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Hald Vind er afhængig af bladets læsere,
annoncører, sponsorer og skribenter.
Bladet uddeles gratis til alle husstande i
Hald Ege, Nonbo-bydele og Bækkelund.
Hald Vind udgives ﬁre gange om året i
månederne marts, juni, september og
december.
Oplag: 650 ekspl.

God læselyst!

Vi forventer – og håber – at næste nummer
af Hald Vind er på gaden

Hvis man kommer forbi Hald Ege Hallen onsdage mellem kl.18 og 19:30 vil man
sandsynligvis høre høje ”Kiai-råb” fra den
lille sal. I januar startede Viborg Karate
Skole nemlig træning i Hald Ege.
Det var en gammel drøm, der gik i opfyldelse for Michael Lange, da han startede
klubben.
-Jeg har i 20 år trænet Goju Ryu Karate og
de sidste mange år fungeret som instruktør i
Silkeborg og Rønde. Nu var det simpelthen
på tide at få min egen klub, siger Michael
Lange, der bor med sin familie i Ravnstrup.
-Det var helt naturligt, at klubben skulle
ligge i Hald Ege. Lokalerne i hallen var
rigtig gode, og så planlægger jeg at flytte til
Hald Ege med min familie, så snart vores
hus i Ravnstrup er solgt, fortæller Michael
Lange, der er far til to drenge på Hald Ege
Skole.
Klubben i Hald Ege er kommet godt fra
start. Der er nu 14 til hver træningsaften.
Medlemmerne er fra 15 til 50 år, og det er
både kvinder og mænd.
Det er træning med højt humør og sved på
panden. Systemet hedder Okinawa Goju
Ryu. Det er traditionel japansk karate – altså
karate uden fuld kontakt. Systemet trænes
i 43 lande og har medlemmer i hele verden.
Det er karate, der giver god kondition, bedre balance og koncentration. Og så er karate
en optimal måde at lære selvforsvar på.
-Det er klart, at vi begynder helt fra bunden
i den nye klub. På en typisk træningsaften
varmer vi godt op, og så går vi i gang med
at træne parader og slag og ”kata”, der er
en slags skyggeboksning, fortæller Michael
Lange.
Til juni er de nye medlemmer så dygtige, at
de kan komme til graduering, så det hvide
bælte kan få sin første farve. Planen er at
medlemmerne til juli får tilbuddet om at

komme på international træningslejr i København med verdens bedste instruktører.
Man kan læse mere om Hald Eges nye karateklub på www.karateviborg.dk eller ringe
til Michael Lange på tlf. 51245060

Leder
Forårsbebudere er velkomne
I skrivende stund er der akut behov for tegn
på forår. Det ønske er forhåbentlig opfyldt,
når bladet her udgives. For vi har haft den
koldeste og hvideste vinter siden midt i de
ubekymrede halvfemsere, og nu kæmper
kloakkerne for at sluge masserne af smeltevand. Vi andre kæmper en samtidig kamp
for at genfinde duften af græs, jord og den
gode tændvæske, der dunster sødt af vores
længe savnede sodpartikler fra folkekøkken
nummer 1, grillen.
Velkommen til nyt redaktionsmedlem
En herlig forårsbebuder er vores nye redaktionsmedlem, Gerda Skytte, som er grafiker,
og derfor utvivlsomt bliver et godt aktiv for
fremtidens Hald Vind, når bladet skal sættes
op inden trykkeriet presser og folder siderne, og redaktionen dernæst distribuerer
bladene til din postkasse. Et stort velkommen til Gerda lyder her fra redaktionen.

Kolonial
Is og chokolade
Kolde øl og vand
Ugeblade
Aviser
Videoudlejning

Vær med lokalt: Tilmeld dig nyhedsbrevet
Web 2.0 er kommet til byen! Det trykte Hald
Vind suppleres nemlig med det digitale
nyhedsbrev fra vores allesammens hjemmeside, Haldvind.dk. Med nyhedsbrevet får
du alt det der sker – ikke mindst mellem og
på tværs af udgivelserne af Hald Vind. En
ekstra bonus er, at du selv bidrager med det,
du gerne vil fortælle dine naboer og andre
medbeboere. Skynd dig derfor ind på www.
haldvind.dk og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Husk iøvrigt også, at Hald Vind er på
Facebook, ligesom Hald EGE kan findes i det
digitale mødeforum.
Nyt om Hald Vind
I dette forårsnummer af Hald Vind vokser
nye artikler op af jorden, blandt andet en
koncertanmeldelse af Kristian Lilholt, der
spillede i Kværnen, anden og sidste del af
Kai Juhls historiske dokument om Folkekuren, et par foreningsreferater, og nogle
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artikler fra Grundejerforeningen om mulig fornyelse af maskinparken til snerydning samt
opsætning – igen – af container til haveaffald.

Redaktionen ønsker alle et grønt, lunt og fredfyldt forår, uden alt
for mange tændte weekendmaskiner, der æder roen fra de solvarme
sommerhaver.

Nyt fra skoven
Der er ikke de store nyheder at fortælle.
Vinterens store mængder sne har sørget for
at begrænse hvilke aktiviteter det er muligt
at udføre i skoven.
Der er skovet en del bøgetræ omkring ”Syvstjernen” i Viborg Krat i den seneste tid,
men det har også stort set været dét.
Den megen sne har til gengæld forhåbentlig
givet gode dage for de, som kan lide at færdes i naturen med ski på fødderne. Normalt
trækker vi ikke deciderede løjpespor, men vi
begrænser vores egen færdsel til de steder
hvor det er nødvendigt, så sneen ligger
nogenlunde uberørt i resten af skoven.
Sneen har også været god for dem som kan
lide at iagttage dyrespor. Det har været
tydeligt at se vildtets færdselsruter, og det
har også været tydeligt at se, at det har vært
svært at skaffe føden. Råvildtet og flere
andre arter var heldigvis i god foderstand
i efteråret, men det er usædvanligt med så
langvarigt og så tykt et snedække her i landet. Så det er ikke kun os andre der håber
på så meget tøvejr, at sneen smelter bort.
Vandtårnet i Hald Ege er som tidligere
nævnt sat i stand, garagen i det gamle pumpehus har i vinters tjent som ly for det lokale snerydningsberedskab, og der er lavet
lejekontrakt på vandtårnet med foreningen
”Vandtårnets Venner”.
For øjeblikket er TDC ved at lægge sidste
hånd på den lille bygning, der fremover
vil rumme mobilantennens teknikrum, så
der nu bliver skabt mere plads i bunden
2
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af vandtårnet til hvilke aktiviteter man nu
måtte finde på lokalt.
Jeg efterlyste sidste forår gamle billeder af
vandtårnets omgivelser. Jeg fik en enkelt
henvendelse. Jeg véd godt at jeg endnu har
til gode at besøge vedkommende – det sker
inden så længe.
Vi planlægger at rydde noget af bevoksningen, så vandtårnet bliver mere synligt ude
fra vejen.
I dén forbindelse kunne jeg da efterlyse
synspunkter på, om vi også skal fjerne det
par store egetræer, der kommer til at stå i
”indsigtskilen”, eller om vi skal lade være?
Og så vil jeg da minde om, at der er
”Skovens Dag” ved Hald Hovedgård igen i
år – denne gang søndag d. 9. maj.
Steen Bonne Rasmussen
Skovfoged

Økologisk grønt i Hald Ege
I sidste nummer af Hald Vind var en artikel
om, at det nu var muligt at købe økologiske
grøntsager i Hald Ege.
Til trods for kulde, sne og blæst så stiller
Svend Knudsen stadigvæk sin grøntbod op
i Nonbo Hegn hver fredag mellem 16 og 18.
Svend har et stort udvalg af økologiske
grøntsager og frugter, så det kan varmt
anbefales at købe sine grøntsager og frugt
ved ham.
Så støt om det gode initiativ og planlæg
dine indkøb, så du lige kommer omkring
Nonbo Hegn om fredagen og køber næste
uges ration af frugt og grønt i den lokale
økologiske butik ”Radissen”.

Hvis du ikke har tid til at handle ind i Nonbo Hegn om fredagen, så tilbyder Svend nu
også fremover at levere ved døren hos de,
som ønsker det. Du skal så bare sende din
bestilling til:

okoradissen@gmail.com
senest torsdag. Så bliver varerne leveret om
fredagen.
Jo flere vi støtter op om initiativet, jo større
chance er der for, at indkøb af økologiske
grøntsager til rimelige priser fortsat kan
foretages lokalt i Hald Ege.
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Vil du vide hvad der sker i Hald Ege –

Kulturkalender

så tilmeld dig
nyhedsbrevet

for Hald Ege – 2009/2010

Vil du gerne være orienteret om hvad der
foregår i Hald Ege, så kan du tilmelde dig
Hald Eges nyhedsbrev.

- 10. april: Hald Ege Party Crawl – Gå ikke
glip af dette arrangement – billetterne bliver
revet væk!

Nyhedsbrevet sendes rundt til abonnenter,
når der er behov for at fortælle om et eller
andet vedrørende Hald Ege.

- 18. april : Affaldsindsamling – Tag din familie med på en gåtur i Hald Ege og omegn
og gør byen smuk.

Det kan være at ”snemændene” vil orientere
om, at der nu er faldet så meget sne, at de
ikke kan fjerne mere sne, eller at der nu er
startet et nyt karatehold i Hald Ege Hallen
og hvornår det starter.

Så sæt allerede nu X i kalenderen

Det kunne også være Hald Ege Kulturforening, der ville orientere om et arrangement, hvor der endnu er få ledige pladser
eller et arrangement, som er blevet ”stablet
på benene” i løbet af kort tid og at annoncering derfor ikke kan ske i Hald Vind.
Det kunne også være, at kokkene til en torsdagsspisning måtte melde fra på grund af
sygdom, så Torsdagsspisning er aflyst eller
at kokkene skal til forårskoncert på skolen,
så spisningen allerede starter klokken 17.30,
eller at den økologiske grønthandler, som
sælger grøntsager i Hald Ege hver fredag fra
16-18 i Nonbo Hegn, havde et godt tilbud.
Ja, der er nok af emner, som det ville være
rart, enten at blive orienteret om eller at
kunne orientere andre om.
Det er nemt at tilmelde sig nyhedsbrevet.
Du går bare ind på Hald Ege hjemmeside:
www.haldege.dk. På hjemmesidens forside i
øverste højre hjørne klikker du bare på ”nyhedsbrev” og tilmelder dig eller du skriver
blot til webmaster@haldege.dk og fortæller
at du gerne vil abonnere på nyhedsbrevet.
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Hald Ege Kulturforening har allerede planlagt følgende arrangementer for 2010:

og hold øje med Hald Vind og
www.haldege.dk, hvor og hvornår billetsalget til de enkelte arrangementer starter.

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

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

Tak for en god tid
Af Simon Olling Rebsdorf

Som afgående medredaktør – og selvbestaltet amatørfotograf – for Hald Vind
vil jeg gerne give den nye
redaktør et par ord med på
vejen – og så sige tak.
Halvandet år bag skærmen er selvfølgelig
gået stærkt, men det frivillige job har givet
mig en masse indsigt i Hald Eges rødder,
og fire gange årligt har bladet givet mig et
snapshot af den almene tilstand for landsbyen i skoven og for lokalsamfundet. Jeg
kan varmt anbefale det.
Én ting, jeg tager med mig er er et langt
bedre kendskab til bysamfundets historie
og folkelige sammensætning. En anden er

bevidstheden om en masse ildsjæle, og den
enorme arbejdskraft, som de lægger for
dagen, mens endnu flere døser aftenerne
væk foran TV'et. Og ja tak – nu er det så
min tur til at døse tiden væk foran husalteret, mens andre gode kræfter fortsætter det
arbejde, der puster liv i Hald Ege. For alle
vi lokaltosser har brug for en kommunikationskanal til at formidle områdets events,
tanker og initiativer, som I alle sætter i
gang, helt af jer selv.
Hald Vinds nye medredaktør, Gerda
Skytte, er én af de aktive. Og hun fortsætter arbejdet bag computerskærmen med
opsætning af de kommende numre af Hald
Vind. Jeg ønsker hende held og lykke og
er vis på, at vi alle bliver glade for hendes
vigtige bidrag.Tak for tilliden, og tak for
godt samarbejde til redaktionen!

Forbud på vej mod motoriserede redskaber
Som bekendt er der store ønsker om, at vi her
i Danmark opfylder kravene for mindre CO2
udslip og mindre støj i det offentlige rum.
Det seneste initiativ er et forslag fra regeringen om begrænsning for anvendelse af motoriserede redskaber i parcelhuskvartererne
i weekender. Forslaget skal gælde i tidsrummet fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 18.
Grundejerforeninger og interesseorganisationer for lodsejere landet over er blevet bedt
om deres kommentar til dette forslag, med
indsigelsesfrist 1. maj.
Som debatorgan for mange grundejere her
i vores lokalsamfund, vil Hald Vind gerne
tage debatten op.

Kan det overhovedet være rigtigt, at selvstændige og frie grundejere skal pålægges
begrænsninger for deres vedligeholdelse på
privat ejendom. Det grænser til indskrænkelse af ejendomsretten, den enkelte borgers
ret til fri bevægelighed på sin ejendom og
privatlivets fred.
Synspunkter som dækkes af mange, hvad
mener du ?
Grundejerforeningerne i Hald Ege har brug
for din kommentar
– skriv din mening til haldvind@gmail.com
og gerne inden 1. april 2010, da de indkomne kommentarer skal bearbejdes og sendes
videre inden 1. maj.
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En hyggelig aften med
Kristian Lilholt & Co.
Af Mogens Ditlev

Den 29. januar havde over 90 personer en
hyggelig aften i Egekværnen.
Aftenen startede med at Thomas fra Niels
Bugges Hotel serverede en ”let anretning”,
men man kan vist roligt sige at det var mere
end en ”let anretning”. Det var en fantastisk
flot buffet med mange forskellige retter –
oksekød, fisk, grøntsager – ja der var endda
også en lækker jordskokkesuppe.
Klokken 20 gik Kristian Lilholt på scenen.
Han havde to musikere med sig – Ida Friis
Vierenfeldt på keyboard og vokal og Lasse
Jørgensen på guitar, bas, trommer og en
masse andre instrumenter.
Kristian Lilholt underholdt med sine egne
sange og i mellem numrene fortalte han
finurlige historier om sangenes tilblivelse og
”kyllings” indflydelse på tekst og sang titel.
Ind imellem spillede gruppen instrumentalnumre, og Kristian startede ofte numrene
med at sige, ”læn jer nu tilbage, luk øjnene
og nyd musikken – vi tales ved om 6 minutter”. Og så sad man bare og nød musikken
og fik dejlige billeder frem på nethinden!
Alt i alt så det ud som om publikum havde
en dejlig aften med god mad og musik til en
yderst favorabel pris – takket være Viborg
Kommunes initiativ med økonomisk støtte
i forbindelse med projektet ” Liv i forsamlingshusene i Viborg Kommune” – og det
lykkedes.
Tak til Viborg Kommune.
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Lejrsamlingerne
ved Hald, 1868-80
Af Kai Juhl Jørgensen
[Fortsat fra Hald Vind, nr. 4, 2009]

I soldatens fritid spillede sangen en stor
rolle, for man sang meget og gerne. Selv om
fædrelandssangene vel ikke kom i første
række, så hævdede de dog smukt deres
plads overfor viserne. De første blev ofte
sunget af de sangforeninger, som flere bataljoner fik sat i gang, og hvis tre- og firestemmige sange altid glædede store, lyttende
grupper af soldater og besøgende.
Endelig må lejravisen også nævnes. Dens
almindeligste navn var ”Soldatens Fryd”.
Den blev udgivet og forhandlet gennem en
bog- og papirhandel i lejren, og den kostede
10 øre pr. ugentlige nummer.
Der var altid rift om ”Soldatens Fryd”, som
ofte måtte udkomme i flere oplag. Bladet
var holdt i en forholdsvis harmløs tone og
behandlede i causerende form alt det, som
havde døgnets interesse for en lejrsoldat.
En masse viser og anekdoter vekslede med
bekendtgørelser og efterlysninger, og en del
naive billeder livede svært op i teksten.

Sommerens syv søndage
Hver søndag formiddag blev der afholdt
gudstjeneste. I det første lejrår var man noget
uheldig med formen for gudstjenesten, idet
halvdelen af lejrstyrken beordredes til at deltage, iført fuld feltmæssig påklædning. Med
et musikkorps i spidsen, fulgt af divisionsgeneralen med stab, marcherede soldaterne ad
Non Mølle til, hvor en prædikestol var rejst
på en markskråning, og med ”gevær ved
fod” og i stegende solvarme hørte man da på
prædikenen. Senere rejstes prædikestolen på
en skyggefuld plads i egeskoven, ved foden
af Ørnebjerg (bag ”Niels Bugges Hotel”),
og deltagelsen blev frivillig. Kun musikkorpset, der blæste salmemelodierne, og de
tilsynshavende befalingsmænd var udkom-

Boder ved Karupvejen

manderede. Mange lejrsoldater vil fra disse
gudstjenester mindes den unge lejrpræst
C.V. Schousboe, hvis smukke og kraftige ord
altid gjorde et godt indtryk på soldaterne,
der gerne flokkedes om ham. Næsten altid
hentydede han til den stand, de tjente og til
soldatens pligter. Hans bog ”Syv prædikener fra Lejren ved Hald” fandt da også god
afsætning blandt soldater af alle grader.

Lejrsamlingernes betydning for
egnen
For Viborg by og dens næringsliv havde
lejrsamlingerne overordentlig stor økonomisk betydning. Selv om ikke alle de store
leverancer kom fra Viborg, så er det indlysende, at fremskaffelsen af fornødenheder
til en hærstyrke på 10.000 mand med de
mange heste, forsyningsvogne osv. måtte
bringe domkirkebyen stor pengeomsætning.
Alene de talrige besøgende, der navnlig
om søndagen gæstede lejren, bragte mange
penge i omløb hos vognmænd og restauratører, og disse forstod også i fuldt mål at
betjene de mange lejrsoldater, som i fritiden
gæstede Viborg, således at udbyttet blev
til gensidig tilfredshed. Men det var især
intendanturens folk (det militære forplejningskorps), der bragte anseelige summer
i rede penge til Viborg som betaling for de
naturalier, som købmænd, slagtere, bagere,
fouragehandlere og mange andre havde
kørt til lejren.
En ikke ringe hjemmeindustri opstod i
lejrens nabolag for at tjene Jens’ernes store
MARTS 2010
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Kort over lejren ved Hald.
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efterspørgsel efter ethvert opnåeligt læskende nydelsesmiddel. ”Rødgrødskoner”
fandtes i stort tal, og de fik alle afsætning
for grød, kaffe, øl og lign. for ikke at tale
om pandekager og æbleskiver. Vaskekoner
havde også meget at bestille, så ikke mindst
i lejrens nærmeste omegn imødeså beboerne
med længsel den gode ekstraindtægt, som
en lejrsamling altid gav.

Soldatens uddannelse
Uddannelsen var tilrettelagt således, at der
de første 14 dage blev afholdt øvelser og eksercits i kompagnier samt i skarpskydning. I
slugterne på Almind Bakker (den modsatte
side af Dollerup Bakker) var anlagt talrige
skydebaner til enkeltmandsskydning med
skudretning ud over Hald sø mod bøgeskoven (Inderøen), der i skydetiden blev holdt
afspærret. Det skal i denne forbindelse
nævnes, at de første fægtningsskydeøvelser
herhjemme blev afholdt som forsøg under
lejrøvelserne i 1879 på Stanghede. Derefter
blev der afholdt felttjenesteøvelser i bataljonen og senere i brigadeøvelserne. Den
sidste del af lejrtiden blev anvendt til større
samlede øvelser, den ene brigade mod den
anden, eller med hele lejrdivisionen mod en
hypotetisk modstander.
Selvfølgelig trådte i almindelighed det rent
militære ved øvelserne i baggrunden for
den indkaldte menige soldat. Det blev altid
befalingsmændenes sag at indhøste den
militære belæring af øvelserne. Derfor blev
lejrtiden for Jens’erne at sammenligne med
en slags tvunget sanatorieophold, for brune
og vejrbidte, styrkede og oplagte vendte
lejrsoldaterne tilbage til deres vante arbejde
efter 45 dage i lejr.
Set med militære øjne gjorde lejrsamlingerne god nytte, idet befalings-mændene fik
lejlighed til i terrænet af arbejde med størrelser af omtrent krigsmæssig styrke, idet
fodfolksbataljonerne udgjorde den største
talmæssige overlegenhed.
Der blev også opnået en god forbindelse og
samarbejde mellem de forskellige våbenarter, og uden betydning for samarbejdet i

hæren har det vel heller ikke været, at især
de højere befalingsmænd indbyrdes stiftede
bekendtskab med hinanden.
De højere troppeføreres udbytte blev hæmmet ved, at brigaderne ikke kunne sammensættes af de afdelinger, som brigadecheferne
skulle bruge i en krig; samt at rytteriet,
artilleriet og ingeniørtropperne kun deltog
i lejrøvelserne med små styrker. Endelig
kan nævnes, at det i længden virkede noget
trættende, at øvelserne blev afholdt i det
samme, men dog efterhånden for godt
kendte terræn. Efter hærloven af 1880 ophørte lejrsamlingerne i Hald, og i stedet blev
der indført områdeøvelser i skiftende egne
af landet – de såkaldte efterårsmanøvrer.

Efter lejrsamlingerne
Der er kun få synlige minder tilbage fra
lejrens glade tid. I Folkekuranstaltens afdeling B (den sydlige del af De røde Barakkers by langs med Egeskov-vej) står der to
kastanietræer, der efter de gamles udsagn
skal være plantede af kronprins Frederik i
dennes lejrtid. De to opsynsmandsboliger
fra 1870’erne, der ligger i hver ende af det
gamle lejrområde, og som begge er blevet
restaureret og/eller ombygget, er de sidste
murede rester fra den tid. (Egeskovvej 22 og
Herningvej 1 i Lille Traneskov).
Den 6. juli 1906 blev der på kongeteltets plads på Ørnebjerg afsløret en
mindesten til erindring om lejren og til minde om Frederik den VIII, der som kronprins
i 1874 og 1877 havde været kommandant
i lejren. Proprietær Krabbe på Hald var
initiativtager til dette mindesmærke.
Hvor rytterilejren dengang lå, ligger en del
af Dansk Røde Kors Folkekuranstalt, som
ikke mindst takket være overlæge Poul
Videbechs vidsyn, og hans utrættelige og
uegennyttige arbejde, er blevet en institution, der - med Lazaretlejren 1917-1920
som mellemled - vel nok tør siges at danne
bindeled mellem mindet om den gamle militærlejr og det nye fremvoksende Hald Ege.
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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
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

Ravnsbjerg IF
sparker udendørssæsonen i gang
Sneen ligger tyk og hvid, men kalenderen
siger forår, og så rykker fodbolden udendørs. Ravnsbjerg IF tæller en trofast skare
af medlemmer, men byder også nye spillere
velkommen på banerne ved hallen og Hald
Ege Skole, når udendørssæsonen sparkes i
gang. Trænere og træningstider se:
www.ravnsbjerg-if.dk
I et forsøg på at fastholde de ældste årgange
har fodboldklubben nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at undersøge
mulighederne for en udlandstur for U14 og
U15. Pt. går planerne i retning mod Rimini
i Italien med deltagelse i Blue Adria Cup i
skolernes efterårsferie i uge 42. Det er tanken, at spillerne i foråret og hen over sommeren påtager sig mindre opgaver, så de på
den måde selv bidrager økonomisk til turen.
Mere info følger senere.

Vestergade 3 · 8800 Viborg
tlf. 86 62 22 00
butik@elle-belle.dk

• Dansk producerede vinduer og døre til konkurrencedygtige priser
• Uforpligtende rådgivning, opmåling og tilbud
• Salg også til private
• Vi er gerne behjælpelige med montagen
www.viborgvinduet.dk • Tlf: 42 28 04 05 • mail@viborgvinduet.dk
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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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Dyrlæge

Hald Ege Party Crawl
Der er endnu få ledige pladser til Hald Ege Party Crawl
lørdag den 10. april
Ligesom sidste gang kommer du til at spise
en treretters menu i skiftende omgivelser.

Tilmelding til Marianne

Du kommer til at spise:
• forret,
• hovedret og
• dessert hos tre forskellige værter hver
gang med nye partygæster.

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.

(86638708 eller 28599690)

Efterfølgende mødes vi alle i Egekværnen,
hvor der spilles op til dans.
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)
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Hvorfor hænger den båd oppe i træet ved naturskolen?
(Svaret kommer i næste udgave af Hald Vind!)
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Orientering i Hald Ege
Af Søren Meldgaard Jensen

Med vores fantastiske omgivelser er det
oplagt at bruge naturen aktivt – den er
jo lige uden for døren! Det ligger lige for
at supplere aktiviteter på grønsværen og
i vores hal med udfordringer i skovens
kæmpe idrætsarena. De fleste bruger sikkert
allerede Egeskoven, Dollerup Bakker eller
Inderøen til gå-, løbe- eller cykelture.
Med baggrund i Hald Eges unikke placering
vil Viborg Orienteringsklub i den kommende
tid medvirke til at sætte fokus på orienteringsaktiviteter i området. Orienteringssporten foregår netop i naturens fremragende
fysiske læringsrum og kombinerer mulighed
for livslang motion og udvikling for alle aldersgrupper. Sporten giver alle mulighed for
at præstere og udvikle sig på egne forudsætninger – men også mulighed for at konkurrere og forbedre den fysiske formåen.
Når Kong Vinter slipper sit tag, og foråret
sætter ind, vil Viborg Orienteringsklub
medvirke til at gennemføre orienteringsaktiviteter for skolens børn og unge. Aktiviteterne kan forhåbentlig medvirke til at
grundlægge sunde motionsvaner og stimulere til at bruge naturen som legeplads for

hjerne og krop. Viborg Orienteringsklub vil
efterfølgende tilbyde mulighed for, at områdets børn og unge vil kunne starte samlet på
ungdomstræning. Træningen vil blive tilrettelagt således, at forældre og andre voksne
også vil kunne deltage i orienteringsaktiviteter i forbindelse med ungdomstræningen.
Den 2. juni 2010 afholder Viborg Orienteringsklub orienteringsløb i Hald Ege. Det er
et træningsløb og alle interesserede kan kvit
og frit deltage. Der vil være udfordringer
og tilbud til alle. Detaljer oplyses senere på
www.Haldege-orientering.dk. Det er også
muligt at prøve kræfter med sporten ved at
deltage i klubbens ordinære træningsløb. Se
nærmere på klubbens hjemmeside.
Endeligt er det klubbens håb, at der i løbet
af 2010 etableres faste poster i Hald Ege.
Posterne etableres i skoven som en del af
det landsdækkende projekt ”Find vej”. Det
vil være en mulighed for adspredelse på
løbe- eller gåturen. Samtidig vil det være et
godt redskab for idrætsundervisningen på
Hald Ege skole.
Læs mere på www.Haldege-orientering.dk
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Referater fra generalforsamlinger
Hald Ege Kulturforening – Torsdag den 4. marts 2010 i Egekværnen
1. Valg af dirigent
Søren Jul Kristensen blev valgt
2. Formandens beretning.
Marianne Højberg orienterede om de afholdte arrangementer i 2009.
Nytårstur med Steen Bonne Rasmussen, to
forestillinger med Limfjordsteatret, Hald
Ege Power Party, Affaldsindsamling, Øernes
Blues Band, foredrag om Grønland, Vestjysk
fortælleteater og Billy Cross koncert i samarbejde med Hald Ege Bryggerlaug. Niels
Bugges Kro og Hotel skal have stor tak for
et godt og konstruktivt samarbejde og for
deres store hjælp som sponsor.
3. Aflæggelse af regnskab
Helle Dideriksen fremlagde regnskab for 2007.
4. Fastlæggelse af kontingent
Det blev vedtaget, at kontingent er 20 kr. for
enkeltpersoner og 10 kr./husstand, hvis en
grundejer-, andels- eller lejerforening melder sig ind og betaler kollektivt kontingent.
5. Kommende arrangementer 2010
Marianne orienterede om allerede afholdte
arrangementer i 1. kvartal af 2010, blandt
andet Nytårstur og teaterforestilling med
Limfjordsteatret. Endvidere fortalte Mari-

anne om planlagte arrangementer i 2010,
blandt andet foredrag om Peru med Calle
Granholm den 18. marts, koncert med Artificial Brothers i Klubben den 19. marts, Hald
Ege Power Party den 10. april, affaldsindsamlingsdagen den 18. april og koncert med
Tim Lothar den 3. september. Det forsøges
at lave et foredrag om Liberia umiddelbart
før Tim Lothar koncerten.
6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
7. Valg af formand
Marianne Højberg blev genvalgt som formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Mogens Ditlev og Anne-Mette Ribe blev valgt
9. Valg af suppleanter
Michaela Kramb, Ole Søndergaard og Ole
Sietam blev valgt
10. Valg af revisor
Poul Erik Christensen blev valgt som revisor
11. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under dette
punkt

Egekværnen – Torsdag den 4. marts 2010 i Egekværnen
1. Valg af dirigent
Kirsten Mathiesen blev valgt
2. Formandens beretning
Mogens Ditlev orienterede om udlejninger i
2009 og om de investeringer der var foretaget i løbet af året. Der har i alt været over
220 udlejninger til så forskellige formål som
fester, møder, mandagsklub, bryggerlaug,
Hald Ege Efterskole, dans, koncerter foredrag og torsdagsspisninger. Investeringer
16

·

HALD VIND

har været: reparation af opvasker, indkøb
af scenepodier, nye vinduer i køkken og
vinduesåbnere til vinduer i salen. I 2010 håber vi at få råd til en ny bar, lysdæmper på
scenelys, udendørs bænke samt udskiftning
af fliser ved indgang.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Søren Jul Kristensen gennemgik regnskab..
I alt et mindre overskud for 2009.

4. Valg af formand
Mogens Ditlev blev valgt
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Jeppe Buus Nielsen og Søren Jul Kristensen
blev valgt
6. Valg af to suppleanter
Michaela Kramb og Kirsten Mathiesen blev
valgt

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Poul Erik Christensen blev valgt som revisor
og Peter Pinderup Sørensen blev valgt som
revisorsuppleant
8. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag
9. Eventuelt
Faste vedligeholdelsesopgaver til de faste
brugergrupper blev diskuteret

Grundejerforeningen
Nonbo – Bækkelund – Hald Ege
Snerydning
Der er vist ingen tvivl om at denne vinter har
været særdeles vedholdende hvad angår sne,
sne og atter sne. Derfor har det også været
en stort set umulig opgave at holde vejene
snefri, ligesom det har været i mange andre
villakvarterer i Viborg og omegn.
Vi har i grundejerforeningen et hold frivillige
”snemænd”, som virkelig har ydet en meget
stor arbejdsindsats, med at holde vores veje
og fortove farbare. Så stor tak for den brave
indsats, til jer frivillige snemænd!
De store snemængder har betydet at det især
har været vanskeligt, at holde fortovet på Egeskovvej ryddet. Der har simpelthen ligget så
store dynger af sne på begge sider af fortovet,
at vores traktor ikke har kunnet køre der.
Vi vil i bestyrelsen selvfølgelig evaluere
årets store snerydningsopgave og i den
forbindelse også overveje hvorvidt vores
materiel skal fornyes, så vi står bedre rustet
til en evt. ny snevinter.
Samtidig er der ingen tvivl om at en sådan
snerig vinter som i år, altid vil volde os problemer i forhold til snerydning. Men mon
ikke om der ikke går lang tid før vi oplever
en vinter magen til denne.

Som tidligere nævnt yder snemændene, et
stort stykke frivilligt arbejde og deres løn
er kun et symbolsk beløb, der kan dække
anskaffelsen af noget varmt arbejdstøj. Og
så selvfølgelig den taknemmelighed som vi
grundejere viser dem.
Sidst men ikke mindst vil jeg minde jer alle
om, at selv om grundejerforeningen tilbyder
snerydning af vores veje og fortov. Så er det
den udelukkende den enkelte grundejers
ansvar at fortov og vej, ud for grunden er
ryddet forsvarligt.
På vegne af grundejerforeningen
Toke Erslev, Egeskovvej 37

Container til haveaffald
Igen i år vil vi stille container op 2 steder i
byen.
De bliver placeret ved væksthuset og ved
flaske- og papircontaineren på Teglgårdsvej.
Vi henstiller til, at alle vil respektere at der
kun smides haveaffald i containerne.
Containerne vil stå fremme i perioden

fredag d. 11/6 til mandag 28/6.
Venlig hilsen Grundejerforeningens bestyrelse
Spørgsmål vedr. container:
Bjarne Lund, Tlf. 86 63 86 51

MARTS 2010

·

17

En rigtig vinter
Nu er vi igang med en vinter som i gamle
dage, hvor snedriverne er så høje som hækken omkring haven, og når man har fortalt
sine børn om det, har de hver gang svaret,
" er du nu sikker på, at det ikke var så høje
som huse?". Nå men ihvertfald varede vinteren dengang hele kalendervinteren, og det
har denne jo også gjort.
Vi startede med snerydning d.16. december
2009, og nu er vi medio februar 2010, og vi
har ialt været ude med traktorerne 30 gange,
så det har været en dyr vinter for grundejerforeningen, både til dieselolie, strøsand og
ikke mindst vedligehold og reperationer af
traktorer, hvor vi kulden til trods ikke har
haft startproblemer endnu i år, hvilket helt
sikkert skyldes, at vi nu endelig har fået
en god garage i det gamle pumpehus ved
byens vartegn, vandtårnet.
Der er så kun en ting, som vi er kede af, og
det er at vi ikke har kunnet rydde sne så godt
som vi gerne ville, specielt fortovene på Egeskovvej, Teglgårdsvej og Brinken, ikke desto
mindre har mange af byens beboere givet
udtryk for glæde ved vores hyppige besøg
på vejene. Allerede i januar måned var der
kommet så meget sne, at snevoldene langs
fortovene blev så høje, at kosten på traktoren

18
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ikke længere kunne slippe af med sneen,
hvilket betyder, at sneen bliver kørt med
kosten rundt, så der efter traktoren er lige så
meget sne som foran, men et større problem
er dog ,at traktoren, kører fast. En anden ting
er, at der ofte er biler parkeret på vejene langs
fortovene, og så er der i de fleste tilfælder kun
dårlig plads til traktoren, og såfremt vi så
fortsætter på fortovet, er det med risiko for at
kunne skride ud og ramme bilen, hvilket jo
er at påføre grundejerforeningen erstatningskrav, hvilket vi meget nødig vil, da snerydningen er et tilbud fra grundejerforeningen til
byens borgere, men ansvaret for overholdelse
af snerydningsloven i forhold til offentlige
myndigheder er og bliver den enkelte grundejers. Snerydningsloven kan hentes på: www.
retsinformation.dk gå herefter ind på"danske
love" og find nr 391 af 22/05/2008.
Nu ser vi så frem til et snarligt forår, hvor vi
når sneen er væk skal have renset vejene og
fortovene for sand, der er jo adskillige tons
spredt ud over hele byen.
Vi er så tre raske og rørige snemænd, som
på denne måde vil sige tak for denne vinter,
vi ses igen til næste vinter
Venlig hilsen Frode, Knud Erik, og Finn

Hald Ege – Hel Ren
Affaldsindsamling i Hald Ege den 18. april 2010
Den 18. april arrangerer Hald Ege Kulturforening i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening affaldsindsamling i
Hald Ege og skovene omkring Hald Ege
Vil du hjælpe med 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,
så mød op ved forsamlingshuset Egekværnen søndag den 18. april.
Programmet for dagen er
Vi starter med gratis kaffe og rundstykker kl. 9 i Egekværnen:
Affaldsindsamling fra 9.30 til 11.30
Kl. 11.30 er der gratis pølser, sodavand
og øl til indsamlere
Kl. 11.45 er der uddeling af præmie til
vinder blandt indsamlere
Alle i Hald Ege og omegn inviteres hermed til at deltage i affaldsindsamlingen.

•
•
•
•
•

Hald Ege Kulturforening har etableret samarbejde med Hald Ege Skole og Hald Ege
Efterskole, Klubben i Hald Ege og begge
børnehaver i Hald Ege, som deltager aktivt i
dette års affaldsindsamling og kampagne.
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 – Hel
Ren og Hald Ege – Midtjyllands reneste by
Kom og vær med i denne festlige dag, hvor
også Hald Ege Samlingen er åben og hvor
der er gratis entre. Det er også muligt at
komme ind i Egekværnens bibliotek og låne
gode bøger – uden afleveringsfrist.
Hald Ege Kulturforening/Egekværnen vil
sørge for at der er affaldssække til udlevering. Hvis du selv husker et par handsker,
så vil det hjælpe meget.

Vi ses søndag den 18. april.
Se også omtalen på www.haldege.dk

Nedbrydningstider
Affaldet forsvinder – men det tager lang tid!
Når affald smides i naturen, kan der gå
mange år, før det forsvinder af sig selv. Smider du for eksempel en sodavandsdåse fra
dig i dag, kan den nemt stadigvæk ligge der
om 60 år! Til den tid vil du være pensionist!
Affaldet kan altså ligge i naturen i meget
lang tid. Også derfor er det vigtigt, at vi
allesammen sørger for, at affaldet smides i
affaldsstativer eller skraldespanden derhjemme – og ingen andre steder.
Hvor lang tid er affald om at blive nedbrudt
i naturen?
Appelsin- og
bananskræller
Aviser
Cigaretskod
Tyggegummi
Malet træ
Materialer i nylon
Aluminiumsdåser
Plastikposer
Glasflasker

2 - 5 uger
3 - 12 måneder
1 - 5 år
5 år
13 år
30 - 40 år
10 - 500 år
100 - 1.000 år
4.000 - 100.000.000 år
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ISO 9001 certiﬁceret
• VVS

Hald Ege El-forretning

• Blik

v/ Torkild Nielsen
Teglgårdsvej 4
Hald Ege

• Ventilation

Tlf. 86 63 80 80

• Industri og miljø

• Sprinkler
• Automatik
• Fjernvarme

• Totalløsninger

86 62 36 66

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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Ny karateklub i Hald Ege

Hald Vind

Indlæg til næste nummer skal afleveres

senest
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
fbroendum@grundfos.com
Simon Olling Rebsdorf
Bøgevænget 7
8680 2714
parsimon@mac.com
Gerda Skytte
Nonbo Hegn 14
8663 8999
gerdaskytte@gmail.com
Mikael Ole Hagen
Nonbo Hede 10
8663 8094
Mikaelolehagen@hotmail.com
Hanne Drongesen
Nonbo Dal 19
8663 8019
hanne.d@nypost.dk

tirsdag den 25. maj 2010.
Indlæg skrives på computer og afleveres i
Word-format (eller lignende). Billedmateriale vil vi gerne have i original, helst digitalt.
Er det digitalt, så giv os kun den oprindelige
fil; er det papirbilleder, så vil vi gerne låne
dem, så scanner vi selv.
Har du kun digitale billeder, tegninger eller
clipart, så skal de vedhæftes i en e-mail som
selvstændige filer, med kildeangivelse. Forfatteren er ansvarlig for ophavsrettigheder
på fotos/tegninger, der leveres til artikler.
Vigtigt: Billeder eller illustrationer anbragt
inde i et Word-dokument kan ikke bruges.
PDF-dokumenter optages kun efter forudgående aftale.
Du skal ikke bruge tid på at sætte artiklen
op, da vi alligevel laver layoutet om, når
bladet sættes op til tryk.
Ring evt. til Gerda og hør nærmere om det
tekniske, hvis du er i tvivl – inden du sender materiale til til os.

Annoncer og tryk:
Egetryk
Kim Pedersen
Jens Baggesens Vej 39
8200 Århus N
8663 7888

NYT:
Send kun artikler til: haldvind@gmail.com

kp@egetryk.dk

Ca. den 15. juni 2010.

Hald Vind er afhængig af bladets læsere,
annoncører, sponsorer og skribenter.
Bladet uddeles gratis til alle husstande i
Hald Ege, Nonbo-bydele og Bækkelund.
Hald Vind udgives ﬁre gange om året i
månederne marts, juni, september og
december.
Oplag: 650 ekspl.

God læselyst!

Vi forventer – og håber – at næste nummer
af Hald Vind er på gaden

Hvis man kommer forbi Hald Ege Hallen onsdage mellem kl.18 og 19:30 vil man
sandsynligvis høre høje ”Kiai-råb” fra den
lille sal. I januar startede Viborg Karate
Skole nemlig træning i Hald Ege.
Det var en gammel drøm, der gik i opfyldelse for Michael Lange, da han startede
klubben.
-Jeg har i 20 år trænet Goju Ryu Karate og
de sidste mange år fungeret som instruktør i
Silkeborg og Rønde. Nu var det simpelthen
på tide at få min egen klub, siger Michael
Lange, der bor med sin familie i Ravnstrup.
-Det var helt naturligt, at klubben skulle
ligge i Hald Ege. Lokalerne i hallen var
rigtig gode, og så planlægger jeg at flytte til
Hald Ege med min familie, så snart vores
hus i Ravnstrup er solgt, fortæller Michael
Lange, der er far til to drenge på Hald Ege
Skole.
Klubben i Hald Ege er kommet godt fra
start. Der er nu 14 til hver træningsaften.
Medlemmerne er fra 15 til 50 år, og det er
både kvinder og mænd.
Det er træning med højt humør og sved på
panden. Systemet hedder Okinawa Goju
Ryu. Det er traditionel japansk karate – altså
karate uden fuld kontakt. Systemet trænes
i 43 lande og har medlemmer i hele verden.
Det er karate, der giver god kondition, bedre balance og koncentration. Og så er karate
en optimal måde at lære selvforsvar på.
-Det er klart, at vi begynder helt fra bunden
i den nye klub. På en typisk træningsaften
varmer vi godt op, og så går vi i gang med
at træne parader og slag og ”kata”, der er
en slags skyggeboksning, fortæller Michael
Lange.
Til juni er de nye medlemmer så dygtige, at
de kan komme til graduering, så det hvide
bælte kan få sin første farve. Planen er at
medlemmerne til juli får tilbuddet om at

komme på international træningslejr i København med verdens bedste instruktører.
Man kan læse mere om Hald Eges nye karateklub på www.karateviborg.dk eller ringe
til Michael Lange på tlf. 51245060

Hald Vind

Så kom vinteren til Hald Ege i december og har i skrivende stund stadig ikke sluppet sit
tag!!!
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