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Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse 
Borgmester: Tina Hansen Bavnevej 7 40 94 91 94 nikkelto@gmail.com
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
Telt, flag m.m. Kaj-Lykke Larsen Bavnevej 13 20 19 60 93 kaj-lykke@live.dk

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: 
20. februar 2015. 

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: Regnvandsbassinet på Hjarbækvej en på flot novemberdag. Foto: Tina Rømer.

Udlejning af Borgerforeningens telt

Borgerforeningens telt (ca. 5 x 8 m) kan udlejes til  foreningens medlemmer 
for 200,- kr.

Teltet kan kun bookes for indeværende år (næste år kan bookes fra 1. januar), 
og kun hvis Borgerforeningen fortsat vælger at eje et telt og ikke selv skal 
benytte det.

Teltansvarlig og booking: Kaj-Lykke Larsen, 20 19 60 93.
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SIDEN SIDST… 
I denne mørke tid er det herligt at have så mange gode stunder at tænke tilbage 
på, fra årets gang i Hjarbæk. Når bladet kommer ud står træet på Stejlepladsen 
allerede og lyser op. Snart er vi der, hvor dagene så småt begynder at lysne og 
der kommer liv i folks haver, på vej og på havnen igen.

På denne tid, hvor året snart render ud, vil vi i bestyrelsen gerne give en stor tak 
til alle jer, som har bakket op om de arrangementer, der har været gennem det 
sidste år. 

Det var en fornøjelse, der var så mange, som var interesseret i at høre om by-
ens Energiplan, der er ved at blive udfærdiget. Vi kan konkludere, at vi i Hjar-
bæk, som det ser ud lige nu, er til de individuelle energiløsninger. Det betyder 
selvfølgelig ikke, at vi ikke kan hjælpe hinanden, når der skal indkøbes stort af 
enten piller til fyret eller LED pærer og andet, samtidig er det spændende med 
nye tanker omkring de ressourcer, vi har i bækken og fjorden. Vi arbejder videre 
med at blive klogere på, hvad og hvordan vi i fremtiden kan tænke i energirigtige 
løsninger og Jakob, som er konsulent på planen vil arbejde videre med at regne 
på nogle forskellige forslag i forhold til leasing af varmepumper og varmeanlæg i 
forbindelse med vores vandressourcer.

Vi vil som lovet også lave en Energivandring, hvor man kan se og høre om Solen-
ergi, fastbrændsel, pillefyr og vand-til-luft energi. Hvis du er interesseret, skal du 
sende en mail til Ulla, på uwang7@gmail.com, så vender vi tilbage med besked 
om tidspunkt.

Fotos: Ulla Wang

Psst, Kirsten og Peter...selv om I lukker øjnene, 
kan vi godt se jer alligevel.



Siden sidst …
En stor tak skal der også lyde til alle jer, som deltog i Jubilæumsfesten. Tak fordi 
I bidrog til at det blev en helt fantastisk aften. Dansesko og skørter blev luftet, 
og det samme gjorde Borgmesterkæden som til daglig er pakket langt væk. Og 
som der er flere af jer, der har sagt til os, så må det gerne blive en tradition. Ja, 
det blev en fest, vi sent vil glemme – pragtfuldt buffet med vildt og skøn dessert, 
og nogle af herrerne fandt denne aften ud af, hvorfor pigerne har det med at 
følges ad til toilettet.

God jul og godt nytår
På bestyrelsens vegne
Tina

Fotos: 
Tina Nikkel Hansen

"What days is it?" asked Pooh.
"It's today", squeaked Piglet.
"My favorite day", said Pooh.



Kontingent for 2015
Så er det ved at være tid til betaling af kontingent til 

Borgerforeningen for 2015.

Husk ved betaling via bankoverførsel at angive 

afsender på indbetalingen (= tydeligt navn og adresse).

Husstand: 200,- årligt

Enlige: 100,- årligt

Passivt medlemsskab: 100,- årligt

Borgerforeningens bankkonto er:

Bank: Nordea

Reg. nr.: 9255

Konto-nr.: 0727 503 978

NB: Fuldt medlemskab og dermed stemmeret på 

generalforsamlingen forudsætter, at kontingentet er 

indbetalt 1. februar, dog senest 2 dage før general-

forsamling. Ved kontant betaling på generalforsamlingen 

er der ikke stemmeret.

Indkaldelse til generalforsamling
i Hjarbæk Borgerforening

tirsdag den 24. februar 2015 
kl. 19.30

i Sejlklubbens lokaler

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af skriftfører
  3. Formandens beretning
  4. Kasserens beretning
  5. Valg til bestyrelsen
   På valg er: Ulla Wang
    Tina Nikkel
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen
   På valg er: Sandie Dyhr
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
   På valg er: revisor Erling Hansen
     suppleant Jesper Bak
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag til punkt 8 skal være bestyrelsen i hænde 
senest den 4. februar.
Forslag sendes til Ulla Wang: uwang7@gmail.com

Ifald der kommer forslag til dagsordenen, vil dette blive 
bekendtgjort 14 dage før på træet samt ved husomdelt information. 



Fyrværkeriafskydning
Af hensyn til byens stråtage, brandvæsenets 
udrykningstid og det sociale element i øvrigt opfordrer 
vi til at mødes på molen ca. kl. 00.15 til fyrværkeri-
afskydning. En fin lejlighed til at ønske hverandre 
godt nytår under de farvestrålende raketter...

Vor årelange tradition med at gå til Vorde holdes igen i år i hævd. 
Vi starter fra træet kl. 13.00, og sætter kursen mod Vorde, hvor 
Pia og Jesper står klar i haven med en varm tår hjemmelavet 
glühwein. 

Efter at have ønsket vore naboer et godt nytår, afsluttes turen 
ved sjægteskuret, hvor Borgerforeningen er vært ved en øl for 
de, der ønsker det.

Og hvem ved? Måske er Villys foderbrædt igen blevet pimpet og 
holder klar ved et sving…

Farvel til 2014Farvel til 2014



Stor tak 
fra redaktionen
Nu har jeg haft æren af at sætte Sprøjten op i snart 2 år. 
Indrømmet! Jeg nyder det virkelig, og ser altid frem til næste blad skal 
i gang. Med mindre andre gør mig rangen stridig eller bladet mister sin 
berettigelse i denne digitale tid, håber jeg at kunne fortsætte på posten.

Det er en fornøjelse at lave et blad, når der er stof og billeder til rent faktisk 
at kunne lave et blad – og mange gange have frie tøjler til opsætning.

En stor fornøjelse er det også, at det er Karen, der har styr – og godt styr 
vel at mærke – på finanserne. Ingen smalle steder mht. side-antal, farve-
print, præmieindkøb eller andet. Tak for det, Karen! Annoncørerne har du 
også et godt tag på.

Tak til alle jer, der har bidraget med tekster, billeder og ideer. Det er med 
til at gøre Sprøjten til et læseværdigt blad. Tak til jer, der kommer med et 
venligt skulderklap i ny og næ eller en fin kommentar. Og tak til jer, der i 
det hele tager gider at bruge tid på at læse bladet og måske endda løse 
opgaverne (præmierne er gode).

Der er altid plads til forbedringer, og her er højt til himlen, så hold dig en-
delig ikke tilbage, hvis du har noget på hjerte – stort eller småt, alvor eller 
sjov. Bladet  bliver kun mere interessant af, at der er flere bidragsydere 
med forskellige synspunkter eller ideer.

Sidst, men ikke mindst: Stor tak til Sprøjtens 3 trofaste omdelere: 
Vibeke, Marianne og Kurt, som altid modtager bæreposen med et smil 
(også selv om der var lagt andre planer den dag) og som uden at kny 
trodser vejr og vind for at omdele Sprøjten i Hjarbæk og omegn.
 
Herfra er der blot tilbage at ønske 
Glædelig jul og godt nytår!

/Tina R.

Arbejdstid: 20 min.
Kogetid: 10 min.
Trækketid: 1 time
Ikke fryse-egnet
(6-8 pers.)

1 usprøjtet appelsin
2-3 stk. hel kardemomme
5 hele nelliker
5 stk hel sort peber
1 stykke hel kanel
2-3 skiver frisk ingefær
½ liter æblemost
75 g lyse rosiner
1 flaske hvidvin
½ dl lys rom eller vodka
evt. 3-4 spsk sukker
50 g smuttede mandler

Sådan gør du:
Vask appelsinen og skær den i skiver.
Læg dem i en gryde med knuste 
kardemommefrø, nelliker, sort peber, 
kanel og ingefær.
    Hæld æblemost på og giv det et 
langsomt opkog. Tag gryden af varmen 
og lad „essensen“ trække 1 times tid.
    Si det over i en ren gryde og tilsæt 
rosiner og hvidvin. Varm det forsigtigt 
op, uden at det koger.
    Smag evt. til med sukker og tilsæt 
rom eller vodka. Server i glas med 
fintsnittede mandler.
 Velbekomme!

Lækker hvid gløgg med hvidvin, æblemost 
og krydderier, der giver varme i kroppen

Krydret, hvid gløgg

Et friskt alternativ til den 
lidt tungere, traditionelle 
røde gløgg.

Der var ingen afleverede løsninger fra sidste blad. Derfor overfører vi præmierne 

til juleudtrækningen. Så den 22/12 er der DOBBELT-OP på både 

junior- og voksenpræmier!!!!



 

Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

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

Hjarbæk 
Kalenderen 

Dato Arrangement

30/11 Juletræstænding på havnen

8/12 Julebanko kl. 19.30 (i Sejlklubben)

31/12 Nytårsgåtur kl. 13.00 afgang fra Træet

24/2 Generalforsamling kl. 19.30 (i Sejlklubben)

24/4 Oprydning på Stejlepladsen

✁
Klip ud og hæ

ng op

Næste deadline 
20. februar 2015

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

Vinter 2014/2015



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.

•	Dykkere	kan	ikke	prutte	ved	dybder	under	10	meter.

•	Det	sneede	i	Sahara	ørkenen	i	cirka	30	minutter	
 den 18. februar 1979.

•	Der	begynder	et	Tupperware-party	hvert	andet	minut.

•	Det	vil	tage	2½	minut	at	falde	ned	fra	Mount	Everest.

•	Hippopotomonstrosesquippegaliafobi	er	fobien	for	lange	ord.

•	Det	vil	tage	en	snegl	637	år	om	at	vandre	fra	Nordjylland	til		 	
 Spanien i hastigt tempo.

•	Ved	1000	kys	taber	man	sig	0,5	kg.
 (Juhuu Oluf, jeg står her under æ miiiiiiiistelen...)

•	13	personer	dør	på	verdensplan	hvert	år	af	nedfaldende	
 slik- og sodavandsautomater.

•	I	Nik	&	Jays	sang	"Lækker",	bliver	der	sagt	lækker	74	gange.

•	111.111.111	×	111.111.111	=	12.345.678.987.654.321

v
id

en
Un

ytt
ig

Vidste du at …

Sæt X i kalenderen 24. april:
Oprydning på Stejlepladsen
Den 24. april skal Stejlepladsen forårsfriseres, så mød frisk op til 
fællesoprydning, en hyggelig gang pølser fra grill og måske en lille én. 
Medbring gerne haveredskaber, trillebør, motorsav og lign.

 Mvh. Bestyrelsen

Sprøjten ønsker alle vore læsere

      Glædelig Jul 
              & Godt Nytår



Verdenspremiere
på ny sportsgren??
Er det en ny sports-
gren, der er kommet 
til Hjarbæk? 

Tidlig morgen kan man ofte se ikke 
helt unge mennesker i fuld firspring. 
Som regel er de ikke klædt på til 
vejret.

Selve konkurrencen går åbenbart ud 
på at indfange en meget livlig hund, 
der gerne løber lige, hvor det passer 
den.

Så for at udøve sporten skal man 
have: En lille hund, gerne badetøfler, 
og en meget god kondition, idet 
hunden mange gange har et godt 
forspring, før selve konkurrencen 
sættes i gang.

Yderligere oplysninger om konkur-
renceregler, beklædning m.m. kan 
fås ved henvendelse til Henrik på 
Hjarbækvej 7.

 Hilsen ”Den morgenfriske”

Fastelavn 
– bliver desværre ikke til noget i 2015
Da fastelavn i 2015 ligger i forlængelse af vinterferien, og da de fleste af 
byens børn (der kunne tænkes at deltage) og 3 fra bestyrelsen er på ferie, 
aflyses tøndeslagningen i 2015 (der var 1 tilmeldt barn i 2014).

Traditionen vender naturligvis tilbage, når uge 7 og fastelavn ikke 
kolliderer.

BREAKING NEWS BREAKING NEWS

Why Christmas is in Winter



•	 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

Venlig hilsen Morten og Lone

Vi	kan	altid	kontaktes	på	22131500
MØD	OS	PÅ	FACEBOOK	
www.facebook.com/hjarbaekfjordcamping
www.hjarbaek.dk

H
HH

Hulager	2,	8831	Løgstrup	·	info@hjarbaek.dk

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

✁

MÆNDENES 
EGEN SIDE

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

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

Tlf. .................................................................................................................

Markér det rigtige svar:
1) En glødehovedmotor er normalt en:

 2-takts motor       3 takts motor      4-takts motor

2) Skal der skiftes tændrør oftere i en glødehovedmotor 
 i forhold til en Citroên 2CV?

 Ja  Nej  De skiftes nogenlunde lige ofte

3) Hvilken type sko anvendes der til tilslutning af et bilbatteri?
 Nissesko   Klemmesko  Kabelsko

4) Hvad er normalsporvidden på danske jernbaneskinner?
 1400 mm  1435 mm  1565 mm

5) Hvem opfandt det 3-fasede vekselstrømssystem i 1880'erne?
 Edison  Tesla     Wastinghouse

6)  Hvor gammel blev Jimi Hendrix? 
 27 år   37 år     43 år 

7) Hvilken måling foretager lambda-sonden i en bil?
  Udstødningens iltindhold 
  Varmeapparatets indblæsningstemperatur  
  Kølevandstemperaturen

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 22/12 
og vær med i lodtrækningen om 2 flasker whisky.



Juniorsiden

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

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

Tlf. .................................................................................................................

Løs opgaverne, aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 22/12.
Så er du med i lodtrækningen om 2 store poser slik. 

✁

Drillenissen har været på spil
Drillenissen er en rigtig drillepind. Han har gemt pakker 
rundt om i hele bladet. Kan du finde dem alle sammen? 
Kig godt efter – nogle af dem har han gemt rigtig godt.

Drillenissen har gemt ................................................ pakker.

Løsning på rebus:...............................................................................................

Løsning på rebus:...............................................................................................

Rebusser

 
 
 
 

 

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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Kage-
krymmel



Krydsord

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

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

Tlf. .................................................................................................................

✁

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, 
inden 22/12 og vær med i lodtrækningen om 
2 flasker whisky.



Hjarbæk Kro

v/ Jannie og Erland, Sandie og Troels Pedersen

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

www.hjarbaekkro.dk

NYTÅRSBESTILLING

TLF. 86 64 20 24

INDEN 26/12


