
Hjarbæks lokale blad December 2017



Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse 
Borgmester: Kaj-Lykke Larsen Bavnevej 13 20 19 60 93 kaj-lykke@live.dk
Sekretær: Ulla Wang Hjarbækvej 7 41 40 74 52 uwang7@gmail.com
Kasserer: Arne Jensen Hjarbækvej 8 86 60 31 41 mail@butik-remme.dk
Blad, web: Søren Schou Hjarbækvej 19 40 19 23 10 nummer19@mail.tele.dk
Medlem: Tina Nikkel Bavnevej 7 40 94 91 94 nikkelto@gmail.com

Redaktion (ansvarshavende) vedr. »Sprøjten«
Økonomi: Karen Kvist Strandvejen 4 86 64 26 94 kvist.bent@godmail.dk
Redaktør: Tina Rømer Bavnevej 10 20 26 40 11 tina@timedesign.dk

Indlæg til bladet mailes til: tina@timedesign.dk eller afleveres på Bavnevej 10.
Indlæg modtages gerne elektronisk. Billeder bedes vedhæftet separat.

Næste deadline: 
20. februar 2018.

Sprøjten husstandsomdeles i Hjarbæk by, i sommerhusområdet på Svanevej, 
Strandhaverne, Gormendal og i Vorde by.

Hjarbæk Sprøjten udkommer 4 gange årligt i et oplag på 325 stk.

Web-redaktører:
Webmaster: Tina Rømer tina@timedesign.dk
Co-webmaster: Inge Schou nummer19@mail.tele.dk

Forside: Vi fortsætter fotoserien 'Hjarbæk fra andre vinkler'. Her ses Hjarbæk fra Kvols på en 
klar og råkold novemberdag. Foto: Tina Rømer

Udlejning af Borgerforeningens telt

Borgerforeningens telt (ca. 5 x 8 m) kan udlejes til foreningens medlemmer 
for 200,- kr.

Teltet kan kun bookes for indeværende år (næste år kan bookes fra 1. januar), 
og kun hvis Borgerforeningen fortsat vælger at eje et telt og ikke selv skal 
benytte det.

Teltansvarlig og booking: Kaj-Lykke Larsen, 20 19 60 93.



Indkaldelse til 

GENERALFORSAMLING
i Hjarbæk Borgerforening

mandag den 21/2 2018 kl. 19.00
i Sejlklubbens lokaler

                  Dagsorden
 
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af skriftfører
  3. Formandens beretning
  4. Kasserens beretning
  5. Fastsættelse af kontingent
  6.  Forslag til vedtægtsændring §2 (se næste side)
  7.  Indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen
   På valg er: Kaj-Lykke (modtager genvalg)
    Søren (modtager genvalg)
    Arne (modtager ikke genvalg)
  9. Valg af suppleant til bestyrelsen
   På valg er: Ole Rømer (modtager genvalg)
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
   På valg er: Revisor, Erling Hansen (modtager genvalg)
     Suppleant, Jesper Bak (modtager genvalg)
  11. Eventuelt

Indkomne forslag afleveres til Ulla Wang (uwang7@gmail.com) 
og skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. februar 2018.



JULEBANKO
MANDAG DEN 4. DECEMBER KL. 19.00

PÅ HJARBÆK KRO
PLADER 20 KR./STK

I pausen kan der købes gløgg og æbleskiver

Alle er velkomne

Arr. Borgerforeningen



Sprøjten ønsker alle vore læsere god jul og godt nytår

Kontingent for 2018
Så nærmer tiden sig for indbetaling af kontingent 
til Hjarbæk Borgerforening for det kommende år. 

Girokortet er jo erstattet af alm. bankoverførsel, 
så husk at angive tydelig navn og adresse på 
indbetaling via bankoverførsel.

Husstand: 200,- årligt
Enlige: 100,- årligt
Passivt medlemsskab: 100,- årligt

Borgerforeningens bankkonto 
i Nordea er:
Reg. nr.: 9255
Konto-nr.: 0727 503 978

PS: Det er til stor hjælp for 
kassereren, hvis indbetalingen 
først sker efter 1. januar.

Sker indbetalingen i rimelig 
tid inden generalforsamling, 
kan man være heldig at få
udleveret medlemskort 
denne aften 



Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg · Tlf. 86 62 72 22 · www.mathias-menswear.dk



En lille fortælling
December. Der skulle samles ting til juledekorationer. Gran, mos, kogler og røde 
bær. Nu manglede jeg kun de røde bær. Hov, hvad var nu det? Der var noget 
ekstra klar rødt, men nu var det væk? Nå, jeg må have set forkert, tænkte jeg.
 Men nej, det gentog sig! Lige med ét så jeg hende, en lille genert 
koglenisse med brune vanter for munden. Vi smilede til hinanden, hun lo.
En forsigtig kalden bag mig afslørede efter lidt søgen endnu en koglenisse. En 
lille mand med grøn hue. Og vips, var de væk begge to!
Siden så vi dem jævnligt alle vegne. Naturligvis blev vi glade, da vi så, de havde 
bygget bo nede ved vejen. De elsker gemmeleg.
 Sidste sommer mødte jeg en klog lille dreng. Han talte med nisserne. "I skal 
ikke være bange, nu kommer der nogle voksne, de gør ingenting." Vi talte lidt 
om de to nisser og han kiggede på mig med undrende øjne. "Jamen, ved du det 
ikke? Der findes mange flere nisser i skoven! De er bare ikke så modige som de 
to. De gemmer sig og viser sig kun for børn".
 Til Jul kommer der fint besøg!!  Ester Bro, Alpedal



I år er der jo kommet flere nye borgere i byen, som ikke kender vores nytårs-
tradition. Derfor beskrives den lidt mere udførligt – men er der stadig noget, 
som er uklart, gælder det bare om at spørge.

Vores hyggelige tradition starter ved Træet – eller hedder det Træstubben nu? 
Starten går i hvert tilfælde kl. 13.00. Husk at være iført varmt tøj, travesko, hund 
i snor og tag gerne eventuelle nytårsgæster med. Det er også tilladt at tage en 
”lille ting” med i rygsækken.

Første stop er ved Frøkjær, hvor Eva i år vil underholde med ”ISLANDS HEST” 
– jeg er selv meget uvidende om emnet, men ved at det bliver en passion for 
mange, når de først har prøvet at ride på en af slagsen. Når Eva har beriget os 
om emnet, vil Villys Foderbrædt stå klar med varme pølser og en tår øl.

Således mættede af både hest, gris og humle traver vi videre til Vorde, hvor Pia 
og Jesper står klar i haven med Glühwein/Glögg, som kun Pia kan lave den. 
Når vi har tømt gryden og ønsket alle fremmødte ”Vorde’re” godt nytår, går 
turen hjemover igen: Enten direkte ad Bavnevej eller over strandengen med slut 
i skuret på havnen, hvor Hjarbæk Borgerforening ønsker godt nytår og tak for 
det gamle med en kasse øl.

Denne rute har været benyttet i rigtig mange år (jeg har slet ikke tal på det); 
men jeg kan huske et enkelt år, hvor vi gik ”avet om” for at besigtige Alpedals 
nye tilbygning. Så hermed en advarsel til næste år: Hvis de sidste detaljer 
falder i hak, skal vi næste år igen gå turen modsat for på vejen at aflægge 
besøg ved en spændende bygning på Gormendal…
 Inge

NYTÅRS-GÅTUREN 2017

Arkivfotos



Vi vil i år prøve at lave en indsamling til nytårsfyrværkeriet på 
havnen. Det indsamlede beløb vil blive brugt til indkøb af 
kvalitetsfyrværkeri, som Kirsten Sørensen har lovet at futte af 
på betryggende vis.

Praktisk info
Indsamling hos Gitte Bak, gerne mobile pay på 21497972, eller 
penge i postkassen Hjarbækvej 33, husk navn og mærk betalingen 
med 'Fyrværk'.
Valgfrit beløb, dog minimum 50 kr.
Sidste indbetaling den 20. december.
 
Det kæmpe nytårsbrag vil ske efter midnat kl. 00:20, 
så skulle alle kunne nå det.
 
Forbindtligst
Gitte Bak og Kurt Herløv

Fælles nytårs-
fyrværkeri på molen

Molen 1/1 2018



danbolig Bent Kohls sælger Viborg
og omegn

Står du og skal til at skifte bolig, så hjælper vi dig trygt videre .
Vi er et kompetent hold på 7 medarbejdere, som alle vil sørge for at gøre din oplevelse god og nem

- hvad enten du skal købe elle sælge en bolig gennem os.
Ring 70 250 222 eller besøg os på Nytorv 2 i Viborg.

DET ER ALTID FRISK KAFFE PÅ KANDEN!

danbolig Bent Kohls
Ejendomsmægler & valuar, MDE · Nytorv 2, 8800 Viborg · Tlf. 70 25 02 22 · viborg@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Vine fra Frankrig, Italien, Chile og Portugal.
Vinsmagning · Vingaver · Specialiteter

Dyr eller billig vin – men altid den bedste vin til prisen.

Du er altid velkommen til at kontakte os og aftale et besøg 
– kom og nyd vores udsigt og se vore gode vine.

Med venlig hilsen
Jens Dalsgaard

Nørresiden 11 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup · Tlf. 86 62 24 55
hjarbaek@vinhus.com · www.hjarbaekvinhus.dk

  



Sæt X i kalenderen 20. april

Oprydning på Stejlepladsen
Mød op til den årlige oprydningsdag, hvor vi slutter med en hyggelig gang 
pølser fra grill og så’n. Medbring gerne haveredskaber, trillebør, motorsav 
og lign. Vi starter kl. 16.
 Mvh. Bestyrelsen

Fastelavn
Hjarbæk Borgerforening inviterer byens 

udklædte børn og børnebørn med forældre og bedsteforældre 
til tøndeslagning og fastelavnsboller

Søndag den 11. februar kl. 14.00 
på Hjarbæk Kro

Arrangementet er gratis.
Tøndeslagningen foregår udendørs, så husk påklædning efter vejret.

Tilmelding til Ulla (uwang7@gmail.com)



MARKEDSFØRING AF DIN VIRKSOMHED
KAMPAGNER FOR DIT PRODUKT
DESIGN AF DIN KOMMUNIKATION

Reklame og markedsføring med bagtanke
Jeg kan hjælpe dig, hvad enten du har brug for en langsigtet, 
strategisk funderet markedsføring eller bare skal have løst 
en reklame- eller kampagneopgave her og nu. 
Og du kan få præcis den løsning, du behøver: 
tekst, design, web, tryk og produktion.
Ring 40 76 51 54 eller se mere på www.zacho.co

LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00

Støt Sprøjtens annoncører
– de gør det muligt at lave dette blad!



Julemanden
tænder juletræet

Søndag den 3/12 kl. 16 (1. søndag i advent)

Kommer han 

mon sejlende 

i år??

Kom til denne hyggelige eftermiddagsstund i skumringen 
med varm kakao, gløgg og æbleskiver til børn, forældre og bedsteforældre

Gratis og alle er velkomne 
– gerne med gæster og masser af børn

Hjarbæk Borgerplan
Det er blevet tid til, at vi skal have revideret Borgerplanen for vores by. Arbejdet 
med Borgerplanen bliver én af de store opgaver, vi som borgere skal hjælpe 
hinanden med i året, der kommer. Når vi kigger i Borgerplanen og ser på hvilke 
ændringer, der er lavet i vores by siden Borgerplanen blev vedtaget i 2010, er det 
tydeligt at se, at Planen har sin berettigelse. Det er positivt at se, hvor mange af 
forslagene, der allerede er indfriet til gavn for borgerne i byen. 

Vi er som bestyrelse glade for at Viborg Kommune har taget borgernes forslag 
seriøst og indfriet flere af vores forslag. Som sagt er det blevet tid til at arbejde 
videre og se på hvad der giver mening, her 7 år efter den blev lavet. Det bliver 
spændende at se nærmere på, om udviklingen af vores by er gået som forventet 
og interessant sammen at blive klogere på, hvad fremtiden kalder på af nye 
initiativer? 

Bestyrelsen indkalder til opstartsmøde af en revidering af Borgerplanen i det nye 
år – følg med på træet, da datoen endnu ikke er fastlagt.
        Bestyrelsen  





✁
Klip ud og hæ

ng op

Deadline for næste blad: 20. februar 2018
Deadline for opgavesider: 20. december 2017

Dato Arrangement 
3/12 Juletræstænding på havnen kl. 16

4/12 Julebanko, Kroen kl. 19

31/12 Nytårsgåtur, Træet kl. 13

26/1 Fællesspisning kl. 18 (Sejlklubbens lokale)

11/2 Fastelavn/tøndeslagning på kroen kl. 14

12/2 Sidste frist for at aflevere forslag til generalforsamling

21/2 Borgerforeningens Generalforsamling 2018 kl. 19.00

20/4 Oprydningsdag på Stejlepladsen, start kl. 16

Hjarbæk  
Kalenderen 

Vinter 2017/2018



Områdets største butik med alt, hvad du behøver … 

Stort sortiment i:
Fersk kød og pålæg · Friskt brød · Mejerivarer · Kolonial · Grønt · 
Øl/vin/vand · og meget mere …

Derudover har vi håndkøbsudsalg og postbetjening.

Kundevenlige åbningstider: Alle ugens dage kl. 8 - 19.



•	Man	forbrænder	flere	kalorier	ved	at	sove	end	ved	at	se	TV.

•	Det	største,	registrerede	snefnug	faldt	i	Montana	i	1887,
 og var 30 cm bredt.

•	En	person	går	i	gennemsnit	det,	der	svarer	til	3	gange	rundt	om	
 jorden i løbet af livet.

•	Man	kan	ikke	snorke	og	drømme	på	samme	tid.

•	Der	findes	i	snit	7,2	personer	akkurat	som	dig	på	kloden.

•	Saturns	massefylde	er	så	lille,	at	den	ville	flyde	i	vand.

•	Jorden	er	den	eneste	planet,	der	ikke	er	opkaldt	efter	en	gud.

•	Menneskets	lårknogle	er	stærkere	end	beton.

•	Du	er	1%	lavere	om	aftenen	end	om	morgenen.

•	Donald	Trump	har	engang	forsøgt	at	varemærkebeskytte	
	 sætningen	'You’re	fired'	('Du	er	fyret').

Vindere fra sidste blad:
Tak for besvarelserne. Husk at udfylde med navn, ellers kan der ikke overrækkes 
en præmie :-) Notarius Kvisticus udtrak de heldige vindere, stort tillykke til:

Juniorsiden: 2 heldige denne gang, som kan godte sig med slikposer: 
Bertram, Strandvejen 9 og Sylvester, Hjarbækvej 15
Voksensiden: Freja og Vivi, Nørresiden 5, som kan smovse chokolade

Hvor heldig er jeg, at jeg har noget, 
der gør det at sige farvel så svært.

– Peter Plys



 
 
 
 

 

Butik Remme 

Luksus til hverdag 
 

Gårdhavecafe – Bed & Breakfast 
 
 

Kunsthåndværk, brugskunst, fine ting til haven, 
delikatesser og gaveartikler i høj kvalitet 

 
Ved godt vejr er der åbent i 'Den hemmelige Cafe' i Gårdhaven 

 
 
 

 Vi har åbent: Fredag: 14-18                                                                         
                                                                         Lørdag-søndag: 10-18  

                       Samt alle skolefridage 
 

Hjarbækvej 8/Søndersiden 
Hjarbæk 

8831 Løgstrup 
Tlf: 4027 3141 

www.butik-remme.dk  
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 2017Fællesspisning
Fredag den 26. januar kl. 18.00 er der 
fællesspisning i Sejlklubbens lokaler.

Menuen er endnu ikke fastlagt, men 
kuvertprisen bliver ca. 50,- pr. person. 
Børn halv pris. Øl, vin og vand sælges til 
yderst rimelige priser. 

Menuen tilberedes af Herta & Villy, 
Connie & Peter og Ester & Niels Peter.

Tilmelding til Connie på 20 96 38 27 / 
conniehjarbaekvej6@gmail.com
L  senest 12. januar 2018 M



Alle tiders campingplads!

Se mere på www.hjarbaek.dk

Minigolf 20,-

Festlokale 1500,-

Børnefødselsdage 
ved grill/udekøkken 

500,-

Swimmingpool 25,- 
om dagen

Pizza 55,-
Bestil gerne i forvejen 

på 22 13 15 00

Gl. dags isvaffel

Stor legeplads med 
masser af sjov



Navn: ................................................................................................................

Adresse: ...........................................................................................................

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12, så er du med 
i lodtrækningen om en stor pose slik (Værdi 40-50 kr). 

✁

JuniorSIDEN
Kan du finde de 5 fejl?

Vi udtrækker den heldige vinder inden jul!

Løsning på rebus:...............................................................................................



✁

Navn: .......................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12, hvis du vil være med 
i lodtrækningen. Præmieværdi ca. 200 kr. Udtrækning inden jul!

Go’ røv der...!
Der er mange fordele ved at bo i Hjarbæk, og her er nogle af bagdelene.
Du skal trække streger og matche den gode røv med det rette garn 
– hvem har for eksempel iklædt sig en lille juletrusse til lejligheden?? 
Vi har hjulpet lidt ved at skrive navnene – godtnok som anagram.

Jeg vil gerne vinde (sæt kun ét kryds):
     1 fl. rom         1 fl. whisky          2 fl. rødvin         Chokolade

✯ ✯ ✯
Flotte præmier!

✯ ✯ ✯

YTTJE TREHEME DISANE

TAGRIM HANHAN IVVI



Jeg vil gerne vinde (sæt kun ét kryds):
     1 fl. rom         1 fl. whisky          2 fl. rødvin         Chokolade



Hjarbæk Kro

v/ Jannie og Erland, Sandie og Troels Pedersen

Søndersiden 2 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup
Tlf. 86 64 20 24

www.hjarbaekkro.dk

Nytårsmenu

375,-
Bestil senest 

27/12


