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Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse
Borgmester:
Kaj-Lykke Larsen Bavnevej 13
Sekretær:
Ulla Wang
Hjarbækvej 7
Kasserer:
Karl Tholstrup
Søndersiden 10
Blad, web:
Søren Schou
Hjarbækvej 19
Medlem:
Tina Nikkel
Bavnevej 7

20 19 60 93
41 40 74 52
29 11 88 62
40 19 23 10
40 94 91 94

kaj-lykke@live.dk
uwang7@gmail.com
karltholstrup@gmail.com
nummer19@mail.tele.dk
nikkelto@gmail.com

Henvendelse til bestyrelsen kan ske på denne mail: hjarbaekborgerforening@gmail.com
Redaktion (ansvarshavende) vedr. »Sprøjten«
Økonomi:
Karen Kvist
Strandvejen 4
Redaktør:
Tina Rømer
Bavnevej 10

86 64 26 94
20 26 40 11

kvist.bent@godmail.dk
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:
24. august 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
Co-webmaster: Inge Schou

tina@timedesign.dk
nummer19@mail.tele.dk

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.
Forside: Tirsdagsudsigt fra den sydlige ende af Stejlepladsen.

2

n
i
u
j
.
9
g
a
d
r
ø
L
På Stejlepladsen

0
.0
2
1
l.
k
r
e
n
b
å
n
e
s
d
la
tp
s
Fe
lkemusik)

k fo
Levende musik (bl.a irs aktiviteter
og
Masser af boPdroegrram
K ølsen /Vorde
kl. 12.30.

ners, Knudby og
åbol
rneKv
de
Bo
k,
æ
rb
ja
H
m
le
el
pm
ik fra kl. 14.00.
.m.
FirkVam
Irsk folkemusen
n. kamp m
gede
IL VÆRE
bækk , ski løigbeant afg,dapu

erkonkurrencer
BODERNE med tovtræknFoinrsgkeovllige
:
EN
G
A
kage
D
E
ÅBNE HEL
gn · Grillpølser0· Kaffe og
ret ølvo

18.0

Velassor te
Grill-selv kgl.· Knillob-sel·v.Fiskedam
en
Det muntre køkk
n med gr
mrsldaångein
Søtte
Vi slu
islåningAk tiviteter:
og til
Fiskedam · Søm
enet
anbedehøtr.
til grmilleg
ditinkøgdog
selval
pølser M
g sm
ill
in
gr
br
ed
gt
og
si
nd
An
·
va
,
øl
Salg af

Storm
r
te
g
la
S
vilehnjæulpe?
a
m
fr
ve
H
m
ll
ri
g
r
e
l.nk1ur8re:ncLerækk • med en kage til kaffen i bodendam
ForskelligeKko
Irsk folkemusik

præmier til fiske
• med indpakkede
• med oprydning

Kæmp for din by
og tilmeld dig til
firkampen her:
langmach.dk
ib@Arrangører:
30 30 34 07
Arrangører:

Hjarbæk
Sjægtelaug

3

Lone og Morten, Strandvejen 10
Stort velkommen til: Lone er 52 år og arbejder
p.t. som børnehaveleder i Bulderby, Viborg. Hun
er uddannet cand. mag i idéhistorie og nordisk
samt uddannet ejendomsmægler. Hun har
desuden været konsulent i en privat virksomhed
i forbindelse med kommunesammenlægningen
- bl.a. Bornholm og leder af IT afdeling Midt
med 300 ansatte. Udover sine lederevner dyrker
Lone også sine kreative sider, lige fra kartning
af uld til vinterbadning.
Og: Morten er tæt på de 55 år og har altid holdt
sig i god form, idet han har været danselærer
fra 1983-2014. Danseskolen var et familieforetagende over flere generationer med afdelinger
i Hobro, Hadsund og Mariager. Vi ser frem til
hip hop og standarddans til festerne fra nu af!!
Nu arbejder Morten som reklamekonsulent ved
Radio ABC og Radio Alfa i Randers.

Morten og Lone har to voksne børn og to små
børnebørn samt Tjalfe – meget sød hund på 8
år.
Hvorfor Hjarbæk? Rent tilfældigt, da Morten
og Lone var ude at gå med hunden opdager de
til salg-skiltet ved Søren Arthurs hus. Og efter
en omvisning var de solgt. De føler de er blevet
taget rigtig godt imod af byen og ser frem til
at deltage i alskens festivitas og aktivitet, som
Hjarbæk byder på.
Desværre kommer de ikke til havnefesten i år,
da de skal 5 uger på Caminoen – rigtig god tur!😊
Imens de går, flytter deres søn med familie ind
og nyder den gode udsigt.
Endnu engang hjertelig velkommen til Morten,
Lone og Tjalfe, vi håber I bliver rigtig glade for at
bo her – (mere end I er i forvejen😉)

Bemærk, at Borgerforeningens bestyrelse
fremover også kan kontaktes på denne mail:

hjarbaekborgerforening@gmail.com

Det var K……
De er her efterhånden over alt
– de små pelsede, firbenede skabninger.
På dørmåtter de ligger og hviler,
ind ad vinduet til fremmede de springer,
rabarberen de knækker,
deres fæces over alt de anbringer
alt imens de roligt stirrer
og fastholder det, de er i gang med.
Øv øv øv
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Skt. Hans

på Stejlepladsen

I år prøver vi på opfordring at starte Sct. Hans aften med et
børnebål for de mindste. På bålet vil der være mulighed for at
bage snobrød og pandekager fra kl. 17.00.
Tag din egen snobrødspind med, så har vi dejen klar.
Aftenen for de voksne starter kl. 19.00, hvor der vil være mulighed
for at købe pølser, øl og vand.
Bålet tændes kl. 21.00, hvor der vil være fællessang på
Stejlepladsen og forhåbentlig godt vejr.
Vil du være med til at hjælpe med at synge, så vi kan høres
over hele fjorden, må du gerne henvende dig til Tina N. først på
aftenen. (Hvis det er ikke lykkes at få lavet et kor, må vi hjælpe
hinanden).
Aftenens båltaler afsløres kl. 19.30.
HVEM SØRGER FOR EN HEKS?
Kontakt Ulla på 41 40 74 52, hvis du/I er årets heksemagere.
Vel mødt
Borgerforeningen

5

Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg · Tlf. 86 62 72 22 · www.mathias-menswear.dk
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Koncert i Vorde Kirke
24. juli med
Kristian Lilholt

Tine Lilholt

Lasse Jørgensen

Frede Panduro

Kristian Lilholt er tilbage og giver koncert i
Vorde Kirke 24. juli kl. 19.30
Denne gang med Tine Lilholt, Lasse Jørgensen
og Frede Panduro
Det vil blive en levende og underholdende musikaften med Tine Lilholt på fløjte
og harpe, Lasse Jørgensen på bas og div. slagtøj, Frede Panduro på div. guitarer
og selvfølgelig Kristian Lilholt, der spiller og fortæller om teksterne,
som han har skrevet og sat musik til. Der vil også være smagsprøver på
Kristian Lilholts instrumentalmusik.
Det kan kun blive en spændende og underholdende aften.
Billetter á 195 kr. kan købes/bestilles hos Butik Remme, Hjarbæk.
Bestilling 86 60 31 41 · Mobile pay: 40 27 31 41
Kunstudvalget Hjarbæk
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Revideret Borgerplan for Hjarbæk
I forbindelse med revidering af Borgerplanen
har Hjarbæks borgere udfyldt et spørgeskema.
På mødet den 7.5.18 blev der nedsat 7 udvalg,
der skal arbejde med de forskellige nedenstående emner, og som det fremgår, er der stadig udvalg, som har få eller som helt mangler
deltagere.
Vi opfordrer Hjarbæks borgere til at deltage i
de udvalg, de måtte finde særligt interessante
i forhold til vores lille bys fremtidige udvikling.
MAN KAN MELDE SIG TIL UDVALG INDTIL
DEN 25. JUNI 2018 ved at maile til:
uwang7@gmail.com.
Den 27.9.18 er der midtvejsmøde, hvor vi
udvalgene melder ind, hvor langt de er nået.
Hold øje i Sprøjten mht. tid og sted.
Opsummering af spørgeskema-svar:
Hvad mangler vi? Hvad har vi for meget
af? Hvad skal vi værne om?
• Værn om de unikke områder ved
fiskeskurene og i byen (ok som det er).
• Mangler fællesskab og samhørighed.
• Vi mangler: En legeplads, Et forsamlingshus,
der er flere mulige placeringer. Parkerings
muligheder, kunne f.eks. være et areal der
blev udlagt til multiaktiviteter, og som samtidig kunne bruges til parkering, når der var
behov for det. Sti langs fjorden fra Fiskbæk
og om til Hærvejsruten, f.eks. lig det, der er i
Skive.
• Offentligt toilet ved den offentlige badestrand.
• Vi har for meget trafik.
• Vi skal værne om forskelligheden.
• Vi mangler et forsamlingshus.
• Respekt for forskellige behov.
• Vi mangler et fjernvarmesystem. Muligheder
for fjordvarme bør undersøges.
• Jeg er rigtig glad for at bo i denne skønne by.
• Vi mangler en legeplads på Stejlepladsen, sti
rundt om fjorden og et fælleshus.
• Vi skal værne om træer, marker og grønne
arealer.
• Vi mangler et samlingssted.
• Vi skal værne om naturen og sammenhold.
• Vi bør overveje, at medskabe og indgå i et
lokalråd og behandle nedenstående emner i
dette regi. (vedlagt uddybende bilag)
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1) Trafiksikkerhed
(Cykelstier, indfaldsveje, chikaner, trafikrestriktioner, p-pladser, fortove m.m.)
Udvalg: Niels, Henrik Købmand, Tau, Karl…
• Bedre skiltning om hvor der kan parkeres –
og ikke kan parkeres v. havnen.
Evt henvisning til sejlklub og stranden.
• Hastigheden gennem byen for høj – løsning?
• Der mangler gangstier/fortove rundt i byen.
• Der køres ofte med ”meget” høj fart i starten
af byen på Hjarbækvej, en chikane som ved
Søren og Grethe vil gavne og gøre godt.
• Chikaner eller andet, der kan nedsætte
hastigheden igennem vor by.
• Brug den plan fra sidst, evt. med billige
chikaner som i Borgergade. Hastigheds
dæmpning på Strandvejen.
• Hjarbækvej: Lastbiler og personbiler der
kører meget hurtigt! Det er virkelig farligt
med små børn.
• Cykelsti/fortov langs Hjarbækvej. (Shared
space) Lukning af Svanevej for motortrafik
via Hjarbækvej.
• Offentlig P-plads til 100 biler.
• Omfartsvej mellem T-kryds Hjarbækvej/
Uglehøjvej og Bavnevej.
• Flere fartdæmpende foranstaltninger på
Hjarbækvej (folk kører stadig alt for stærkt
mellem bumpene + på Svanevej.
• Svanevej skal lukkes for gennemkørsel
– der er meget tung trafik!!
• Chikane på Strandvejen ud for nr. 3 og 11 for
at få farten ned evt. forbinde Strandvejen
med Bavnevej, så sommerhusgæster ikke
belaster by + Strandvej – der er meget trafik.
• P-pladser på Helle og Kims mark.
• Omfartsvej fra krydset Hjarbækvej/Uglehøjvej til Bavnevej ved campingpladsen.
• Et stort ønske kunne være lys på cykel/
banestien fra Hjarbæk til skolen/hallen.
• Bedre vedligehold af Strandvejen.
• Flere P-pladser ved kroen (bagved evt. med
• tilkørsel fra Svanevej (Øko-P-plads)

2) Kultur, foreningsliv og menneskelige
relationer
(Arrangementer, samarbejde, udnyttelse af
ressourcer m.m.)
Udvalg: …
• Flere fællesspisninger – grillaftner evt. på
stejleplads.
• Mangel på fællesarrangementer, hvis man
ikke er i Sejlklub – Sjægtelaug.
• Der bør være gode samarbejdsrelationer
mellem foreninger i Hjarbæk.
• Sociale og kulturelle arrangementer er tilpas.
• Kunne godt bruge et ”Forsamlingshus”.
• Vi skal værne om mangfoldigheden i byen og
de ting, der sker.
• Etablere LOKALRÅD bestående af f.eks.:
Borgerforening, Sejlklub, evt. beboerforeninger i sommerhusområderne.
• Samarbejde med Fjordklyngen Øst samt
deltage i etablering af tilsvarende VEST.
Der er mulighed for at mødes på tværs til alle
de gode arrangementer der findes, og muligheden for at lave nye skal fortsat findes.
• Synes arrangementer og samarbejde fungerer godt, og deltager gerne trods vor høje
alder.
• Styrke samarbejdet mellem foreninger og de
forskellige grupperinger til fremme af det
positive i at bo i byen.
• Arrangementer og menneskelige relationer
skal vi værne om – Det gør Hjarbæk til et
unikt sted at bo – Et dejligt sted at bo. Der er
mange faste traditioner vedr. arrangementer,
hvilket er super skønt – dette giver mange
skønne menneskelige relationer. At komme
med nye tiltag/ideer er op til os, der bor her.
• Kunst i haverne er supergodt og skal fastholdes.
• Respekt for det, der arrangeres i øvrigt og
også at der sker noget om vinteren.
• Det er dejligt med tiltag som Alverdens
Kunst, Kunstture, små arrangementer i løbet
af vinteren, kanotur m.m., ligesom petanque-klubben er noget, der skaber sammenhold
og god stemning i byen…måske vi skulle
genoplive dartskiven?
• Der er altid plads til flere tiltag, foredrag
m.m., men det kræver både plads, energi
og indimellem penge, så det er nødvendigt,
at nogle borgere går aktivt ind i det med forslag og deltagelse. Det behøver ikke at være
en bestyrelsesopgave, selvom borgerforeningen støtter med navn og økonomi.

• Samarbejde mellem foreninger, erhvervsdrivende og interessenter bør være en
selvfølge, så vi udnytter alle ressourcer i
stedet for at modarbejde hinanden.

3) Byudvikling, byfornyelse, mødestedet
Havn, nybyggeri, stejleplads, strand,
legeplads m.m.
Udvalg: Jytte, Søren Schou, Leif T, Lone, Gitte
B, Tina R, Kirsten, Orla, Vivi, Martin, Frida…
• Bevarelse evt. fredning af området ved
Stejleplads/fiskeskure (det er ok som det er
og behøver ikke at være ”finere” mødested.
Der mangler ”fællesskab”, såsom at sejle til
”flaget” og mødes en stund ”for sjov”.
• Vi mangler en lille legeplads for børn.
• Vi har ikke brug for større havn.
• De offentlige toiletter trænger til en opdatering!
• Stejlepladsen skal bevares som den er nu.
• Det ville være godt med legeplads/aktivitetssted på Stejlepladsen (med respekt for
æstetik og byens sjæl)
• Stranden vil kunne trænge til rensning af
brændenælder (og andet ukrudt) og måske
nyt sand?
• Det ville være så skønt, hvis der var en legeplads i byen. Gynge, rutsjebane, klatretårn?
• Stejleplads = attraktivt børnested.
• Etablering af museumshavn m. offentlige
toiletter m.v.
• Stejlepladsen skal vi værne om, da det er
byens samlingssted. Vi ”mangler” et naturligt
samlingssted, udover Stejlepladsen. Det
kunne f.eks. være et forsamlingshus/folke
hus, større skur på havnen – et sted, hvor, vi
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kan ”kikke forbi”, eller også skal vi bare være
bedre til at bruge kroen til ”et kik forbi”.
Pæne jollefaciliteter i stedet for gamle rustne
containere.
Evt. legeplads ved stranden.
Aktivitetshus, beliggende på Helle og Kims
mark.
Lidt legeredskaber på Stejlepladsen.
Bevare Stejlepladsen, skure + miljøet
omkring det.
Genetablere stranden ved Stejlepladsen.
Genetablere strandengene mod Fiskbæk.
(vedlagt artikel ”Kvæg genskaber forsvundet
strandeng”)
Aktivitets/legeområde ved stejlepladsen til
byens børn og gæster.
Stejleplads skal bevares med fri adgang til
strandkanten.
Evt. sjægtehus bør ikke placeres ved Stejlepladsen…hvis der skal være et borgerhus
i byen skal byens borgere (Borgerforening) til
enhver tid have flertal i bestyrelsen.
Stranden skal vedligeholdes. Den er forsømt
og bruges til hundelorte-plads. Den er fantastisk til børnearrangementer og skråningen
bør ligeledes vedligeholdes.
Evt. nyt offentligt toilet placeret ved Stejlepladsen – i samme stil som fiskeskurene.
Molehovedet bør renoveres med ny spuns
og glacier og må gerne udvides med/til flere
siddepladser. (amfieteater-agtigt mod fjorden
til nydelse af solnedgange og sejladser)

5) Natur og miljø
Tilgængelighed, stier, forurening, bænke,
shelters, observationssteder, fredning/
bevaringsværdig m.m.
Udvalg: Arne, Kim…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

4) By forskønnelse
Beplantning, belysning, vedligehold m.m.
Udvalg: Lars…
• Julebelysning: de gammeldags røde hjerter.
• Et ”minitorv”/rundbænke til byens beboere
og besøgende.
• Passe på at ”Æ Fywerland” ikke vokser til i
siv.
• Beplantning og gerne belysning – måske i
gammel stil.
• Søg om penge til forskønnelse lig med andre
”Landsbyer”.
• Flytte flaskecontainere fra de grønne skure.
• Stranden og skråningen.
• Strandvejen.
• Molen.
• Fjernelse af siv fra molen til bækken.
(minimum)
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Gangsti fra kroen op til sommerhusområdet.
Udjævning af huller på stier.
Løsning for nye affaldsstativer.
Stejleplads – fiskeskure fredes.
Fælles fliseplads mod syd bag fiskeskure
ryddes – til fordel for borde-bænke.
Hvad er status på sti rundt om fjorden?
Hvad er status på shelter på sejlklubbens
grund – Viborg kommune?
Stisystem mod Kvols over Fiskbæk å.
De mange stier, veje og steder hvor naturen
kan nydes bør sikres fremadrettet.
Ønske: sti fra stranden til Gormendal.
Sti fra kroen til Svanevej via engen.
Strandbakken føres tilbage til oprindelig
udseende. (buskads fjernes)
Sti-system, der forbinder os med Himmerlandsstien og Kvols.
Renovering af kroens pavillon.
Borde og bænke ved vandet, så ”man” kan
sidde og nyde mad, drikke og udsigten – ja
stedet.
Udvidelse af stisystemer, så vi kan krydse/gå
”nye” veje.
Natursti/ryddet sti langs stranden til
campingpladsens kano/kajakplads.
Sti fra Hjarbæk Havn til Kvols.
Restaurering af Roklubhuset evt. til
overnatning.
Bevar Stejlepladsen
Undlad at etablere endnu en havn – udnyt
den historiske havn, så flere hensyn tages
til alle typer både. 2 halvtomme og evt.
dårligt vedligeholde havne skal for enhver
pris undgås.
Stisystem fjorden rundt med direkte overgang til kvols (uden at komme på Skivevej) er
et kæmpeønske.
Shelter ved strand og /eller bæk.
Gøre/holde bækken mere synlig og
tilgængelig.

6) Erhverv og turisme
Rammer, tilbud m.m.
Udvalg:…
• Vi mangler et ishus – evt. på weekendbasis
i sommerhalvåret
• Vi behøver umiddelbart ikke flere tiltag, men
de turister, der kommer, der velkomne og vi
synes, der er finde forhold for gæster til byen:
butik, vinhus, klubhus, kro, B&B, Campingplads og Mobilehome-plads.

7) Serviceydelser
Offentlig transport, kommunikation, bredbånd, tv, m.m.
Udvalg:...
• Generelt dårlig mobildækning ellers ok.
• Bevare rute 50 til og fra Hjarbæk.
• Den offentlige busrute bliver svær at bevare,
men en offentlig fleksibel løsning for skolebørn, og for folk der skal til byen bør være
tilgængelig.
• Bevarelse af offentlig transport – vigtigt så
de unge mennesker uden bil/kørekort også
kan komme afsted/hjem igen.
• Bus 50 må ikke forsvinde!
• MOBILMAST ønskes
• Pas på rute 50, den er dejlig at have.

Hvad er unikt ved vores by/Hvad vil vi
kendes for?
• Dejlig tilgængelig natur og velbevarede huse.
• Imødekommenhed – venlighed – hjælpsomhed både overfor udefrakommende samt
lokale.
• At Hjarbæk er et godt sted at bo.
• At vi har et godt socialt engagement
– det skal vi værne om og styrke.
• Plads til forskellighed, ”højt til loftet”.
• Naturen, stemningen i byen og på havnen, en
befolkningsgruppe er kan og vil være sammen
på tværs og kan/vil hjælpe for byens ve og vel.
• Fælles samvær, hygge, miljø, havn og fjord,
og vores smukke solnedgang.
• Vi vil gerne kendes for, at være et unikt
landsby miljø med havn og sejle muligheder
af forskellig art.
• Være kendt for at vi tager godt imod de
gæster, der kommer til vores by, både gæster
og tilflyttere.

• At Hjarbæk er et sted, hvor man arbejder
sammen om at skabe kulturelle oplevelser,
ikke kun for de lokale, men også for de
interesserede ude fra.
• Unikt er havnen med Sjægtene.
• Vandet, naturen, havnen: livet på vandet/
havnen med div. aktiviteter.
• At Hjarbæk er et hyggeligt sted med gode
sunde relationer/sammenhold.
• At folk udefra er velkomne.
• At husene ligger som var de smidt ned fra
himlen.
• Havne- og bymiljø i gammel og ”oprindelig”
stil. Godt miljø og tæt naboskab og
venlighed.
• Naturen, miljøet – at der skal være plads til
alle.
• Det er dejligt at ”alle kender alle”, og at vi
passer på hinanden. Dette øges med
fællesarrangementer, som fællesspisning,
udflugter, fester, foredrag, banko, mandehørm, tøsefest og lignende.
• Vi formår at passe på vores by med velholdte
arealer og huse, uden at landsbypræget
forsvinder.
• Det er vigtigt, at vi ikke bliver ”Hellerup” eller
”Lille-skagen”- ”Miljø-rod” i og på havnen og
ved fiskeskurene er vigtigt (forskellige
bådtyper i havnen, fiskenet og -skæl ved
skurene og lign.)
• Hold fast i bord-bænkesættene, der kan
flyttes og bruges efter behov.

Hvad har vi glemt?
• Håber for Hjarbæk, at der fremadrettet kan
være fællesskab på tværs, uden skelen til
alder – arbejde – daglige relationer – status –
m.m….
• Badebro, sauna, flydende badeplatform.
• Intet.
• Kun et Sct. Hans bål – det må kunne aftales
selv om man spiser forskellige steder.
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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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Forslag om lokalråd
Undertegnede foreslår, at Hjarbæk
Borgerforening medskaber og indgår i
et nyt LOKALRÅD med repræsentanter for alle de foreninger, virksomheder
og beboere, som har interesser i vort
nærområde:
Nævnes kan Hjarbæk Borgerforening,
Viborg Sejlklub, Hjarbæk Sjægtelaug,
De fastboende i de tilgrænsende sommerhusområder, Hjarbæk Kro, Butik
Remme og Hjarbæk Fjord camping.
Rundt i kommunerne findes allerede
mange lokalgrupper. På Vejen Kommunes hjemmeside fandt jeg denne
overordnede funktionsbeskrivelse:
Et lokalråd kan blandt andet:
• Have det overordnede ansvar for
udformning af og udmøntning af
den lokale udviklingsplan.
• Samle lokalområdets holdninger og
ideer i en fælles vision.
• Skabe synergi og samarbejde mellem de mange lokale foreninger
• Nedsætte arbejdsgrupper omkring
lokale projekter.
• Blive inddraget i kommunale processer, som har betydning for livet i
landdistrikterne.
• Arrangere sociale arrangementer,
der skaber sammenhold og fælles
forståelse.

Som jeg ser det, er vi allerede godt på
vej. Hjarbæk Havnefest, Sjægte VM,
Sct.Hansaften og Kunst i Haverne er
gode eksempler.
Med et velfungerende LOKALRÅD
vil vort områdes interesser kunne stå
meget stærkere udadtil. Især i forhold
til Viborg Kommune og finansiering fra
fonde.
Som nævnt af flere ved vort møde
den 7. maj i år om revision af Borgerplanen, vil oprettelsen af et Lokalråd
tage tid. Men dele af borgerplanen
berører også de foreninger m.v., som
bør indgå i et lokalråd. Jeg synes derfor, at vi hurtigt skal danne et lille forberedende udvalg med få repræsentanter fra hver af de mulige deltagende
parter. Med sigte på at de involverede
foreninger m.v. kan søge godkendelse
af et lokalråd ved det kommende års
generalforsamlinger.
Det vil være skønt, hvis nogen har
kommentarer til mit indlæg. Gerne i
næste nummer af Sprøjten.

Med venlig hilsen
Ole Utoft
oleutoft@gmail.com
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Baggårdsfortællinger
i Løgstrup

Torsdag den 16. august kl. 19.00
Kom og hør fire fortællere fra gruppen Baggårdsfortællinger,
som byder på eventyr, skrøner og røverhistorier
– og en gang imellem også noget, der ikke er løgn!
Arrangementet er formet som en gåtur med indlagte
fortællinger undervejs; ruten er tilrettelagt af Lokalhistorisk
Forening for Løgstrup og Omegn.
Mødestedet er parkeringspladsen ved Løgstrup
Hallen,Vordevej 1, hvor billetten ombyttes med en klapstol,
og med den under armen spadserer man afsted til den første
baggård, til den første fortælling.
Således underholdt går turen videre rundt i byen, til et nyt
sted og endnu en fortælling – videre til det tredje og sidste
sted, hvor der atter fortælles – måske endda mere end én
fortælling – alt imens man nyder kaffen i det fri.
BEMÆRK:
Billetter skal købes i forvejen
enten på
Lokalhistorisk Arkiv, Vordevej 1, i arkivets åbningstid:
mandage kl. 15–18 (fra den 25. juni),
eller hos
Gudrun Bjerregaard tlf. 23 64 54 97
(MobilePay til samme nummer).
Pris 75 kr. inkl. kaffe og brød.
Der sælges 50 billetter i alt.
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Så er kunstudvalget ved at være færdige
med alle de indledende manøvrer. Aftalerne
med de 22 kunstnere er på plads.
Det er lykkedes at få aftaler med internationalt anerkendte kunstnere, så i år bliver der en
endnu større alsidighed i kunstarterne. Nu
mangler vi kun at få tekst m.m. fra kunstnerne til kataloget, men det kan godt tage
sin tid.
For 5. år bliver der i år udstilling i 22 haver.
I Grethe og Sørens bådhus bliver der udstilling af en internationalt anerkendt papirkunstner, Jane Balsgaard, som kommer
og laver en godt 6 m lang båd af papir.
Se evt. www.balsgaard.dk

Ferniseringen foregår på Stejlepladsen
lørdag d. 21. juli kl. 13, hvor borgmester Ulrik
Wilbek holder åbningstalen – her er alle
naturligvis velkomne.
Søndag d. 29. juli afholdes der en workshop
med nogle af kunstnerne på Stejlepladsen
fra kl. 10 – 15. Her bliver der rig mulighed
for at få en snak med kunstnerne både om
deres kunst og deres teknikker m.m.
Yderligere oplysninger kan fås hos Arne på
tlf. 30 73 03 87
Kunstudvalget/Hjarbæk Borgerforening:
Margit Dalsgaard, Margit Gade, Inge, Frida,
Hannah & Arne
15

LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00

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

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

Fjordruten
Velkommen til »Fjordruten i områderne
omkring Hjarbæk Fjord og Nordfjends«.
Vi er i dette område gået sammen om
denne fælles indgangsportal, hvor vi
kan fortælle besøgende om muligheder
og dele nyheder og begivenheder med
hinanden.
Vi ønsker at styrke samarbejdet og
vore lokale fællesskaber, samt synliggøre områdets mangfoldighed og virkelyst – et smukt område, et godt sted
at bo, med gode og varierede udfoldelsesmuligheder og oplevelser baseret
på engagement og fællesskaber.
Her byder vi på et hav af spændende
oplevelser og aktiviteter. Vi har her
samlet en masse spændende steder,
temaer og arrangementer, med et væld
af oplevelser og aktiviteter for hele
familien, på egen hånd, eller hvis I
ønsker at deltage i nogle af de mange
arrangementer der løbende finder sted
i området.

Her tilbydes overblik og mulighed for
at planlægge næste oplevelse eller
aktivitet. Gå på opdagelse og lad dig
inspirere! – se kommende events og
klik dig ind på muligheder.
Dette var forordet til den nye oplevelses side. Med Erling Annesen, fra Tårup
som primus motor er vi nu så langt at
første udgave er tilgængelig. Henover
det næste halve år håber vi at den
kommer helt op og køre. Så hvis der er
events, begivenheder eller noget helt
andet som kunne have andres interesse
er det bare med at få det lagt på siderne. Det skal dog være noget hvor der
er offentlig adgang. I først omgang kan
det ske ved at kontakt undertegnede.
Men der vil senere blive udpeget lokale
personer som vil få adgang til at lægge
ting op på siderne.
Med venlig Fjord samarbejde
Arne Jensen
3073 0387
mail@butik-remme.dk
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✁
Klip ud og hæng op

Hjarbæk
Kalenderen

Sommer 2018

Dato

Arrangement

9. juni

Havnefest, Stejlepladsen kl. 12

23. juni

Skt. Hans, Stejlepladsen, kl. 17 (børn) og 19 (voksne)

21. juli

Åbningstale – Alverdens kunst, Stejlepladsen, kl. 13

24. juli

Kristian Lilholt, Vorke Kirke kl. 19.30

29. juli

Kunst workshops, Stejlepladsen, kl. 10-15

16. aug

Baggårdsfortællinger, p-plads v/Løgstruphallen kl. 19

17-19. aug VM

Flag
X
X

X

2. sept

Kør-selv-kunsttur, Kroens p-plads kl. 8.30

28. sept

Rundvisning Hancock, Kroens p-plads kl. 17

6. okt

Tøsefest – nærmere info følger i næste blad

Deadline for næste blad: 24. august 2018
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Ølsmagning, Hjarbæ
kgryde
og mandehørm på k
roen

I ren misundelse på Hjarbæk konernes
skåneærmetræf fik vi Hjarbukker os endelig taget os sammen og fik indkaldt til
gang mandehørm. Og det måtte godt blive
starten på en go' tradition, for det
var altså en go' aften!
Hele 29 grandvoksne mænd mødte op i gul stue,
hvor vi alle blev forsynet med navneskilt inkl.
adresse, hvis nu det skulle ske at vi senere skulle
blive fundet i en grøft på vej hjem fra kroen.
Og vi mænd er nu egentlig så enkle: Go’ øl, go’
mad og så godt selskab. Tja mere skal der ikke
til. Og det viste sig ret hurtigt at vi ikke behøver
noget yderligere tema eller udklædning som
icebreaker. Men det gjorde da ikke noget at
Brygmester René fra Viborg Bryghus kom forbi
med en flok god øl under armen, som han delte
ud i de små øl-smagningsglas alt imens han
hældte ud af diverse anekdoter der bestemt ikke
alle havde noget som helst med øl at gøre, men
som vi tilgav ham for på grund af hans nordjyske
accent.

Efter at have udpeget vores favorit-øl i flokken
fik vi serveret den altid dejlige og mættende
Hjarbæk Gryde. Og for en gangs skyld fik Troels
selv lov til at sidde med til bords og nyde den,
selv om der af og til blev kaldt på ham fra det
travle køkken.
Vi havde forberedt diverse øl-spil m.v. til hvis nu
stemningen blev lidt mut, men så langt nåede vi
slet ikke, for det ville nærmest være at spolere
de gode snakke omkring bordene – og senere i
baren i kro-stuen, som vi også fik støvet godt af.
Inden aftenen sluttede blev stafetten givet videre
til et nyt hold festlige arrangører. Og vi glæder os
allerede til næste omgang mandehørm.
TAK for en superhyggelig aften på kroen!


20

Niels Rahbæk, Søren Schou og Henrik Zacho

Rundvisning på Hancock
fredag d. 28. september 2018
Der afgår bus fra p-pladsen ved Hjarbæk Kro kl. 17.00.
Aftenen kommer til at koste 185,- kr. pr. person alt inklusiv.
Indeholdt i prisen er:
• Bus fra Hjarbæk til Hancock samt retur til Hjarbæk
• Rundvisning på Bryggeriet
• 3 stk. smørrebrød pr. person
• Fri bar – alt hvad I kan drikke af Hancocks produkter
Bussen afhenter os på Hancock kl. 24.00 og kører os retur til Hjarbæk.
Der er plads til max. 40 personer.
Tilmelding til Jytte Serup, Strandvejen 15, Hjarbæk. Tlf. 29211365.
Når tilmeldingen er beskæftiget af mig, må du/I gerne putte en kuvert i
postkassen på Strandvejen 15 med de 185 kr. pr. person samt navn og tlf. nr.
på de tilmeldte.
Skål og mange hilsner
Jytte (Huncock)
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Tag med på tur til

Center for papirkunst og
Haven i Hune (Blokhus)
Søndag den 2. september

Bit Vejle bruger saksen som pensel. Når man træder ind
i det lille nye museum i Blokhus, træder man ind i en
fascinerende og forunderlige verden af papir.
I centrets kerneudstilling har den verdensberømte
psaligraf samlet et bredt udvalg af de mange imponerende værker, som hun har skabt med sin broderisaks
igennem de sidste 30 år.
Bit Vejle udstillede for første gang i Trondheim i
2008, og siden er hendes værker vist på førende museer
som Nationalmuseum i Stockholm, ’Victoria & Albert’
i London, Nordic Heritage Museum i Seattle, Today
Art Museum i Beijing og H.C. Andersens Hus i Odense.
Foruden sine udstillinger har Bit Vejle samarbejdet med
en lang række eksklusive brands, fx det franske modehus
Hermés, Hilton Hotel og Georg Jensen.
Afgang fra Hjarbæk 8.30
Center for papirkunst kl 10 – ca. 11.15 (Entré 80 kr)
Frokost i det grønne eller på café
Herefter besøg i Anne Just´s have (Haven i Hune)
(Entré 70 kr)
Is/kaffe på Blokhus strand (hvis vejret lokker til den slags)
Tilmelding:
Vi kører i egne biler, men I skal tilmelde jer til Margit G
(sms 42198627).
Skriv:
- navne på deltagere
- om I gerne vil være chauffør
- om I har tomme pladser i bilen
Kunstudvalget laver køreplaner og sørger for at bilerne
er fyldt op. Chaufføren opkræver benzinpenge.
Kunstudvalget
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Oprydning
på Stejlepladsen
20. april kl. 16:00 ankom 30 – 40 gode Hjarbækborgere på Stejlepladsen medbringende river, skovle, pensler og ikke mindst godt humør! Der blev revet sten
af den nylagte muld, så det var klar til græssåning. Der blev malet flagstænger i
frisk vind, så Tina fik kransekagestriber på benene. Det var planen, at der også
skulle ryddes siv, men på mystisk vis var disse forsvundet i nattens mulm og
mørke ??? Der var indlagt passende pauser i det hårde arbejde, og til sidst
sluttede vi den hyggelige eftermiddag af med lunkne øl og varme pølser.

NB: Der ligger et par ”efterladte” både på Stejlepladsen.
Ejerne opfordres til at sætte et lille navneskilt på, da
bådene ellers vil blive fjernet.

VM 2018 17.-19. 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
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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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Vindere fra sidste blad:
Tak for de mange besvarelser!
Husk at udfylde med navn, ellers kan der ikke overrækkes en præmie :-)
Notarius Kvisticus udtrak de heldige vindere, stort tillykke til:
Juniorsiden: Iben Wang, Hjarbækvej 7
Voksensiden: Mette Tipsmark, Bavnevej 3

Berømte citater
Du misser 100% af de skud, du aldrig tager!
– Wayne Gretzky

• Karantæne stammer fra det italienske quaranta, som betyder 40.
Det var det antal dage, handelsrejsende og andre tilrejsende måtte
vente på at få indrejse til Rom – for at sikre at de var smittefri –
under det sidste store pestudbrud i Europa.
• Harer fødes med pels og syn, hvorimod kaniner fødes nøgne
og blinde.
• Mænd, som bliver brændt af den australske gople 'Irukandji
Jellyfish', vil efterfølgende kunne holde en eventuel rejsning
betydeligt længere end før.
• 2013 var det første årstal siden 1987, hvor der blev brugt fire
forskellige cifre.
• Rengøringsmidlet Cillit-Bang blev brugt til at afrense plutoniumrester i et atomkraftværk i Skotland i forbindelse med dets
nedlæggelse. Bang – og radioaktiviteten er væk!
• I Australien findes der mere end 10.000 strande. Dvs. at du kan 		
besøge en ny strand hver eneste dag i mere end 27 år.
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En smag af sommer ...
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Fotos: Ulla, Herta og Tina R.

... i en herlig maj
i liden Hjarbæk
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Luksus til hverdag

Gårdhavecafe – Bed & Breakfast

Butik Remme

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

Ved godt vejr er der åbent i 'Den hemmelige Cafe' i Gårdhaven
Gårdhavecafe – Bed & Breakfast

Kunsthåndværk, brugskunst, fine tingVitilhar
haven,
åbent: Fredag: 14delikatesser og gaveartikler i høj kvalitet
Lørdag-søndag: 10-18
Samt alle skolefridage
Ved godt vejr er der åbent i 'Den hemmelige Cafe' i Gårdhaven

Hjarbækvej 8/Søndersiden
Hjarbæk
Vi har
åbent: Fredag: 14-18
Lørdag-søndag:
10-18
8831 Løgstrup
Samt alle skolefridage
Tlf: 4027 3141
Hjarbækvej
8/Søndersiden
www.butik-remme.dk
Hjarbæk
8831 Løgstrup
Tlf: 4027 3141
www.butik-remme.dk
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De damer!
Sæt kryds i kalenderen den 6/10 til årets tøsefest!

Hvorfor spekulere?
spekulere på:
Der er kun to ting af
ler også er man syg.
Enten er man rask el
på.
der intet at spekulere
Hvis man er rask, er
på:
n to ting at spekulere
Er man syg, er der ku
ler om man dør.
Om man bliver rask el
.
r intet at spekulere på
Bliver man rask, er de
:
to ting at spekulere på
Dør man, er der kun
mlen eller i helvede.
hi
i
er
m
m
ko
an
m
ere.
Om
n grund til at spekul
ge
in
r
de
er
n,
le
m
hi
Kommer man i
t med at hilse
e, vil man få så travl
ed
lv
he
i
an
m
er
m
m
Ko
r tid til at spekulere.
ha
ke
ik
t
sle
an
m
at
,
på gamle venner
e?
Så hvorfor spekuler
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Hvem er i neoprenen??
Almost AKA Mamil = Middle-Aged Men In Lycra (citat Kronprinsesse Mary).
Løs Sprøjtens lille ekstra sommerquiz efter bedste evne ved at danne de rigtige
forbindelser, og vær med i lodtrækningen om en surprise-præmie, personligt
udvalgt af Notarius Kvisticus.
PS: Nej, det er IKKE valgplakater.
PPS: Og det med positurerne er altså helt deres eget påfund!

B

C

A

and
Hemmelig agentm

Træmand

F

E
D

Julemand
d
Eks-revisor-man
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Reklamemand

d
Hydraulikman

Hussælgermand

Økonomi-mand

H

G

Kenneth
Erling

rne'
Lars 'Bja
Bent

Niels 'Ho
Karl

lger'

Søren
Henrik

A + ........................................... + .........................................
B + ........................................... + .........................................
C + ........................................... + .........................................
D + ........................................... + .........................................
E + ........................................... + .........................................
F + ........................................... + .........................................
G + ........................................... + .........................................
H + ........................................... + .........................................
Indleveret af:
Navn:.........................................................................................................................
Adresse:............................................................................................................
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1968 - 2018

WWW.HJARBAEK .DK

HJARBÆK FJORD
Camping

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

Alle tiders campingplads!
Se mere på www.hjarbaek.dk
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✁

JuniorSIDEN
Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 24/8, så er du med
i lodtrækningen om en stor pose slik (Værdi 40-50 kr).
Navn:.................................................................................................................
Adresse:............................................................................................................
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Find ordene: SOMMEFERIE · SOMMERFUGL · STRANDTUR · HJARBÆK
· BANESTI · FJORD · SJÆGT · VM · OPTIMIST · HAVNEFEST · FISKEDAM ·
VORDE · STEJLEPLADS

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 24/8, hvis du vil være med
i lodtrækningen. Præmieværdi ca. 200 kr.

Navn:........................................................................................................................
Adresse:...................................................................................................................

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

2 fl. rødvin

Chokolade

✁

voksensiden

Hjarbæk Kro
Dagens
2-retters menu

289,-

v/ Jannie og Erland, Sandie og Troels Pedersen
Søndersiden 2 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup
Tlf. 86 64 20 24
www.hjarbaekkro.dk

