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Sprøjtens mailadresse er: tina@timedesign.dk
Indlæg modtages gerne – helst elektronisk. Billeder bedes vedhæftet separat.
Næste deadline:
22. maj 2016.
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: Stejlepladsen i eftermiddagssol, februar 2016. Foto: Tina Rømer.
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Byens konfirmander
Lørdag 23. april i Viborg Domkirke:
Kl. 11.30: Mathilde Berg Bak,
		
Hjarbækvej 33
Søndag 5. maj i Romlund Kirke:
Kl. 11.00: Katarina Lindgaard Trøjborg,
		
Søndersiden 10
Søndag 8. maj i Vorde Kirke:
Kl. 9.30: Freja Rainhard Zacho,
		
Nørresiden 5

Husk at hejse flaget for konfirmanderne
Har du husket at indbetale kontingent for 2016?
Hvis ikke, kan du nå det endnu. Overfør beløbet til 9255-0727503978.
Husk at angive tydelig afsender på indbetalingen.
Husstand: 200,- årligt
Enlige: 100,- årligt
Passivt medlemsskab: 100,- årligt

Havnefest 2016
Sæt kryds i kalenderen den 18. juni

Borgerforeningen og Sejlklubben arrangerer igen fælles havnefest
med masser af sjove aktiviteter for børn og voksne, ølvogn og
levende musik. De knippelgode spillemænd fra sidste år er allerede
hyret igen! Glæd dig til en festlig dag!
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Den 17. januar bankede storken på
hos Sandie og Troels – godt nok
lidt før tid ...
Kl. 11.16 nedkom Sandie med en
fin lille pige, Sally, på 3560 gr. og 50
cm. Far, mor og barn har det godt,
og rygtet siger at Sandie så småt er
ved at kunne sidde ned igen!
Stort tillykke til den nybagte familie
og hjertelig velkommen til den
yndige, nye verdensborger.

Oprydningsdag på
Stejlepladsen 29/4 kl. 16
Kom frisk, og mød op til den årlige oprydningsdag. Stejlepladsen
skal trimmes og gøres klar til en ny sæson, der skal luges og males
m.m. Vi slutter med en gang pølser på grill og lidt koldt at drikke.
Medbring gerne havehandsker, rive, spade, trillebør, motorsav og
lign.
Herligt, hvis hæren af Tordenskjolds soldater kan udvides lidt 


Mvh. Bestyrelsen

Arkivfoto.
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Stakken med ruspæle skal rejses – igen.

Referat fra
Hjarbæk Borgerforenings
generalforsamling
24. februar 2016
1. Valg af dirigent:
Jens – vi takker for endnu engang en fremragende mødeledelse.
2. Valg af skriftfører:
Ulla.
3. Formandens beretning – med billedunderstøttelse. Godkendt.
4. Kasserens beretning:
Regnskab for Borgerforening og Sprøjten er begge godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
Uændret.
6. Forslag til ajourføring af vedtægterne:
Følgende ændringer er enstemmigt vedtaget: §2, 2d, 2e, §3, §4, 4a,
4b, 4c, §5, §6a,§7, §8. Ikke vedtaget: §2a, 2b og 2c.
7. Indkomne forslag:
- Vivi Zacho fremsætter et forslag om at Hjarbæk løber sammen
med Løgstrup i år og hun modtager gerne tilmeldinger snarest. Alle er
velkomne.
- Arne spørger om Hjarbæk er interesseret i at hjælpe til i forbindelse
med Høstmarked 2016, da det ellers ikke bliver til noget. Det er hjælp til at
styre trafikken i Hjarbæk. Nalle foreslår at spørge formanden for VHK om
de vil hjælpe. Frida mener vi kan samle et hold af lokale. Gitte foreslår at
spørge spejderne og Løgstrup idrætsforening og de så kan tage 10 kr. pr.
bil. Kaj og Arne påpeger, at dem med ærinde i byen jo ikke skal betale…..
Arne mener, det kan blive til noget, hvis 10 personer skriver sig på.
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Referat fra Generalforsamling

8. Valg til bestyrelsen:
Arne, Søren Schou og Kaj modtager genvalg – og de genvælges.
9. Valg af suppleant:
Ole Rømer modtager genvalg – og han genvælges.
10. Valg af revisor:
Erling og Jesper Bak modtager genvalg – og de genvælges.
11. Evt.:
- Anne Marie nævner at Hjarbæk godt kunne bruge et forsamlingshus,
og spørger om Bestyrelsen ikke kan søge om midler til at leje lokaler.
Det kan man ikke.
- Ad hoc udvalg – lister, hvor man kan skrive sig på til at hjælpe.
Hver gruppe får tildelt en for bestyrelsen.
- Gitte spørger, om vi kan melde os ind i Landsbyernes Fællesråd. Vi
kan tage kontakt til dem og få dem til at fortælle om Fællesrådets virke.
- Nalle spørger til sauna og vinterbadning. Bestyrelsen skal til Fjaltring
og se en sauna, når det er muligt. Gitte nævner erhvervsskolerne har billig
arbejdskraft.
- Gitte efterlyser referater. Bestyrelsen skal nok være bedre til at lægge
dem ud på hjemmesiden.
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Badminton
for sjov!
Fredag den 8. april
Vi mødes i Løgstrup hallen omklædt kl. 19.00,
hvor vi vil spille badminton på kryds og tværs af alder, køn og talent.
Medbring: ketcher – og meget gerne en til ekstra udlån.
Borgerforeningen lejer baner og har bolde.
Efter badminton mødes vi i cafeteriaet,
med mulighed for at få lidt at spise og drikke.
Karen vil gerne smøre brød med ost eller rullepølse.
Bestilling af antal ved tilmelding.
Prisen for arrangementet er kun, hvad du spiser og drikker til hallens
sædvanlige favorable priser, eks. kaffe og en oste/rullepølsemad 40 kr.
For at deltage skal du tilmelde dig senest 1. april.
Marianne Nyvang: 86 64 30 40 / SMS 22 92 58 41
Kirsten Herløv: SMS 20 93 42 49
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Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg
Tlf. 86 62 72 22
www.mathias-menswear.dk
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Bestyrelsen
Da alle modtog genvalg på generalforsamlingen,
fortsætter bestyrelsen uændret med uændrede
ansvarsområder:
Kaj-Lykke: Formand, derudover telt, flag,
kontakt til Sejlklub, Stejleplads m.m.
Ulla:
Sekretær.
Arne:
Kasserer.
Søren:
Kontakt til Sprøjten, web m.m.
Sandie:
Bestyrelsesmedlem.

Tag over hovedet søges
Jeg havde ikke selv mulighed for at være tilstede ved Borgerforeningens generalforsamling, og der var åbenbart ingen, der
tænkte på mig. Men da jeg ikke kan lide at være ude i al slags vejr,
søger jeg tag over hovedet i sommerhalvåret, om vinteren har jeg
et varmt og tørt vinterhi. Så hvis du kan hjælpe mig med en god
løsning, vil jeg på fornemste vis takke dig senere. Jeg har sidste år
haft ophold i kroens garage, og det har jeg været meget glad for
– tak skal I have. Men nu er der ikke mere plads til mig der.
Så hjælp mig, hvis du kan.
PS. Henvendelse kan ske til Borgerforeningens bestyrelse.
Med venlig hilsen
PLÆNETRAKTOREN

God påske!
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Fastelav
Madam Blå og Madam Kro
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Efter et års pause med tøndeslagning – er det mon sket før i foreningens
historie? – kunne Madam Blå på Borgerforeningens vegne byde ca.
15 børn og 25 voksne velkommen til fastelavnstraditionen søndag den
7. februar.
To pyntede og godt fyldte tønder var hængt op i Kroens gårdhave og
mod sædvane var det næsten vindstille, solskin og tørvejr. Det var alligevel dejligt at komme ind i kroens varme til en kop varm kakao eller kaffe,
da tønderne var besejret.
Den lille tønde blev nedslagtet af de 0-4 årige og her løb Naya med titlen
som kattedronning. Naya er barnebarn af Lene på Nørresiden. Den store
tønde gav til sidst efter for Sofies slag, og hun fik derfor tiltlen som kattekonge. Sofie er nyligt tilflyttet og bor på Hjarbækvej 9. I kroens varme
røg overtøjet af og åbenbarede et væld af prinsesser, en brud, Rasmus
Klump, et skelet, MotorMille, Superwoman, hekse m.m.
For vi “gamle” var det som et dejá vû,
for Tau, Charlotte, Vibeke og Mark var
nu med som forældre til en pæn flok
poder. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag med snak og leg både ude og
inde – også for os, der kom uden børn
og børnebørn.
Inge S

Naya blev kattedronning og
Sofie blev kattekonge.

Der blev gået til vaflerne...
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På cykel på vej mod Hjarbæk, januar 2016. 

Foto: Mette Rømer

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

Hjarbæk Høstmarkeds fremtid
Jeg skriver denne lille meddelelse,
først og fremmest for at sige alle tak
for arbejdet omkring Høstmarkedet i
Hjarbæk.
Dernæst vil jeg prøve at forklare situationen for Høstmarked i Hjarbæk.
Som mange sikkert ved så er foreningen Smag på Viborgegnen opløst.
Erhvervsrådet har gennemført en stor
”slankekur”, som har betydet at der er
blevet fyret 4 medarbejdere. Det har
medført, at Lisbeth Hansen ikke mere
er ansat i Erhvervsrådet, og dermed
ikke kan videreføre samarbejdet omkring Høstmarkedet.
Erhvervsrådet ønsker ikke at arbejde
videre med konceptet omkring Høstmarkedet.
Turistkontoret vil i et vist omfang være
behjælpeligt, men kan ikke stå som
arrangør.
Så nu mangler der en arrangør.
Hvad så med fremtiden for et Høstmarked i Hjarbæk?
Kunne Hjarbæk Borgerforening påtage
sig opgaven? Der hersker vel ingen tvivl
om, at det har været et plus for byen at
der har været et årligt Høstmarked.
På grund af den store udfordring
omkring parkering, havde bestyrelsen i
Borgerforeningen sagt nej til at Borger-

foreningen ville/kunne løfte opgaven.
Men da flere borgere i byen ønskede
at punktet blev taget op på generalforsamlingen, blev der her en kort
drøftelse af mulighederne for at bevare
et Høstmarked i Hjarbæk. Og jeg har
påtaget mig opgaven med at undersøge
om der er mulighed for at videreføre
Høstmarkedet.
Udfordringen er parkering. Kim og Helle
Würtz har endnu engang givet tilsagn
om, at man må bruge græsmarken mellem fjorden og Svanevej til parkering –
så langt så godt. Tak for det.
Man kan ikke mere påregne at Hjemmeværnspolitiet vil påtage sig denne
form for opgaver.
Det betyder, at der skal være ca. 10
frivillige til at vise folk hvor de SKAL
parkere. På generalforsamlingen var
der 4 der tilbød deres hjælp, men det er
ikke nok.
Så hvis du har lyst tid og lejlighed til at
give en hånd med i nogle timer søndag
den 7. august mellem 9.30 og 15.00
bedes du inden 14 dage give besked til
undertegnede.
Hvis ikke vi kan løfte den opgave, bliver
der ikke noget Høstmarked i 2016
– længere er den ikke.
Venlig hilsen
Arne Jensen
tlf. 30730387
mail@butik-remme.dk
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Vil du med rundt om søen?
Vi vil forsøge at gentage tidligere års succeser og stille med et hold
til årets 24 timers løb. I år slår vi os sammen med Løgstrup, som
regner med at være 8-12 løbere.
Løbet finder sted fra lørdag den 13/8 kl. 12 og 24 timer frem.
Har du lyst til at være med, må du meget gerne kontakte os straks
på mail@zacho.net eller 20 43 01 54.
Mange løbehilsner
Henrik & Vivi

Arkivfotos
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Cykelforeningen
Baghjul
genopstår
For efterhånden en del år siden mødtes vi ved ”Træet” på et
givent tidspunkt og cyklede en tur sammen. Den tradition skal vi
have pustet liv i igen. Vi mødes med cykler ved Træet, medbringende kaffe, vand, energibar, kiks, kage eller hvad man nu lige
lyster.
Tempoet sættes efter langsomste rytter og udflugtsmålet
aftales. Målet med turene er hyggeligt socialt samvær, frisk luft
og gode naturoplevelser. Der er ingen tilmelding til arrangementet, man møder blot op.
Følgende datoer er indtil videre fastsat:
• Mandag d. 4/4.
• Onsdag d. 13/4.
• Torsdag d. 28/4.
• Mandag d. 9/5.
Alle datoer kl. 18.30.
Vel mødt
Cykelmyggene Orla, Gitte og Helle
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Fællesspisning
En fredag i januar var der fællesspisning. Det krævede kun to hyggelige
planlægningsmøder – og lidt venlige remindere til byens borgere – og så
var det arrangement stablet på benene.
Kaj-Lykke trak det største læs og lavede mørbradsgryde, der var en
kongelig værdig. Bente sørgede for alle indkøb, bistod ved Kaj-Lykkes
side og gik til hånde alle steder. Foruden at være altidhjælpende husalf,
skrællede og rev Marianne i retningen af 340 tons gulerødder, og begik
dermed den mest fantastiske gulerodssalat. Anna-Marie og Carl tilbød
deres hjælp, som vi grådigt tog imod. Anna-Marie snittede kål og snittede kål og snittede kål, så de stakkels fingre blev gule og blå. Det viste
sig senere, at der var mad nok til det halve kongerige. Det var svært at
vurdere folks appetit, men nu er vi lidt klogere på hvor langt en pose ris
i virkeligheden rækker. Carl foldede servietter til den store guldmedalje.
Hjemmelavede æblekager og kaffe til dessert. Der var så ingen rester!
Op mod 50 dukkede op til fællesspisningen. Det flotte fremmøde gjorde,
at prisen på maden kunne holdes i den helt billige ende, og at vi kunne
tilbyde drikkevarer ad libitum for en rund 20’er, så længe lager haves.
Der blev endda et beskedent overskud, som tilfaldt Borgerforeningen.
En fantastisk hyggelig aften, hvor ad libitum slap op, lige præcis da alle
havde fået nok. Herligt at være med til et arrangement med så flot
tilslutning! Lad der ikke gå 3 år til næste gang.

Marianne, Bente, Kaj-Lykke og Tina R.

LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00
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Og hermed er det
dokumenteret, at
Søren Schou
spiser grøntsager!

Hankokken ham-selv!

Halvdelen af køkkenskriverholdet.

Næsten 50 havde meldt sig til fællesspisningen. Mega hyggelig aften!
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Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

Tlf. 86 61 30 26

jan@myrthue.dk · www.myrthue.dk
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✁
Klip ud og hæng op

Hjarbæk
Kalenderen
Forår 2016
Dato

Arrangement

4/4

Baghjul kl. 18.30 v/Træet

8/4

Hyggebadminton i Løgstrup Hallen kl. 19-21

13/4

Baghjul kl. 18.30 v/Træet

23/4

Konfirmation

28/4

Baghjul kl. 18.30 v/Træet

29/4

Oprydning på Stejlepladsen kl. 16-18 (ca)

5/5

Konfirmation

X

8/5

Konfirmation

X

9/5

Baghjul kl. 18.30 v/Træet

18/6

Havnefest

23/6

Skt. Hans

23/7-7/8

Kunst i Hjarbæk

13-14/8

24-timers løb (Søndersø)

19-20/8

VM

Flag

X

X
X
X

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

Deadline for næste blad

22. maj 2016
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23. juli til 7. august 2016

20

I perioden fra lørdag den 23. juli til søndag den 7. august 2016 gentager
vi succesen fra sidste år. Vi har i år valgt at det kun skal være 14 dage.
Som det første sted i Danmark laver vi igen en kunstudstilling rundt i
byens haver.
I år satser vi på at udstillingen bliver endnu mere varieret end sidste år.
Men det vil alt sammen være kunst, der er beregnet til udendørs opstilling. Dog vil der i Grete & Sørens fantastiske bådhus blive maleriudstilling
af 4-6 lokale kunstnere.
I skrivende stund bliver der udstilling i næsten 20 haver rundt i byen.
En sidegevinst ved denne udstilling er, at vi herved fremhæver Hjarbæk
som en landsby, hvor det er værd at bo – ikke uvæsentligt i disse tider.
Hvis du gerne vil være med til at lægge have til denne udstilling, men
endnu ikke er blevet spurgt, så kan det stadig nås, du skal blot kontakte
Kunstudvalget, jo flere haver jo større udstilling og dermed måske også et
bredere publikum.
P.t. er vi i gang med at få alle aftaler på plads med kunstnerne, det er ikke
altid lige let. Foreløbig har vi lavet aftaler med kunstnere der arbejder med
strandingstræ, pileflet, skrot, bronze skulpturer, malerier, keramik, raku og
en stenhugger.
Der bliver fernisering lørdag den 23. juli.
Hvis du har ideer i forhold til nye kunstnere eller andre ting i forhold til
kunstudstillingen, er du mere end velkommen til at kontakte udvalget.
Yderligere oplysninger kan fås hos Arne på tlf. 30 73 03 87.
Kunstudvalget / Hjarbæk Borgerforening
Hannah, Inge, Frida, Margit & Arne
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v/Bent Kohls
Nytorv 2 · 8800 Viborg
Tlf.: 7025 0222 · Viborg@danbolig.dk

Vine fra Frankring, 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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Den søde tid...
Dagen er en grå og halvvåd søndag eftermiddag i december.
Første søndag i advent nærmere betegnet.
En strøm af mennesker går i retning mod molen.
Voksne, børn, unge og ældre. Nogle er kendte. Andre er på besøg.
Der snakkes og hilses og smiles og spejdes.
Hvad er det, der er på færde? Hvad er det, der har lokket
folk væk fra brændeovnens lune og sagte buldren?
Men hov, hvad er nu det? En lyd i det fjerne. Ørerne spidses.
Den kommer ude fra vandet og bliver langsomt højere.
Den der dybe og trygge lyd af tunge stempelslag.
Snart kan det også ses. Og det bliver større.
Børnenes øjne lyser op og forventningen stiger.
DET ER JULEMANDEN, DER KOMMER!
Han træder i land og deler pebernødder og karameller ud.
Klapper de små på hovedet og ønsker alle god jul på klingende norsk.
Vi tæller ned og juletræet tændes, ledsaget af gløgg og lune æbleskiver.
Og således kom julen atter engang til liden Hjarbæk.
/TR
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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 besvarelserne. Notarius Kvisticus udtrak de heldige vindere før jul.
Sofie og Benjamin Sleire måtte dele slikposen.
Vivi Zacho satte hovederne rigtigt på, det udløste en flaske whisky,
og Merethe Jensen vandt rødvinen for at holde styr på stjernerne.
Stort tillykke til jer alle!

Hjemmesiden www.hjarbæk.dk kører normalt igen

Verden ifølge Peter Plys:

Unyttig viden

Ukrudt er også blomster,
når man først lærer dem at kende

Vidste du at …

• H.C. Andersen blev født på en tirsdag.
• Rødhårede udgør under 2% af verdens befolkning.
• De grønne vingummibamser smager af jordbær.
• Mørk chokolade kan sænke et menneskes blodtryk,  
det kan hvid chokolade ikke.
• Alexander den Store var blot halvanden meter høj.
• En gennemsnitskvinde bruger hvad der svarer til sin egen højde
i læbestift hvert 5. år.
• Franskmændene spiser over 500 millioner snegle om året.
• Filmhistoriens første kys mellem en sort og hvid person skete
i TV-serien StarTrek.
• Frihedsgudinden ville efter dansk målestok bruge str. 3500 i sko.
• Når en flodhest bliver gal, bliver dens sved rød.
• Den tryksag, der trykkes i størst oplag i verden, er IKEA-kataloget.
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Nytårstur til Vorde
31/12 kl. 13 mødtes vi traditionen tro ved »Træet« til den årlige nytårsgåtur, hvor snakken går på kryds og tværs mellem naboer, børn, kammerater og nytårsgæster. Turen startede vådt, men præcis kl. 13.30 stilnede
regnen af, ganske som forudset.
»Villys Foderbræt« førte an, og alle blev godt forsynet med kolde fadøl og
lune pølser undervejs. Som et nyt indslag i år gjorde vi holdt ved Frøkjær,
hvor Eva viste bordercollien Spikes utrolige færdigheder som fårehund.
En helt fantastisk opvisning, hvor frugten af mange timers træning fik
samarbejdet mellem træner og hund til at virke nærmest telepatisk – et
fløjt er åbenbart ikke bare et fløjt!
I Vorde stod Pia og Jesper klar med stor gæstfrihed og herlig, hjemmelavet glühwein. Vi fik ønsket godt nytår til gedeklapperne fra Vorde, inden
turen atter gik mod Hjarbæk, hvor den hårde kerne sluttede af i skuret.
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INVITATION TIL

Jubilæums
reception

St. Bededag 22. april
I anledning af Viborg Sejlklubs 75 års jubilæum
inviteres venner af klubben
til festlig reception i klubhuset
fredag den 22. april 2016 kl. 14 - 17.
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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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Ideer og hjælpere
til nye
arrangementer
I lighed med sidste år har bestyrelsen lavet et idé-ark til arrangementer
hen over året.
På Generalforsamlingen var der mange der skrev sig på, TAK for det.
Men der kan stadig være behov for, at flere skriver sig på. Så hvis du har
lyst til at give byen en hjælpende hånd, så skriv dig på en af AD HOC
arbejdsgrupperne (= kontakt bestyrelsen).
Du kan stadig være med i en arbejdsgruppe, selvom du ikke var til
generalforsamlingen. Du er også altid velkommen til at komme med nye
forslag til aktiviteter.
På næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen fordele opgaverne imellem sig,
således at hver gruppe har tilknyttet en repræsentant fra bestyrelsen.
Bestyrelsen ajourfører listen fremadrettet.

29

Stemningsbillede, januar 2016.

Nu varer det ikke så længe før havnen fyldes med både igen. Viborg Sejlklub søsætter 23/4.
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Sætternissens mange meritter
Man skal som bekendt altid se
glasset som halvt fyldt og ikke
halvt tomt. Således har vores egen
"Sprøjte" vist sig at være helt på
højde med de store dagblade.
I hvert fald når det gælder trykfejl.
December-nummeret af Sprøjten
indeholdt en perlerække af fejl og
trykfejl. Hermed kan vi bryste os af,

at Hjarbæks lille blad nu er i samme
liga som Politiken, Jyllands-Posten,
Berlingske Tidende m.fl, hvor sætternissen også har været på spil.
Og det er da ikke så ringe endda!

Foreningen har iværksat en
værgekampagne for at skaffe nye
medlemmer. 
(Jyllands-Posten)

Et damekor synder under ledelse af
pastor Lønborg.

(Faaborg-Diernæs Kirkeblad)

Tilsyneladende er lytteapperatet
blevet installeret for flere år siden,
da ambassadøren gennemgik
omfattende reparationer og
ombygninger. 
(Jydske Tidende)

Bjergningsmandskabet har ingen
anden udvej end at synke skibet.

(Ærø Avis)

Arbejdskarl Jönsson faldt i går fra
et 2. sals vindue ned på gaden og
fik hovedet alvorligt kvæstet. Det
menes dog, at en amputation ikke
vil blive nødvendig. (Svensk avis)
Turen gik herfra gennem Løgstør til
Trend, hvor den medbragte mand
blev spist.  (Vendsyssel Tidende)

Vi bringer således en lille hyldest
fra vores »kollegaer«:

Der er sneglat i Vendsyssel, den
lystige del af Midtjylland og Sønder(Radioavisen)
jylland.
Skolebestyrelsen oplyste, at lærerstaben bestod af otte fulde lærere
og to løse piger.
(Politiken)
I år falder Store Bededag på en
fredag. (Politiken)
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• 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
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 10 fejl

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 22/5,
så er du med i lodtrækningen om en pose slik.

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

På kryds og tværs

Hjarbæk Kro
STOR
PÅSKEBUFFET
Langfredag
og Påskedag

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

