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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: 
24. november 2014. 

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: Stemningsbillede fra jubilæumsudstillingen i Pavillonen. 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 
– set og oplevet af en Borgmester
Siden sidst har der været en række af gode og sjove oplevelser med forskellige 
borgere i vores dejlige by. Jeg har desværre ikke haft mulighed for at deltage i 
alle arrangementerne, og håber I kan læse om de andre arrangementer andre 
steder i bladet.

Først var jeg med til Issmagning hos Ny Lundgård Ismejeri. En dejlig solskinsdag 
i juni, hvor vi var en flok af Hjarbækboer + Sørens mor, som holdt en del af sin 80 
års fødselsdag i selskab med os og en masse køer. En tur, hvor alle sanser kom 
i brug.

Vi tog afsted fredag eftermiddag, hvor vi skulle ud og se, hvordan man pro-
ducerer økologisk is, samtidig med at vi selvfølgelig skulle kontrollere, at isen 
smagte tilfredsstillende. Det blev til et par timer i selskab med køer i forskellige 
aldre, mens vi fik fortalt, hvordan man driver et økologisk landbrug, der leverer 
mælken til den fantastiske is. Kalvene var helt klart et hit hos børnene, som var 
med på turen, og kalvenes tunger blev nøje undersøgt. Ligesom vi også mødte 
en tyr i stalden, som var meget interesseret i at komme i kontakt med Vivi og 
vupti, en, to, tre, så havde den gang i at indtage en del af den trøje, hun havde på.

Fotos: Tina Nikkel Hansen
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Siden sidst …
Efter en tur i staldene kom vi videre til selve produktionen, og her blev vi udklædt 
i overtrækssko og hovedbeklædning, inden vi kunne komme igang med smags-
oplevelsen. (Der blev kommenteret og grinet en hel del, da det ikke lige er det 
outfit, vi var vant til at se hinanden i.) Derefter fulgte vi produktionen af nougatis, 
som vi efterfølgende måtte spise alt det af vi kunne, og der blev spist en hel 
del – og det smagte fantastisk. Efter endt spisning af nougatisen gik vi videre til 
butikken, hvor vi kunne smage på 24 forskellige slags is og vi måtte spise alt det, 
vi orkede – og der blev spist og spist og spist …

Det var en herlig tur, hvor vi både så, lyttede, lugtede, rørte, smagte og grinede 
en hel del.

Efterfølgende har jeg selv været en tur forbi med min søn. Vi kørte ind og fik en 
kop kaffe og en lækker isdessert, som vi indtog i deres herlige have, med en 
fantastisk udsigt ned gennem dalen, så kører du alligevel en tur på Randersvejen 
og får lyst til is, kan det varmt anbefales.

Fotos: 
Tina Nikkel Hansen

Ja, hvad er det nu
man siger, drenge... 
alt pynter på en sk-
raldespand...!

QUIZQUIZQUIZ
I bedste Piet Van Deurs stil 
spørger vi læserne:

Hvad er dette?
Tid, sted og anvendelse efterlyses.
Dette er dog ikke en pointquiz, og 
svaret kan findes andetsteds i bladet.

Ligger du inde med et sjovt quizbillede 
til næste blad, så send det endelig til 
redaktionen på mail: tina@timedesign.dk

i alverden
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10 dage efter kom Sct. Hans aften, og her ville vi i år prøve noget nyt, så vi 
havde inviteret alle borgere i byen til bålsuppe på Stejlepladsen. Trods blæst 
kom der godt gang i bålet, og Arne lavede den mest fantastiske bålsuppe med 
forskellige grøntsager i til alle, der mødte op, og der var dej til pande- eller sno-
brød – det var bare at gå i gang. 

Det blev til et hyggeligt måltid med Heksen for bordenden. Ulla og pigerne havde 
dette år stået for at kreere heksen, som skulle sendes afsted senere på aftenen 
fra bålet ved Sejlklubben.

Kl. 20.00 holdt sognets nye præst båltalen og da det var ved den tid, hvor der 
var fodbold på skærmene verden rundt, var det også noget præsten fortalte om i 
sin tale. Dejligt at have fået sat ansigt på vores nye præst. 
Der var mødt godt med mennesker op, både fra vores egen by og udenbys fra. 
Da det var en blæsende aften gik godtfolk hurtigt hver til sit igen efter et par fæl-
lessange og en heks, der hurtigt blev sendt afsted med skrig og hyl.

Der har i byen også været afholdt Kanotur på Fiskbæk Å. Jeg havde desværre 
ikke mulighed for at være med, men håber på, at turen kan blive til en tradition.

Kunstudstilling i Pavillonen kunne jeg desværre helle ikke selv besøge, da jeg var 
på ferie. Jeg har ladet mig fortælle, at det var en succes og der var rigtig mange 
besøgende. 

I uge 29 havde vi Viseaften ved Sejlklubben og det var et helt nyt tiltag, som kom 
i stand ved at sanggruppen selv henvendte sig til Arne for at høre, om de måtte 
komme og synge for os, tirsdag i uge 29 og det sagde vi selvfølgelig ja til og hel-
digvis for det. Det blev en hyggelig aften med sang og spas fra "Visens venner" 
fra Kjellerup. Der mødte ca. 50 mennesker op, både borgere fra vores egen by, 
som kom med stole og kaffekurv og sejlende turister som besøgte havnen. En 
dejlig aften, hvor vejret heldigvis viste sig fra sin gode side, og hvor vi både fik 
sunget og grinet.

Den 7. august kom Post Danmark forbi Hjarbæk – det blev en festlig dag i områ-
det udenfor den gamle købmandsbutik. En event, der samlede mange borgere i 
byen til fælles hygge med gode grillpølser, øl og vand, samtidig med at der også 
var besøg af folk udefra som satte sig og hyggede med os.

En stor tak til Henrik og Ulla for lån af pladsen og en endnu større tak til Mikkel, 
som var hjemme og gjorde det muligt at få koblet strøm til fadølsanlægget.

Siden sidst … Siden sidst …

Fotos: Tina Nikkel Hansen

Fotos: 
Rikke Rømer
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Den 9. og 10. august havde Hjarbæk et hold med til 24 timersløbet i 
Viborg.

VM i Sjægtesejlads var som altid en stor begivenhed i vores by. Hvor er det 
herligt, at der er så mange i byen, der bakker op om dette arrangement. Der er 
gennem årene flere og flere som åbner deres døre som værtsfamilie i denne 
weekend, så sejlerne, der kommer langvejs fra bliver taget godt imod og taget 
sig godt af, så de får en god oplevelse, mens de gæster vores by. 
 
I år startede VM for mig fredag morgen med fælles morgenbord på Stejle-
pladsen, en rigtig god tradition, hvor man møder flere af de sejlere og hjælpere, 
der har været med gennem mange år. Der blev taget imod de sejlere som kom 
langvejsfra med kaffe og hjemmebagt kage og en lille snak, inden der skulle 
arbejdes med at sætte borde og stole op til weekendes festligheder. Selve den 
officielle del af VM startede med en Prologsejllads, som i år bestod af, at vi ind-
delt i grupper skulle sejle synkronsejlads, og det var noget af en udfordring og 
temmelig sjovt. Vi havde gjort det så godt i vores båd, at vi vandt sammen med 
vores gruppe. 

Efter Prolog sejladsen var der fælles spisning af vores medbragte mad i teltet – 
en herlig måde at starte weekenden på. I år blev mesterskabet afgjort lørdag, 
hvor der var 2 sejladser i en hel del vind – med Tina som skipper i Dommer-
båden og Kurt Herløv sprang til som klasseflagsfændrik – på nogle tidspunk-
ter med op til 16 meter i sekundet, en sjov og herlig sejlads, som for nogle af 
vores norske sejlervenner endte med knækkede master og et havareret ror. Når 
uheldet er ude, er det godt at vide, at Carl er klar til at hjælpe til i følgebåden, og 
Knud som løbsleder har øje for os, der er på vandet.

Et stort tillykke til alle vores lokale sjægtesejlere, se resultatet her:

Sjægte 14-16 fod:
1. plads: L42 "Originalen", Preben Jensen, Hjarbæk.

Sjægte 16-18 fod:
3. plads: L22 "Lutten", Henrik, Kasper og Per Bach, Hjarbæk.
4. plads: L78 "Mikkel", Ole Utoft og Frank Rømer, Hjarbæk.
7. plads: L29 "Godtfred", Anna Marie Jensen, Hanne Pedersen og Grete Jensen, 
Hjarbæk.

Sjægte 18-20 fod:
1. plads: L100 "Nasen", Henrik Rasmussen, Tina Nikkel Hansen og Ole Rømer, 
Hjarbæk.

Siden sidst …
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Sjægte 20 - 22 fod:
2. plads: L88 "Mædammen", Johanne, Helle og Kim Würtz, Hjarbæk.
6. plads: L102 "Clara", Mette og Leif Tipsmark, Hjarbæk.

Små Smakker:
1. plads: L106 "Kragen", Finn Jensen og Erik, Hjarbæk.
9. plads: "Mary", Anker og Henrik Hvass, Hjarbæk.

En særlig stor tak skal lyde til alle jer, som gør det muligt, at vi kan have ølvog-
nen åben på havnen, med hygge til borgerne, samtidig med, at man kan nyde 
en pølse og en fadøl. Det var rigtig hyggeligt at se den gode stemning, der var 
omkring vognen – glade, smilende og samtalende borgere.

Energiplanen for Hjarbæk by
Vi er som by blevet udtaget til at være en af de 5 byer, som får økonomisk og 
faglig bistand til at lave Energiplanen, og vi har haft vores første møde med 
konsulenten, som er koblet på udarbejdelsen af planen. I skrivende stund er 
vi i bestyrelsen i gang med at få oplysninger fra jer alle, da vi er gået i gang 
med at kortlægge, hvordan det ser ud med de energiformer, der anvendes på 
nuværende tidspunkt. Der vil på et senere tidspunkt blive indkaldt til et fælles 
møde, når vi har fået kortlagt og set på, hvad der kunne være af muligheder for 
os her i byen. Sæt kryds i kalenderen torsdag den 2. oktober kl. 19.30 og kom 
og hør, hvor langt vi er.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.

Det var et lille uddrag af, det jeg har oplevet som borgmester siden sidst.

 Tina Nikkel Hansen

Rider 213C
Det er betegnelsen på Borgerforeningens nye plænetraktor. Og det var 
en meget glad Jørgen Hansen, der i begyndelsen af juni som den første 
kunne sætte sig på den nye plænetraktor. 

Plænetraktoren har vi kunnet anskaffe os via Viborg Kommunes
”Støtte til vedligeholdelse af arealer”. Puljen, der var på 500.000 kr, var 
afsat til støtte til den fremtidige drift og vedligeholdelse af offentlige 
arealer.

Tilskuddet er givet til Borgerforeningens vedligeholdelse af Stejleplad-
sen. I ”lejekontrakten” for Stejlepladsen fremgår det, at Borgerforeningen 
forpligtiger sig til at vedligeholde arealet.

Foreløbig og for en kort periode har ”Rider 213 C” til huse hos Kim og 
Helle, men der arbejdes på en blivende løsning fra næste forår, så hvis 
du har en god ide til, hvor den kan stå fra ca. 1. april til 1. oktober, hører 
vi gerne fra dig.

 På bestyrelsens vegne, Arne Jensen

Siden sidst …

Der blæste en temmelig frisk vind over fjorden … … men Kurt holdt fast!

Fotos: Tina Rømer

Foto: Arne Jensen
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Høstmarked
søndag den 3. august

På en lunefuld vejrdag i en ellers pragtfuld sommer blev der afholdt høst-
marked på Stejlepladsen. Dagen startede med flot vejr, hvilket også kunne 
ses i det store antal fremmødte gæster – til udstillernes glæde.

Og Stejlepladsen sydede af liv og boder med hjemmelavet is, blomme-
syltetøj, økologisk øl, brændevin, bålpaella og meget, meget mere blan-
det med liflige dufte, snak, hygge og latter.

Hjarbæk Borgerforening havde lavet parkeringsaftale med Helle og Kim, 
så det, der ellers kunne være endt i et trafikalt kaos på havnen, gled gnid-
ningsløst og upåagtet an. Håber denne model kan danne præcedens ved 
andre større arrangementer i byen.

Ved middagstid åbnede himlens sluser sig ledsaget af et gigantisk 
tordenvejr. Havepavillonerne kom til kort, og størstedelen af gæster og 
udstillere fortrak. En våd og brat afslutning på en ellers perfekt markeds-
dag. Men mon ikke alle er klar igen til næste år...

Tina Rømer

Kroen diskede op med 
hjemmelavet Fish *n Chips
og en aldeles storslået paella.

Hele formiddagen 
herskede et velsignet 
leben på Stejlepladsen.

Sådan nogle ser vi ikke så tit 
i Hjarbæk ...

Helle og Kims mark tog presset af 
byens øvrige parkeringspladser.

Fotos: Mette Rømer



Med strømmen ned af Fiskbæk Å

I anledning af Hjarbæk Borgerforenings 75 års 
jubilæum dette år, tog Helle og Kim initiativ 
til en kano tur ned af Fiskbæk Å. En arbejds-
gruppe bestående af Helle og Kim, Marianne 
og Carsten, Henry, Søren Arthur, Orla og un-
dertegnede smøger ærmerne op, og planlæg-
ger denne kanotur.

Lørdag d. 28 juni er dagen hvor 24 deltagere 
mødes ved fiskeskurene i Hjarbæk. Her udle-
veres redningsveste, små spande til sandwich 
og mobiltelefoner mm. Vi hopper efterfølgende 
på bussen og kører til Fiskbæk Å ved Nybro, 
hvor Helle, Kim og 11 kanoer venter os. Kano-
erne bliver sat i vandet og bemandet med 2-3 
”sømænd” i hver kano.

Se, nu er det jo ikke så nemt at holde samling 
på så stor en flok kanoer, men det lykkedes 
dog at samle alle kanoer under et træ ved 
åbredden, mens en kort byge rasede. Der var 
munter stemning og små skænderier under 
træets lavt hængene grene, og der var ikke 
mangel på sjove bemærkninger, og her blev 
”ålegræs” døbt om til ”Orlagræs”. 

Turen gik videre mod Vesbæk broen, men 
ikke uden små drillerier med at puffe naboka-
noens næse ind i sivene, eller holde fast i den 

foranliggende kanos agter snor. Et pensio-
neret ægtepar fra Hjarbæk, og her nævnes 
selvfølgelig ingen navne, havde meget forskel-
lige meninger om, hvordan sådan en kano skal 
føres. Men det endte dog ikke med ”mand over 
bord”.

Ved Vesbæk broen var der tid til at få sandwich 
på en grøn eng. Vejret var rimelig tørt, men det 
truede dog med regn. Efter frokost sejlede vi 
videre ned af åen, og det så ud til at delt-
agerne var blevet mere fortrolige med kanoens 
levende bevægelser. Vi undgik dog ikke, at 
en kano kæntrede, og begge ”sømænd” blev 
våde, uden at komme yderligere til skade. 
Kamera og mobiltelefon overlevede.
 

Efter 10 km. kanotur gennem meget smuk 
natur og rig på dyreliv nåede vi Hjarbæk havn. 
Himlen var mørk af regntunge, truende skyer. 
Sidste kano blev dog hentet ind med motorbåd, 
lige inden et kæmpe regnvejr satte ind. Det 
forhindrede os ikke i at drikke kaffe og spise 
bryllupskage ved fiskeskuret, samt deltage i 
”glo-bryllup” på Stejlepladsen.

Der var et mindre økonomisk overskud på 
denne kanotur, som er tænkt anvendt til en 
kanotur i 2015.

——

Carsten deltog ivrigt i planlægningen af denne 
kanotur, og han så frem til dagen, hvor kano-
turen skulle afvikles. Carsten nåede desværre 
ikke selv at deltage på kanoturen, da han kort 
forinden pludselig døde.  
Æret være hans minde. 
 Gitte P.

Fotos: Gitte P.
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Hjarbæk 
Kalenderen 
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Dato Arrangement

6/9
Tøsefest i Pavillonen
Se træet eller omdelt invitation
Arr. Hjarbæk Husmoderforening

2/10
Borgermøde ang. Energiplan kl. 19.30
Info følger.

1/11
Jubilæumsfest 
Info følger.

30/11
Juletræstænding på havnen
Info følger.

✁
Klip ud og hæ

ng op

Næste deadline 24. november 2014

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

Efterår 2014

Husk at holde øje med Træet!



Viseaften i Hjarbæk

En herlig sommer aften havde 
vi her i Hjarbæk besøg af 
»Visens Venner« fra Kjellerup, 
der på en munter og »lettere 
vovet« vis, underholdt os med 
deres mange og gode viser.

Det gjorde de flot og festligt, 
og med et par fællessange – i 
en skøn aftensol med fjordens 
klukken i baggrunden – havde 
vi en rigtig god aften sammen.

Tak til arrangørerne.

Inge P.
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Tomme dåser i naturen
Det er kedeligt at se, hvordan tomme øl- og sodavandsdåser i rabatten har 
holdt deres indtog i Hjarbæk og på vejen hertil. Problemet har længe stået på 
i Sverige, hvor vi har sommerhus, og vi har altid glædet os over, hvor gode vi 
er til at rydde op efter os i Danmark. Men nu går den åbenbart ikke længere. 
 
Børnene samler troligt dåserne sammen og indkasserer panten eller 25 øre 
fra forældrene for dåser uden pant for at have gjort en god gerning. Der er 
desværre ingen pant på Slotsøl, som der ellers er flest af. 
 
Jeg kan kun opfordre til, at man IKKE smider sine dåser fra sig, men når skaden 
nu er sket, kan de tomme dåser genbruges på anden vis end i smeltediglen. 
Hjemme hos os bliver de til lysestager:
 
Du finder nemt en anvisning på internettet, hvis du søger på ”dåse til lyse-
stage”, ellers er princippet dette:

Klip toppen af dåsen.
Klip lodrette strimler fra top til bund (her 12 stk.).
Buk strimlerne ud som strålerne i en sol.
Buk strimlerne skråt indad én for én, så enderne dækkes efterhånden 
(her er ombukket 6,2 cm). Den sidste strimmel stoppes ind under den første.
Bank hvælvingen i bunden en smule flad med en hammer.
 
På billedet er brugt store fyrfadslys, men man styrer lidt selv, hvor stort hullet 
skal være.
 
Det er nok godt at prøve sig frem. Øvelse gør mester, og der er sørgeligt mange 
dåser at tage af: med snefnug til jul, stjerner til nytår og kyllinger til påske.
 
God fornøjelse ønsker familien Olsen, Hjarbækvej 23.



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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•	Et	kys	på	et	minut	forbrænder	26	kalorier.

•	Japan	har	verdens	ældste	nationalsang.

•	Landegrænsen	mellem	Danmark	og	Tyskland	er	67,7	km	lang. 

•	Den	maksimale	faldhastighed	for	vanddråber	er	8	m/s.

•	Du	indånder	dagligt	en	liter	af	andre	menneskers	prutter.

•	Lynet	slår	ned	omkring	6000	gange	pr.	minut	på	jorden.

•	Unge	husker	mere	i	detaljer,	og	ældre	husker	mere	i	sammenhænge.

•	Hjerter	konge	er	den	eneste	konge	uden	overskæg	i	et	standard	
 sæt spillekort.

•	Intet	stykke	papir	kan	foldes	mere	end	7	gange.

•	Viskelæderet	blev	opfundet	i	1752,	mens	blyanten	først	blev	
 opfundet i 1795.

v
id

en
Un

ytt
ig

Vidste du at …
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SVAR PÅ QUIZQUIZQUIZ:
Svaret er såmænd et nærbillede af en yverpat på en af Ismejeriet 
Ny Lundgårds fine malkekøer. Billederne er indsendt af Tina Nikkel 
Hansen. Redaktionen modtager gerne flere sjove billeder til en ny 
omgang quiz.

SEPTEMBER
Første halvdel af denne måneds vejr varsler vejret for hele næste år. 
Lyn og torden i september varsler en kold jul med meget sne. 
Mange agern på egen varsler sne og kulde i julen. 

OKTOBER
Kold oktober varsler mild vinter. 
Mild oktober varsler senvinter i marts. 
Får vi tåge i oktober, får vi meget sne til vinter. 
Hvis træerne ikke smider bladene i oktober, får vi streng vinter. 
28. oktober Er vejret pænt på denne dag, er sne i julen en sikker sag. 

Gamle vejrvarsler
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Kunst i H�arbæk
Åbningstale 
ved Gudrun 
Bjerregaard

Fotos: 
Carsten Bach 
Sørensen
og Tina Rømer

Vi var 12 kunstnere med tilhørsforhold til Hjarbæk, som blev inviteret
til at udstille i pavillonen ved Hjarbæk Kro fra 6.7-13.7. Jeg blev oprigtig 
glad og stolt over at være blandt de udvalgte. Det blev en fin, spændende 
og meget blandet udstilling, klart når vi er 12 forskellige personer med
hvert sit udtryk.

Herligt at se et stort fremmøde til ferniseringen, ja vi kunne jo nærmest 
ikke være der for publikum…..fantastisk!

Men nu et lille hjertesuk, hvor kunne det have været spændende, hvis 
der ved hver kunstner havde været en lille beskrivelse af, hvem vi er og 
hvilken tilknytning til Hjarbæk, det synes jeg ville have været dejligt,
både for os udstillere, som jo ikke kender hinanden, og helt sikkert også 
for publikum (jeg har talt med flere, som havde svært ved at finde ud af, 
hvem havde lavet hvad).

Til sidst ville det have været en dejlig afslutning, hvis vi udstillere lige 
havde haft, bare et kvarter sammen med én fra bestyrelsen, så vi lige 
kunne høre lidt om, ≠hvor mange der ca. havde været at se udstilling,
og hvad man mente herom…………..men det skal jeg altsammen
nok huske at minde jer om, om 25 år, når der er udstilling igen…….
måske!!!!

Alligevel tak for en dejlig oplevelse.

Malerhilsen 
Eva Jessen  



•	 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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Inspiration til

Lidt inspiration til græskarudskæring. 
Der findes mange flere ideer på nettet, 
det er bare at google...

Google says: Græskarret holder sig frisk 
noget længere, hvis det sprayes udvendig 
og indvendig med ½ vand + ½ Atamon.

HalloweenHalloween
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24 timers løb 2014
For 6. år i træk har en blandet flok Hjarbæk-løbere deltaget 
i det meget hyggelige 24-timers løb rundt om Søndersø i 
weekenden den 9.-10. august. Selvom en del af de ”hardcore” 
løbere måtte melde afbud i sidste øjeblik på grund af skader, 
lykkedes det alligevel at holde stafetten løbende i alle 24-timer. 
Æren herfor tilfalder Ida, der i skæret fra en næsten fuld måne 
løb 43 km, hvilket jo svarer til en marathon. Det var en stolt, 
øm og træt løber, der blev afløst af morgenholdet kl 6.30. 

Hjarbæk-løberne blev noteret for 42 omgange, hvilket ca. 
svarer til en løbetur fra Skive til Padborg. Vi er meget glade for 
den store opbakning fra vore sponsorer, heppere, kagebagere 
og grill-passere. Vi kunne igen i år stille med et telt, hvor alt 
udstyret var i orden – lige fra bedstemor-lampetter til flagban-
ner, pastasalat og bananer – så vore gode løbs-naboer fra 
Løgstrup var grønne af misundelse. 

Tak til vore sponsorer, der gør det muligt:
Hjarbæk Kro
Hjarbæk Ravsliberi
Hjarbæk Fjord Camping
Hjarbæk Borgerforening
Tømrermester Søren Schou
Dagli Brugsen, Løgstrup
Løgstrup Bageri
Exvoto

Jeg håber, vi kan fortsætte traditionen og opfordrer til, at vi 
igen mødes ved træet kl. 16 hver søndag.

Inge S.

Fotos: 
Inge Schou



 
 
 
 

 

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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Juniorsiden

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

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

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

Løs opgaven, aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 24/11.
Så er du med i lodtrækningen om en stor pose slik. 

Junior-vindere fra sidste nummer af Sprøjten:
Magnus og Sofie c/o Thyra Jacobsen, Hjarbækvej 3.
Tillykke – håber I kan dele slikposen.
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✁

Hjælp larven med at finde vej 
ud af spindelvævet ved at følge 

de rigtige tråde uden om
edderkopperne.



KUN FOR VOKSNE !
Løs opgaverne og aflevér siden til 
Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 
24/11 – så er du med i lodtræknin-
gen om 2 gode flasker rødvin. 

Vinder fra sidste blad:
Jens Hjulmann, Rylevej 9, Hjarbæk.
Stort tillykke!

Denne ko kigger til venstre, 
flyt 2 tændstikker, så den 

kigger til højre.

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

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

Tlf. .................................................................................................................
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✁

A B C D

?

Find den manglende figur

Svar: D

A B C D

?

Find den manglende figur

Svar: D



Jannie og Erland Pedersen
Søndersiden 2 · Hjarbæk · Tlf. 86 64 20 24

www.hjarbaekkro.dk

Jannie og Erland Pedersen
Sandie Dyhr og Troels Pedersen

Søndersiden 2 · Hjarbæk ·Tlf.  86 64 20 24
www.hjarbaekkro.dk


