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Strandvejen 4
Redaktør:
Tina Rømer
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Sprøjtens mailadresse er: tina@timedesign.dk
Indlæg modtages gerne – helst elektronisk. Billeder bedes vedhæftet separat.

Skt. Hans
Torsdag den 23. juni

Grundet svigtende tilslutning de senere år, har vi i år
valgt helt at undlade at gøre noget forud for båltalen.
Derfor mødes vi kl. 20.00 på Sejlklubbens plads,
hvor vores lokale museumsinspektør fra Vorde,
Jesper Hjermind, vil holde årets båltale.
Herefter tændes bålet, og der synges
under ledsagelse af Kvols-koret.

Næste deadline:
22. august 2016.
Sprøjten husstandsomdeles i Hjarbæk by, i sommerhusområdet på Svanevej,
Strandhaverne, Gormendal og i Vorde by.

Vel mødt!

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: Et vue fra Søndersiden mod det, der engang var købmand. Foto: Mette Rømer.
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Arrangeres i samarbejde med Viborg Sejlklub.
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Dagens program
12.30: Boderne åbner
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Hjarbæk Borgerforen

BODERNE VIL VÆRE
ÅBNE HELE DAGEN:

Det muntre køkkelånning
Fiskedam · Søm gisrillpølser
Salg af øl, vand og
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I løbet af dagen vil der være:
Cykelringridning
Irsk folkemusik
Tovtrækning
Søm-slåning
Skigang
Kl. 17-19 står Slagter Storm på
pl
og serverer stor grillmenu, som adsen
ka
til rimelig pris og uden forudbes n købes
tilling.
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VISEAFTEN i HJARBÆK

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

Ja, kom og syng med når Hjarbæk Borgerforening
og Viborg Sejklub indbyder til viseaften
tirsdag den 21. juli kl. 19.30 i Hjarbæk
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. 21. 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
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Velkomstpakke til nye i byen
Med ønsket om at nye tilflyttere vil føle sig velkomne, har bestyrelsen
gennem et stykke tid modtaget nye hjarbækkere med en lille velkomstpakke, bestående af medlemsskab til Borgerforeningen for resten af året,
en lille velkomstfolder og gavekort fra byens erhvervsdrivende.

24-timers løb
Det var desværre ikke muligt at stille med et Hjarbækhold i år,
og muligheden for parløb med Løgstrup glippede desværre.
Du kan naturligvis stadig møde op ved Søndersø og heppe
på de mange andre løbere den 13-14. august 2016.
En fin lille tegning af tangbjærgning ved Hjarbæk tegnet 1880 af Daniel Bruun fra Asmild
Kloster.

VM 19.-21. august 2016

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

Tålt ophold – jeg har fået tag over hovedet
Mange TAK til Helle og Kim, fordi de har ladet mig få »tålt ophold« i deres skønne lade. Uden mennesker som jer, havde jeg
måske måttet tilbringe sommeren under åben himmel, både i
sol og regn – så endnu engang mange tak for jeres gæstfrihed.
Med venlig hilsen PLÆNETRAKTOREN
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Tangbjærgning
Langs med Hjarbæk Fjord lå der for
ikke så mange år siden mange tanglader. De blev benyttet til at opbevare
baller med ålegræs, før de blev kørt
til Skals og placeret i et stort tanghus
ved stationen. De store baller blev sat
på toget og kørt til videreforarbejdning rundt både her i landet, men
også i udlandet. Store mængder blev
eksporteret til Holland, Frankrig og
Tyskland under 1. verdenskrig.
Ålegræsset benyttedes til madrasser.
Det var billigt, let og isolerende. Tang
blev råmateriale for to lokale industrieventyr, virksomhederne GETAMA
– Gedsted Tangmadrasser (1899) og
SKALMA – Skals Tangmadras og Divan fabrik (1904).

Tangen blev bjærget, når det efter en
storm var skyllet op på stranden. Karlene trak det så langt op på stranden,
at det ikke blev overskyllet igen med
saltvand. Det skulle nu vaskes grundigt enten med ferskvand fra et vandløb eller regnskyl, så alt salt var væk.
Ellers ville tangen rådne. Næste skridt
var at presse tangen i tangpressen.
De 40-50 kg tunge baller blev til sidst
syet ind i sækkelærred og placeret i
tangladen.
Med venlig hilsen
Jesper Hjermind
Museumsinspektør
– middelalderarkæolog
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LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00

Det er i år 40. gang, der afholdes VM i sjægtesejlads.
Jubilæet bliver markeret med et jubilæumsskrift og et
særligt VM-program i dagene op til VM. Se mere på
www.sjaegt.dk. Ole Utoft har designet jubilæumslogoet.

For mig er god og professionel
markedsføring også ærlig og
troværdig markedsføring.

MARKEDSFØRING AF DIN VIRKSOMHED
KAMPAGNER FOR DIT PRODUKT
DESIGN AF DIN KOMMUNIKATION
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Jeg sætter en ære i at løse din
opgave i højeste kvalitet med
fokus på din målgruppe, hvad
enten det er udvikling af en
produktkampagne, et helt nyt
koncept, grafisk design af dit logo,
virksomhedsprofil, brochurer og
kataloger eller design af dit
website og on-line markedsføring,
herunder, naturligvis din tilstedeværelse på sociale medier.

Zacho & Co. ApS
Arsenalet / Kasernevej 10 / 8800 Viborg

Jeg glæder mig til at arbejde
sammen med dig og levere
effektive løsninger for din
virksomhed!

Tel 40 76 51 54 / henrik@zacho.co
www.zacho.co

Henrik Zacho
Kommunikationsdesigner

Høstmarked
Hjarbæk
�

Søndag den 7. august danner Stejlepladsen i Hjarbæk atter rammen om
årets Høstmarked.
Det er nu Hjarbæk Borgerforening
står som arrangør. Og det forven-tes
at der kommer flere udstillere end
sidste år, idet der nu også er inviteret
udstillere udenfor Viborg Kommune.
Markedet åbner for besøgende
kl. 10.00 og lukker kl. 16.00
ALVERDENS Kunst udstillingen er
åben den dag.
Der er i lighed med sidste år lavet en
parkeringsaftale med Kim og Helle
Würtz, om parkering på marken på
Svanevej, så vi håber på, at det kan
være med til at mindske de kaotiske
parkeringsforhold i byen den dag.

Med lidt fleksibilitet fra alles side bør
det kunne løses.
Der har været god opbakning omkring at yde hjælp til afvikling af parkeringen, så mon ikke det skal lykkes
at få det til at gå uden problemer. TAK
til alle jer der har givet tilsagn om at
hjælpe til.
Hjarbæk Borgerforening står for at
servere kaffe / kage til arrangementet.
I den forbindelse søger vi hjælpere,
så hvis du vil give en hånd med i
kortere eller længere tid, må du gerne
kontakte Arne.
NB: Hvis du har lyst til at bage en
bradepandekage er den meget
velkommen.

� Yderligere information kan fås
hos Arne på tlf. 30 73 03 87
eller mail@butik-remme.dk
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✁
Klip ud og hæng op

Hjarbæk
Kalenderen

Som m er 2016

Dato
Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

Tlf. 86 61 30 26

jan@myrthue.dk · www.myrthue.dk

Arrangement

18/6

Havnefest kl. 12.30 v/Sejlklubben

23/6

Skt. Hans kl. 20.00 v/Sejlklubben

21/7

Viseaften kl. 19.30 v/Sejlklubben

23/7-7/8

Kunst i Hjarbæk. Fernisering kl. 14 på Stejlepladsen

Flag
X

X

7/8

Høstmarked kl. 10-16 på Stejlepladsen

X

19-21/8

VM i sjægtesejlads

X

28/8

Kanotur kl. 9.30 på Stejlepladsen (husk tilmelding)

1/10

Tøsefest, kroens pavillon kl. 16.00 (husk tilmelding)

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

Deadline for næste blad

22. august 2016
12
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Hawaii og Caribbean Night
23.juli
til
7.august

Tilmelding inden
11/9 til
Conny: 2764 2813
Bente: 5337 2883
Inge: 2484 0930
Tina: 2026 4011

Ryd kalenderen, send mand, børn og hund på
forlænget weekend, og lås køkkenet af, for lørdag
den 1. oktober kl. 16 sker der nemlig noget helt
særligt: Den årlige generalforsamling i Hjarbæk
Husmoderforening. I år er temaet rykket til varmere
himmelstrøg, og vi glæder os til at byde dig
velkommen til fejende palmer og til bølgende
bastskørter i kroens pavillon.
Nalle disker op med lækker mad og prisen for hele
herligheden er 175,- kr, og du må selv medbringe
dine drikkevarer.
Hilsen Tina, Conny, Bente og Inge

ng!
All night lo

Viborg Sejlklub 75 års jubilæum

Åben
daglig
kl.10-16

Danske kunstnere

Så er vi ved
at være færdige
alle de indledende manøvrer.
Arrangør:
Hjarbæk med
Borgerforening
Nu mangler vi kun at få tekst m.m. fra alle kunstnerne, og det kan godt tage
sin tid.
I år bliver der udstilling i 20 haver. Og vi regner med 26-28 kunstnere.
I Grete og Sørens bådhus bliver der maleriudstilling med 6 lokale kunstnere.
Ferniseringen foregår på Stejlepladsen lørdag den 23. juli.
Kl. 14 holder Formanden for Kulturudvalget i Viborg Kommune,
Per Møller Jensen, åbningstalen – her er alle naturligvis velkomne.
Yderligere oplysninger kan fås hos Arne på tlf. 30 73 03 87.
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Kunstudvalget / Hjarbæk Borgerforening
Hannah, Inge, Frida, Margit og Arne

Jeg vil gerne takke alle, der var med til at
gøre den 22. april 2016 til en rigtig god dag.
Tak for den store opmærksomhed på
denne dag, og tak til Borgerforeningen for det
smukke kunstværk, som nu pryder klubhuset.
På vegne af bestyrelsen
Peter Black
Formand

Tour de Simested Å
Søndag d. 28. august 2016 kl. 9.30 mødes vi på Stejlepladsen. Vi fylder bilerne og kører til p-pladsen ved
Låstrup, hvor vi bliver hentet i bus og kørt til Borup
Hede. Her står kanoerne klar til søsætning, og vi sejler
stille og roligt ned ad åen, til vi kommer tilbage til ppladsen, hvor bilerne holder. Turen er lidt kortere end
Fiskbæk Å, og vi slipper for at skulle krydse Hjarbæk
Fjord. Vi bestiller sandwich og godt vejr. Medbring selv
drikkevarer til turen. Borgerforeningen yder et tilskud,
så prisen er kun 50 kr pr. person. Tilmelding til mail:
helle.wyrtz@gmail.com eller SMS 23622914.
Tilmelding inden d. 20.8.16.Kanoudvalget
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Ad hoc arbejdsgrupper
Så har bestyrelsen fordelt opgaverne, men der er stadig plads og brug
for hjælp til mange af arrangementerne. Så kontakt bestyrelsen, hvis du
gerne vil give en hånd med.

Badminton fredag 8. april
i Løgstrup Hallen
Kirsten Herløv
Marianne Nyvang
Kunstudstilling 23.juli-7. august
Inge Poulsen
Frida Graversen
Margit Dalsgaard
Hannah Remme
Arne Jensen 30 73 03 87

Sct. Hans torsdag 23. juni

Banko

I år skal vi kun lave en heks,
det sørger Ulla for.

Karen Kvist
Arne Jensen 30 73 03 87
Sandie Dyhr Pedersen 21 12 93 05

Viseaften tirsdag 21. juli
Karen Kvist
Hannah Remme 40 27 31 41
Arne Jensen 30 73 03 87

Nytårsvandringen 31. december
Inge Schou
Sørens Schou 40 19 23 10

Høstmarked søndag 7. august

Fællesspisning – vinteren 2017
Søren Schou 40 19 23 10

Kristian Jørgensen
Henry Poulsen
Helle Würtz
Kim Würtz
Marianne Nyvang
Kaj-Lykke Larsen 20 19 60 93

Gitte Bak
Jesper Bak
Frida Graversen
(Carl Christian)
Helle Würtz
Peter Black
Kaj-Lykke Larsen
Lene Winter Larsen
Arne Jensen 30 73 03 87

Havnefest lørdag 18. juni

VM 19-20. august

Bestyrelsen
Erling Hansen
Tina Rømer
Marianne Nyvang
Kurt Oddershede

Frida Graversen
Inge Schou 24 84 09 30
Søren Schou 40 19 23 10

Kanotur – en søndag

Ulla Wang 41 40 74 52
Sandie Dyhr Pedersen 21 12 93 05
Arne Jensen 30 73 03 87
Cykelforeningen »Baghjul«
Gitte Pedersen
Orla Mortensen
Helle Würtz
Fastelavnsfest i 2017
??

Løvfaldsfest
Margit Dalsgaard
Jens Dalsgaard
Kaj-Lykke Larsen 20 19 60 93
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Vinterbadning / mobil sauna

Der har været mange herlige oplevelser
for både små og store hjarbækkere
… og der er heldigvis mange flere i vente
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»Vådt i vådt
i fælles lag«
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

Dette er ikke titlen på en kollektiv
akvarel, men udtryk for benhård
arbejdsdisciplin, der gik i vasken!

Fredag den 29. april havde vi vores
årlige oprydning af Stejlepladsen og
denne gang sammen med Sjægtelauget.
Vi havde glædet os til at rive,
klippe, male, rydde op i fælles ånd.
Men det blev til pølsespisning og
råhygge i læ for de tætte regnbyger
og en kølig vind.
Næste år beder vi guderne om
godt vejr – og håber det hjælper….

snart

Fuglen er nu på plads
I forbindelse med afslutningen på Kunstudstillingen
Alverdens kunst i 2015 skænkede stenhugger
Jørgen Glud Hjarbæk by en fugl hugget i granit.
Jørgen Glud deltager også i Alverdens kunstudstilling i 2016.
Fuglen er nu placeret på stejlepladsen mellem
bundgarnspælene og bålpladsen. Det er vores
tidligere »borgmester« Frida Graversen, der har
udpeget det meget smukke sted. Fuglen skuer
ud over fjorden, og kan ses både fra p-pladsen
og fra arealet ved skurene.
Så nu må vi alle vente og se, om den får sig en
mage eller om den skal leve alene.
TAK til Jørgen Glud for fuglen, og tak til Frida
Stensøjlen er monteret
fordi hun fandt stenen, som fuglen skal sidde på.
og klar til at få pålimet
					Mvh. Kunstudvalget
stenfuglen.

Vi ønsker vore læsere
en rigtig dejlig sommer!

Nørresiden 11 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup · Tlf. 86 62 24 55
hjarbaek@vinhus.com · www.hjarbaekvinhus.dk
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Vindere fra sidste blad:
Tak for besvarelserne. Notarius Kvisticus udtrak de heldige vindere:

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 …

Andrea Kvist, Hjarbækvej 31A, løste juniorpgaven og vandt slikposen
og
Ester Bro, Strandvejen 22, løste voksensiden og vandt rødvinen.
Stort tillykke til jer begge!

Verden ifølge Peter Plys:

Derudover har vi håndkøbsudsalg og postbetjening.

Hvis du føler dig træt og nedkørt,
er det ikke et tegn på svaghed
– du har sandsynligvis været stærk
alt for længe.

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

Unyttig viden

etet 28 bogstav
Hvis plan A ikke virker, så har alfab
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er.

Vidste du at …

• Seks personer kan føre en samtale, men ankommer en syvende,
deler samtalen sig i to.
• Det er umuligt at sige 'Good Eye Might' uden at lyde som en australier.
• Vi har ingen muskler i fingrene, de er styrede af sener.
• Chokolades smeltepunkt ligger lige præcis under kroppens,
derfor smelter chokolade i munden.
• Vielsesringen skal sidde på venstre ringfinger, for det er den
eneste finger med en vene, der har forbindelse til hjertet.
• Folk er 50% mere villige til at gøre, hvad du beder dem om, hvis du
taler ind i deres højre øre, og samtidig let berører deres underarm.
• Kartoflen er den første madvare, der er dyrket i rummet (1996).
• Hvis man sover for lidt, får man trang til junkfood.
Hvis man sover for meget, får man trang til at sove mere.
• Æbler er mere effektive end koffein til at holde folk vågne
om morgenen.
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Luksus til hverdag

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: 14-18
delikatesser 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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Det er fredag, det er sommer og hvis I er voksentørstige,
så er her et bud på, hvad der skal i glasset.
En lidt lettere og friskere udgave af sangria.
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Opskrift og fotos: emilysalomon.dk

Gårdhavecafe – Bed & Breakfast
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Åbningstider:

Hverdag 8.00 - 11.00 og 17.00 - 18.00
Weekend 8.00 - 19.00
Højsæson uge 26 til uge 33
fra 8.00 - 21.00

Venlig hilsen Morten og Lone
Vi kan altid kontaktes på 22131500
MØD OS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/hjarbaekfjordcamping
www.hjarbaek.dk
Hulager 2, 8831 Løgstrup · info@hjarbaek.dk
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JuniorSIDEN

Find 5 fejl

• Dagligvarebutik · Friskbagt morgenbrød og kager hver dag ·
vi modtager gerne bestilling på morgenbrød 40449474
• Swimmingpool 25 kr. om dagen · sæsonkort 250 kr.
• I må gerne bruge vores legeplads
• Festlokale til 85 personer udlejes

✁

HH
H

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 22/8,
så er du med i lodtrækningen om en pose slik.

Navn:.............................................................................................................
Adresse:........................................................................................................
Evt. tlf............................................................................................................
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Find 5 fejl
Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 22/8
og vær med i lodtrækningen om en flaske rødvin.
Navn:.............................................................................................................
Adresse:........................................................................................................
Evt. tlf............................................................................................................
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✁

Husk! Der er rødvin på højkant!

Hjarbæk Kro
Dagens
2-retters menu

259,-

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

