
Hjarbæks lokale blad Juni 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

Sprøjtens mailadresse er: tina@timedesign.dk
Indlæg modtages gerne – helst elektronisk. Billeder bedes vedhæftet separat.

Næste deadline: 
24. august 2017.

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: Europatouren kom til Hjarbæk. Foto: Ole 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.
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Arrangører:

Lørdag 17. juni
På Stejlepladsen

Festpladsen åbner kl. 12.00
Levende musik (bl.a irsk folkemusik) 

Masser af boder og aktiviteter

Firkamp mellem Hjarbæk, Kvols, Knudby og Kølsen/Vorde 

med tovtrækning over bækken, skigang, pudekamp m.m.

Velassorteret ølvogn · Grillpølser · Kaffe og kage

Aktiviteter: Det Muntre Køkken · Gæstesejlads · Sømslåning · Knob

Fiskedam · Ansigtsmaling og meget andet

Kl. 18: Lækker grillmenu fra Slagter Storm

Arrangører:

Grill-selv kl. 18.00
Vi slutter dagen med grill-selv.

Medbring selv dit kød til grillen og tilbehør.

Program
Boderne åbner kl. 12.30.

Irsk folkemusik fra kl. 14.00.

Forskellige konkurrencer i løbet af dagen.

Hvem vil hjælpe?
• med en kage til kaffen i boden

• med indpakkede præmier til fiskedam

• med oprydning

BODERNE VIL VÆRE
ÅBNE HELE DAGEN:

Det muntre køkken 
Fiskedam  · Søm islåning

Salg af øl, vand og grillpølser

Forskellige konkurrencer
Irsk folkemusik

Hjarbæk 
Sjægtelaug

Kæmp for din by
og tilmeld dig til 
firkampen her: 

ib@langmach.dk
30 30 34 07
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Erling Rask er en ægte singer og songwriter 
der laver sine egne tekster og melodier. Det er 
efterhånden blevet til mange sange og cd udgiv-
elser. Flere af sangene har ligget nr. 1 på diverse 
hitlister.

Erling er en ironisk – men kærlig portrættør. Hans 
skæve synsvinkler og ordspil i sangene fortæller 
om små glimt i hverdagen.   

Det hele startede med Erling Rask Band, hvor 
Henrik Koitszch var leadguitarist. Henrik havde 
forinden været på Europaturne med det ameri-
kanske band Womack and Womack, så det var 
et scoop for Erling at få Henrik Koitszch med i 
sit band. Det blev til mange jobs på festivaler og 
større spillesteder. Nu har de fundet sammen 
igen. Ikke som band, men som duo, og med Hen-
rik som den farverige guitarist, har Erling’s tekster 
og melodier fået et helt andet intimt udtryk.Erling Rask kan bl.a. opleves til havnefesten.

Yin Yoga på Stejlepladsen
Kom og vær med om mandagen kl. 17.30

Fra mandag den 29/5 kan du gå til Yin Yoga på den grønne plæne foran kroen med 
udsigt til fjorden. Vi træner hver mandag t.o.m uge 35, så længe der er tilslutning nok. 
Alle fra 16 til 100 år kan være med, mænd og kvinder, øvede, uøvede og engangs-
deltagere. Pris pr. gang 60,- kr. Ved dårligt vejr rykker vi ind i Kroens pavillon. 
Jeg glæder mig til at se dig.

Kærlig hilsen Hanne HanneH.dk - krop og velvære
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V I S E A F T E N  i  H J A R B Æ K

Der er igen lagt op til en hyggelig og fornøjelig aften, hvor du kan 
få rørt stemmebåndet og få luftet din indre visesanger 

sammen med sangglade mennesker. 

I samarbejde med Viborg Sejlklub har Hjarbæk Borgerforening 
arrangeret en aften med Visens venner i Kjellerup, som kommer til 

Hjarbæk og optræder på pladsen ved Sejklubben torsdag d. 20. juli.

Der bliver her rig mulighed for både at lytte og deltage i den fælles 
visesang. Hele arrangementet starter kl. 19.30 og slutter ca. kl. 21.00.

Arrangementet er GRATIS. Øl og vand kan købes.
Arrangementet er åbent for alle.

Arrangør: Viborg Sejlklub & Hjarbæk Borgerforening

Ja, kom og syng med når Hjarbæk Borgerforening 

og Viborg Sejlklub indbyder til viseaften 

torsdag den 20. juli kl. 19.30 i Hjarbæk



6

Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg
Tlf. 86 62 72 22

www.mathias-menswear.dk
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Lørdag d. 29. april havde vi besøg af et internationalt cykelløb på Europa-touren. 
Med hele 198 tilmeldte ryttere blev der nok at se på.   
   
Heldigvis var der ingen styrt – til trods for svinget med 150 grader og service-
biler, der var tæt på ladens væg.     

Borgerforeningen havde i dagens anledning fået stillet teltet op i indkørslen til 
Hjarbækvej 9, og det blev til nogle festlige timer med salg af fadøl og grillpølser. 
Og der var måske næsten flere tilskuere her i Hjarbæk end ved målstregen i 
Viborg. 

Tak for den fine opbakning, det er skønt med opbakning når der sker noget i 
byen, og tak til de mange hjælpere.
 /Bestyrelsen

Europatouren kom til Hjarbæk

Fotos: Ole Rømer.
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Hjarbæk Kunstudvalg arrangerer i forbindelse med kunstugerne en 

Kristian Lilholt koncert
i Vorde Kirke onsdag den 2. august kl. 19.30
Kristian Lilholt Trio vækker glæde og begejstring overalt med deres varme og 
underholdende koncerter.

Kristian Lilholt har gennem 40 år spillet på et meget højt niveau. Det er lev-
ende og meget smuk musik, der breder sig fra instrumentalmusik, til LAND en 
rejse gennem Danmarks årstider i musik, samt til STILLE FLYDER LIVET en 
bys historie fra istid til nutid og til ”liggestols-koncerterne ”KUR UDEN ORD”. 

Kristian fyldte 60 år i 2016, og i den forbindelse har han udgivet en superflot 
og rigt illustreret bog med nye sange og ny instrumentalmusik. Mange af 
Kristians tekster handler om livet og hverdagen. 

Trioen Kristian Lilholt, Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen leverer en 
levende og underholdende musikaften. Lasse mestrer div. instrumenter, 
Ida synger med sin smukke stemme, og så er der Kristian, der har lavet 
musikken, teksterne, spiller, synger og fortæller/snakker med publikum.

Det kan kun blive en god aften.

Billetsalg hos Butik Remme. Pris: 150 kr.   
Bestilling på 86603141. Mobilepay: 40273141
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Skt. Hans 
på Stejlepladsen
Borgerforeningen har besluttet at genoptage en gammel 
tradition – nemlig at fejre Skt. Hans på Stejlepladsen. 

Aftenen starter kl. 19.00 med snobrødsbagning og salg 
af pølser og vand/øl. 

Kl. 21.00 tændes bålet, hvor der vil være en kendt 
båltaler samt fællessang.

Alle er velkomne – og husk snobrødspinde, hvis I vil bage 
snobrød. 

Borgerforeningen sørger for dej og godt vejr 
– MEN HVEM SØRGER FOR HEKS?
Kontakt Ulla på mobil 41 40 74 52, hvis du/ I er årets 
heksemagere.

Vel mødt
Borgerforeningen

P.S. Grene til bålet er meget velkomne! Men ikke gamle 
dæk og køkkener!
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Aftaler for 2017 mellem 
Viborg Sejlklub 
og Hjarbæk Borgerforening
Det frugtbare samarbejde mellem de to klubber har ført til nedenstående aftaler.

Skt. Hans
Hjarbæk Borgerforening har i 2017 valgt at lave deres eget Skt. Hans bål på den 
gamle plads ved stranden syd for kroen. Hjarbæk Borgerforening skal sørge for 
skiltning, så folk udefra kan finde de to Skt. Hans bål.

Græsslåning
Hjarbæk Borgerforening (Jørgen Hansen) slår græsset for Viborg Sejlklub på 
plænen foran klubhuset, ud mod Strandvejen, samt Æblehaven. Der skal ikke slås 
på skråningen ved Æblehaven. Udgifterne deles ligeligt mellem de to foreninger. 
Når masterne er ude af sejlklubbens masteskur, kan Hjarbæk Borgerforenings 
havetraktor få husly her. 

Leje af Viborg Sejlklubs lokaler
Hjarbæk Borgerforening kan benytte Sejlklubbens lokaler til 4 arrangementer 
om året. Selvfølgelig mod betaling. Det er Borgmesteren, der på vegne af Borger-
foreningen, laver aftaler i forhold til de enkelte datoer med Oluf Nørgaard.

 /Bestyrelsen

NYT: 

Rock, folk og rul på Hjarbæk Camping 
den 9.6.17 kl. 19.30-23.00
med Five Live og The Dollerups 
– to eksklusive lokalbands (bl.a. med kendte Hjarbæk musikere)
Se mere på side 15 her i bladet!
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Kom med på besøg 
hos keramiker

Laila Rask 
Petersen
Der venter en særlig oplevelse hos Laila. 
Hendes lille sted (hjem) er en stor installa-
tion, fyldt med forskellige oplevelsesrum. 
Hvert enkelt rum – ude og inde – er fyldt 
med oplevelser, indtryk, sorger og glæder.

Laila er uddannet på Århus Kunstakademi 
dels som keramiker og dels som bland-
formskunstner. 

Gennem de sidste 10 år har Laila været 
meget optaget af ”omformuleringer”. 
Hun tager udgangspunkt i eksisterende ting 
(gerne skrot og genbrug) og laver ændringer 
og tilføjelser. Dette gør at man efterfølgende 
ser tingen som noget skulpturelt. Herudover 
er raku, keramik og mosaik Lailas fortrukne 
udtryksformer.

Kom med på opdagelse i et hjem som altid 
er i forandring.

Vi mødes på Havnen lørdag d. 9. september 
2017 kl. 13.00 (Vi fordeler os i de fremmød-
te biler – og kører til Truust ved Fårvang). 
Medbring kaffekurv. 
Entré hos Laila 30 kr.

På kunstudvalgets vegne
Margit Gade

Se mere på www.laila.raskpedersen.dk

”Det er et sted der lever, fordi jeg lever!”
Laila Rask Pedersen
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Arrangør: Hjarbæk Borgerforening

“Frihed til
  forskellighed”

Haverne 
er åbne
hver dag
kl.10-17

22.juli
til
6.august
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Arrangør: Hjarbæk Borgerforening

“Frihed til
  forskellighed”

Haverne 
er åbne
hver dag
kl.10-17

22.juli
til
6.august

Arrangør: Hjarbæk Borgerforening

“Frihed til
  forskellighed”

Haverne 
er åbne
hver dag
kl.10-17

22.juli
til
6.august

Så er kunstudvalget ved at være færdige med alle de indle-
dende manøvrer. Aftalerne med de 26 kunstnere er på plads. 
Og i år bliver der en endnu større alsidighed i kunstarterne. 
Nu mangler vi kun at få tekst m.m. fra kunstnerne, og det kan 
godt tage sin tid.

I år bliver der udstilling i 22 haver. I Grete og Sørens bådhus 
bliver der fotoudstilling med 5 forholdsvis lokale fotokunstnere.

Ferniseringen foregår på Stejlepladsen lørdag d. 22. juli.  
kl. 10 holder Ib Langmach fra Knudby åbningstalen – her er 
alle naturligvis velkommen.

Yderligere oplysninger kan fås hos Arne på tlf. 30 73 03 87

Kunstudvalget / Hjarbæk Borgerforening
Margit Gade, Hannah, Inge, Frida, Margit Dalsgaard og Arne
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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!
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FiveLIVE

DOBBELT�KONCERT

HJARBÆK�FJORD�CAMPING
FREDAG�D.�9�JUNI�KL.�19:30-23
Gratis entré · Fadøl/vand/vin købes på pladsen
I tilfælde af dårligt vejr rykker koncerten indendørs - så kom alligevel :-)



 

Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

Tlf. 86 61 30 26
jan@myrthue.dk · www.myrthue.dk
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Dato Arrangement Flag
9/6 Dobb. koncert på Campingpladsen kl. 19.30

17/6 Havnefest på Stejlepladsen fra kl. 12 X

23/6 Skt. Hans på Stejlepladsen kl. 19

20/7 Viseaften v/Sejlklubben kl. 19.30

22/7-6/8 Alverdens Kunst (Fernisering kl. 10), dagl. 10-17 X

30/7 Workshop på Stejlepladsen med udstillere X

2/8 Kristian Lilholt Trio i Vorde Kirke kl. 19.30

18-20/8 VM i sjægtesejlads X

9/9 Kør-selv-kunsttur, vi mødes på havnen kl. 13

23/9 Tøsefest. Nærmere info følger.

✁
Klip ud og hæ

ng op
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Deadline for næste blad:  24. august 2017 Fo
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Hjarbæk  
Kalenderen Sommer 2017
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Oprydningsdagen
Ihærdige hjarbækkere mødte op til oprydningsdagen og gav Stejleplads 
og Æ Fywerland den årlige overhaling. Kæmpe stor tak til jer alle!
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Den kvikke læser har bemærket, at referatet fra nytårsgåturen 2016 ikke 
var at finde i sidste udgave af bladet....Det er der en forklaring på – og 
noget af den, får I her.
 
Turen gik som sædvanligt ad Vorde til med afgang fra 'Træet' kl. 13.00 
med Villys Foderbrædt i front. Første stop ved Frøkjær, hvor der var 
varme pølser og fadøl. Efter at have slået en passiar af med Eva og Poul 
gik det op ad bakke og ned ad bakke til vi som sædvanlig endte i Pia og 
Jespers have og blev trakteret med hjemmelavet glögg. Den må have 
været speciel god denne gang, for der gik laaaang tid, før de første 
ønskede ”Vorderne” godt nytår og påbegyndte hjemturen. Jeg skulle 
hente nytårsmenuen på kroen til aftenens gæster og trak i skarpt trav 
direkte ned ad Bavnevej.

Fra kroens ventekø holdt jeg et vågent øje med Skuret, hvor der sæd-
vanen tro stod en kasse nytårsøl til de tørstige vandrere, men jeg nåede 
både at snakke, stå i kø, hente bil, snakke lidt mere og få maden pakket 
i bilen uden overhovedet at få øje på en eneste hjemvendt fra gå-turen. 
Først i det nye år fandt jeg ud af, at ruten var drejet ind omkring Margit 
og Jytte til besigtigelse af ombygningen, hvilket var så tidskrævende en 
affære, at Skuret måtte lukke og slukke med uforettet sag.

Tak til Pia og Jesper igen – det er en dejlig tradition, vi har – og med 
mindre I hører andet, så kommer vi bare igen. 

Nå, men nu kommer forklaringen så. Jeg manglede nemlig at få en idé 
bekræftet hos Eva, og det fik jeg så i dag. Den 31. december 2017, når vi 
holder første rast ved Frøkjær, er temaet ”Islandsk Hest” – og hvad Eva vil 
underholde med i den forbindelse, må vi bare glæde os til.

Vel mødt den 31. december 2017 kl. 13.00 ved 'Træet' – børn, voksne, 
dem midt i mellem, hunde og andre dyr i snor – og husk, at nytårsgæster 
også er velkomne på denne tur.
 /Inge S.

Langt fra nytår
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KUNST-TUREN SØNDAG DEN 12. MARTS TIL MUSEET KUNSTEN I AALBORG

Borgerforeningen 
har igen fået en god ide

Enkelt koncept. Mød på havnepladsen 
kl. 10 og fyld egne biler og kør til en 
kunstoplevelse valgt af borgerforenin-
gens bestyrelse.

Vi startede lidt forsigtigt med seks 
deltagere i turen til Aalborg. Men så 
kunne vi alle være i Inge Schous folk-
evognsrugbrød. 

Målet var museet KUNSTEN, hvis 
smukke hvide bygning, opført i en 
tidligere grusgrav, blev indviet i 1972. 
Museet blev tegnet af Alvar Aalto 
(1878-1976) i samarbejde med hans 
kone Elissa og den danske arkitekt 
Jean-Jacquës Baruël (1923-2010).  
I 2015 blev den fredede bygning gen-
åbnet efter en nænsom renovering og 
udvidelse.

Vi så en meget stor og oplysende 
udstilling om Aalto´s værker. Skitser, 
modeller og fotos. Endvidere møbler 
og design, især fra hans tidligste år.

Derefter blev vi nemt enige om at finde 
Café Aalto, som naturligvis er udstyret 
med Aalto´s møbler og lamper mv. Her 
nød vi nogle virkelig lækre små ret-
ter, serveret med forklaring om hvert 
enkelt lille blad på tallerknen. 
Efter denne gode oplevelse kunne vi 
lidt igen og så museets imponerende 
faste udstilling af malerier og skulp-
turer fra ca. år 1900 og frem. Man har 
overtaget flere store privatsamlinger 
og viser værkerne i med- og modspil 
på tværs af tid og kunstnernavne.  
Værkerne fremtræder meget smukt 
under Aalto´s karakteristiske ovenlys

Derefter dryssede vi lidt rundt, kigge-
de til Museumsbutikken, vistnok uden 
alt for store formuetab. – Ja, og så 
var vi mætte af de mange indtryk og 
fandt vor egen lille bus  og var hurtigt 
hjemme i Hjarbæk. 

Tak for turen.
  /Ole Utoft

Fo
to

s:
 In

g
e 

S
ch

o
u



21

VM 2017 18.-20. august

Har du tid og lyst til at give en hjælpende hånd i 
ølvognen til VM – enten med ølsalg eller pølsevending 
– så kontakt Søren Schou på 40 19 23 10 eller mail:
nummer19@mail.tele.dk

Husk den årlige begivenhed 
Tøsefest – sæt kryds den 

23. september 2017

Nærmere info følger.

Hilsen Skåneærmerne
Sanne, Kirsten, Lene & Hanne

 

Uafviklede arrangementer
Grundet mangel på hjælpere og tovholdere (og måske interesse??) 
har vi i bestyrelsen besluttet, at der er nogle arrangementer, der ikke bliver 
gennemført i år. Det drejer sig om Høstmarkedet og kanoturen. 

Afvikling af arrangementer hænger i høj grad sammen med 
borgernes interesse og deltagelse i planlægning og afvikling.

 /Bestyrelsen
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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
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På Strandvejen 3 er Niels (51) og Anne-
Mette (54) og hyrdehunden Sascha (11) 
flyttet ind.

Bent og Yvonne, som selv er forholdsvis 
nye i byen, viste huset frem, og Niels 
og Anne-Mette forelskede sig straks. 
De har tidligere boet i Teglmarken, og 
ledte egentlig efter et lille hus, da deres 
4 sammenbragte børn (20, 23, 23, 25) 
ikke bor hjemme længere. Strandvejen 3 
har dog alligevel den perfekte størrelse 
til Niels’ hobbies, som er motorcykel og 
bilsport. 

Anne-Mettes hobby fylder knap så 
meget, til gengæld kræver den meget 
tålmodighed og præcision; hun går på 
buejagt, og lige nu er det bukke, som 
falder for hendes pile. 

Til daglig er Anne-Mette advokat hos 
Leoni advokaterne og Niels er fabrikant i 
Viborg på en virksomhed, der producerer 
hydrauliske cylindre bl.a. til vindmøller. 

Sascha er en meget velopdragen hund, 
der godt kan lide at holde øje. Hvis hun 
sidder midt på vejen, og ikke flytter sig, 
er det fordi hun ikke hører særlig godt. 
Så må der godt råbes.

Opfordring! Familien er MEGET INTER-
ESSERET i gamle billeder af Strandvejen 
3, så hvis nogle hjarbækborgere ligger 
inde med det, må de meget gerne hen-
vende sig.

På Søndersiden 10 bor nu Anita, Karl 
og Mads Emil. 

Da huset kom til salg var de så hurtige, 
at det kun havde en liggetid på tre dage. 
Familien har holdt til i sommerhusområ-
det gennem nogle år, og kender allerede 
Hjarbæk, så de var ikke i tvivl, da det lille 
gule hus blev ledigt. Dejligt for os, for 
nu har vi en økonomimand fra Samson 
Agro (noget med lange gyllespredere) 
og en bankrådgiver fra Alm. Brand samt 
en efterskoleelev som bysbørn. 

Anita og Karl har hver 3 børn (24, 22, 14, 
27, 25, 21), men det er Mads Emil på 14, 
der står på postkassen. Han tager lige et 
år til på Mejlby efterskole, inden han kan 
træffes i Hjarbæk på daglig basis.

Familien har foruden krudt og ukrudt 
også to silkehøns gående omkring i ha-
ven (de lægger meget små æg, der ikke 
er til salg, red.) ”Silkeæg?!” 

Opfordring! Anita og Karl vil meget 
gerne hjælpe, hvor hjælpes kan, og det 
siger vi ikke nej til.

Hjertelig velkommen til begge familier, 
vi håber I bliver rigtig glade for at bo i 
Hjarbæk!



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.
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•	Bananer	er	krumme,	fordi	de	vokser	mod	lyset.

•	På	ethvert	givet	tidspunkt	er	0,7%	af	verdens	befolkning	berusede.

•	For	650	mio. år siden varede et døgn 21,9 timer. Døgnet øges en 
 lille bitte smule hvert år. 

•	Vores	ører	og	næser	stopper	aldrig	med	at	vokse.

•	Bulgarer	nikker,	når	de	mener	'nej',	og	ryster	på	hovedet	for	'ja'.

•	Appelsinjuice	smager	dårligt	efter	tandbørstning,	fordi	mundens
 receptorer for sødme blokeres af tandpastaen.

•	Alle	starter	som	hunkøn,	indtil	Y-kromosomet	sparkes	i	gang.	
 Derfor har mænd f.eks. brystvorter.

•	At	rejse	sænker	risikoen	for	hjerteanfald	og	depression,	
 og styrker samtidig hjernen.

•	En	gennemsnitlig	person	taler	kun	i	ca.	10	minutter	om	dagen.

•	Man	spiser	utilsigtet	næsten	et	halvt	kg	(480	gr.)	insekter	om	året.

Vindere fra sidste blad:
Tak for besvarelserne. Husk at udfylde med navn :-)
Notarius Kvisticus udtrak de heldige vindere, stort tillykke til:

Juniorsiden: Iben, Hjarbækvej 7
Voksensiden: Anna Marie, Bavnevej 5

Kvist’erne ønsker alle en god sommer – og gør opmærksom på, at der er 
plads til mange flere besvarelser i deres postkasse.
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Du kan vælge at ældes 
yndefuldt eller modstræbende.
Jeg vælger begge dele.

Sir Roger Moore

1927-2017
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Luksus til hverdag 
 

Gårdhavecafe – Bed & Breakfast 
 
 

Kunsthåndværk, brugskunst, fine ting til haven, 
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Ny forskning: 
Børn får deres intelligens fra moderen

Selvom mange længe har troet, at ens kløgt kommer fra både far og mor, så er 
det ikke tilfældet. 

Det er et spørgsmål om gener. Intelligens-gener er placeret på kromosom X, og 
da kvinder bærer to X’er, betyder det, at børn er dobbelt så tilbøjelige til at få 
deres intelligens fra moren, viser den nye forskning.

Det er noget nær umuligt for fædre at få indflydelse på deres børns klogskab, 
selvom der skulle passere et par af mandens gener. Forskerne har nemlig fundet 
ud af, at faderens intelligens-gener ikke påvirker barnets hjerne – de bliver sim-
pelthen deaktiveret.

Hvad er forskellen på en blondine og en dankortautomat? – Dankortautomaten kan godt finde på at afvise dig.

Hvorfor går blondiner med stramme nederdele?

 – For at holde benene samlet.

Vi ønsker vore læsere 
en rigtig dejlig sommer!

Hvad sagde blondinen, da hun gik ind i bussen?

 – Av!
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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 24/8, så er du med 
i lodtrækningen om en pose slik. 

✁
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JuniorSIDEN



✁
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Navn: ........................................................................................................................

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

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 24/8 
og vær med i lodtrækningen om 1 flaske rødvin.

12 fejl har sneget ind. Prøv om du kan finde dem...

VOKSENSIDEN





Hjarbæk Kro

v/ Jannie og Erland, Sandie og Troels Pedersen

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

www.hjarbaekkro.dk

Dagens 

2-retters menu

269,-


