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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: Sandie Dyhr Søndersiden 4 21 12 93 05 mail@hjarbaekkro.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: 
17. august 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: Udsigt fra Bavnevej i maj. Foto: Mette 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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Kære venner af Vordegaard, 
Rasmus Christiansen og frisen

Alle interesserede indbydes til fejring af murfrisens hundredårsdag.
Frisen er nu renoveret og står med de oprindelige klare farver.

Kom og se resultatet på Vordegaard, Bavnevej 45, 8831 Løgstrup.

Lørdag den 13. juni 2015 kl. 16.30

Dagens program begynder ca. kl. 17.

Poul Villumsen byder velkommen og fortæller om frisens tilblivelse og 
de mange restaureringer, den sidste med overraskende brug af ny teknik.

Henning Ringgaard Lauridsen, tidl. leder af Viborg Museum, 
sætter frisen i historisk relief.

Kjeld Larsen, foreningen Plan Danmarks formand, begrunder foreningens 
støtte til restaureringen.

Fællessang indflettes i programmet.

Vordegaard er vært ved en let forfriskning.

Med venlig hilsen
Poul og Marianne Villumsen

En malet fortælling om årets arbejde på Vordegaard i 1915 
skabt af maleren og tegneren Rasmus Christiansen (1863-1940). Udsnit fra Høst.
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ALVERDENS 
kunst 
i Hjarbæk 

I perioden fra lørdag den 11. juli til søndag den 2. august 2015 arrang-
erer Hjarbæk Borgerforening en særdeles spændende og nyskabende 
kunst-udstilling.

Som det første sted i Danmark laver vi en kunstudstilling rundt i byens 
haver. Det siger sig selv, at det bliver skulpturer m.m. som er beregnet til 
udendørs opstilling.

I skrivende stund bliver der udstilling i mere end 15 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 jo bedre.

Foreløbig har vi lavet aftaler med mere end 15 kunstnere, primært fra 
Viborg og omegn, men også fra Hadsten og sågar også fra Spanien 
og Cuba. Der kommer måske flere med, når vi har de sidste aftaler på 
plads.

Lørdag den 11. juli kl. 14.00 bliver der fernisering. Kristian Schmidt vil 
holde åbningstalen. Selve ferniseringen foregår på Stejlepladsen, og 
der vil være et lille glas til alle. Efter åbningstalen vil Kunstudvalget 
arrangere guidede ture rundt på udstillingen.

Yderligere oplysninger kan fås hos Arne på tlf. 30 73 03 87.

 Kunstudvalget / Hjarbæk Borgerforening
 Hannah, Inge, Frida, Margit & Arne

Borgerforeningens havetraktor har fået nyt logi. 
Tak til Nalles motorcykel, der må stuve sig lidt sammen.

Vi ønsker vore læsere 
en rigtig dejlig sommer!

Den 8. april ca. kl. 10.00 er »Anton« set kravle ind af 
soveværelsesvinduet på første sal hos Tipsmarks. 
Spørgsmålet er nu om han har efterladt hår i Mettes seng?
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Skt. Hans
Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 starter Skt. Hans aften 
på Stejlepladsen for byens borgere. Borgerforeningen 
er vært med Arnes bålsuppe og selvfremstillede snobrød 
(HUSK PINDE). Vi hygger os sammen på Stejlepladsen 
indtil kl. 20.00, hvor der holdes tale ved bålet ved Sejlklubben.

Årets båltaler er forvalter ved Ørslev Kloster Janne Fruergaard 
Keyes. Båltale kl. 20.00, hvorefter bålet tændes, der synges 
og heksen bliver sendt af sted.

Vel mødt!
 Borgerforeningens bestyrelse

PS: Har du tørt og bålegnet haveaffald er du velkommen til at 
lægge begrænsede mængder på bålet i ugen op til Skt. Hans.

Nyt liv på Strandvejen …
Sikke en energi, sikke en arbejdsomhed de lægger for dagen – især i 
weekenderne, de nye ejere af Strandvejen 9. Da bestyrelsen lagde et 
velkomstvisit forbi i starten af april, fik vi en glad og optimistisk rundvis-
ning af Lene og Per. Selv om man hhv. er boliginspektør i Herning og 
selvstændig inden for maskinbranchen, kan man godt finde tid og 
overskud til at tage vare på ældre, bevaringsværdige huse.
 Og hvor bliver det bare flot! Det nye stråtag, de hvide vægge, den ryd-
dede have, gården, blomsterkummerne, sikke en fornøjelse.
 Det optimistiske husejer-par regner dog ikke med at flytte ind foreløbig 
– der går nok 2-3 år, inden det vil være helt klar. 

… og på Bavnevej …
På Bavnevej 14B er der også kommet ny ejer. Der er i den grad blevet 
gået til vaflerne hele foråret: Gulve, lofter, vægge, køkken og bad er 
fornyet, og kort efter pinse kunne Joan Amor endelig flytte ind sammen 
med sin søn Asger på 16 år og datter Anne på 19. Hjarbækkere med 
større børn kan måske genkende Joan fra hendes tid som pædagog i 
børnehaven på Kølsenvej. 

Stort TILLYKKE til Vibeke og Morten, der har 
fået tvillingerne Noa og Julian og til Philippa, der 
er blevet storesøster! Og TILLYKKE til Hanne 
og Leif og Lene og Erling med endnu flere 
dejlige børnebørn! Det ser heldigvis lyst ud 
for fremtidige fastelavnsfester i Hjarbæk, da der 
også ventes besøg af storken hos Kasper og 
Katrine på Bavnevej …

… og på Hjarbækvej 
Katrine og Søren kommer snart tilbage i huset på hjørnet af Hjarbækvej/
Svanevej efter deres ophold i Belgien, og der pusles og nusles og gøres 
ved omkring deres hus. Vi glæder os til at se dem igen.

Hjertelig velkommen til alle.

VM 14.-16. august 2015

Har du tid og lyst til at give en hjælpende hånd i 
ølvognen til VM – enten med ølsalg eller pølsevending 
– så vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt Søren 
Schou på 40 19 23 10 / nummer19@mail.tele.dk
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Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg
Tlf. 86 62 72 22

www.mathias-menswear.dk

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. Vi gentager succesen fra sidste år.

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 tirsdag den 14. 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.
Det kan være en god idé selv at medbringe stole m.m..

Arrangementet er GRATIS og åbent for alle.

Øl / vand kan købes.

Arrangør: Viborg Sejlklub & Hjarbæk Borgerforening

Ja, kom og syng med når Hjarbæk Borgerforening 
og Viborg Sejklub indbyder til viseaften 
tirsdag den 14. juli kl. 19.30 i Hjarbæk
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Hvem vil hjælpe?
• med en kage til kaffen i boden

• med indpakkede præmier til fiskedam

• med borddækning til festen

• med oprydning

Meld meget gerne ind til Marianne

på tlf. 86 64 30 40 !

BODERNE VIL VÆRE
ÅBNE HELE DAGEN:

Det muntre køkken 
Fiskedam  · Søm islåning

Salg af øl, vand og grillpølser

Arrangører:

           DAGENS PROGRAM:
12.30: Boderne åbner
13.00:  Cykelringridning
14.00:  Irsk folkemusik
14.45: Tovtrækning  på tværs af havnen mellem  Hjarbæk Borgerforening og Sejlklubben15.30:  Irsk folkemusik

16.15: Elastik kravling
17.00:  Konkurrence i skigang18.00: FEST !!! for alle medlemmer af  Hjarbæk Borgerforening og Viborg Sejlklub Menu: Helstegt okselår, grønsager og salat. Dessert: Flamberede jordbær med is. Pris p.p.: 199,- Tilmelding til festen: Marianne:   8664 3040/ 2292 5841 / marianne.Nyvang@gmail.com Peter Black: 8669 2075/ 6128 2075 / peterblack@energimail.dk
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12 13

HØSTMARKED
I HJARBÆK
Søndag den 2. august danner Stejlepladsen i Hjarbæk atter rammen om 
årets Høstmarked. 

Det er nu »Oplev Viborg-egnen«, der er arrangør. Og det forventes 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

Hvis vejret er til det, vil der bliver arrangeret sejlads med sjægte.

I løbet af dagen vil Jesper Hjermind fortælle om Hjarbæks historie m.m.

ALVERDENS Kunst udstillingen er åben den dag.

Der er i lighed med sidste år lavet en parkeringsaftale med Kim og Helle 
Würtz, 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.

Hjarbæk Borgerforening står for at servere kaffe / kage til arrangementet. 
Og 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 

Fra Høstmarked 2014.



 

Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

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

Hjarbæk 
Kalenderen 

Dato Arrangement Flag

13/6 Fejring af Vordegaardfrisen kl. 16.30

20/6 Fælles havnefest med Viborg Sejlklub kl. 11 X

23/6 Skt. Hans kl. 18.30/20.00

14/7 Viseaften v/Sejlklubben kl. 19.30

11/7-2/8 Kunstudstillinger i Hjarbæk

2/8 Høstmarked kl. 10-16 X

14-16/8 VM X

25/8 Besøg hos Energinet.dk kl. 18.40

12/9 Kanotur kl. 9.30

✁
Klip ud og hæ

ng op

Deadline for næste blad
17. august 2015

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

Sommer 2015

14 15
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24. april var der oprydning af Stejlepladsen – dette år stod i flag-
stængernes tegn. Og de lyser nu op i gaden, til hverdag og fest (og 
dem har der været nogle stykker af i år). Trods det lidt sparsomme 
fremmøde var der højt humør og arbejdsiver og ikke mindst gode pølser.

Som I nok har set trænger afmærkningen rundt om Stejlepladsen 
til en grundig renovering – det arbejdes der på.
  Ulla

Oprydningsdag
på Stejlepladsen

Hvordan er det nu: Flagstang 
sælges af gammel mand 
med rød knop i enden
…eller noget i den stil...

Pølserne væk!!!!

Shit...Klogebænken er 
udvidet til et helt bordfuld!

20-30 hyldeblomstskærme
2 økologiske citroner
2 spsk. citronsyre
650 g. sukker 
(evt. rørsukker)
1 l vand

Tid: ca. 15 min. plus frysetid 

4 pasteuriserede æggehvider
125 g sukker
2½ dl koncentreret hyldeblomstsaft
1 dl piskefløde 
8 vafler 

Tid: ca. 15 min. plus frysetid 

500 g hvedemel
30 g sukker
10 g salt
1 æg
1 øl
4 dl.lunkent vand
1 dl olie
4 stiftpiskede æggehvider

1. Skyl og rens skærmene, og put dem i en stor 
gryde eller beholder med låg.
2. Skyl citronerne, og skær dem i skiver. 
Læg citronerne i gryden.
3. Bland citronsyren med sukkeret, og opløs 
blandingen i kogende vand. Hæld sukkerlagen 
over skærmene, læg låg på gryden, og lad saften 
trække i køleskabet i 4 dage.
4. Si saften, og hæld den på rengjorte flasker.

1. Pisk æggehvider og sukker i ca. 10 min. 
til en luftig marengslignende masse. 
2. Tilsæt hyldeblomstsaft og 
fløde, og rør iscremen sammen. 
3. Hæld iscremen i en beholder 
med låg, og frys i min. 4 timer. 
4. Tag isen ud af fryseren, så snart 
den skal serveres, og anret i vafler.

Rør alle ingredienserne til dejen undtagen de 
piskede hvider godt sammen og lad dejen hvile en 
time. Vend herefter de stiftpiskede hvider i dejen. 
 Dyp nu blomsterne ned i dejen - hold i stilken 
og dyp, til blomsten er helt dækket – og kog dem 
gyldne i friture-gryden i olie. 
 Læg blomsterne op på fedtsugende papir efter-
hånden som de bliver færdige. 
 Blomsternes aromatiske duft forstærkes af at 
være omsluttet af dejen og varmen. Server dem 
varme med et drys sigtet flormelis. 

Hyldeblomstsaft (ca. 1,5 l)

Hyldeblomst is i vafler (8 pers.)

Friturekogte hyldeblomster i beignetdej

3 x Hyldeblomst
Smagen af sol og sommer

Velbekomme!



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.

•	Snegle	kan	sove	i	3	år	uden	at	få	mad.

•	Leonardo	da	Vinci	kunne	skrive	med	den	ene	hånd	samtidig		 	
 med at han tegnede med den anden.

•	35%	af	personprofilerne	på	en	datingside	er	gifte	personer.

•	Det	er	muligt	for	en	ko	at	gå	op	ad	trapper,	men	ikke	nedad.

•	Jorden	er	den	eneste	planet,	der	ikke	er	opkaldt	efter	en	gud.

•	1/4	af	knoglerne	i	menneskekroppen	findes	i	fødderne.

•	Næsten	1/3	af	isen	i	Antarktis’	gletsjere	består	af	pingvin-urin.

•	Titanic	var	det	første	skib	til	at	benytte	SOS-signalet.

•	Man	kan	ikke	snorke	og	drømme	på	samme	tid.

•	Cherofobi	er	angsten	for	at	have	det	sjovt.

•	I	løbet	af	livet	producerer	et	menneske	nok	savl	til	at	fylde		 	
 2 swimmingpools.
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Vidste du at …

Verden ifølge Peter Plys:
»Some people care too much. 

I think it's called love.«

Vindere fra sidste blad:
Sudoku: Johanne B. Würtz, Hjarbækvej 16, vandt rødvinen.

Damernes side: Merethe Jensen, Hjarbækvej 38, vandt en dejlig buket 
blomster.

Junior-siden:
Søs Olesen, Hjarbækvej 23, vandt en stor pose slik.

Stort tillykke til jer alle sammen.

18 19



•	 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
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Kom i stødet
tirsdag den 25. august

Hjarbæk Borgerforening arrangerer i samarbejde med Energinet.dk 
en rundvisning på omformerstation Tjele tirsdag den 25. august. 
Vi mødes ved træet kl 18:40 og kører til Tjele.

Stationen i Tjele er det, man i fagsproget kalder en HVDC (High Voltage Di-
rect Current) station. Den er det største elektriske knudepunkt i Danmark, 
samtidigt med den er en del af den kraftigste forbindelse (1765 MW) mel-
lem el-systemerne i Skandinavien og resten af det Europæiske kontinent.

Vi vil på rundvisningen komme ind på historien og fremtiden omkring 
anlægget, men også teknikken. Med andre ord vil der være noget for 
enhver smag, både nørder og ikke-nørder ;0)

Vi slutter efter ca. 1 ½ times rundvisning med en øl eller sodavand.  



Hader du ikke også, når folk 

har det samme på som dig??
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Tour de Fiskbæk Å

Sejle op ad åen og sejle ned ad igen….

Årets kanotur på Fiskbæk Å bliver lørdag den 12. september.
Vi mødes på Stejlepladsen kl. 9.30, hvorefter vi kører i bus til Nybro.
Hjarbæk Kro smører sandwich til os, som vi tager med. 
Medbring selv drikkevarer til sejlturen.

Sidste tilmelding er torsdag den 20. august. 

Anslået pris er 25 kr. for børn under 18 år og 50 kr. for voksne.
(Betaling ved indgang til bussen). 

Når vi ankommer til Stejlepladsen igen, er der kage og kaffe.

Tilmelding til Helle W: 2362 2914 evt. sms. 
Mail: helle.wyrtz@gmail.com

Venlig hilsen 
Kanoudvalget

SommersjovSommersjov

Hvad kalder man en klog mand på Sjælland???

EN TURIST!!!



JuniorSIDEN

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

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

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

Lav opgaverne, aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 17/8, 
så er du med i lodtrækningen om en pose slik. 

Farvelæg felterne, 
og se hvad der er 
på billedet.

✁

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

 
 
 
 

 

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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Felter uden bogstav = Hvid



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

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

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

✁

A
flevér sid

en til K
aren K

vist, S
trand

vejen 4, ind
en 17/8 

og væ
r m

ed
 i lod

træ
kningen om

 1 flaske god rødvin.
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Hjarbæk Kro

v/ Jannie og Erland, Sandie og Troels Pedersen

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

www.hjarbaekkro.dk

Dagens 

2-retters menu

249,-


