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Det selvejende lokalblad Hald Vind
udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv.
Redaktionsmedlemmerne er p.t.:
Finn Brøndum (ansv.)
Teglgårdsvej 6, 8663 8293
finnbrondum@gmail.com

4. juni 2017

Det er meget vigtigt, at deadline bliver
overholdt! Indlæg modtaget efter deadline kan ikke forventes at komme med!
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.

Pia Ellegaard
Rosenstræde 9B, 3048 8836
pia.ellegaard@icloud.com

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.
Fotos skal være højtopløste.
Vigtigt: Billeder eller illustrationer
anbragt inde i et Word-dokument kan
ikke bruges.
Ønsker forfatteren sit navn under
artiklen skal den være med i dokumentet, vi tilføjer ikke selv forfatternavn!

Helge Andersen
Nonbo Vænge 18, 5067 0867
helgeb67@mail.tele.dk

Du skal ikke bruge tid på at sætte artiklen op, da vi alligevel laver layoutet
om, når bladet sættes op til tryk.

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.

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!
Giv gerne dokumentet et navn, så alt vi
modtager ikke hedder haldvind.
Hald Vind mailboks har max på 10 mb!
Send kun artikler til:

Rikke Ellekilde
Hasselvænget 17, 5151 3284
rikke.ellekilde@gmail.com
Preben Brock Jacobsen
Nonbo Hede 20, 8663 8014
prebenbrockj@gmail.com

Oplag: 600 ekspl.


Indlæg til næste nummer skal afleveres
senest

•

HALD VIND

haldvind@gmail.com
God læselyst!

Lederen
Nu, mens denne leder skrives, ligger
der sne over Hald Ege – tøsne, kold sne
og gråvejr.
Hvem siger, at foråret overhovedet
kommer?
Men så kan man tænke på et digt af
den færøske digter, William Heinesen.
Skønt ”hårløs min skalle” og ”tandløs
min mund” indleder gamlingen, som
ordene er lagt i munden på, digtet
sådan:
Venner, se: Græsset grønnes!
Kulden bider, blæsten fejer,
sneen hvirvler, men græsset grønnes,
og stor, stor er min grønne lykke!

grønnes, byens jubilæum står for
døren, dronningen kommer til Hald
Ege. Alt pyntes op, alle kan blive PETgodkendt (næsten alle?), redaktionen
af HV er allerede akkrediteret, hvilket
man alt sammen kan læse nærmere om
inde i bladet.
I det blad, som ganske vist ikke er 100
år, men som dog trofast i takt med
årstidernes skiften er udkommet siden
starten i 1983, og hvor forårsnummeret
i år kan overrækkes som gave til og,
tør man måske håbe, fornøjelse for
majestæten.
Redaktionen ønsker alle:
GODT FORÅR.

Ikke så tosset at se sådan på tingene.
Nærmest som mangen en Hald Egeboer kan tænke netop nu: Græsset

MARTS 2017

•



FOREL¯BIGT!

JUBIL®UMSPROGRAM - HALD EGE 100 ÅR
OBS! PROGRAM®NDRINGER KAN FOREKOMME!
Endeligt program offentligg¿res i s¾rskilt jubil¾umsfolder op til.

ONSDAG D. 3/5
TID

PROGRAM

STED

FOREDRAG ÒUfred i verden afspejles i Hald EgeÓ
19.00 v/ Henning Ringgaard Lauritsen.

Egekv¾rnen

TORSDAG D. 4/5
KONCERT med Jubil¾umskoret.
v/ Lisa Ludvigsen & Sidsel Michelsen
19.00 Indslag v. B¿gekoret. Danmarks Befrielse markeres.

Hald Ege Kirke

HELE WEEKENDEN
Hele
weekenden

S®RUDSTILLING af billeder i Egekv¾rnen
Hald Ege ÒF¿r & nuÓ.

Hele dagen

OFFICIEL JUBIL®UMSDAG - Hald Ege 100 Œr
Fejring, optog og bogreception. Se herunder:

Hele byen

Formiddag/
middag

"Levende b¿gerÓ
Formidlingsinstallation v/ eleverne pŒ Hald Ege Skole

Hald Ege Skole, Aula

Egekv¾rnen

FREDAG D. 5/5

JUBIL®UMSOPTOG gennem byen
Optog ved Hald Eges borgere, b¿rn, institutioner,
14.00 virksomheder, foreninger. Streetparade & feststemning.
OFFICIEL JUBIL®UMSVELKOMST
ca. 15.00 v/Mogens Ditlev

Teltet ved Egekv¾rnen

Teaterforestilling
ca. 15.05 v/ Klubben Hald Ege

Teltet ved Egekv¾rnen

BOGRECEPTION + bobler
Reception & udgivelsen af Jubil¾umsbogen v/ Hald Ege
16.00-18.00 Samlingen & Peter Iversen. Program herunder:

Teltet ved Egekv¾rnen

Tale v/ Peter Iversen
ca. 16.05 fra Viborg Museum, forfatter til Jubil¾umsbogen.

Teltet ved Egekv¾rnen

Musikalsk indslag
ca. 16.10 Harmoniorkester v/ Hald Ege Samlingen

Teltet ved Egekv¾rnen

GŒture i de r¿de barakker - sightseeing pŒ Videbechs AllŽ.
ca. 17.00 Opstillede skilte i omrŒdet, mulighed for rundvisning

Videbechs Alle

Dramaopvisning v/ konÞrmanderne
ca. 19.30 Årets konfirmander opf¿rer historisk dramastykke
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Teltet ved Egekv¾rnen

VELKOMST til bogreception
ca. 16.00 v/ Poul Harald fra Hald Ege Samlingen

SPISNING i Sognehuset
18.30 Tilmelding pr. mobilepay. Se s¾rskilt info.



Start ved Hald Ege Skole herefter gennem byen til
Egekv¾rnen.

HALD VIND

Sognehuset
Sognehuset

L¯RDAG D. 6/5
TID

PROGRAM

STED

ÒMORGENHYGGEÓ i Teltet
10.00-12.00 Kaffe & rundstykker i Teltet. Musikalsk indslag.

Teltet ved Egekv¾rnen

ÒAKTIVITER FOR HELE BYENÓ
13.00-16.00 v/ bla. Kulturforeningen & Bryggerlaug. Aktiviteter herunder:

OmrŒdet omkring sportshal
& skolegŒrd

Bryggerlauget pr¾senterer eget bryg
13.00-16.00 Smagspr¿ver, snak om brygnings ¾dle kunst v/ Bryggerlauget

OmrŒdet omkring sportshal
& skolegŒrd

Gadefodbold
ca. kl. 13.00 Fodboldturnering for gaderne v/ Ravnstrup IF

Sportsanl¾g ved hal/skole

Udend¿rs Yoga
ca. kl. 14.00 v/ Rie Skov

Sportsanl¾g ved hal/skole

ÒSJOV FOR B¯RNÓ
13.00-16.00 v/ bl.a. Kulturforeningen & B¿rneudvalget. Aktiviter herunder:

OmrŒdet omkring sportshal
& skolegŒrd

B¿rnemarked i skolegŒrden
13.00-16.00 Bagagerumsmarked for b¿rn

OmrŒdet omkring sportshal
& skolegŒrd

ca. Underholdning for b¿rn
13.00-16.00 v/ Hans Kjelstrup

OmrŒdet omkring sportshal
& skolegŒrd

Ò100 Œrs legeÓ - for b¿rn & voksne
Kom og pr¿v gamle historiske lege og udend¿rs lege13.00-16.00 redskaber, boder, ponyridning og andet sjov for fam.

OmrŒdet omkring sportshal
& skolegŒrd

JUBIL®UMSKONCERT med Parklife, ink. spisning
18.00 Fest v/ Kulturforeningen.

Egekv¾rnen

S¯NDAG D. 7/5
JUBIL®UMSL¯B omkring Hald Ege. Starttider frit i hele
10.00-14.00 tidsrummet.Tilmelding pŒ dagen. L¿bsoversigt herunder:

Start ved Egekv¾rnen.

10 km l¿b - Guidede ture kl. 10.00, 11.30 og 13.00
10.00-14.00 Fort¾llinger pŒ ruten s¾rlige lokaliteter 100 Œrs historie.

Opstart v. Kv¾rnen.

5 km l¿b
10.00-14.00 5 km byn¾rt l¿b - kan ogsŒ vandres

Opstart v. Egekv¾rnen

10 km
10.00-14.00 10 km naturl¿b omkring Hald Ege

Opstart v. Egekv¾rnen

Mountainbikel¿b
10.00-14.00 ad sporene i B¾kkelund, kan k¿res 1-4 omgange

Opstart v. Egekv¾rnen

Landevejsl¿b
10.00-14.00 Landevejsl¿b i Hald Ege Skoledristrikt.

Opstart v. Egekv¾rnen

JUBIL®UMSGUDSTJENESTE i Hald Ege Kirke
14.00 v/ Hanne Rytter

Hald Ege Kirke

Kaffe & Kage i Sognehuset
15.00 Tilmelding v/ mobilepay

Sognehuset

Dramaopvisning v/ konÞrmanderne
15.30 Årets konfirmander opf¿rer historisk dramastykke

Sognehuset
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DELTAGERE & HJ®LPERE S¯GES TIL
JUBIL®UMSOPTOGET
Fredag d. 5. maj fejrer Hald Ege 100 Œr.
Det skal fejres med et optog gennem byen!
Planen er at det starter fra Hald Ege Skole, hvor de f¿rste krigsfanger blev sat af, og
bev¾ger sig gennem byen.
Forel¿bigt starttidspunkt er omkring kl. 14.00.
Hald Eges institutioner, skoler, b¿rnehaver, dagplejere, klubben mv. er pŒ forhŒnd blevet
inviteret til at deltage i jubil¾umsoptoget gennem byen.
Men vi vil sŒ gerne indbyde alle afskygninger af vores dejlige by pŒ gaden som en del af
l¿jerne.
SŒ, er du med i en lille klub eller forsamling - - - det kan v¾re fx. gymnastikhold,
fodboldhold, rollespillere, mandags-/tirsdagsklub, bryggerlaug, cykelklub, strikke- og
kaffes¿stre, mavedanserhold, ponyryttere, counterstriketeam, ¿kof¾llesskab, byens
kulturelle foreninger, rom-entusiaster, sangkor, pokŽmonspillere, nabolag, etc.
Éeller har du bare altid dr¿mt om at gŒ med i et optog, sŒ KOM OG V®R MED!
Optoget bliver anf¿rt af et professionelt streetparadeband i h¿jt hum¿r.
Der er er brug for fantasi & h¿je hatte, sŒvel som praktiske grise og alle, der blot har lyst til
at gŒ en tur sammen og fejre vores dejlige by.
Hvad vi kunne t¾nke os at se:
¥ Folk med ladcykler, tr¾kvogne,
veteranbiler etc.
¥ Folk med festlige hatte
¥ Folk med ßag
¥ Traktorer, vintagescootere, trehjulede
¥ Blomsterpiger, handymen og akademikere
¥ Ponyryttere og mountainbikeryttere
¥ Historiske kostumer
¥ Festlige, tossede eller mŒske smukke
kostumer
¥ Forenings- og klubskilte & bannere
¥ H¿jt hum¿r
¥ ForŒrsgrene

Karamelkastere og karamelspisere
Sportsfolk, bolddriblere etc.
Jongl¿rer, akrobater, stavg¾ngere
Musikere der har lyst til at gŒ med
Glade sommer- og forŒrsfarver pŒ t¿jet
Ansigtsmalere
Folk med glade smil
For¾ldre der vil f¿lges med deres b¿rn
Bedstefor¾ldre, der vil f¿lges med deres
b¿rneb¿rn
¥ Serpentiner, vimpler, balloner
¥ ForŒrspyntede cykler, segways & rollatorer
¥ Alle de sk¿nne og dejlige Hald Ege borgere
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Et stort ¿nske er is¾r vogne, tr¾kvogne, barnevogne mv., der vil kunne hj¾lpe med at
transportere byens b¿rnehaveb¿rn med i optoget.
Vi hŒber sŒ mange som muligt har lyst til at st¿tte op om at g¿re dagen s¾rlig og
fejre Hald Eges 100 Œrs jubil¾um.
¯nsker du/I at deltage, har du en god ide, kan du hj¾lpe med noget, har du
sp¿rgsmŒl sŒ skriv pŒ 40623047 eller pŒ sidsel.michelsen.maria@gmail.com eller
hiv fat i Žn fra koordineringsgruppen.
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Internationale kunstnere
i Hald Ege fra 11.-17. juni

Den store Bank & Rau-skulptur af forbundne menneskekroppe får plads i Gråsalen i Kulturhuset.

Den danske kunstnerduo Bank & Rau,
den japanske kunstner Chiho Ito og den
bulgarske kunstner Rumen Dimitrov
vil bo og
arbejde i Hald Ege i uge 24.
0 kommentarer
Hald Ege deltager nemlig i ”Kunsthallen og Landsbyerne”, som indgår i det
officielle program for den Europæiske kasser engang efter det store 100 års
Send
Kulturhovedstad 2017 (se sidste num- arrangement i maj.
Print
I kan læse mere på Kunsthallens hjemmer af Hald Vind ).
Kunstnerne vil - i samarbejde med os - meside https://viborgkunsthal.viborg.
skabe tre kunstværker til Hald Ege. De dk/Kunsthallen-og-landsbyerne, hvor
Twitter
arbejder
dels med genbrugsmaterialer der løbende vil blive lagt oplysninger
(textil), dels naturmaterialer, herunder og fotos ud om kunstnerne og om selve
træ. Tilsvarende projekter bliver i projektet.
år gennemført
i 8 andre landsbyer i Hvis I vil vide mere, så kontakt initiaFacebook
tivgruppen her i Hald Ege bestående af
regionen.
Bodil Bech, Mogens
Vær med og kom
tæt&
på,
hvordan
en Axel Kristiansen,
Kunstnerduoen
Bank
Rau
har genbrugstøj
som
sit foretrukne
materiale til
Ditlev
og
Marianne
Højberg og Kirsten
kunstner
arbejder
og
deltag
i
processen,
skulpturer. Lørdag 3. marts præsentererR.duoen
sit nyeste værk "Connected Load
Sørensen.
praktisk eller fra sidelinjen. Alle – både
Kulturhuset.
Og –senere
laver de Mere
to workshop
med børn
i Randers.
Kontaktperson:
Kirsten
2177 3101/
store og små
er velkomne.
kirstenreiche@hotmail.com
information
Bank
& Rau kommer i jeres postMARTS 2017
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Fredag 3. marts kl. 15: Grågården i Kulturhuset: Præsentation af Bank & Laus
skulptur "Connected Load", der rykker på Spektakel-festivalen 9.-11. juni..Lørd

Dronningebes¿get
S¿ndag d. 7.5. bliver en stor
jubil¾umsdag i Hald Ege, ikke
mindst fordi dronning Margrethe
jo kommer pŒ bes¿g i den
anledning. Det forlyder, at udover at
bese den nyrenoverede Egekv¾rnen
vil dronningen, i selskab med
repr¾sentanter for grundejerforeningerne og
frivilliggrupperne, spise frokost i Hald Ege Samlingen.
Det kongelige, musselmalede spisestel med R¿de Korslogoet vil sŒledes komme frem og finde anvendelse efter
mange Œr i udstillingsskabet. Selvsagt har dronningen
ogsŒ ¿nsket at overv¾re koncerten i kirken samme dag.
Redaktionen af Hald Vind er allerede akkrediteret til at
d¾kke begivenheden. Derudover har PET meddelt, at
alle, som forventes at komme relativt t¾t pŒ dronningen,
skal cleares i god tid. Denne clearing kommer formodentlig til at foregŒ i Egekv¾rnen en dag i
begyndelsen af april. Vi melder datoen ud pŒ Facebook under Hald Ege diverse, sŒ snart vi fŒr
besked fra vores kontakt, efterretningsofficer K. O. Nygaard, som er chef for sikkerhedsafdelingen i
PET Aarhus. Clearingen bestŒr i en samtale ledet af K. O. Nygaard selv, og to underordnede
medarbejdere tager fingeraftryk, som straks indscannes. PŒ grund af de danske EU-forbehold kan
resultatet desv¾rre f¿rst meddeles den enkelte ans¿ger efter nogle dage. B¿rn under 15 Œr beh¿ver
ikke gennemgŒ denne clearing, heller ikke selv om nogle af dem fx. vil danne flagallŽ eller
overr¾kke blomster til dronningen. Men som K. O. Nygaard udtaler med et glimt i ¿jet: "Vi scanner
meget gerne deres fingeraftryk. Mange b¿rn synes det er rigtig sjovt og sp¾ndende!"
Vi har k¿rt en runde i Hald Ege sammen med K. O. Nygaard, og alt ser heldigvis tilfredsstillende
ud, set i lyset af majest¾tens sikkerhed. Efter skraldindsamlingen bliver det nok ogsŒ pr¾sentabelt
pŒ veje og pŒ fortove, og folk vil ganske givet rydde lidt op i deres forhaver.
Hold ¿je med Facebook, husk pas eller anden foto-id, og m¿d talst¾rkt op til clearingen! Dagen
bliver ekstra festlig, hvis mange vil v¾re med til at modtage dronning Margrethe i Hald Ege.
Pia Ellegaard

10

•

HALD VIND

MARTS 2017

•

11

2 foredrag om Hald Ege
i anledning af
100 års jubilæet
I anledning af Hald Eges 100 års jubilæum afholder
Hald Ege Kulturforening to foredrag om Hald Ege
Torsdag den 20. april kl. 19 i Egekværnen
Museumsinspektør Peter H. Iversen holder foredraget:

”Hald Ege gennem 100 år”

Ved siden af Røde Kors’ Folkekuranstalt voksede efterhånden en by op.
Byen kom med tiden til at hedde Hald Ege. I foredraget vil Peter H. Iversen vise
billeder og fortælle om små og store begivenheder fra byens historie.
Hør blandt andet hvordan byen har fået sit navn, hvorfor en entreprenør fra
Vindblæs kom til at få stor indflydelse på udbygningen af Hald Ege, og hvordan
folkene i Hald Ege tog fusen på kirkeministeren.

Onsdag den 3. maj kl. 19 i Egekværnen

Historiker og tidligere museumsinspektør Henning Ringgaard Lauridsen holder
foredrag om forbindelsen mellem Hald Ege og den store verden med titlen:

”Ufred i verden afspejles i Hald Ege”

En tjekkisk historiker skrev engang, at Lokalhistorie er som en vanddråbe, hvori hele
verden spejler sig.
Denne sandhed er mere end tydelig i Hald Ege.
Det 20. århundrede blev præget af to forfærdelige verdenskrige og en række mindre
konflikter rundt i Europa. Og hvor end det brændte på, fik det et nedslag i Hald Ege.
Den røde barakby blev til som lazaretlejr under 1. verdenskrig.
Under den næste store krig tjente stedet som interneringslejr for krigsfanger og for
mennesker på flugt.
Efter opstanden i Ungarn i 1956 under den kolde krig gav Hald Ege husly til
ungarske flygtninge, og da krigen på Balkan i halvfemserne fordrev tusinder af
mennesker fra deres hjem, fandt nogle af dem et fredfyldt opholdssted i Hald Ege.
Der er fri entré til begge foredragene for Hald Ege beboere. For øvrige: 20 kr/person
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Denne barak er ligeledes bygget af de
fremmede.

”Lagerbote” er et interessant lille blad.
Foruden at bringe ugentlige beretninger om, hvad der foregår i lejren, kan
Sidst men ikke mindst vigtigt er pastor
de syge, som har litterære evner, få
Schaiers værkstedsbarakker for alle de
optaget små fortællinger eller digte.
forskellige håndværk. De er indrettet,
Men den egentlige opgave for bladet
for at de syge, som er håndværkere,
er at oplyse patienterne om danske
kan vedligeholde øvelsen i deres fag,
forhold, dansk historie, dansk litteratur
I forbindelse
100 året for
Ege by er
Lysgudstjeneste
i HaldforetagenEge kirke
og for
eventueltmed
at uddanne
nyeHald
håndogder
billedkunst
og danske
den 26.–marts
kl. 16.00,
hvor lokale
vil for
medvirke.
værkere.
Alt dette
og meget
mere musikere
der,
med pastorens egne ord, ”at vi
Der
er et
let traktement
i sognehuset
viste
den
utrættelige
mand
mig på en efterfølgende.
fremmede kan kende det land og det
af vore spadsereture gennem lejren.
folk, som på så gæstfri måde åbnede
Ligeledes er der den 7. maj kl. 14.00 100 årssine
jubilæumskoncert
arme for os, ogoglod os finde trøst
i Hald Ege
kirke. og og
God til enhver
lejlighed
perfekt
til dinlidelser.”
Viborg øl
Forjubilæumsgudstjeneste
håndværkerskolens
vedkommende
hvile
efter kampens
Al- Mashhadi,
Ege som underviser i musik og som tidligere har
harLisa
manLudvigsen
en mængde
erfaringerHald
fra en
været korleder,
vil være korleder.
lignende
”Verwundetenschule”
i TüAfslutning
Til jubilæumsgudstjenesten
bingen.
Der grundlagde pastormedvirker
Schaier mange
Nu lokale.
ligger de mange bygninger her. I
Kom og væraf
med
det. en
Detskole
bliver(med
stort og der
er kaffebord
sognehuset
i begyndelsen
krigen
dag
med sinei 150
huse og lejligheder
efterfølgende.
en elev)
til uddannelse af sårede og
og et yndet sted i den skønne natur.
lemlæstede soldater, som havde mistet
Vi kan datere Hald Eges fødselsdag til
2017andet
er også
jubilæumsår
foren
Hald
Ege kirke.
Den
50 år.og derfor kan vi om få
et eller
lem,
en arm eller
hånd.
den
5. bliver
maj 1917,
fejres med
en jubilæumsgudstjeneste
1. byens
oktober
kl. års
14.00
med
NuDette
beskæftiger
skolen
flere tusinde
ården
fejre
100
jubilæum.
efterfølgende
kaffebord
i sognehuset.
glad
ogJørgensen
se hvad vi har af overraskelser!
mennesker.
Der er
knyttet mange
lærereKomKai
Juhl

Jubilæums arrangementer
i Hald Ege kirke og sognehus

Pålægs-

kagemand

Stor pålægskagemand
- nok til
15 personer.

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.

400,-

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.

Bestilles på
8725 1822

Lejrbudskabet ”Lagerbote”

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


Åbningstider
Åbningstider:
Man.-fredag 7.30-19.00
Lørdag
7.30-16.00
Søndag
10.00-16.00
Bageren har åbent alle
hverdage fra kl. 7.30

"13*-t
”Akupunkturklinikken
Hald Ege”

Frost
SuperBest

v/reg. akupunktør og sygeplejerske
Marianne Højberg

Tlf. 2859 9690
Sct. Mathias Centret
· 8800efter
Viborg
Træffes
kl. 16.30
Se ﬂere tilbud
på superbest.dk
Telefon 8725Mail:mariannehoejberg@gmail.com
1822
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Overdådig fisk- og skaldyrsbuffet
Smag på den lækreste friske fisk hentet fra de bedste steder i
Danmark. Kom og oplev hvordan fisk og skaldyr smager, når
det er helt frisk.
Der er hjemmebagt brød, masser af lækkert tilbehør som
salater, pastaer og saucer - med en sød overraskelse til dessert.
Hver fredag på Niels Bugges Hotel kl. 18.30
Pris voksen 378 kr. /barn u. 12 år 189 kr.
Bordbestilling på tlf. 86638011
Se også vores andre menuer på www.nielsbuggeskro.dk

MARTS 2017
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Hald Ege fylder 100 Œr i 2017. Det skal fejres med en sang!
Derfor har vi nedsat et vaske¾gte

JUBIL®UMSKOR
for alle borgere i Hald Ege og omegn.
Vi synger et blandet rytmisk repertoire, der passer til lejligheden, med Hald Ege, naturen og
historien som gennemgŒende tema.
Torsdag d. 4. maj synger vi koncert i Hald Ege Kirke.
Alle er velkomne uanset alder - bare du har sanggl¾den med og har mod pŒ lidt udfordringer.
¯vegange er torsdage kl. 19.30
Vi starter torsdag d. 30. marts i Egekv¾rnen - bare m¿d op.
Herefter ¿ver vi i Hald Ege Kirke ßg. datoer:
6. april
20. april
27. april
4. maj (generalpr¿ve + koncert om aftenen)
Ved evt. sp¿rgsmŒl kontakt
sidsel.michelsen.maria@gmail.com eller lisaludvigsen@hotmail.com
Vi hŒber rigtigt mange har lyst til at v¾re med og fŒ r¿rt stemmebŒndene 😄😄
Mange hilsner
Sidsel Michelsen & Lisa Ludvigsen
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Hald Ege 100 års
jubilæumsløb 7. maj
Tag dine venner, naboer, familie mv.
med til et socialt hyggeløb, i enten
løbesko, MTB, din almindelige cykel
eller på racercykel.
I jubilæumsweekenden 5. - 7. maj for
Hald Ege’ 100 års jubilæum, arrangeres
der om søndagen den 7. maj i tidsrummet 10.00 - 14.00, motionsløb for
løbe- og cykelfolk. Du kan opleve
Hald Ege by og oplandets historie på
ruter, der tager dig forbi de historiske
interessante steder i området.
Du kan vælge mellem følgende
distancer:
- 5 km bynært løb (kan også vandres)
- 10 km løb i naturen rundt om Hald
Ege.
- Mtb løb på sporene i Bækkelund, evt.
Viborg Plantage, rundstrækning der
kan køres 1 eller flere omgange på.
- Landevejsløb rundt i Hald Ege
Skoledistrikt, som der kan køres 1 eller
flere omgange på.
Pris: 20 kroner. Beløbet betales på dagen
(kontant eller mobile pay) .
Løbet arrangeres som princippet, ”put
and run/bike”. Dvs. uden fast starttid,
man møder blot op ved Egekværnen
i Hald Ege inden for tidsrummet 10 14. Deltagerne tager selv tid. Ruterne
offentliggøres i ugen op til løbet, både
som GPS fil (gpx) og i som print. Løbene
er ikke tænkt som ”traditionelle”
konkurrence-løb. Alle kan deltage og
man konkurrerer kun mod sig selv,
ens makker eller indbyrdes i ens klub,

virksomhed, nabolag osv. Man kan også
bare nyde turen i ro og mag.
Til de, der ikke helt kan undvære
konkurrence-elementer,
kan
man
offentliggøre sine resultater på arrangementets facebook-side.
På 10 km, naturløbet vil der være
mulighed for guidede ture - med
fortællinger om lokale steder/begivenheder gennem de 100 års historie,
og måske lidt før den tid også.
Tidspunkter for disse ture er kl. 10.00,
11.30 og 13.00. Der løbes samlet i roligt
tempo (5.30-6.30 min/km afhængigt
af gruppens sammensætning). Der er
deltagermaksimum på 20 løbere pr
tur. Der vil være en række korte stop
undervejs, hvor områdets historie kort
formidles.
Der er selvfølgelig kaffe/the/kakao efter
løbene i Egekværnen, det hører sig til
:-)
Løbene arrangeres som en del af
jubilæumsfestlighederne. Vi glæder
os til at se en masse glade motionister
på dagen, til social løb/cykel og hygge
– med et kulturhistorisk tvist.
Tilmelding på FB begivenheden,
https://www.facebook.com/
Hald-Ege-100-%C3%A5rsjubil%C3%A6umsl%C3%B8b1418723614859181/
Eller søg på Hald Ege 100
jubilæumsløb på FB.
MARTS 2017
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1917 - 2017

Vagtbygningen
(vi ser mod nordøst):
1917: Vi ser 29.
bataljon fra Viborg stå
foran bygningen og
porten ses til venstre.
2017: Vi ser bygningen,
den senere pavillon 62,
første Egekværn og nu

en del af Tårnly.
Hvis porten ikke var
savet over, ville vi
kunne se den til venstre
på billedet.

Spisesalen
(vi ser mod nordvest):

1917: Spisesal med køkken
for de menige lazaretfanger.
Under Kuranstalten bliver
bygningen først brugt som
spisesal med køkken (i den
nuværende Egekværn) senere blev det linneddepot,
så blev det store rum
brugt som kirkesal,
festsal, foredragssal og i
min drengetid også som
filmsal. I en del år havde
hjemmeplejen også til
huse i bygningen.
2017: Egekværnen,
Hald Ege Samlingen,
Børnehave og et lokale for
områdets beboere.
18
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Porten

(vi ser mod sydvest):
Billederne er taget lidt
nord for Hessums grund.
1917: Man ser Porten og
vagtområdet (afd. C)

2017: Man ser til venstre
den senere pavillon 62, første
Egekværn og nu en del af
Tårnly - den oversavede port og administrationsbygningen til Egeskovhus.

Hej alle på Videbechs Allé :-)
Grundejerforeningen Egeskoven har lavet en facebookgruppe for
alle på Videbechs Allé.
Her kan du bl.a. følge lidt med i hvad der sker på gaden og få
overordnet information fra grundejerforeningen.
Så klik ind på gruppen ”Videbechs Allé” og tryk anmod.
Læs mere på www.videbechsalle.dk, hvor du også kan finde
yderligere information om Grundejerforeningens arbejde.
Vi glæder os til at se dig!
Bedste hilsner Grundejerforeningen Egeskoven
MARTS 2017
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Hjælp til aktiviteterne ved Hald Eges 100 års jubilæum

Hald Ege har jo 100 års jubilæum i år. Der kommer til at foregå mange
aktiviteter, og vi har brug for praktisk hjælp i den anledning.
Vi mangler hjælp til :
- Opsætning af informationsstandere (april)
- Nedgravning af permanente flagstangsholdere (marts/april)
- Opsætning og nedtagning af flagstænger de enkelte dage (5-7. maj)
- Opsætning af telt (4. maj)
- Nedtagning af telt
(10. eller 11. maj)
S¯GES:
- Hente stole til teltet (4. maj)
Kagebagere til Hald Eges 100 Œrs jubil¾um
- Aflevering af stole
(10. eller 11. maj)
- Opstilling af borde i teltet (4.maj)
- Opsætning af fotos i Egekværnen
(3-5. maj)
- Opsætning af skilt på hjørnet af
Egeskovvej og Teglgårdsvej
(april)
- Og der er sikkert flere opgaver vi
gerne vil have hjælp til
Der skal bruges kage til flere arrangementer til 100 Œrs
Hvis du vil hjælpe, så send en
mail til Ole Lautrup:
olp@youmail.dk eller send en
SMS til 21636654
Al hjælp modtages med glæde!
Venlig hilsen koordineringsgruppen
for Hald Eges 100 års jubilæum

jubil¾et, bl.a. til de optr¾dende b¿rn i optoget, og til
velkomstreceptionen fredag d.5.maj. Om s¿ndagen d.7.maj er
det i forbindelse med jubil¾umsl¿bet.
Vil du Ð evt.sammen med et par veninder/venner/naboer bage en bradepandekage eller to? Om det bliver dr¿mmekagen
fra Brovst, bedstefars sk¾g, chokoladekage, brunsviger,
gulerodskage, brownies eller noget helt andet, v¾lger du.
Du kan skrive dig pŒ listen i Egekv¾rnen - eller smsÕe til Kirsten
2177 3101 /maile kirstenreiche@hotmail.com . SŒ h¿rer du
n¾rmere . Udgifter d¾kkes.

ISO 9001 certiﬁceret
• VVS

Hald Ege El-forretning

• Blik
• Ventilation

v/ Torkild
Nielsen
Dyrlæge
og hestekiropraktor
Teglgårdsvej 4
Hald Ege Frank Kastbjerg Pedersen

• Sprinkler
• Automatik
• Fjernvarme

Telefontid kl. 7-9 på hverdage

Tlf. 86 63
Tlf.80
8680
63 86 11

Fax 86 63 89 11
www.haldegehestepraksis.dk
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• Industri og miljø

86 62 36 66

• Totalløsninger

Falkevej 14 · 8800 Viborg · www.brondum.dk

Tak for denne gang

Som
afgående
medreHald
Ege Kulturforening
arrangerer
daktør – og amatørfotograf – for Hald Vind
vil jeg gerne sige tak.

En lyssky
skovtur!

Hald Vinds fremtidsudsigter er beskrevet i lederen side 3.
Tak for godt samarbejde med forfattere, annoncører og til redaktionen!
ȱ¢Ĵ

Vi flytter fra Hald Ege
til sommer, så det er blevet til godt 3 år
bagFredag
skærmen.den 24. marts kl. 20

tager naturvejleder Jens Frydendahl os på en lyssky skovtur

De år er gået stærkt, men det frivillige
jobVihar
givetved
mig
en masse
indsigt i Alle (overfor hvor Hessums butik lå)
mødes
”porten”
til Videbechs
Hald Eges rødder.

De fleste dyr i skoven er mest aktive om natten. Deres øjne må jo være indrettet til
Jegatkan
varmt
anbefale
Håberosder
bruge
meget
lidt lys.det.
Vi sætter
i dyrenes sted og går en tur gennem skoven i
er en
frivillig,
der
melder
sig
til opgabulderravende mørke uden lygter.
ven.
De fleste vil opdage, at de faktisk kan se ret meget i mørket. Undervejs snakker vi
om, hvad der rører sig i den mørke skov af ugler og varulve og den slags ting!
Det har været sjovt at lege amatørfotograf
og finde serveres
på billeder
både til forsiUndervejs
en forfriskning
– kaffe til de voksne og sodavand til børnene
den og artikler inde i bladet, hvis forfatteren
ikke
selv har
billeder med.
Vi ses
i mørket
tilsendt
en (u)hyggelig
tur
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Nytårstravetur i Hald Ege skovene

En yderst vellykket nytårstur med skovfoged Steen Bonne kva vores 100 års
jubilæum, hvor mere end 60 veloplagte deltagere havde valgt at bruge søndagen
på denne.
En herlig tur på ca 3 timer med fængslende fortælling om Hald Ege skovene af
Steen.
Stemningen var høj og kaffe og kage blev, som man kan se visuelt, serveret i
naturen.

22
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Folkekurens Klokke
Folkekurens klokkestabel blev genrejst i 2010 på grundejerforeningen
”Egeskovens” initiativ. Klokkestabelen
er det historiske vartegn for hele
området, og Viborg Borger- og Håndværkerforening
har
skænket
et
pænt beløb til genopførelsen på dets
nuværende plads.
Røde Kors bladet fra juni måned 1955
har en interessant artikel om klokkens
historie i anledning af 30 års dagen for
dens overdragelse den 16. juni 1925 til
Folkekuren ved Hald. Dagen efter blev
den højtidelig indviet, som Folkekurens
klokke.
Teksten
fra det vedlagte
Herningvej
2 · 8800gavebrev
Viborgfra
1925 lyder: ”En kreds af venner inden for
86 63
80Kors
01 på
· 40
87 har
80 ønsket
11
Dansk
Røde
Falster
at skænke D.R.K. Folkekuranstalt ved
Hald en klokke og et klokketårn.
ISO 9001 certiﬁTårnet
ceret
VVSophængt, og
er nu rejst, og klokken• er
det er vort håb, at den• Blik
i mange år må
lade sin kaldende røst• Ventilation
lyde ud over
• Sprinkleridet den
Folkekurens
store
grund,
Dyrlæge og hestekiropraktor
• Automatik
bekræfter Jeppe Aakjærs
smukke ord,
der er indgraveret
på• Fjernvarme
den:
”Sunkne
Frank Kastbjerg
Pedersen
• Industri og miljø
Telefontid
på hverdage
skuldre, vege
sjælekl. 7-9
rankes
ved mit
• Totalløsninger
86 62mæle.”
36 66
stærke
Tlf. 86 63 86 11
· 8800 Viborg
· www.brondum.dk
IFalkevej
samme14gavebrev
historie
Faxer
86klokkens
63
89 11
også fortalt:www.haldegehestepraksis.dk
Klokken er støbt i London

KRANIO-SAKRAL TERAPI
Klinik-Ege v/ Mette Dam Larsen

Lundvej 14  Viborg

tlf. 61240· 02
76 Viborg
Herningvej
8800
www.klinik-ege.dk

86 63kontakt@klinik-ege.dk
80 01 · 40 87 80 11

i 1893, og den har været anbragt i en
klokketønde ved ”Longscar Bell Buoy
Entrance to River Tees” ved Hartlepool.
Klokketønden rev sig løs natten til
den lillejuleaften 1922, hvorefter den
strandede på den jyske vestkyst den 29.
januar 1923. Ved en strandingsauktion i
Sdr. Lyngvig i sommeren 1923 blev den
solgt til kobbersmed Jørgensen, Risskov
ved Aarhus. Fru Ellen Overgaard,
Vilhelmsdal på Falster erhvervede
klokken i efteråret 1924, og hele
Hald Ege El-forretning
bestyrelsen for D.R.K. på Falster stod
Torkild
Nielsen
bagv/
gaven
til Folkekuren.
Teglgårdsvej
4 med ordene: I
Gavebrevet slutter
Hald af,
Ege
tilfælde
at Dansk Røde Kors skulle
ophæve
det
staten afsluttede
Tlf. 86 63med
80 80
lejemål om Folkekuranstalten, skal
klokken og klokketårnet være D.R.K’s
ejendom i den forstand, at det skal
9001 certiﬁceret et
kunne nedbrydes ogISOgenopføres
- – om ønskes
andet sted, eller at klokken
- # forhold
"
– anbringes under andre
og på
-%* #* &%
anden måde.
-'( %"#(
Så vidt den flotte gave,
som vi med
- +*&$* "
glæde har modtaget og gerne vil
-!(%,($
beholde.
-%+)*( &$ #!.
-&*##.)% %(

86 62
36
Kilde:
Hald
Ege66
Samlingen/
Falkevej
14
·
8800 Viborg · www.brondum.dk
Kai Juhl Jørgensen

Radissen v. Svend Knudsen
Økologisk frugt og grønt til døren

Hald Ege El-forretning

Friske kvalitetsvarer til konkurrence
v/ Torkild
dygtige
priser. Nielsen
Teglgårdsvej
4
Meld dig til, og modtag
ugentlige
bestillingslister.
Hald Ege

okoradissen@gmail.com
Tlf. 86 63 80 80

eller besøg min bod i Nonbo Hegn
fredag 1618
MARTS 2017
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Vigtigt!

Dato for arbejdsdag i Egekværnen er ændret!!
Som følge af mange arrangementer i Hald Ege omring den oprindeligt
annoncerede arbejdsdag i Egekværnen søndag den 26. marts er arbejdsdagen
ændret til

Tirsdag den 28. marts 17-21
Kl. 18
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,
men 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, samt diverse reparationsopgaver,
samt samling af nyindkøbte cafeborde og borde/bænkesæt.
Vi glæder os til at se dig.
Hilsen Egekværnens bestyrelse, Mogens Ditlev

Hald
a Ege
g Zoneter
o
rapi
ogmasssage
Ve
edzoneterap
peut,massørrogsygeplejerskeMalen
neBoel
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”Seniorkuren” - bofællesskab
for 50+ i Hald Ege
En fælles drøm om at bo i et bofællesskab fik for ca. 3 år siden en lille
flok til gentagne gange at mødes og
udveksle tanker, ideer og drømme.
Efter de første brainstormsagtige og
ganske underholdende møder, blev vi
mere konkrete, da vi øjnede, at grunden
ved Egevænget ved siden af Trepas stod
ubrugt.
Kontakten til Viborg kommune blev
etableret, og kommunen var så lydhør
overfor vores ide, at der i lokalplanen
for området blev indflettet, at der var
mulighed for at etablere et fælleshus i
et af byggefelterne.
Gruppens medlemmer diskuterede
om vi selv skulle købe grunden og
bygge på området, men efter nærmere overvejelser tog vi kontakt til
Boligselskabet Sct. Jørgen, for at få dem
til at gå ind i projektet. Sct. Jørgen viste
interesse for projektet, og bad os om at
afholde et møde for at vejre stemningen
for et seniorbofællesskab.
I april 2014 afholdtes derfor et møde i
Egekværnen, hvor ca. 30 interesserede
dukkede op.
Og derefter blev der stille om projektet.
Dels fordi den oprindelige gruppe gik i
opløsning, og dels fordi Sct. Jørgen på
daværende tidspunkt var tilstrækkeligt
involveret i andre projekter.
Viborg Boligselskab havde hørt
nys om, at der var interesse for et

seniorbofælleskab i Hald Ege, og i
foråret 2015 blev Steen Bonne Rasmussen og jeg inviteret til et møde,
hvor vi præsenterede vores oprindelige
ideer. Disse passede godt i tråd med
Viborg Boligselskabs egne tanker og
oplevelse af interesse og behov for
netop denne boform. Hos VB var de så
varme på ideen, at de gik i gang med
at forhandle med Viborg Kommune om
køb af grunden.
Den 26/10-16 godkendte byrådet i
Viborg Kommune Viborg Boligselskabs
tilbud på køb af den 10000 m2 store
grund til en pris af 4,8 millioner kroner.
Planen er, at der skal bygges ca. 20
lejligheder i forskellige størrelser med
tilhørende fællesfaciliteter, hvor man
som beboer forventes at indgå i en form
for forpligtende fællesskab.
Den 25/1-17 afholdt Viborg Boligselskab
et møde for alle interesserede i Egekværnen.
Der blev ved mødet nedsat et udvalg,
der i samarbejde med VB skal være
med til at beskrive og konkretisere
seniorbofællesskabets værdier og fællesfaciliteter.
Bodil Hindbo Andersen
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Generalforsamling 25. april
i Vinterbadelauget

Vinterbadelauget ved Hald sø holder
den årlige generalforsamling tirsdag
den 25. april kl 19.30 i Nonbo Hedes
fælleshus.
Se dagsorden på hjemmesiden
haldege.itj.dk
Bestyrelsen håber på et stort fremmøde,
da der er væsentlige ting at drøfte som
brugertilfredshed, kontingentstørrelse,
samarbejdet med Naturstyrelsen og
Viborg kommune herunder mulighederne for etablering af en fast
saunabygning på Skytteholmen.
I skrivende stund kan bestyrelsen
melde ud, at den mobile sauna fungerer
over al forventning og at medlemstallet
nærmer sig de et hundrede. Saunaen
bliver flittigt brugt, og du skal være
meget hurtig på tasterne, hvis du
vil sikre dig en sauna-plads søndag
formiddag, hvor bestyrelsen sørger for,
26
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at saunaen er åben for medlemmerne.
På ugens øvrige dage sørger medlemmerne selv for at indbyde til åben
sauna, hvor alle medlemmer er velkomne
og har mulighed for at inviterer gæster
med for 30 kr. pr. person. Medlemmer
kan desuden reservere saunaen for et
par timer til en lukket gruppe, hvilket
koster 200 kr.
Vinterbadesæsonen løber til 1. april,
og vi vil opfordre alle, der har lyst til
en dukkert i den kolde sø og en varm
sauna og til et hyggeligt samvær til at
blive medlem eller at få en prøvetur på
en gæstebillet.
På gensyn til generalforsamlingen.
på bestyrelsens vegne, Ulla Pape

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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Fastelavnsfest i Hald Ege kirke

En oplagt mulighed
En ny tradition blev født, da en et brag
af en fastelavnsfest løb af stablen som et
samarbejde mellem Hald Ege Kirke og
Kulturforeningens Børneudvalg søndag
d. 26. februar.
Først så det ud til at fastelavnsfejringen
ville få sig en “lang næse på” i Hald Ege
i år. I de sidste 3-4 år hvor Børneudvalget
har afholdt fastelavnsfest i Hald Ege er
det sket i og omkring Egekværnen. I år
havde alle desværre overset at Kværnen
var booket andetsteds i hele weekenden
25.-26. februar og at ugen lå desuden
op ad vinterferien, hvilket begrænsede
mulighederne for alternative datoer.
Imidlertid brød solen frem som en
vintergæk af mulden, da Sognepræst
Hanne Rytter gav os lov til at afholde
festen i Hald Ege Kirke og Sognehuset.
Fastelavn er jo en kirkelig tradition, og
mange Hald Ege borgere og deres børn
spurgte på en fastelavnsfest i Hald Ege,
så hvor oplagt var det ikke at fejre dette,
på den rigtige dato, i Hald Eges egen
kirke - her i byen, hvor vi bor.
Et vue over en broget forsamling
Dagen startede med en festlig velkomst
minibørnegudstjeneste ved Hanne Rytter, med fortælling om, hvordan også
28
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Gud og Helligånden også klædte sig ud
- som en baby ved juletid og Helligånden
som en due. Børnene deltog levende
og interesserede og sang med på nye
fastelavnssange, Anemonesangen og
Hør den lille stær og Hanne Rytter skød
festen igang med varme og nærvær.
Børneudvalget har til hver fastelavnsfest
særligt indbudt til at både børn og
voksne kan klæde sig ud - en tradition,
der ser ud til at stadfæstets blandt byens
borgere og børn år for år - og viewet
over kirkerummet denne søndag var
derfor absolut ubetaleligt.

Ved kirkens klaver sad den sydamerikanske maler Frida Kahlo og
spillede til fællessang med blomsterkrans & “unibrow” (ét enkelt busket
samlet øjenbryn) og på rækkerne sås
alt fra uhyggelige klovne, robotter,
farlige og smukke pirater, levende
muldvarpeskud, papegøjer & giraffer,
punkere, kyllinger, makreller i tomat,
skæggede mænd & kvinder, kæmpe
tandbørster & tandpasta, luftballoner,
smukke prinsesser & blomsterfeer, ulve,
ninjaer & stærke supermænd.
Efter velkomsten i kirken stod den
på tøndeslagning i kirkens hyggelige
atriumgård, der viste sig at være

at oplevelserne og dagens elementer
smeltede sammen på skønneste vis.

designet præcist til formålet. Store
og små sørgede i 3 aldersinddelte
hold for at gøre kål på på tønderne.
Kattekongerne blev Kristian, Julius og
Oliver, kattedronningerne blev Fenja,
Silke og Theo.
Tandbørster, Lille Per, robotter
og muldvarpeskud
Alle samledes herefter i Sognehusets
lyse lokaler til hygge, kaffe og
fastelavnsboller. Fakta havde givet
tilskud til slikposer, og Søndermarkens
Bageri havde venligst sponsoret 50
boller, der supplerede de fantastiske
hjemmebagte boller og kager, som de
skønne frivillige bollebagere fra Hald
Ege havde bagt til dagen.
Der blev kåret de bedste udklædninger
i 3 aldersgrupper. Det blev verdens
stærkeste Pippi hos de små, tandbørste
& tandpasta hos de mellemste, den
venlige Baymax-robot hos de større
børn, og hos de voksne løb alletiders
gennemførte Lille Per ink. babyelefanten
Bodil Kjær med prisen, skarpt forfulgt af
et det levende og mærkeligt fascinerede
muldvarpeskud.
Dagen igennem var stemningen
fantastisk, glad, sjov og varm. Man
fornemmede, at der var perfekt plads
til alle de mange fremmødte i både
kirke, atriumgård og Sognehuset og

Stor tak til alle der gjorde
dagen så fantastisk
Vi fra børneudvalget vil gerne sige
tak for de mange fantastiske børn &
voksne, der kom og var med til at
gøre dagen mulig. Tak for de mange
positive tilbagemeldinger og smil
dagen igennem og de skægge og flotte
kostumer.
Stor tak skal også lyde til de fantastiske
hjælpere og bollebagere - det var
ikke gået uden jer. Tak også for de
interesserede, der meldte sig til at
give en hånd med ved de kommende
arrangementer med børneudvalget.

Ikke mindst tusind tak til Hanne
Rytter og kirken fordi vi måtte være i
Sognehuset - en tradition der er kommet
for at blive, kunne alle på dagen vidst
mærke. Vi glæder os til at komme igen!
Det er ingen sag at sætte arrangementer
op for byen, når så mange dejlige og
skøre mennesker deltager og bakker op
og tør at lege med.
På Børneudvalgets vegne,
Sidsel & Malene
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Historien om Bækkelund Station
Bækkelund Station er langt større end nogen
som helst anden landstation af tilsvarende
betydning. Bygningen af en station i
de omgivelser og med det ubetydelige
passagergrundlag, der altid har været i
Bækkelund og opland, svarer til at placere
Københavns Hovedbanegård i Esbjerg.
Bækkelund Station blev bygget i 1906
samtidig med, at strækningen HerningViborg blev indviet. Der er to mulige
forklaringer på, hvorfor bygningen skulle
være så pompøs. Den ene forklaring
er, at ejeren af Hald Hovedgård, Aage
Christopher Krabbe, ikke ville acceptere
en middelmådig landstation til sine gæster.
Han købte Hald Hovedgård i 1882 af sin
far, kammerherre Christopher Krabbe, der
i en periode var formand for Folketinget
og senere forsvarsminister. I begyndelsen
af 1900-tallet, længe før bilismen for alvor
holdt sit indtog, var jernbanen den eneste
fornuftige rejseform over land. Gæster til
Hald Hovedgård har utvivlsomt benyttet
toget. Og netop toget som moderne
transportmiddel rummer også kimen til den
anden mulige forklaring. Egnen omkring
Bækkelund var et yndet udflugtsmål for
datidens viborgensere, der tog på udflugt
til Dollerup Bakker, Hald Hovedgård,
Bækkelund Pavillon og Niels Bugges Kro,
der lå i gåafstand fra Bækkelund Station.
Trods de mange turister, der tog toget til
denne smukke egn, lyder det ikke som
en rimelig forklaring på, at stationen blev
bygget så pompøs. Det må have været
den adelige familie Krabbe - med tråde
til magtens top i datidens Danmark - der
gjorde sin indflydelse gældende.
Et øjenvidne fortæller
Pensioneret lokomotivfører, Jens Mølgaard,
boede på Bækkelund station fra 1925 til 1936
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i alderen 5-16 år. Hans far var stationsmester
på Bækkelund station frem til 1936.
Dengang bestod Bækkelund by kun
af stationen og tre beboelseshuse, og
billetsalget var selvsagt beskedent.
Han husker tydeligt de store udflugtstog til
stationen om sommeren, i weekenderne og
især i pinsen.
Der var sort af mennesker, der ankom i højt
humør. Passagervognene stod oprangeret
på sidesporet, og ”når jeg gennemsøgte
vognene, kunne jeg være så heldig at finde
et stykke tyggegummi,” fortæller Jens
Mølgaard, der også erindrer, at hans far
sammen med baneformanden skiftedes til
at passe billetsalget.
Endnu bedre end livet på stationen husker
han tilknytningen til Hald Hovedgård.
Mellem stationen og hovedgården var
der gennem skoven en smutvej, som ofte
blev benyttet til at blive en del af livet på
hovedgården. Det var spændende som
knægt at komme på Hald. Jeg talte meget
med de karle, der arbejdede der, og jeg
havde mange store oplevelser. Jeg havde en
fantastisk barndom, som jeg husker tilbage
på med stor glæde, fortæller den 91-årige
Jens Mølgaard.
Bækkelund Station i dag
I 1956 blev der indrettet en papirvarefabrik
på Bækkelund Station, Bækkelund
Papirværk a/s. Hovedbygningen blev
indrettet til kontorlokaler, mens fabrikken
blev bygget i forlængelse af stationen.
Ejerne af Papirvarefabrikken havde bevaret
meget fra tiden dengang, og kontoret
er indrettet således, at der er taget et
stort hensyn til det oprindelige interiør.
Vinduerne, gulvene, lofterne og bænkene i
rygerventerummet er velbevarede.
Tilbage af billetsalget er der dog kun den

oprindelige velholdte billetluge. På første
sal er blandt andet kakkelovnene bevaret.
Lidt om stationen
Bækkelund station er tegnet af professor
Henrik Wenck, der også har tegnet
Københavns Hovedbanegård og Østerport
station.
Henrik Wenck er kendt for at bygge
overdådigt, hvilket også kendetegner
Bækkelund Station.
Stationen havde både et gennemgående
spor, et krydsningsspor og et læssespor
til godsvogne samt et vandtårn. Stationen
havde som den eneste på strækningen
Herning-Viborg et fremskudt signal på
grund af oversigtsforholdene i kurverne
gennem Stanghede.
I 1939 blev krydsningssporet fjernet, og
stationen mistede sit sikringsanlæg med
tilhørende indkørselssignaler.
Fra starten i 1906 og indtil 1918 blev stationen
passet af en ekspeditrice. Dengang var det
meget usædvanligt med en kvinde som
stationsbestyrer.
Fra 1918 blev stationen overtaget af en
stationsmester. I 1939 var der ikke længere
økonomi i stationens daglige drift til at
lønne en stationsmester, og Bækkelund
blev til en entreprisestation. Det vil sige,
at den daglige drift blev varetaget af en
underleverandør, en stationspasser.
I 1949 blev stationen nedgraderet til et
trinbræt med sidespor, men trinbrættet
forsvandt fra køreplanen i 1963.
Perronen blev dog bevaret i nogle år,
og den blev benyttet ved kørsel med
udflugtstog. Sidesporet blev fjernet i 1965.
Passagertrafikken sluttede i 1971.
Store transporter
I 1917 og et par år frem var Bækkelund
officiel udvekslingsstation for syge og sårede
krigsfanger. Mange hundrede soldater blev

transporteret hjem i hovedsagelig østrigske
togvogne.
I 1955 var en Randers-skole på udflugt til
Hald. 750 elever og 26 lærere kom med
toget til Bækkelund.
Men i 1962 var tallet endnu større, da
KFUK-spejderne holdt landslejr ved Hald,
og en meget stor del af de 13.500 spejdere
kom med særtog til Bækkelund Station.
Storhedstiden for Bækkelund er unægtelig
forbi. I 1980 blev alle spor fjernet på
strækningen fra Herning til Viborg, og
der blev anlagt en kombineret cykel- og
natursti.
På perronsiden skjuler et højt plankeværk
bygningen, og mange gående og cyklende
har ganske givet passeret den smukke
station uden at opdage den.
Kilde: Hald Ege Samlingen / Artikel i ”Dansk
Jernbane Tidende 2011”.
Redigeret af Kai Juhl Jørgensen

Sæt
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i kalenderen

Søndag den 2.april fra 9 til 12
Hald Ege Affaldsindsamling
Lad os sammen gøre Hald Ege smukkere ved at indsamle papir,
glas, øldåser, plastik og meget andet affald, som ligger i skoven,
på stier og langs gader og fortove.
Vi mødes foran “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 indsamling og vejning af sækkene 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
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Lahvino Italiensk Vinimport - Farvervej 41 - Viborg - tlf 87257707
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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
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