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Sprøjtens mailadresse er: tina@timedesign.dk
Indlæg modtages gerne elektronisk.
Næste deadline: 30. august 2013
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-udvalg:
Webmaster:
Co-webmaster:

Tina Rømer
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: Per Bach, 40 68 57 77.
Forside: De første hybenroser er sprunget ud.
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SØNDAG DEN 23. JUNI
Kl. 20: Snobrødsbagning, kaffe, øl
og vand på Stejlepladsen.
Kl. 21: Båltale ved domprovst
Thomas Frank, båltænding,
hekseafbrænding
og fællessang.
Denne del er igen
i år i samarbejde med
Viborg Sejlklub og foregår på
sejlklubbens plads.
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Medlemsskab af
Hjarbæk Borgerforening
for sommerhusejere
Der har hersket lidt forvirring omkring sommerhusejeres
mulighed for at være medlem af Hjarbæk Borgerforening.
Sommerhusejere i kvarterne ved Svanevej, Strandvejen,
Strandhaverne og Gormendal har mulighed for passivt
medlemsskab. Et sådant medlemsskab giver adgang til alle
foreningens arrangementer, Sprøjten og generalforsamling.
Passive medlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og har ikke
stemmeret på generalforsamlingen.
Et passivt medlemsskab koster årligt 100,- kr.
Kontakt kasserer Majbritt Moos, hvis du ønsker at blive
passivt medlem af Hjarbæk Borgerforening.
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www.hjarbæk.dk
er gået i luften

Velkommen til Borgerforeningens
helt egen hjemmeside!
Hjemmesiden er ment som en serviceformidling til byens
borgere. Her finder du alt fra historien om borgmesterkæden,
gældende lokalplaner, diverse kontaktoplysninger, aktivitetskalender og meget meget mere.
Det er som sådan ikke meningen at hjemmesiden skal opdateres konstant – vi lægger nyt ud, når der er relevant nyt.
Man kan vel kalde hjemmesiden for en »informationsbank«.
Er man i tvivl om dato til sommerfest eller julebanko, en paragraf i vedtægterne eller hvem der er kasserer, så er det nu
nemt at finde frem til svarene.
Billedgalleriet er stadig i sin spæde begyndelse, og vil løbende
blive udbygget.
Hjemmesiden er programmeret, så den tilpasser sig mediet,
den tilgås fra: smartphone, tablet eller PC.
Programmør og webmaster er Tina Rømer (tina@timedesign.dk)
og co-webmaster er Inge Schou (nummer19@mail.tele.dk).
Bemærk: Links-knappen yderst til højre er forbeholdt webmaster. Der vil ikke blive lagt informationer under denne menu.
Skynd dig ind og se hjemmesiden.
Inputs, ris og ros modtages gerne.
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Sommer
Vi har rystet posen med koncept til sommerfesten godt
og grundigt, og det er med stor fornøjelse at borgerforeningen
inviterer til en anderledes sommerfest i Hjarbæk.
Vi mødes henne på stranden (Strandvejen) til fælles
kaffe- og kagebord kl. 14.00.
Derefter skal vi på en udfordrende skattejagt – unge, gamle,
hunner, hanner, børn, indfødte, nye – det er kun en fordel at
holdene blandes mest muligt.
Når skatten er bjærget, fortsætter vi med meget mere sjov for
alle aldersgrupper (mere løfter vi ikke sløret for lige nu, blot at
vi har mange ting i ærmet), indtil grillen og bålet skal tændes.
Vi hjælpes ad med tilberedning af aftensmaden
(nogle passer grillen, nogle laver bålpandekager
etc. mens andre ser til i behørig afstand og
sørger for velmente råd og vejledning).
Det koster gratis for medlemmer af borgerforeningen.
Påklædning: Praktisk og efter vejret.
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fest
20 3
Du skal medbringe:
En kage til fælles kagebord + 1 kande kaffe/te + service
til eget brug til hele dagen. Et picnictæppe eller havestol
vil sikkert være en god idé at tage med.
Borgerforeningen sørger for underholdning og alt i forbindelse
med aftensmaden. Øl og vand kan købes til vanlig lav pris
dagen igennem.
Tilmelding (af hensyn til div. indkøb) senest 24. juni til
tina@timedesign.dk

Vi ses til en sjov og helt igennem forrygende dag!
PS: Sommerregn bliver man ikke våd af, men hvis regnskyllerne kommer væltende ned på dagen, vil vi nok aflyse
arrangementet – i så fald hold øje med Træet og hjemmesiden.
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Stor tak …
… til alle jer, der mødte op til den fælles oprydningsdag
på Stejlepladsen og gav en hånd med! Det er skønt at
opleve så stor en opbakning, selv når det gælder fysisk
arbejde!
Vi nåede en masse den dag: Lugning, opretning af bålsted, oprydning, beskæring og ikke mindst ny placering
og fliselægning til avis- og flaskecontainerne. Stor tak til
Pers brolæggerbror! Den hårde vind gjorde desværre at
maling af flagstænger måtte udsættes. Summa summarum: Stejlepladsen fremstår igen flot og velplejet – til
alles glæde og fornøjelse.
Ligeledes stor tak til Hjarbæk Kro, som inviterede os alle
ind i læ til en dejlig omgang varm aftensmad!
Petanque-klubben har efterfølgende luget ved petanquebanen og klippet rosenbuskene. Tak for det!

Bekæmpelse
af bjørneklo
En bestand af bjørneklo er ved
at få godt fat i den sydvestlige
ende af Stejlepladsen.
Til orientering er bestyrelsen i
gang med bekæmpelse af dem
i overensstemmelse med de
kommunale retningslinjer på
området.
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Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

Tlf. 86 61 30 26

jan@myrthue.dk · www.myrthue.dk
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24 timers løb
Hjarbækløberne deltager
i 24 timers stafet løb
10. – 11. august 2013
ved Søndersø i Viborg.
Se mere på
www.gittesweb.dk
eller opslag træet.
Kontakt Gitte P.
– mobil 2825 2480

Vidste du at …

viden

• Der dannes årligt cirka 16 millioner tordenvejr.

Unyttig

• Skildpadder kan trække vejret gennem anus.
• Det er umuligt at slikke på sin egen albue.
• En krokodille kan ikke stikke tungen ud.
• En rejes hjerte er i dens hoved.
• Kalkuner kan drukne i regnvejr, hvis de kigger op, når det regner.
• Når en gris får orgasme, varer den i 30 minutter.
• Det er ulovligt at jage kameler i den amerikanske stat Arizona.
• Det er fysisk umuligt for en gris at kigge op i himlen.
• Hvis du råbte i 8 år, 7 måneder og 6 dage, ville du have
produceret nok lydenergi til at opvarme en kop kaffe.
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VM afholdes i år den 16. - 18. august

Vi har modtaget en del forhåndstilkendegivelser
på hjælp til bemanding af ølvogn og grillning af
pølser, men vi kan jo altid bruge flere hænder…
Har du tid og lyst til at tage en vagt eller to
i løbet af weekenden, så kontakt Anni Skou.
De, der allerede har tilbudt at hjælpe, vil blive
kontaktet vedr. vagtplan forud for VM. Vagtplanen vil i øvrigt blive lagt på hjemmesiden
under Aktiviteter > Kalender i god tid før VM.
Venlig hilsen
bestyrelsen

Arkivfotos
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Dato for fremtidige
generalforsamlinger
Det er lykkes at få en fast aftale med Sejlklubben om leje
af deres lokaler tirsdag i uge 8 hvert år. Således har vi et
fast tidspunkt hvert år til afholdelse af Borgerforeningens
generalforsamlingen. Sæt bare kryds i næste års kalender
allerede nu.
Bestyrelsen

Praktiske oplysninger

afbenyttelse.
Hjertestarter
r på havnen til offentlig
r.
Der er opstillet hjertestarte har været på kursus i brug af hjertestarte
borgere
Leif Tipsmark.
En stor del af byens
fejl, kontakt venligst
været i brug eller melder
Har hjertestarteren
nen henstiller vi
afstand fra brandstatio
Nytårsfyrværkeri
til
huse i byen og generel
på havnen ca. 00.15
Af hensyn til de stråtækte
Byens borgere mødes
et godt nytår.
skydes af fra molen.
at ønske hinanden
til, at nytårsfyrværkeri
– en god lejlighed til
samlet fyrværkeriafskydning
til det oprindelige
Stejlepladsen
som stadig anvendes
stejleplads i Danmark,
mange fiskere tilbage.
Vist nok den eneste
omend der ikke er så
ing har brugsaf fiskernes garn –
og Hjarbæk Borgerforen
formål, nemlig røgtning
, petanque m.m.
delvist af Viborg Kommune,
Stejlepladsen ejes
til boldspil, kaffekurven
s del. Her er der plads
retten til kommunen
, soppeture m.m.
kajaksejlads
og
kanoÆ Fywerland
n er et godt afsæt for
Den lille strand på Stejlepladse
Havnen
og Viborg Sejlklub.
af Viborg Kommune
Havnen i Hjarbæk ejes
kontakt Viborg Kommune.
i den kommunale del,
Viborg Sejlklub.
Ønsker du bådplads
i den nordlige del, kontakt
Ønsker du bådplads

Velkommen til

www.hjarbæk.dk

2013

Hjarbæk

Bestyrelsen har begået en lille
velkomstfolder til nye i byen.
Folderen indeholder kort info
om Borgerforeningen, praktiske
oplysninger, div. kontaktinfo m.m.

Borgerforeningens
flagstænger
Ønsker du at låne flag og flagstang
af Borgerforeningen for at være en del
af byens flagallé, eller trænger dit flag
eller flagstang til reservedele, så tag
kontakt til Per Bach.
Vi håber, at der bliver godt malevejr
på næste års oprydningsdag, så
flagstængerne kan få en »make-over«.
Foto: www.gittesweb.dk
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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 tingVitil
harhaven,
åbent: Fredag: 14-18
delikatesser og gaveartikler i høj kvalitet
Lørdag-søndag: 10-18

alle skolefridage
Ved godt vejr er der åbent i 'Den hemmelige Cafe'Samt
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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Juniorsiden
QUIZ 1:
Dyr der lever i åer og søer, hvor den jager fisk.

QUIZ 3:
Dansk ø i Kattegat.

QUIZ 4:
Fabelvæsen.

HØJE
DYR I
AFRIKA

QUIZ 1 QUIZ 2

FORBILLEDE
FUGL

FAMILIE-

LITER MEDLEM
QUIZ 3

EFTER Q

MESTERSKAB

PIGE

ØV
VANDHUL
SELE

USKADT

QUIZ 2
Dyr, der laver mælk.

ALLER ØVERST PÅ
BURGERBOLLER
PIGE

EFTER J

QUIZ 4
KOMPASKURS
"AK"
BAGEFTER

RAT
PÅ
BÅD

EFTER J
SPIL

HASTIGHED

60

SØDT DYR
DER LEVER I
AUSTRALIEN

BÅD

TO ENS
STORT
RUM
FØR L

SOLGUD
KIGGE

TABEL

-Synes du denne kryds og tværs var sjov? Hvis så kan du finde andre der ligner netop denne. Du finder dem i kategorien "Junior", og de har numrene:
"kryds og tværs 073", "kryds og tværs 074", "kryds og tværs 075", "kryds og tværs 076", "kryds og tværs 077", "kryds og tværs 078", "kryds og tværs 079",
"kryds og tværs 080", "kryds og tværs 081", "kryds og tværs 082", "kryds og tværs 083", "kryds og tværs 084".

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

Hvis du opretter dig som bruger på krydsen.dk, får
du adgang til denne kryds og tværs med en
tilhørende løsning. Samtidig får du som bruger også
adgang til en ny kryds og tværs, hver gang der
uploades nye kryds og tværser til krydsen.dk -Helt
gratis! Hold derfor øje med krydsen.dk eller tilmeld
dig vores nyhedsbrev eller bliv ven med os på
facebook. Så får du nemlig besked, når der er nye
kryds og tværser på krydsen.dk.

Hjernegymnastik...
Middel
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Lidt af livets store spørgsmål…
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hvorfor skal man trykke på »START« for at slukke Windows?
Hvorfor findes der kun ét Monopoltilsyn?
Hvordan kimser man?
Hvorfor er BH i ental og trusser i flertal?
Hvad bliver der af den hvide farve, når sne smelter?
Hvordan fejrer nudister fastelavn?
Hvem er General Failure, og hvorfor låser han min harddisk?
Hvorfor er ens pegefinger præcis samme størrelse
som ens næsebor?
• Hvorfor trykker man hårdere på fjernbetjeningen,
når batteriet er ved at være fladt?
• Hvad er en »molevit« og hvor stor er den?

Sprøjten ønsker
alle vore læsere
en rigtig dejlig
sommer!

Jannie og
Jannie
og Erland
Erland Pedersen
Pedersen
Sandie
Dyhr
og
Troels
Pedersen
Søndersiden 2 · Hjarbæk · Tlf.
86 64 20 24
Søndersidenwww.hjarbaekkro.dk
2 · Hjarbæk ·Tlf. 86 64 20 24
www.hjarbaekkro.dk

