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Leder
Så er der kommet et oplyst juletræ til Hald
Ege. Ifølge Danmarks Statistik er indbyggertallet i Hald Ege steget fra 1.112 i 2006 til
1.226 i 2009. Og det er vist de 1.200 næser,
der er det magiske tal, når det kommer til,
hvorvidt Viborg Kommune opsætter et træ i
anledning af Jesusbarnets fødsel. En nydelig
velkomst til voris by, når man ankommer
med bil fra Viborg. Tak til Kommunen.
Dette blad er ikke trykt i Viborg, da trykkeren, Kim Pedersen, er flyttet til trykkeri
i Århus, og har taget Hald Vind med sig.
Flytningen af bladet betyder, at der vil være
nogle bestemte sider i bladet, der er i farver,
ialt 8 sider, inkl. for- og bagside. Det har vi
i redaktionen så vidt muligt forsøgt at benytte os af under opsætningen af bladet.
Efterlysning
Og nu det handler om opsætning: Et
redaktionsmedlem, Simon Olling Rebsdorf, har besluttet at takke af efter 2,5 år i
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redaktionen. Derfor efterlyser vi en beboer
i Hald Ege, der har en redaktør i maven,
og som har lyst og tid til at lægge frivillige
kræfter 4 gange årligt i at lave et blad. Det
må meget gerne være en person, der har et
vist kendskab til opsætning, kendskab til
grafisk software, eller bare en, der godt vil
lære, hvordan man gør - og ikke er ræd for at
bruge sin egen pc (se efterlysning s. 18).
Vi modtager meget gerne henvendelse af
enhver art angående et nyt redaktionsmedlem på Haldvind@gmail.com. Simon vil
naturligvis i ro og mag introducere den nye
i, hvordan det hele fungerer.
Det er skønt med de mange artikler, og det
er faktisk en opgave, at få plads til det hele et luksusproblem, som vi sætter stor pris på.
Tak skal I have, alle I skribenter og begivenhedsformidlere og eventmagere!
Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et
godt nytår!

Købmand

H. P. HESSUM
Egeskovvej, Hald Ege
8800 Viborg
tlf. 86 63 81 23
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Fantastiske Peru
Af Asbjørn & Marianne

Mandag d. 06.07.09 var datoen – den dag
skulle vi – min søn Asbjørn (14 år) og jeg
sammen med 10 andre rejse til Peru.
Asbjørn var den yngste med sine 14 år.
Derudover var der tre, der var i 20-erne, en
i 30-erne, jeg i slutningen af 40-erne, fem i
50-erne og en på 72 år – 7 drenge/mænd og
5 kvinder.
Første stop var Lima - Perus hovedstad.
Vi havde kun en enkelt dag i Lima. Tidligt
onsdag morgen fløj vi videre med et lille
bitte rutefly op i Andelsbjergene – 2.700 m
o.h. til den lille by Ayacucho. Vidunderligt
at komme op i ren luft. Så smukt og klart
– modsat Lima med voldsom os og forurening.
Vi kunne godt mærke på vejrtrækningen,
at vi var kommet op i højderne – vi blev
hurtigt forpustede, bl.a. den dag, vi besøge
slagmarken, hvor uafhængighedshæren i
1824 vandt det afgørende slag over de spanske styrker, og Peru fik sin frihed.
Vi skulle være tre dage i Ayacucho for
at vænne os til højden. Så på byen, kirker,
beundrede en af de mange tæppevæveres
værker (og fik mere at bære på), besøgte en
familie, der lever af at lave små keramikfigurer. Så, at der er stor fattigdom i Peru
Lørdag var vi tidligt oppe og af sted med
bus – rigtig mange mennesker, lidt kaotisk,
dyr, børn, for mange mennesker til pladser i
bussen – ret meget anderledes end en dansk
bustur. Det var en bustur på 9 timer, 300 km
på grusvej gennem hårnålesving,
op, ned, helt vildt
bumlen, støvet,
vildt stejlt men
også ubeskrivelig
smukt. En hård
tur, men samtidig
en tur, hvor vi fik
set en lille bitte
smule af Peru.
Søndag er markedsdag i Andahuayllas. Og sikke
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et marked - fantastisk – på den ene side af
floden er der mange hundrede meter boder
med frugt, kød, grøntsager, tøj, sko – bl.a.
sandaler lavet af bildæk, møbler, tingel tangel m.m. På den anden side af floden er der
dyr – af mere eller mindre vildt udseende.
Mandag kørte vi videre til den lille by
Cachora, som dannede udgangspunkt for
den forestående 8 dage lange vandretur i
Vilcabambabjergene til Machu Picchu.
Cachora er en perle midt i fantastisk natur.
Om aftenen kunne vi se snedækkede bjergtinder.
Tidligt onsdag morgen startede vi vores 8
dages vandretur. Vi – det var os 12 fra DK,
12 hjælpere og 27 heste/muldyr samt en
masse bagage. I løbet af de 8 dages vandring gik/red vi på de smukkeste stier i
bjergene. Mødte næsten ingen mennesker.
Vi gik i højder mellem 1500 m op til 4800 m.
Så bjerge alle vegne, både med og uden sne.
Behagelig varmt i dag tiden, flere nætter
ned til frysepunktet – en enkelt nat med is
på indersiden af teltet.
Ubeskrivelig smuk natur – så uvirkeligt,
som en kulisse, der var trukket frem for at
glæde os. Flere gange så vi kondoren – en af
verdens største flyvende fugle (op til 15 kg
og 320 cm i vingefang).
Et af højdepunkterne på turen var den
glemte by Machu Picchu (2400 m o.h.) Perus – nogen vil sige – Sydamerikas mest
spektakulære seværdighed. M.P. var et upåagtet skjult af junglen, da Bingham (amerikansk historiker og eventyrer) bogstaveligt
talt snublede over ruinbyen i 1911.
Overalt er der dyrkningsterrasser, trapper,

ruiner af templer og paladser. 1500 mennesker kunne opholde sig på M.P. Det var en
kæmpe oplevelse at se M.P.
3-4 timers kørsel bragte os til Cuzco (3326
m o.h.) – Inkaernes gamle hovedstad, en
historisk perle og en moderne by med over
300.000 indbyggere. Vi havde tre dage i
Cuzco.
Søndag kørte vi med natbus mod Nazca.
Mandag formiddag skulle vi flyve med små
fly over de forunderlige tegn i ørkensandet
– Nazca linjerne. Der er titusindvis af linjer
i varierende bredder og længder, tusindvis
af geometriske figurer i alle størrelser og
adskillige dyr tegnet i ørkensandet af nazcafolket. Figurerne kan kun ses fra luften.
Forskere ved endnu ikke, hvorfor figurerne
blev lavet.
Efter Nazca kørte vi til Stillehavet, hvorfra
vi sejlede ud til Islas Ballestas øerne. Øerne
kaldes også for ”Fattigmands Galapagos”.
Vi så tusindvis af havfugle – suler, skarver,
terner, pelikaner og havmåger. Rundt på
øerne slangede store, afslappede søløver sig.
Det store antal fugle efterlader ekskrementer – kaldet guano - i så store mængder, at
man gennem mange år har indsamlet det og
brugt det til gødning i landbruget. Ud over
guanosamlere er det kun videnskabsfolk,
der har landgang til øerne.
De sidste dage tilbragte vi i en lille fiskerby Pucusana knap 70 km syd for Lima.
Lidt ude i bugten ligger en lille ø med de
største luksuriøse villaer – kæmpe kontrast
til mange af de blikskure, der ligger i byen,
og som huser Pucusanas fiskefamilier.
Vi besøgte en skole i byen og snakkede med
inspektøren – Elena. Man skal lede længe
efter en større ildsjæl. Elena har viet sit liv
til børnene – byen – byens kvinder. For-

uden skolen, som hun elsker og knokler for,
starter hun diverse projekter op for byens
fattige kvinder – sætter dem i gang med at
lave diverse brugskunst, som kan sælges til
bl.a. turister – for at vise dem, at der er en
mulighed for at lave en indtægt ud over de
få måneder, familien kan fiske.
Lørdag d. 1. august vendte vi rygsækkene
mod DK – mætte af oplevelser. Vi har set en
lille flig af Peru – en helt fantastisk oplevelse.
Vi har mødt venlige, imødekommende,
gæstfri og hjælpsomme peruanere, mange
klædt i det mest farvestrålende tøj. Vi har
været heldige at se lidt bag om det Peru, de
fleste turister (måske) ser. Vi har vandret,
klatret, redet, grinet, spist en masse suppe
samt de lækreste fiske og skaldyrs retter. Vi
har smagt cuy (marsvin). Vi har været møgbeskidte, set templer, bjerge, fugle, lamaer,
alparkaer, ørken, enorm fattigdom, slum og
nogle højst mærkelige ørkentegninger – vi
har set en lille flig af et kæmpe stort land.
Det kan varmt anbefales. Det var en oplevelse for livet.
(Læs også om Peru-foredrag på side 4, red.).
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Har du fået lyst til at høre mere om PERU?

Kulturkalender

SÅ KOM OG HØR

for Hald Ege – 2009/2010

turleder, guide, foredragsholder,
rejsebureauejer:
CALLE GRANHOLM
fortælle om hans fantastiske rejser
og oplevelser i Peru
i Egekværnen
TORSDAG D. 18. MARTS KL. 19
Fri entré. Der serveres kaffe og kage
Arr: Hald Ege Kulturforening

Lån af Grundejerforeningens trailer &
leje af Egekværnen
For lån af grundejerforeninges trailer,
kontakt:
Finn Palisgaard, tlf.: 86 63 86 73, alternativt
Poul Erik Lund, tlf.: 86 63 80 62.
For leje af forsamlingshuset Egekværnen,
kontakt:
Tove Jensen, tlf.: 86 63 84 51

Hald Ege Kulturforening har allerede planlagt følgende arrangementer for 2009/2010:
- 10. december: Vestjysk fortælleteater opfører Isblomsten – for børn, barnlige sjæle
– og de andre voksne
- 3. januar : Nytårstravetur med Steen
Bonne i Hald Ege Skoven – tag med og se en
jættestue.
- 29. januar: Koncert med Kristian Lilholt
i Egekværnen - hør god musik suppleret
med god mad og drikke!
- 4. februar: Limfjordsteatret opfører ”Pinkie” – hvor tit får man tilbud om at komme
i teatret
- 4. marts: Generalforsamling i både Hald
Ege Kulturforening og Egekværnen - Kom
med dine gode ideer og forslag
- 18. marts: Calle Granholm fortæller om
Peru – Kom og få inspiration til din næste
ferie
- 10. april: Hald Ege Power Party Crawl
– Gå ikke glip af dette arrangement – billetterne bliver revet væk!
- 18. april : Affaldsindsamling – Tag din familie med på en gåtur i Hald Ege og omegn
og gør byen smuk.
Så sæt allerede nu X i kalenderen
og hold øje med Hald Vind og www.haldege.dk hvor og hvornår billetsalget til de
enkelte arrangementer starter.

Vestergade 3 · 8800 Viborg
tlf. 86 62 22 00
butik@elle-belle.dk
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Jul i Hald Ege
Som de fleste nok har bemærket, har Hald
Ege fået sit eget juletræ. Det står ved hjørnet af Egeskovvej og Teglgårdsvej.

Bogbussen i Hald
Bogbussen holder i Hald Ege ved H.P.
Hessums butik
Hver onsdag kl. 17.05 - 18.25

Træet blev tændt første gang fredag den
27. november kl. 17.

Julen står for døren
Af B.S. Knudsen

Selv om jeg egentlig havde tænkt
mig at skrive om
gamle træer langs
vore veje, får julestemningen alligevel overhånd, og
jeg vælger at fortælle om et andet gammelt
træ – nemlig juletræet.
Hvor gammelt er da juletræet? Ja, morsomt
nok ved man ganske præcist, at juletræet – i
den form vi kender og elsker det i dag –
kom hertil for første gang i 1804. En kongelig embedsmand, etatsråd Wolfhagen bragte
et juletræ med sig fra Kiel til København.
(Kiel lå dengang i kongeriget) Det næste
årstal er 1808, da grevinde Wilhelmine
Holstein på sit sjællandske gods tændte et
juletræ for sin lille datter. Men den morsomste registrering er nu den fra 1811, da
den fra Holsten kommende dr. phil. Martin
Lehmann, der boede i Ny Kongensgade i
København, tog et grantræ ind i stuen og
pyntede det som et juletræ. Det rygtedes i
byen, og folk stimlede sammen i gaden for
at se synet. Det, at familien Lehmann boede
på første sal, hindrede ikke de nysgerrige,
for man rejste stiger og kravlede op og kiggede ind. Det var jo før fjernsynets tid!
Juletræstraditionen bredte sig i de følgende
år ud over landet, og i 1822 var den nået
til Kolding, og derefter gik det hurtigt. I
1840’erne var skikken så rodfæstet, at nogle

af de julesange, som vi stadig synger, blev
digtet. Telegrafdirektør Peter Faber skrev
i 1846 ”Højt fra træets grønne top”, - trods
en alder på 163 år stadig en populær sang.
Samme forfatter skrev også ”Sikken voldsom trængsel og alarm” – ”Varer kan man få
i tusindvis, tænk Dem bare under indkøbspris!” – Intet nyt under solen!
For resten var det samme Peter Faber, der
skrev ”Dengang jeg drog af sted” til krigen i
1848. For vore juletraditioner fik de slesvigske krige følger. Skikken med juletræ var jo
kommet hertil via Holsten og var i de første
år præget heraf. For eksempel var juletræet
dekoreret med røde, hvide og blå lys – Holstens farver. Efter 1864, hvor den nationale
selvhævdelse trådte stærkt frem, blev de blå
lys afskaffet, og specialiteten dannebrogsguirlander kom til.
Selv om juletræspyntning er traditionspræget, sker der dog modeudvikling. I 1800-tallets klunketid var træet overhængt med
pynt, lys, kurve, kugler og fehår. I 1930’erne,
hvor funkisstilens stramme enkelhed prægede tilværelsen, blev også juletræspynten
enklere, lys, lametta og kugler. Jeg kender
folk, der bruger et udsøgt kønt træ, og så
kun har lys på det. Et ”rigtigt” juletræ er en
rødgran, men gennem de senere år er også
andre træarter kommet til, især er jo nordmannsgranen blevet populær, ikke blot er
det et smukt træ, men det er også bedre til
at holde på nålene. Men uanset hvilket træ
og uanset hvordan det er pyntet, ønskes I
alle en Glædelig Jul fra
”Den gamle skovmand”
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Hald Ege Kulturforening præsenterer:

Kristian Lilholt
MED LASSE JØRGENSEN OG IDA FRIIS
VIRENFELDT

Fredag den 29. januar kl. 20 i Egekværnen
Entre: 160,- kr.
Prisen inkluderer en lækker let anretning fra
Niels Bugges Hotel.
Dørene åbnes kl. 18 - maden serveres kl. 19
Gå ikke glip af denne chance for at opleve

et dansk topnavn på dit lokale spillested i
intime og hyggelige omgivelser
Billetter kan købes ved Købmand Hessum
fra tirsdag den 15. december til søndag den
24. Januar
Giv din kæreste/samlever/ægtefælle en
billet i julegave
Hald Ege Kulturforening – den rykker!
(Læs om Kristian Lilholt på side 16 , red.)
Dørene åbnes kl. 18.00
Let traktement fra Niels Bugges Kro fra kl.
19.00. Musikken går på efter maden
Billetter købes hos Hesseum
fra d. 15. december til 24. januar
Sponsor:
Niels Bugges Kro og Hotel
Arr.: Hald Ege kulturforening
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Krydsende cyklister
Af Mette Carlsen, Nonbo Hegn

Tak for dit indlæg, Tove (Hald Vind nr. 2,
2009, red.). Det satte gang i min evige frustration over bil- og cyklistforholdene ved
banestien, og jeg er bestemt enig med dig
i, at det vil være en fremragende ide med
cykelbomme på begge sider af Teglgårdsvej.
Man skulle da tro, at det kan være muligt
at gøre opmærksom på det uheldige i, at
der ikke er bomme ved Teglgårdsvej, hvor
mange biler og cykler færdes hver dag – jeg
har set en optælling for nylig – måske kan
den bruges som argument. hvad der sker i
hovet på en cyklist :-)e skal jo passe på, men
det er e opmæsrksom på, at nu
Mon det vil være muligt at råbe en lokalpolitiker op i forbindelse med kommunalvalget til efteråret??
MEN bomme løser ikke alle trafikproblemer ved cykelstien. Jeg har desværre mange
gange set følgende ske: et barn kommer
cyklende ad Teglgårdsvej og ser bestemt
ud til at ville fortsætte ligeud, men pludse-

lig ændrer cyklen retning og barnet skrår
over vejen og hen ad cykelstien – UDEN at
hovedet kigger bagud eller armen løftes fra
styret. For bilisten (mig!) er dette frygteligt
overraskende og jeg er glad for, at jeg altid
har kunnet nå at bremse – men det kan
sagtens gå galt.
Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at tale
med børnene om, at det er en rigtig god ide
at gøre andre opmærksom på, at nu har jeg
altså tænkt mig at krydse vejen.
En anden velkendt situation er den, at
cyklerne fra skolesiden skærer hjørnet af
mod øst og kommer susende ud på vejen
mellem bommen og hækken – så gælder det
også om at få foden på bremsen i en hulens
fart.
Jeg er selv ivrig cyklist og kender udmærket til den opfattelse, at bilerne nok passer
på de bløde trafikanter, men det er altså
ikke altid, at man kan gætte, hvad der sker i
hovedet på en cyklist.
Tillad mig også at minde om, at der er 30
km/t begrænsning på Teglgårdsvej – skiltet
står godt nok næsten nede ved Egeskovvej,
men det gælder altså på hele strækningen.

Affaldsindsamling i Hald Ege
Hvornår? Den 18. april 2010!
Den 18. april 2010 arrangerer Hald Ege Kulturforening i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening affaldsindsamling i
Hald Ege og skovene omkring Hald Ege
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.

ved at man i timerne på skolen laver tema
om 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?
Hald Ege Kulturforening/Egekværnen vil
i forbindelse med arrangementet lave konkurrence og uddele pølser og sodavand/øl
til alle der deltager i affaldsindsamlingen

Alle i Hald Ege inviteres hermed til at deltage i affaldsindsamlingen.

Sæt allerede nu X i kalenderen ud for søndag formiddag den 18. april 2010.

Hald Ege Skole og Hald Ege Efterskole opfordres ligeledes til at deltage aktivt i dette
års kampagne. Det kan for eksempel ske

Hald Ege – Hel Ren

DECEMBER 2009

·

7

Lejrsamlingerne
ved Hald, 1868-80
Af Kai Juhl Jørgensen
[Kilde: Den originale tekst af inspektør S.C. Møller,
Folkekuren, i hæftet ”Jul i Viborg 1929”]

Lejrsamlingerne ved Hald blev afholdt i
henhold til hærloven af 1867, som bestemte,
at der hver sommer skulle afholdes øvelser i
45 dage med 10 bataljoner (dvs. halvdelen af
de eksisterende bataljoner = 10.000 mand).
Desuden skulle der deltage et rytterregiment, to batterier og et ingeniørregiment.
Det skulle foregå i perioden fra midt i juni
til sidst i juli måned.
Lejrstyrken blev formeret som en lejrdivision kommanderet af en general. Divisionen
deltes i to lejrbrigader under en general eller
en oberst. Al intern tjeneste og orden var
underlagt en lejrkommandant (oberst) med
vidtgående beføjelser.
Til lejrplads for infanteri (fodfolk) og ingeniørregimentet valgtes det åbne terræn
mellem Herningvej og Hald Hovedgård
(fra Birgittelystvej til Lille Traneskov.) Rytteriet og artilleriet (det tunge skyts) lå, hvor
Folkekurens afdeling B lå (den sydlige del
af området langs med Egeskovvej). Lejrlazarettet lå i skovkanten ned mod Non Mølle.
Lejren var en hel teltby for sig med lejrgader, alarmpladser, torvepladser, magasiner
og depoter, med posthus og telegrafstation,

hovedvagt med arrest og flere mindre vagter, lejrlazaret og infirmerier, med vandingsog badepladser ved Hald sø og med eget
brand- og politivæsen.
I skovkanten langs Herningvejen lå lange
rækker af boder, hvor man solgte alt, hvad
en soldat kunne få brug for: tobak og fødevarer, sivsko og skrivematerialer, pudserekvisitter og toiletartikler, bøger og blade.
Der fandtes urmager og fotograf, skomager
og barber, og af og til forsøgte en foretagsom ligtorneoperatør sin lykke.

Soldatens forplejning

I lejren fandtes messer og spisetelte for officerer og underofficerer, og hver bataljon
havde med sig to marketendere, som for
en godkendt betaling gav lejrens beboere
adgang til at holde sig skadesløse for de
faste og flydende gastronomiske nydelser,
som den reglementerede naturalforplejnings
ensformighed foreholdt dem.
Tørkosten/aftensmaden (dog ikke brød)
måtte soldaten selv skaffe sig, hvorimod
middagsmaden, ”viktualieportionen” eller
”naturalforplejningen”, som den kaldtes,
blev udleveret af hæren. Den var ensformig,
men der var rigeligt, og varerne var af god
kvalitet. Den ugentlige spiseseddel for hele
lejrperioden så for den enkelte mand ud
som følger:
Enten (3 dage af 6): 65 kvint fersk oksekød, 25 kvint ris eller byggryn og 3 kvint
salt, - eller (2 dage af 6) 50 kvint saltet eller
røget flæsk eller 65 kvint saltet kød og 25

Fodfolkslejren set fra Karupvejen. I baggrunden Almind Bakker og Bøgeskoven.
8
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kvint kogeærter, - eller (1 dag af 6) 50 kvint
klipfisk, 6 kvint smør, 1 ½ pund kartofler
eller 25 kvint ris. (1 kvint er en gammel
dansk vægtenhed på 5 gram, indført 1861
og afskaffet 1907).
Desuden tilkom der hver mand daglig ½
pægl brændevin eller en godtgørelse herfor
på 2 skilling. Brændevinen var meget fuselholdig, og derfor ikke altid lige eftertragtet.
Af samme årsag var der ofte soldater, der
badede de hudløse fødder med den. Tilberedningen af mandskabets middagsmad var
overladt til korporalerne,
der på murede kogesteder og med udvalgte
kokke (kaldet ”den sorte brigade” på grund
af den oprindelig hvide drejlstøjs tilbøjelighed til alt for snart at tilsmudskes)
på bedste måde måtte varetage en husmoders vigtige rolle.

Dagligliv i lejren

Man stod tidligt op i lejren. Klokken 4 lød
reveillen, og umiddelbart derefter marcherede den vagthavende bataljons musikkorps
gennem fodfolkslejren med fuld musik
– oftest til tonerne af den såkaldte ”Parisermarch”, hvis elektriserende toner gav
den bedste garanti for, at alle blev vækket i
lejren. I en fart gjorde man toilette og drak
morgendrik, og klokken 6 rykkede man
ud til øvelse. Ved middagstid vendte man
tilbage, og appetitten til middagsmaden var
glubende. Eftermiddagen gik med eksercits,
læsning, pudsning osv., og når tjenesten var
fra hånden, var soldaten sin egen herre til
klokken 22.

Kongeteltet på "Ørnebjerg."

Et muntert fritidsliv udfoldede sig så rundt
om i lejrgaderne. Nogle skrev breve, andre
reparerede deres tøj, men mest var det leg
og løjer og alskens tidsfordriv, der optog de
unge krigere – og de optrædende havde altid et taknemligt publikum. Brigademusikken samlede også altid en stor skare om sig,
når den f. eks. om aftenen musicerede udenfor divisionsgeneralens telt i egeskoven, og
den afvekslende og veludførte musiks toner
satte sit festlige præg over hele det storslåede sceneri. Klokken 22 forkyndte retrætesignalet, at det var sengetid, og vagtskuddet
satte til slut punktum for soldaternes lange
arbejdsdag.
[Fortsættes i næste nummer. Glæd dig til at læse
om soldatens fritid, sommerens syv søndage, lejrsamlingernes betydning for egnen og soldaternes
uddannelse.]

Aftenscene i bageste lejrgade. Efter gammel tegning i Illustreret Tidende.
DECEMBER 2009
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EGETRYK
8663 7888
NY ADRESSE:
Jens Baggesens Vej 39
8200 Århus N
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Alle former for
TRYKSAGER
i offset og digital teknik

FARVEKOPIERING A4 og A3

Fællesspisning
foråret 2010
14. jan MANGLER
21.jan

Alice & Ole, Jeppe

28.jan

John & Anne-Mette, Bodil & Jørgen

04. feb. Helen & Keld, Marianne & Mogens
11. feb. MANGLER

Arbejdsformiddag
i Egekværnen
Bestyrelsen i Egekværnen vil gerne have
hjælp til lidt oprydning, træfældning og
diverse reparations- og malerarbejde i
Hald Eges forsamlingshus.
Derfor vil vi gerne se dig til en hyggelig
arbejdsformiddag
Søndag den 21. marts kl. 9 – 12.

25. feb. Pia & Steen, Helle & Peter

Vi starter med et rundstykke og en kop
kaffe.

04. mar. Bente, Mette, Lone & Claus

Vi glæder os til at se dig.

11. mar. Christian & Christina, Anne & Kurt

Venlig hilsen Egekværnens bestyrelse

18. mar. Tina & Ole, Finn & Vipse
25. mar. Gry & Gerner, Trine & Søren,
Hanne & Thomas
08. apr. Anna-Inga & Poul, Michaela &
Søren, Bente
14. og 15. apr. NIELS BUGGES HOTEL –
fællesspisning for sæsonens kokke
HJÆLPERE: Nopper & Else, Ingrid

DECEMBER 2009
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Udlejning af
Egekværnen
Forsamlingshuset i Hald Ege - Egekværnen
- kan lejes af beboere i Hald Ege og omegn.
Det er billigt at leje Egekværnen. Det koster
kun 1.200 kr. pr. døgn. I lejeprisen er inkluderet leje af service (glas, kopper, bestik,
tallerkner mv.) samt borde og stole til 80
personer.
I Egekværnens køkken er der 6 gaskomfurer, stor konvektionsovn, industriopvaskemaskine samt andre nødvendige køkkenredskaber.
Forsamlingshuset ligger på adressen Videbechsallé 167, med den smukke egeskov
næsten uden for døren.
Der er gode adgangs- og toiletforhold for
handicappede
Så mangler du et sted at holde familiefesten,
barnedåben, konfirmationen, fødselsdagen
eller sølvbrylluppet i hyggelige omgivelser,
så kontakt Tove Møller Jensen
Mail: nielsbuggesvej6@vip.cybercity.dk
Telefon: 86638451 - og hør nærmere.
Egekværnen
– Hald Ege beboernes forsamlingshus

Herningvej 2 · 8800 Viborg

86 63 80 01 · 40 87 80 11
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Hald Ege Power Party Crawl
Sæt kryds ved Lørdag den 10. april 2010
Succesen gentages - skynd dig at tilmelde dig!

Hald Ege Kulturforening er nu klar til at gentage dette års største succes: Hald Ege Party
Crawl, som i 2010 kommer til at foregå lørdag den 10. april.
Ligesom sidste gang kommer du til at spise en treretters menu i skiftende omgivelser. Du
kommer til at spise forret, hovedret og dessert hos tre forskellige værter, hver gang med
nye partygæster. Efterfølgende mødes vi alle i Egekværnen, hvor der spilles op til dans.

Det er billigt - og vi slutter med fælles fest

Prisen for dette fantastiske arrangement er som sidst 175 kr. per person (ekskl. drikkevarer,
som du selv medbringer til spisning – og senere køber i Egekværnen).
Tilmelding til Marianne (86638708 eller 28599690)

10 værtspar efterlyses

Vi skal bruge 10 værtspar (plus 2 i reserve).
Som værtspar har du særlige fordele:
Du skal ikke betale for at deltage – og får selvfølgelig tilskud til maden. Årets værtsfamilier
er udover selvfølgelig at være sikret deltagelse i dette års arrangement også garanteret en
plads til det efterfølgende års arrangement, hvormed nye og tidligere værtspar tegner sig
for 40 af i alt 80 pladser.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet

Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet, så hvis du vil sikre dig denne mulighed
for at lære nye mennesker at kende og se nye sider af Hald Ege på en rigtig sjov måde, skal
du skynde dig med din tilmelding!

Hestepension

Opstaldning · Ridehuskort · Undervisning på egen hest
Merete Justesen
Randrupmøllevej 18 · Sønder Rind · 8800 Viborg
Tlf. 2624 6595 eller 3031 6599
info@randrupmolle.dk og www.randrupmolle.dk

DECEMBER 2009
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Generalforsamling i Egekværnen
Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Egekværnen
Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19.45
i Egekværnen, Videbechs allé 167
med følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Fremlæggelse af revideret regnskab
4 Valg af formand
5 Valg af to bestyrelsesmedlemmer
6 Valg af to suppleanter
7 Valg af revisor og revisorsuppleant
8 Indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Mogens

14
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Ditlev, Nonbo Hegn 4 (mail: mt@privat.dk),
i hænde senest den 18.februar 2010.
9. Eventuelt
For god ordens skyld, skal det nævnes, at
Egekværnen er en selvejende institution,
hvor alle med bopæl i Hald Ege principielt
er medejere og derfor også har ret til at deltage i og stemme ved generalforsamlingen.
Under generalforsamlingen serveres øl og
vand.
Der uddeles endvidere gratis spisebilletter til torsdagsspisning til alle der deltager
i både Egekværnens og kulturforeningens
generalforsamlinger.
Arrangementet vil også blive omtalt på
Hald Eges Hjemmeside www.haldege.dk

"Pinkie"opføres til februar 2010
HALD EGE KULTUrFOrENiNG
PræSENTErEr
i SAMArBEJDE MED HALD EGE
EFTErSKOLE

Limfjordsteatret
som opfører teaterforestillingen

”PiNKiE”
Tid

Torsdag den 4. februar kl. 19

Sted

Forestillingen opføres på Hald Ege Efterskole,
Videbechs Allé 137, Hald Ege.

Pris

Beboere i Hald Ege: 50 kr – øvrige: 90 kr
Billetter kan reserveres på telefon: 86638776 (læg evt. besked på telefonsvarer)

Omtale af forestillingen "Pinkie"
EN OrDLøS, SKArPLADT
OG GrOTESK KOMEDiE

En salve skud revser natten. En krigszone.
En oberstløjtnant. En jægersoldat. En konstabel… og så PINKIE. Den ”nye” soldat
ved fronten.
Pinkie vil gøre en forskel i et af verdens
brændpunkter! Fra et lillebitte land i
tryghed – til et kæmpestort land i frygt
og elendighed. Hvordan gør man det, når
døden ånder på én? Skal man så redde
verden – eller bare sig selv?

De fire karakterer er formet med inspiration fra det berømte russiske klovnekompagni ”Licidei” fra Skt. Petersborg.
”Pinkie” er en forestilling, der viser den
dybsindige klovns følelsesladede ”snapshot” af vores verden og land i krig.
Serveret kærligt - humoristisk – men med
alvoren lurende……..

DECEMBER 2009
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Bag om Kristian Lilholt
Musikeren
Kristian Lilholt
er født d. 27. juli
1956, i et hjem
med klaver, og
hvor den første
pasning uden
for hjemmet var
en musikalsk
legestue i Aalborg.
Det gik hurtigt
op for ham,
at han havde
et veludviklet
gehør. Der blev
dannet forskellige bands i
boligforeningen, hvor han boede. Her blev
Kristian introduceret for bror Lars’ gymnasievenner, og blev medlem af deres band,
og sammen med dem spillede han for første
gang offentligt for et publikum.
Da Kristian selv kom i gymnasiet året efter,
kom der for alvor gang i at skabe musik
selv. Han blev et omdrejningspunkt i en
kreativ klike, der selv skrev revy og skoleforestilling, og al musik til disse forestillinger skrev Kristian. Efter gymnasiet dannede han bandet Marens Børn, hvori også
Kristians søster Tine var med. Med eget
originalt materiale på dansk blev Marens
Børn store i Aalborg sidst i 70erne, og spillede også jobs rundt om i landet.
I 1982 fik han jobbet at producere bror Lars’
første soloalbum, der blev indspillet i sommeren 82, og tog med ham ud at præsentere
pladen, sammen med Gert Vincent, Tine
Lilholt og Tommy Kejser. Starten til Lilholt
Band var sat i gang. Det blev til adskillige
albums med Lilholt Band, hvor Kristian
leverede melodier til mange af de store hits:
Kong Pukkelryg, Den hvide Dværg, Café
Måneskin, Nefertiti, De gennemrejsendes
16
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Armè og mange flere.
I 22 år, fra den spæde start i 1983 og frem
til 2005, var Kristian med i broderen Lars’ ”
LILHOLT BAND”. Det er blevet til 11 originale studiealbums og en del livealbums.
Kristian har været producer på 4 albums,
ikke mindst livealbummet ”KONTAKT” fra
1990, der blev bandets store gennembrud.
Som primær arrangør af bandets musik har
han haft stor betydning. En sangs arrangement, det vil sige dens form og ”farve”,
hvad de enkelte instrumenter spiller, har
stor betydning for sangens identitet. Efter
10 år i denne rolle, havde Lars nærmet sig
Kristians musikalske univers så meget, at de
kunne lave sange sammen.´
Kristian Lilholt, og hans NOGET GANSKE
ANDET LILHOLT show, er en gennemmusikalsk, rørende og ikke mindst meget
underholdende seance. Fra de mange der
har oplevet det, til jer der endnu ikke måtte
vide hvad I går ind til: GLÆD JER. Inden
der er gået mange sekunder, er man fanget
ind i Kristians’ musikalske ”boble”, og man
kan bare læne sig tilbage og nyde.
Med overskud og humor spiller og fortæller han sig gennem et bredt udsnit af sin
rige produktion. Det kan gå hurtigt, det kan
gå langsomt, det kan være på dansk eller
engelsk, eller helt uden ord. Kernen er altid
den umiskendeligt iørefaldende melodiske
nerve, og den stemningsmættede musikalitet.
Med hjælp fra Lasse Jørgensen (som kan
spille på det meste) og lidt old fashion teknik, fremføres høreværdige udgaver af selv
de ”store” instrumentalnumre. Som solist
er Ida Friis Virenfeldt nu stemmen i Kristian
Lilholts nuancerede musikalske univers.
Flere af Kristian Lilholts sange kan høres på
Youtube – søg på Kristianlilholt.

Torsdagsspisning i
Egekværnen
”Torsdagspisning” er fællesspisning for alle
beboere i Hald Ege.
Det betyder, at du og din familie hver torsdag i vinterhalvåret kan komme i Egekværnen og spise aftenens ret.
Der er ingen tilmelding. Du kan komme på
de torsdage, der passer dig.
Spisningen starter kl. 18. Pris: 30 kr. Børn
under 14 år: 10 kr..
Maden laves af Hald Ege borgere, der har
tid og overskud til at være kok for en aften.
Man kan melde sig som kok ved at henvende sig til
Marianne Højberg, 8663 8708 / 2859 9690
eller maile: mhoejberg@mail.tele.dk
Der er ingen forpligtelse til selv at lave mad,
selv om man kommer og spiser.

Har man ikke mod på selv at stå for maden,
kan man blive koblet sammen med andre,
eller tilbyde sin hjælp til opvask/oprydning
efter en torsdagsspisning.
Liste over gæstekokke kan man finde på
Hald Eges hjemmeside:
www.haldege.dk
I stedet for at lave mad og vaske op, kan du
i stedet bruge tiden til at læse avisen, gå en
tur i skoven eller noget helt tredje.
Kom ned i Egekværnen og hyg dig – det
kan varmt anbefales.

OBS!!!

Som en tak til alle, der har været kokke til
torsdagsspisninger i efteråret 2009/foråret 2010, tilbyder Egekværnen, at de kan
komme på Niels Bugges Hotel og spise til
en yderst favorabel pris. Spisningerne på
Niels Bugges Hotel foregår den 14. og 15.
april 2010. Tilmelding sker ”efter først til
mølle” princippet ved Marianne Højberg.

Generalforsamling i Hald Ege Kulturforening
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hald Ege Kulturforening:
Torsdag den 4. marts 2010 kl. 1900
i Egekværnen med følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Beretning
3 Regnskab
4 Fastlæggelse af kontingent
5 Forslag til fremtidige aktiviteter
6 Indkomne forslag
7 Valg af formand
8 Valg af best. medlemmer og suppleant
9 Valg af revisor
10 Eventuelt
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden,
Marianne Højberg, Granvænget 5 - mail:
mhoejberg@mail.tele.dk i hænde senest den
18. februar 2010.

Kom og giv din mening til kende.

Skal vi have Fastelavns- eller juletræsfest ?
Hvad med en svampetur til efteråret? Er der
nogen der kunne tænke sig at vi arrangerede loppemarked? Skal vi have sommerfest
i Hald Ege igen? Er der interesse for at vi
laver filmklub? Skal kulturforeningen arrangere cykel- eller skovløb? Er der orkestre, vi
skal forsøge at få til Hald Ege? Har du forslag til foredragsholdere? Skal vi nedlægge
Kulturforeningen fordi der er tilstrækkeligt
med kulturtilbud i Viborg?
Kulturforeningen gir’ en øl under generalforsamlingen.
Der uddeles endvidere gratis spisebilletter til torsdagsspisning til alle, der deltager
i både Egekværnens og Kulturforenings
generalforsamling.Arrangementet vil også
blive omtalt på Hald Eges Hjemmeside
www.haldege.dk
DECEMBER 2009
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Fodboldafslutning til den
store guldmedalje
SMå OG STOrE FODBOLDSPiLLErE TOG
FæLLES AFSKED MED UDENDørSSæSONEN
i HALD EGE HALLEN.
Af Susanne Jørgensen

De yngste strålede om kap med den guldmedalje, de fik hængt om halsen. Ungdomsspillere blev belønnet for fighterånd og
fairplay. Og alle maver mættet med steg og
flødekartofler, da Ravnsbjerg IF tog afsked
med udendørssæsonen i Hald Ege Hallen.
Afslutningen var arrangeret af Aktivitetsudvalget i et forsøg på at få fællesskab og sund
fornuft (læs økonomi) til at gå op i højere
enhed. Tidligere har trænerne stået for afslutningen for deres respektive hold. Og at
dømme efter opbakningen nåede Aktivitetsudvalget ”i mål”.
Omkring 200 spillere i alle aldre og af begge
køn – svarende til størstedelen af klubbens
medlemmer – deltog således i fodboldafslutningen, som Aktivitetsudvalget betegner som en succes, der meget vel kan blive
gentaget næste år.

Efterlysning:
Har du en redaktør i maven?
HALD ViND EFTErLySEr ET NyT MEDLEM AF
rEDAKTiONEN, SOM KAN LiDE AT ArBEJDE
MED GrAFiK OG OPSæTNiNG.
Af redaktionen

At være med i redaktionen af Hald Vind er
givende, så læs bare videre. Vi er for tiden
fire medlemmer, som mødes fire gange om
året, udover den årlige fest med partnere.
Men det ene medlem stopper af private
årsager efter 2,5 år ved det fælles ror.
Vi vil gerne nævne nogle af fortræffelighe18
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derne ved at sidde i redaktionen:
Du har altid en finger på pulsen i lokalmiljøet; du kan påvirke indholdet af Hald Vind;
du kan påvirke bladets udvikling fremover;
du lærer lynhurtigt en masse om, hvordan
ting sker i byen; og ikke mindst, hvor mange ildsjæle, der stadig findes i Hald Ege.
Vi vil byde det nye medlem velkommen
med en introduktion og indføring i processen, bl.a. hvordan bladet sættes op.
Så: Er du fristet og vil høre mere, så kontakt os på e-mail: haldvind@gmail.com.

Udsøgt udsigt. Hald Sø spejler efterårets rolige farver, inden løvfaldet sætter ind. Foto: Asbjørn.
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ISO 9001 certificeret
• VVS

Hald Ege El-forretning

• Blik
• Ventilation

v/ Torkild Nielsen
Teglgårdsvej 4
Hald Ege

• Sprinkler
• Automatik
• Fjernvarme

Tlf. 86 63 80 80

• Industri og miljø

86 62 36 66

• Totalløsninger

Falkevej 14 · 8800 Viborg · www.brondum.dk

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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Nytårstravetur
Hald Ege Kulturforening inviterer til den traditionsrige
Nytårstravetur

Søndag den 3. januar 2009 kl. 14.
Turen starter ved stien til venstre ca. 1 km. ud ad Krathusvej fra Hald Ege - Egeskovvej
Ved du ikke hvor stedet er, så kan du se stedet på kortet ovenfor.
Vores stabile, vidende og fortælleglade “skovguide,”
skovfoged Steen Bonne Rasmussen,
vil herefter tage os med på tur rundt i området.
Undervejs på skovturen vil der blive serveret kaffe og brød i det fri.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Pris for deltagelse: Gratis for medlemmer
20 kr. for ikke medlemmer
Arrangementet vil også blive omtalt på
Hald Eges Hjemmeside
www.haldege.dk

Hald Ege Kulturforening Præsenterer
VEstjysk FOrtællEtEatEr MEd FOrEstilliNgEN

ISBLOMSTER
torsdag d. 10. december Kl. 19.00 i Hald EgE EftErskolEs samlingssal

Forestillingen er for aldersgruppen ½ år til 99 + og varer 1 time
En smuk, stemningsfuld og anderledes juleforestilling, en magisk julefortælling, en anderledes juleoplevelse, fjernt fra julestress og butikkernes mange tilbud.
I “Isblomster” fortæller og synger Ingrid Hvass julens smukke og dramatiske historier om
Santa Lucia, om Juleroserne og om Jomfru Maria. Julens fortællinger rummer magi og store
dramaer. Og juletiden er fuld af magi og drama: kulden og mørket, angsten for mørket og
det onde har til alle tider fyldt menneskers sind i december måned. Og når dagene er allerkoldest og allermørkest fylder vi dem med lyse og varme traditioner: vi tænder lys, mange
lys, vi giver gaver og blomster, vi overrasker folk, vi holder årets største gilder - og isen på
ruderne springer ud med de flotteste blomster! Alt det handler “Isblomster” om.
Det er først og fremmest nærheden ved at sidde og høre en historie, og så er der rummet,
som udvikler sig fra mørke til et lyshav, så selv blomster springer ud. Publikum er helt sikkert bedre rustede til mørket og kulden, til travlhed og stress efter at have været med i den
magiske julefortælling “Isblomster.”
Billetter á 50 kr. kan købes hos købmand HP Hessum - og ved indgangen

Ø-mærket kommer
til Hald Ege
hver fredag
Af Simon Olling Rebsdorf

Køb økologisk frugt og grønt i Nonbo
Hegn, Hald Ege, hver fredag ml. 16 og 18
- og gavn børnene, dig selv, miljø og klima!
Det er ikke kun et juletræ, der er ankommet til byen. Også øko-salget er arriveret.
Jeg blev glad, da jeg på Hjultorvets lørdagsmarked hørte økologen Svend Knudsen bedyre, at han besøger Nonbo Hegn
hver fredag med struttende frisk grønt!
En nyhed så god, at jeg nu deler den med
mine medbeboere. Og så lige lidt fakta:
Økologiske marker indeholder mere

muld end konventionelle, og da muld
optager CO2 fra atmosfæren, er det godt for
klimaet.
For nok har økologisk landbrug i dag lavere udbytter, men konventionelt landbrug
sviner til gengæld med CO2 i produktion af
kunstgødning og sprøjtemidler. Så selvom
økologisk landbrug er mindre effektivt, har
det samlet set et lavere energi-forbrug per
høstet foderenhed, når man sammenligner
med det konventionelle.
Desuden gavner økologi bl.a. vandmiljøet, da det ikke benytter pesticider, og meget
tyder på, at økologi bl.a. mindsker risiko
for allergi hos børn (www.okobarn.dk).
Der findes et netsted, hvor du kan læse
mere om økologi og klima, nemlig:
www.okoklima.dk.
Støt en god sag - Køb økologisk grønt mellem 16 og 18 ved Nonbo Hegn.
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