år.
Dermed har man endelig fået lukket for
udsigten til Egeskoven/Egedalen. Der er
stadig offentlig adgang til området, men det
tilrådes, at man bruger den gamle Egedalsvej, hvis man vil have lejlighed til at se skoven i stedet for bare sorte huse. Det er et af
de største bygningskomplekser i Hald Ege,
og dermed er det gamle kurområde endelig
fuldt udbygget.
Udvalgssekretær/KJ

Lys på kirkevejen
Vi kan forvente, at der inden for de nærmeste år vil blive opsat fem–seks gadelamper
på Kirkevej, der forbinder den nye bydel
med Kirkebyen og Nonbo. I skrivende
stund ligger ansøgningen hos Hald Ege
Grundejerforening, og herfra må vi forvente, at denne forening tager sig af sagens videre forløb. Det er jo ikke nogen publikumsvenlig vej, der ved aftentide i bælgmørke
skal være tilgængelig mellem egeskov og
kirkegård.
Lån af cykler i Viborg
Det er stadig skik og brug at tage en cykel i
Viborg by, når man en sen aften skal hjem til
Hald Ege.
For at de herreløse cykler ikke i evighed
skal ligge i skov og krat, så kan vi meddele,
marTs 2007
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Bogbussens holdetider
Nonbo Hede . .  .  .  .  .  . mandag kl. 17.20–18.30
Hald Ege midtby. .  .  . onsdag kl. 17.45–18.35
Videbechs Allé . .  .  .  . onsdag kl. 18.40–19.30
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Generalforsamling i Hald Ege Kulturforening
blev afholdt torsdag den 1. marts kl. 19.00
i Egekværnen.
1) Valg af dirigent
Søren Jul Kristensen blev valgt.
2) Formandens beretning
Marianne Højberg orienterede om de afholdte arrangementer i 2006. Beretning blev
godkendt.
3) Aflæggelse af regnskab
Poul Erik Larsen fremlagde regnskab for
2006. Regnskab blev godkendt.
4) Fastlæggelse af kontingent
Det blev vedtaget, at årligt kontingent
fortsat skal være 20 kr. for enkeltpersoner og
8 kr./husstand, hvis en grundejer-, andelseller lejerforening melder sig ind og betaler
kollektivt kontingent.
Alle grundejerforeninger i Hald Ege er
medlem – dog med undtagelse af grundejer-, andels- og lejerforeningerne på Videbechs Allé. De ikke indmeldte foreninger
opfordres til at melde sig kollektivt ind i
Kulturforeningen.
5) Kommende arrangementer
23. marts: Koncert med Billy Cross,
Mik Shack og Flemming Ostermann.
24. marts: 2B – Bold og Boksning: Fodboldlandskamp og VM boksekamp på storskærm.
17. april: Børneteaterforestilling (børneteaterfestival).
Herudover har kulturforeningen ideer om:
Foredrag med forfatteren og filminstruk
tøren Erik Clausen – »50+ fest«, musikaften
for dem over 50 i september – Svampetur
med naturvejleder som guide – Teaterforestilling med Limfjordsteatret i oktober
– Koncert med Povl Dissing, (Dissing, Dissing, Las og Dissing) til november.
Der kom forslag om at der blev afholdt
tøjbyttedag, udstilling af keramik og flere
koncerter som Anne Linnet-koncerten i

kirken.
6) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
7) Valg af formand
Marianne Højberg blev genvalgt som formand.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Helle Dideriksen, Klaus Bech og
Lise Schrøder blev valgt.
9) Valg af suppleanter
John Gade og Keld Højgaard blev valgt.
10) Valg af revisor.
Poul Erik Christensen blev valgt som revisor
og Poul Erik Larsen blev valgt som revisorsuppleant.
11) Eventuelt.
Der var ingen bemærkninger under dette
punkt.

SÆLGES
Flot tremmeseng
i bøg m. luksus-madras: 550 kr.
Tetonia klapvogn
(nypris 3200 kr): 950 kr.
Kildemoes-cykler
Gangbike Aluminum,
sølvmetal, pæne, med syv indv. gear,
passer til børn 7–10 år
(nypris 3500): 1150 kr./stk.
Telefon 8725 7274 / 2616 9859
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Cykel til arbejde i hele maj måned!
Dansk Cyklist Forbund har netop nu for 10. år i træk
åbnet for tilmeldingen til »Cykel til arbejde«-kampagnen, der løber af stablen i hele maj måned.
Kampagnens formål:
At få flere til at cykle mere.
Dette både for at øge folkesundheden og for at reducere miljøforureningen. Miljøet og folkesundheden
kommer i plus, når vi er mange, der springer på cyklen for at klare den daglige transport til og fra arbejde.
Belønningen til alle cyklister er velvære i dagligdagen. – Men der udtrækkes også en masse fine præmier blandt deltagerne!
Saml cykelentusiasterne og alle de andre på din
arbejdsplads, der trænger til at røre sig og tilmeld jer
på www.vcta.dk senest den 19. april.
Grøn guide
Pia Birgitte Jakobsen
Ulvedalsvej 32, Havredal
7470 Karup, tlf. 8666 2239
e-mail: pia.@hgs.dk

Solen på Koldingvej

HAPPY HOUR alle hverdage fra 7–14:
ALLE SOLE KUN 20 KR.

SOLEN PÅ KOLDINGVEJ
v/ Løvbjerg

R I K K E B RORSON
Åbent alle ugens dage fra 7–22
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Fire moderne sole med aqua- og aromaterapi

Generalforsamling for Egekværnen
blev afholdt torsdag den 1. marts kl. 19.45
i Egekværnen.
1) Valg af dirigent
Poul Erik Larsen valgt.
2) Formandens beretning.
Mogens Ditlev orienterede om udlejninger i
2006 og om de investeringer der var foretaget i løbet af året og i begyndelsen af 2007.
Der er indkøbt fire nye høje stole, ny
ventilator til opvaskemaskinen, nye højttalere til salen. Der forventes snarest opsat
nyt lysanlæg og nyt nøglesystem. Beretning
blev godkendt.
3) Aflæggelse af regnskab
Søren Jul Kristensen fremlagde regnskab for
2006. regnskab blev godkendt.
4) Valg af formand
Mogens Ditlev blev genvalgt som formand.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Marianne Højberg og Klaus Bech blev valgt.
Tove Møller Jensen indvilgede i at fortsætte
med at stå for udlejning af lokaler.
6) Valg af suppleanter
Jørgen M. Nielsen (bus Jørgen) og
Eicke Westh blev valgt.
7) Valg af revisor
Poul Erik Christensen blev valgt som revisor
og Poul Erik Larsen blev valgt som revisorsuppleant.
8) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
9) Eventuelt
Der udspandt sig en mindre diskussion om
snerydning foran Egekværnen.

Efterlysning: reservebedsteforældre
I sidste udgave af Hald Vind var bragt en
artikel om formidling af kontakt mellem
børnefamilier og reservebedsteforældre. Der
ikke var nogle, der meldte sig som reservebedsteforældre.
Inspireret af denne artikel og vores egen
situation vil jeg derfor spørge: Findes der i
Hald Ege nogle søde ældre mennesker med
tid og lyst til at være reservebedsteforældre?
Vi søger ikke en barnepige, men nogle, der
måske ikke selv har børnebørnene boende
tæt ved.
Vores egne familier bor en times kørsel fra
Hald Ege. Det er ikke så ofte, vi ser/besøger

hinanden. Vi flyttede til Hald Ege sidste
år. Vi arbejder fuld tids begge to og har en
dreng på snart 11 år.
Vi ved, at vi ikke har den samme tid og
kan give et barn det samme, som den ældre
generation kan. Generationshoppet kan give
begge parter en masse glæder og oplevelser.
Så hvis du/I synes, at det lyder som en god
ide, vil vi gerne kontaktes.
Med venlig hilsen
Tina Søndergaard og Ole J. Jensen
Teglgårdsvej 10, Hald Ege
Tlf. 8660 1929
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Povl Dissing
i gruppen

Dissing, Dissing, Las og Dissing
torsdag den 13. september
i Egekværnen, Videbechs Allé 167
Der serveres god vin og godt øl med hyggelig caféstemning
Tidspunkt for reservering, køb og afhentning af billetter samt pris meddeles
senere

×

Sæt allerede nu

i kalenderen, så du kan være med til at opleve
HYGGE i festligt lag – BAR med specialiteter og kanon LIVE-musik

Vi udfører alt i:

Tømrerarbejde
Nybyggeri

Reparationer
Totalisolering
Totalentrepriser

Forhandler af

ISODAN
Træbeskyttelse

R

Økologisk
isoleringsmateriale

tømrer- og snedkerfirmaet

jørgen alle madsen

finderupvej 8 . 8800 Viborg . fax 86 61 17 37

tlf. 86 62 17 31 . mobil 40 59 81 31
www.jorgenballemadsen.dk
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Græsningslaug i Hald Ege?
Nord for det nye boligkvarter ved Videbechs allé, mellem Kolbækken og Viborg
Plantage, ligger et åbent græsningsareal
med spredte grupper af træer.
Området benævnes oftest »Haven«.
Navnet skyldes, at en del af området indgik
i haven til overlægeboligen »Lille Amalienborg«, hvor der i dag er ældreboliger.
Gennem en lang årrække har området
været afgræsset af en græsningsforening,
»Landskabsplejeforeningen af 1988«.
Foreningen har nu indstillet sine aktiviteter, og skovdistriktet leder derfor efter
andre, som vil påtage sig at lade området
afgræsse.
Som udgangspunkt forestiller vi os, at
området fortsat skal afgræsses med får, dels
på grund af arealets størrelse, dels fordi
området er meget besøgt af publikum (selv
om det ikke er alle lokale, der har opdaget
det endnu!).
Mit forslag er at der dannes et lokalt
græsningslaug, hvis der kan findes interesserede medlemmer nok i og omkring Hald
Ege.
Ud over glæden ved at være med til at

udføre naturpleje i lokalområdet, får man
fornøjelsen ved både at arbejde med dyrene
og ved at spise lammekoteletter af egen avl.
Koteletterne bliver ikke billigere end i butikkerne, men de smager med garanti bedre,
og man er sikker på hvordan dyrene har
haft det, inden de havnede i fryseren!
Det forlyder, at et par af medlemmerne i
den tidligere landskabsplejeforening er villige til et vist omfang at hjælpe med råd og
vejledning i opstartsfasen.
Jeg vil gerne invitere interesserede og nysgerrige på en – aldeles uforpligtende – lille
tur i »Haven«
tirsdag den 10. april kl. 17.00
hvor der vil være mulighed for at høre lidt
om erfaringer med græsningsforeninger,
samt gå en lille tur og høre lidt om »Haven«.
Forventet varighed ca. en time.
Eventuelle interesserede er også velkomne til at kontakte undertegnede på
tlf. 8662 0755 eller e-mail: sbr@sns.dk
Steen Bonne Rasmussen
skovfoged
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Bestil et portræt!
Hos billedkunstneren Birte Mølgaard
er det muligt at få udført et portræt på
bestilling. – Et portræt kan være en idé
til en personlig gave.
Modeller kan være:
Den nyfødte – spædbarnet – børnehavebarnet – skolebarnet - konfirmanden
– teenageren – soldaten – håndværkeren
– kæresten – gemalen – bedsteforældrene
– oldeforældrene ...

Dyr kan også portrætteres – familiens
hund kat, hest eller andre firbenede.
Portrættet udføres som tegning i sort
streg eller blyant, eller akvarel.
Man sidder model for kunstneren en
eller flere gange. Det er også muligt at
arbejde efter fotos, eller en kombination.
Ring og hør nærmere – prisen er efter
aftale.

Herningvej 2 · 8800 Viborg

86 63 80 01 · 40 87 80 11

20

·

Hald Vind

Birte Mølgaard
tegneruddannelse fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding – selvstændig virksomhed på freelance basis siden 1981.
Trinbrædtvej 10, Hald Ege
tlf. 8663 8155

Ny i Hald Ege
Vi er en familie som bor i Nonbo Krat, og
har gjort det i godt et års tid. Vi er blevet opfordret til at fortælle om, hvordan vi syntes
det er at blive nye Hald Ege borgere.
Vi har i en årrække boet i det naturskønne
Virklund ved Silkeborg og har været meget
glade for det. For at komme tættere på arbejde og familie besluttede vi os for at flytte
til Viborg, hvis vi kunne finde et sted som
kunne matche det sted vi kom fra.
Vi kørte rundt i Viborg og omegn for at
finde det helt ideelle sted for os. Da vi kørte
gennem skoven til Hald Ege, så søen og
oplevede den helt specielle stemning og
natur her i området, var vi slet ikke i tvivl.
Det var lige her vi gerne ville slå os ned. Vi
granskede Hald Eges hjemmeside hvor vi
fik en tydelig fornemmelse af Hald Ege som
en lille hyggelig og meget aktiv by og blev
yderligere bestyrket i, at det var her vi ville
bo. Heldigvis kom der et passende hus til
salg kort tid efter og vi slog omgående til.
Huset var først med overtagelse et halvt
år senere så vi havde god tid til at pakke og
få snakket med vores to drenge (8 og 10 år),

om at vi skulle flytte. Vi tog kontakt til Hald
Ege skole og blev straks inviteret på besøg.
Det var en stor lettelse for drengene at møde
deres kommende klassekammerater, her
var jo nye venner i hobetal. Drengene blev
ovenikøbet inviteret til julefest og fødselsdage i deres klasser et par måneder før de
skulle starte. Dette betød virkelig meget for
os, vi følte os i den grad velkomne. Tak for
det.
Kort tid efter at vi var flyttet ind fik vi
Hald Vind. Der kunne vi læse om en masse
forskellige aktiviteter, bl. a om fællesspisning. Det skulle vi selvfølgelig prøve, og
kom til at sidde hos en familie som deltager
aktivt i det der sker i Hald Ege. De fortalte
om den kommende kvindefest, Billy Cross
koncert, bryggerlauget, fodbold for drengene og meget mere.
Vi har deltaget i mange forskellige arrangementer her i byen og haft det rigtigt
sjovt. Hvis man er lidt udadvendt og åben,
får man hurtigt lært en masse af de brave og
gode Hald Ege-borgere at kende. Vi er blevet taget rigtig godt imod og vi nyder alle at
bo i dette skønne og dejlige område.
Med venlig hilsen,
Familien Herning, Nonbo Krat 2
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