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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
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. maj 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: Tøndeslagning på Kroen. Foto: Anne Hvass.

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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Søndag 21. maj i Vorde Kirke 
kl. 9.30:
Mads Vigen Drejer, Hjarbækvej 20

Byens konfirmand

Husk at hejse flaget på denne festdag

Husk nu kontingentet!
Husstand: 200,- årligt
Enlige: 100,- årligt
Passivt medlemsskab: 100,- årligt

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

Skriv tydelig indbetaler ID
på bankoverførslen.
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Referat af Generalforsamling 
i Hjarbæk Borgerforening 
20.2.17
1. Valg af dirigent: Jens – tusind tak for det!

2. Valg af skriftfører: Ulla

3. Formandens beretning med billedunderstøttelse.

4. Kasserens beretning: Regnskab for Borgerforeningen  
 ( to sider i år) og Sprøjten er begge godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent: 
 Gitte forslår punktet udsættes, men da kontingentet er det 
 samme uanset hvad, kan det godt besluttes, at kontingentet 
 er uændret.

6. Borgerforeningens forslag til ajourføring og en forenkling af 
 vedtægterne § 2 jf. Sprøjtens december-nummer: Ikke vedtaget.
 
 Indkomne forslag: 
 Vivi, Gitte Bak, Jesper og Tina Rømer fremsætter et forslag om 
 vedtægtsændringer: her fastholdes forskel i medlemskab som 
 fuldt og passivt. Aktive medlemmer skal have fortrinsret til 
 arrangementer: Ikke vedtaget. 

 Anton påpeger, at man altid har været uenige i Hjarbæk og 
 refererer til tidligere tiders oplevelser. Og han mener det kan gå 
 galt, hvis alle bare får lov at stemme.

 Kurt har spørgsmål til afstemningsmetoder. ¾ flertal kræver det 
 før noget vedtages.

 Gitte (Orla) har en kommentar til de mange foreninger, som er 
 i Hjarbæk og mener at hvis alle får lov at komme ind, bør vi 
 kalde det en ”venneforening” og ikke en Borgerforening. Inge 
 mener, de borgere, der bor her hele året har fortrinsret og hun 
 forslår at den tekst, som allerede er, bibeholdes.

 Skriftlig afstemning. 32 stemmer i alt.

 Resultat: De gamle vedtægter bibeholdes!

 Erling forslår, at man overvejer stemmereglerne, da det kan være 
 svært, at få noget igennem.

 Ole påpeger, at de gode forslag nok skal få flertal.

7. Valg til bestyrelsen: 
 Ulla modtager genvalg – og  genvælges. 
 Tina Nikkel stiller op – og vælges!

8. Valg af suppleant: 
 Ole Rømer modtager ikke genvalg – Jesper vil godt og vælges.

9. Valg af revisor: 
 Erling og Jesper Bak modtager genvalg – og de genvælges.

10. Eventuelt: 
 Information v. Arne: Kunstudvalget inviterer på kunsttur 12.3. 
 til Ålborg og 6.5 til Herning – der kommer nærmere information 
 på træet.

 Forslag om længere åbningstid i haverne med kunst til kl. 17.

 Ad hoc udvalg – lister, hvor man kan skrive sig på til at hjælpe. 
 Hver gruppe får tildelt én fra bestyrelsen. I år et fyrværkeri-
 udvalg, da vi trænger til lidt mere gang i den på havnen.

 Referent 20.2.17 Ulla Wang
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Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg
Tlf. 86 62 72 22

www.mathias-menswear.dk

Bestyrelsen
Efter årets generalforsamling, hvor Tina Nikkel igen er 
valgt ind, har bestyrelsen konstitueret sig således: 

Kaj-Lykke: Formand. 
Ulla: Sekretær. 
Arne:  Kasserer.
Søren: Bestyrelsesmedlem.
Tina: Bestyrelsesmedlem.

28. april kl. 16.00

Oprydning på 
Stejlepladsen
Kom frisk og medbring haveredskaber, trillebør, motorsav m.m. 
Pladsen skal trimmes, så den er klar til årets aktiviteter, ruspælene 
rejses og skuret + bord/bænkesættene trænger til en gang maling. 
Vi slutter af med en øl og pølse fra den lokale grill.
Vi håber på godt vejr og et stort fremmøde!

Bestyrelsen
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Fastelavn 
på kroen
søndag 26/2 2017

Trods det lidt triste og våde vejr blev 
det en dejlig dag med talrig 
deltagelse af både store og små, 
skønt at se så mange fine og 
uhyggelige udklædninger. 

Tøndeslagningen var delt i to grupper: 
små børn (op til 4 år) 
og store (5 år og op) og alle børnene 
var gode til at slå til. 

De stolte kattekonger blev: 
(Op til 4 år) Idun
(5 år og op) Alberthe

Efter kongerne blev kronet blev der 
serveret dejlig varm kakao og 
fastelavnsboller i kroens hyggelige 
(og varme) stuer. 

Mange tak for en skøn dag. 
 /Sanne
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Kunsten Ålborg
Søndag d. 12. marts arrangeres kør-selv kunsttur til Kunsten 
i Ålborg. Afgang fra P-pladsen kl. 10.

Alvar Aalto – Second Nature
I løbet af foråret viser Kunsten en stor udstilling med Alvar Aalto, én af de førende 
arkitekter fra det 20. århundrede.

Nordisk arkitektur og design er berømt i hele verden. En pionér inden for den 
nordiske arkitektur er den finske stjernearkitekt Alvar Aalto. Aalto er I Danmark 
nok mest kendt for Aalto-vasen og som arkitekten bag Aalborgs kunstmuseum, 
Kunsten. 

Kunstens største kunstværk er selve museumsbygningen. Hvert år besøger flere 
tusinde arkitekturinteresserede gæster det eneste kunst-museum, der er tegnet 
af Alvar Aalto. Det er dog ikke kun bygningen, som Aalto tegnede, men også store 
dele af inventaret fra møbler og lamper til dørgreb og andre detaljer. Bygningen 
blev til i et samarbejde med Elissa Aalto og den aarhusianske arkitekt Jean-
Jacques Baruël. Udstillingen sætter den unikke museumsbygning i relation til 
Alvar Aaltos omfattende virke. 
 Arrangør: Hjarbæk Borgerforening - Kunstudvalget

Er det dine 
luffer?
De er glemt på nytårsgåturen,
og kan afhentes hos Pia og Jesper i Vorde.

Der handles og bygges på livet løs, og 
hele 3 steder kommer der nye navne 
på postkasserne inden længe. 
Spændende! Pt. er der officielt ingen 
helårshuse til salg i Hjarbæk. 
Vi løfter sløret for, hvem der flytter til 
byen i næste nummer af LokalSprøjten.

Havnefest 2017
Sæt kryds i kalenderen den 17. juni
Hjarbæk Borgerforening og Viborg Sejlklub arrangerer igen fælles 
havnefest med aktiviter og konkurrencer for alle – store som små. 
Saftige grillpølser og kolde fadøl skylles ned med levende musik. 
Program følger i næste blad samt på opslag i nærområdet.

Glæd dig til en rigtig hyggelig og festlig dag! 
Meld dig som hjælper, hvis du har lyst til at give en hånd med.
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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

Arrangør: Hjarbæk Borgerforening

“Frihed til
  forskellighed”

Haverne 
er åbne
hver dag
kl.10-17

22.juli
til
6.august

Så er Kunstudvalget godt i gang med planlægningen af årets 
kunstudstilling. I år bliver udstillingen holdt fra lørdag d. 22. juli, 
hvor der vil blive fernisering kl. 10, og til og med søndag d. 6. 
august.

Udstillingen er daglig åben fra 10 – 17. Dette er efter ønske fra 
nogle af haveejerne. I år har kunstudvalget den store glæde, 
at der nu er mere end 25 haveejere der har sagt ja til at være 
med. Det har været skønt at opleve at flere haveejere er 
kommet til kunstudvalget med ønske om at være med i udstill-
ingen. Det vidner om, at vi som by har taget udstillingen til os.

I Grete og Sørens bådhus bliver der i år arrangeret en foto-
udstilling med 4 fotografer.

Kunstudvalget er lige nu i gang med forhandlinger om nogle 
spændende nye tiltag de 14 dage hvor udstillingen løber, det 
der ligger fast er at der søndag d. 30. juli bliver arrangeret 
workshop med nogle af udstillerne på stejlepladsen. 

Mere om de andre nye tiltag i næste nr. af Sprøjten.

Kunstudvalget
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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

God påske

Hjarbæk Fjord i slutningen af 1800-tallet, tegnet af A. Thorenfeld

Marens Patter
Tvillingegravhøjene 'Marens Patter' fra 
bronzealderen set fra strandtangen i 
Virksund. Den ene har gennem flere 
tusinde år fungeret som en af landets 
bavnehøje til signalgivning med bål, der 
kan ses over store afstande. Limfjords-
fiskere og andre sejlere på fjorden har 
helt tilbage fra bronzealderen kigget 
efter den karakteristiske landskabskon-
tur og benyttet den som sømærke, 
og for de lokale har det gennem de 
seneste generationer været: Hjem til 
'Marens Patter'.

Fjorden rundt



 

Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

Tlf. 86 61 30 26
jan@myrthue.dk · www.myrthue.dk

Dato Arrangement Flag
12/3 Kør-selv Kunsttur til Ålborg (P-pladsen kl. 10)

28/4 Oprydningsdag på Stejlepladsen kl. 16

6/5 Kør-selv Kunsttur til Herning (P-pladsen kl. 10)

21/5 Konfirmation X

17/6 Havnefest (nærmere info følger) X

23/6 Skt. Hans (nærmere info følger)

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

30/7 Workshop på Stejlepladsen med udstillere X

✁
Klip ud og hæ

ng op

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

16 17

Deadline for næste blad:  24. maj 2017

Hjarbæk  
Kalenderen 

Forår 2017
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Kunsttur 
til Herning

Vi starter på kunstmuseum Heart med 
at se museet og udstillingen der:
Socle du Monde Biennalen blev stiftet 
i 2002 og er Danmarks ældste bien-
nale for samtidskunst.

Socle du Monde Biennalen 2017 
udfolder sig i et møde mellem op mod 
60 kunstnere, der alle går i dialog 
med Manzoni. Biennalen er inddelt i 
7 kapitler, der hver er tilrettelagt af et 
medlem af det internationale kurator-
team bag biennalen. Med fokus på 
Piero Manzoni og Socle du Monde 
skabes en fortælling, som binder 
enkeltstående udstillingskoncepter 
sammen til et komplekst spil mellem 
historien og nutiden.

Herefter er der mulighed for at udfor-
ske anden kunst i området.

I Birk, skråt over for HEART, ligger 
De Geometriske Haver. Formet som 
trekanter, firkanter og cirkler skyder de 
6-8 meter høje avnbøgehække op og 
inviterer inden for i havens labyrintiske 
indre.

De Geometriske Haver – også kaldet 
'Den Musikalske Have' – er tegnet af 
en af landets mest betydningsfulde 
landskabsarkitekter, C. Th. Sørensen 
og blev anlagt efter hans død i 1984. I 
2014 blev De Geometriske Haver fre-
det af Det Særlige Bygningssyn som 
en af de første haver i historien.

Lørdag d. 6. maj 2017 – afgang fra P-pladsen kl. 10

Lige overfor HEART ligger Angligården 
– bygningen, der set oppefra er formet 
som et lille a, hvor HEART havde til 
huse frem til 2009, da museet hed 
Herning Kunstmuseum. I dag er 
Angligården fredet og deles af Carl-
Henning Pedersen og Else Alfelts 
Museum og uddannelsesinstitutionen 
VIA Design.

Overfor HEART findes den cirkel-
runde park Skulpturparken tegnet af 
den internationalt anerkendte land-
skabsarkitekt C. Th. Sørensen. Med 
36 skulpturer i forskellige materialer 
og et areal i midten med græssende 
herefordkvæg er Skulpturparken en 
interessant oplevelse. Skulpturpark-
ens skulpturer er overvejende lavet af 
danske kunstnere og illustrerer form-
sproget hos kunstnere som Robert 

Jacobsen, Svend Wiig Hansen og 
Sven Dalsgaard.

400 meter fra HEART tårner Ingvar 
Cronhammers Elia sig op. Den gigan-
tiske stålskulptur er med en diameter 
på 60 meter og 32 meter til toppen 
den største skulptur i Nordeuropa. 
Elia er forsynet med 4 søjler og en 
gasbrænder, der fra tid til anden 'spyr 
ild', og det har gjort skulpturen til lidt 
af et mysterium. For hvornår har Elia, 
der er placeret på en mark lidt uden 
for Herning, tænkt sig at udbryde med 
10 meter høje flammer? Ingen ved det, 
for det computerstyrede teknologi, 
der sidder i en enorme gasbrænder 
udløses med tilfældige intervaller – 
dog minimum én gang hver 18. dag. 
 

 Hjarbæk Borgerforening - Kunstudvalget
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Kunstudstilling VM 18.-20. august

Inge Poulsen
Frida Graversen
Margit Dalsgaard
Margit Gade
Hannah Remme
Arne Jensen 30 73 03 87

Inge Schou 24 84 09 30
Margit Dalsgård 61 33 85 75
Jens Dalsgård 26 78 57 90
Gitte Pedersen 28 25 24 80
Jytte Serup 29 21 13 65
Bente Jørgensen 53 37 28 83
Frida Graversen 21 43 37 55
C.C. 21 43 37 55
Søren Schou 40 19 23 10
Kaj-Lykke Larsen 20 19 60 93

Kanotur Juletræstænding

Kaj-Lykke Larsen 20 19 60 93
Kørsel Henry & Krestian

Jesper Bak
Inge Schou 24 84 09 30
Søren & Jens henter juletræet

Havnefest lørdag d. 17 juni  Banko

Bestyrelsen
Jesper Bak
Inge Schou 24 84 09 30
Ole Rømer 51 31 49 81
Bente Jørgensen 53 37 28 83

Gitte Pedersen 28 25 24 80
Gitte Bak 21 49 79 72
Arne Jensen 30 73 03 87
Sandie Dyhr Pedersen 21 12 93 05

Tina Rømer (ansigtsmaling/fiskedam) Viseaften i Juli

Arne Jensen 30 73 03 87

Nytårsvandringen d. 31. december Fællesspisning

Gitte Bak 21 49 79 72
Inge Schou 24 84 09 30
Sørens Schou 40 19 23 10

Ole U
Connie og Peter
Herta og Villy
Ester og Niels Peter

Fælles indkøb og afskydning 
af nytårskrudt

Lynderupgård Rundvisningstur

Kurt Herløv
Gitte Bak 21 49 79 72

Tina Rømer 20 26 40 11

Badmintonaften i Løgstrup Hallen Fastelavnsfest 2018

Kirsten Herløv Tina Nikkel
Ulla Wang

REVAS Rundvisningstur Flere ideer ??

Jytte Serup 29 21 13 65

Cykelture

Helle Würtz 23 62 29 14

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 rigtig 
mange der skrev sig på. Det er rart og se 
den opbakning der er i byen til de mange 
aktiviteter. TAK for det.  Men der er stadig 
plads til, 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 besty-
relsen). Specielt er der behov for folk til 

Kanoturen, men det kunne også være 
spændende hvis der kunne etableres 
et korps af ”reportere” som kunne lave 
indlæg til Sprøjten, omkring de forskellige 
aktiviteter.

Du kan stadig være med i en arbejds-
gruppe, selvom du ikke var til generalfor-
samlingen. Du er også altid velkommen til 
at komme med nye forslag til aktiviteter.
Så kontakt bestyrelsen eller den enkelte 
gruppe.

Det Muntre Køkken var godt besøgt ved Havnefesten 2016.
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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

  

No, I choose
my own tie.

    Why?

EN VERDEN UDENFOR



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.

•	Hvis	man	spiser	chokolade,	bliver	man	bedre	til	matematik.

•	Køer	muh’er	med	forskellig	dialekt,	afhængig	af	hvor	de	kommer	fra.

•	Det	er	samerne,	og	ikke	grønlænderne,	der	har	sprogrekord	i	størst	
 antal synonymer for ordet 'sne'.

•	Pinse	kommer	af	græsk	"pentekoste",	der	betyder	
	 "halvtredsindstyvende"	(dag	efter	påske).	

•	Et	egern	kan	klatre	hurtigere	i	træer	end	det	kan	løbe	på	jorden.

•	Egern	glemmer	i	øvrigt,	hvor	de	gemmer	halvdelen	af	deres	nødder.

•	Titanic	var	det	første	skib,	der	benyttede	SOS	signal.

•	På	fransk	findes	der	17	synonymer	for	’overgivelse’

•	Twitter-fuglen	har	faktisk	et	navn	–	Larry.

•	I	Caribien	er	der	østers,	der	kan	klatre	i	træer.

•	Gennem	livet	bruger	man	ca.	38	dage	på	at	børste	sine	tænder.

•	Man	kan	ikke	nyse	i	søvne.

»Hvor skal vi hen, Plys?« 
spurgte Grisling.

»Det ved jeg ikke«, svarede Plys.

Og så tog de hinanden i hånden 
og gik derhen.

Vindere fra sidste blad:
Tak for besvarelserne. 
Notarius Kvisticus udtrak julens heldige vindere:

Juniorsiden: Hans Christian Olsen og Frederik Olsen, Strandvejen 8
Voksensiden (whisky): Gitte Pedersen, Hjarbækvej 7
Juleknas og julequiz (chokolade): Gitte Damborg, Hjarbækvej 21

Stort tillykke til jer alle.
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Butik Remme 

Luksus til hverdag 
 

Gårdhavecafe – Bed & Breakfast 
 
 

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

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

 
 
 

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

                       Samt alle skolefridage 
 

Hjarbækvej 8/Søndersiden 
Hjarbæk 

8831 Løgstrup 
Tlf: 4027 3141 

www.butik-remme.dk  
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Der var dømt chili con carne ad libitum, da Søren, Sjønne og Kaj-Lykke 
inviterede til velkrydret fællesspisning den 20. januar. Der var et flot frem-
møde af både Hjarbækkere og sommerhusfolk – et par af de kommende 
'nye i byen' fik vi også lov at hilse på. 

En hyggelig og velsmagende aften, som blev afrundet med et veritabelt 
kage-orgie. Alt sammen til yderst rimelige priser. Så kære mænd, her er en 
idé: Hvis I vil invitere konen eller familien ud at spise en aften, så kan dette 
arrangement varmt anbefales. Det er både billigt, lækkert og vildt hyggeligt!

'Bord 1' tilbød at bære stafetten videre og sørge for næste fællesspisning. 
Vi takker og glæder os allerede. /TR

Et billede af den lækre 
anretning skal I da ikke 
snydes for. 
PS. Det er ikke Søren 
Schous tallerken!

De store gryder 
var kommet i 
brug, og der var 
rigelig med mad 
til alle.

'Bord 1'

Fællesspisning



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

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

Løs så mange opgaver du kan og aflevér 
siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 
24/5, så er du med i lodtrækningen om en 
stor pose slik. 

✁

2928

JuniorSIDEN

Svar:

Svar:

Hjælp bien med at finde vej!

#detlillehusvedhjarbækfjord
Se mere på www.hjarbaek.dk



✁

30

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

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

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 24/5 
og vær med i lodtrækningen om 1 flaske rødvin.

Find 5 fejl

VOKSENSIDEN
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