
Hjarbæks lokale blad September 2013
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Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse 
Borgmester: Anni Skou Søndersiden 3 22 29 31 41
Sekretær: Ole Nikolajsen Hjarbækvej 37 40 50 68 44
Kasserer: Majbritt Moos Søndersiden 10 53 64 51 77
Blad, web: Tina Rømer Bavnevej 10 20 26 40 11
Telt, flag m.m. Per Bach Strandvejen 3 40 68 57 77

Redaktion (ansvarshavende) vedr. »Sprøjten«
Økonomi: Karen Kvist Strandvejen 4 86 64 26 94
Redaktør: Tina Rømer Bavnevej 10 20 26 40 11

Sprøjtens mailadresse er: tina@timedesign.dk
Indlæg modtages gerne elektronisk.
Næste deadline: 30. november 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-redaktører:
Webmaster: Tina Rømer tina@timedesign.dk
Co-webmaster: Inge Schou nummer19@mail.tele.dk

Forside: Havnen i Hjarbæk har fået et anker mere. Læs mere side 5.

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.
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Invitation 
til fællesspisning med indledning til jubilæumsåret

Borgerforeningens bestyrelse har fornøjelsen at invitere til fællesspisning 
i Sejlklubbens lokaler fredag den 1. november kl. 18.00.

Efter spisning vil der være møde vedr. 75-års jubilæet i 2014.

Bestyrelsen vil finde hoved og hale i de indkomne forslag 
og fremlægge en drejebog for jubilæumsåret denne aften.

Herefter skal der samme aften vælges arbejdsgrupper, der med 
kontakt til bestyrelsen deltager i planlægning og afvikling af de

 foreslåede arrangementer.

Har du ideer til arrangementer og tiltag i forbindelse med jubilæet bedes 
disse mailes til Ole Nikolajsen senest 1.10. på info@forsikringsrevisor.dk 

Allerede indkomne forslag tages naturligvis med i betragtning.

Den officielle jubilæumsdato er 8. februar 2014, men vi 
forestiller os at gøre 2014 til et langt jubilæumsår, så det er plads til 

forskellige tiltag hen over året.
Bare husk, at Borgerforeningen har penge, men ikke MANGE PENGE. 
Billige og realistiske arrangementer har lettere ved at blive gennemført.

Pris for spisning: 50,- pr. person. Børn gratis i følge med voksne.
Drikkevarer sælges til sædvanligt lave priser.

Tilmelding senest 1.10. til Ole Nikolajsen på info@forsikringsrevisor.dk

Med håbet om at Oles mailbox bliver lagt ned med fantastiske 
jubilæumsforslag, ser vi frem til en hyggelig aften!
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I »Bornholmerens« hus (Hjarbækvej 13, red.) er Tove Pedersen
flyttet ind. Tove er 66 år, og har arbejdet som leder for dag-
plejen i Viborg Kommune. Hun er nu gået på pension og nyder 
sit otium, sine to voksne børn og et dejligt barnebarn. 

Tove har tidligere boet i Ravnstrup på en ejendom, som hun 
valgte at sælge, da hun blev enke.

Med sig har hun sin tro følgesvend – en dejlig svensk 
gårdhund. De er begge ved at finde sig tilrette i Hjarbæk.

Velkommen til, Tove – vi håber, du bliver glad for at bo 
i dejlige Hjarbæk.
 Anni C. Skou
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Nyt anker på molehovedet

Før sommerferien blev 
Hjarbæk beriget med 
endnu et anker, placeret 
på det runde molehoved.

Sprøjtens redaktion har 
forsøgt at finde baggrunds-
historien om dette anker, 
men historien er desværre 
fuld af huller.

Det er dog lykkes at finde ud af følgende:

Ankeret er sammenklappeligt, fra midt i 1800-tallet og har 
oprindeligt været på en kongelig rejekutter i Grønland. Der var 
efter sigende problemer med nettene og med at få ankeret op. 
Det blev i hvert fald på et tidspunkt udskiftet og efterfølgende 
parkeret på kajen i den grønlandske hjemhavn, hvor det be-
fandt sig i en 7-8 år.

En lagermand på havnen var bror til en mekaniker, som arbej-
dede hos Nybo Jensen Konfektion i Viborg. Gennem denne 
kontakt blev ankeret for ca. 15 år siden fragtet til Danmark, 
som en gave fra grønlandshandelen til Peder Nybo. Inden da 
havde det gennemgået en renovering i Ålborg.  

Peder Nybo placerede ankeret uden for sine fabrikslokaler i 
Viborg, og her har det stået lige indtil for nylig, hvor han 
skænkede ankeret til Hjarbæk Havn. Medlemmer af Viborg 
Sejlklub var behjælpelige med monteringen på molen.

Og således kan ankeret atter skue ud over vandet og mindes 
de kolde, rejefyldte farvande fjernt mod nord. /TR
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24 timers løb 2013

Næste deadline 30. november

Vi har forbrugt ca. 19.000 kalorier – tilbagelagt 262 km 
på små og store ben – løbet 46 omgange om Søndersø 
i Viborg på blot 24 timer.
…. svarer til at løbe fra Hjarbæk til Næstved på 24 timer.

Tak til alle vore sponsorer, der støtter det gode ”kredsløb”:
Dagli'Brugsen, Løgstrup
Hjarbæk Fjord Camping 
Løgstrup Bageri
Hjarbæk Kro 
Hjarbæk Ravsliberi
Tømrermester Søren Schou
Kafé & Restaurant Arthur, Viborg 
Hjarbæk Borgerforening

Tak til kage- og bollebagere og alle besøgende i teltet.
Særlig tak til alle positive og garvede 24 timers løbere på 
Hjarbæk holdet – store som små – tak for jeres engagement 
og medvirken til, at det ender med at være et godt arrangement.
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Støt Sprøjtens annoncører
– de gør det muligt at lave dette blad!

Lidt statistik
Hjarbæk løberne har:
•	 deltaget	i	”24	timers	løb”	5	gange
•	 forbrugt	95.000	kalorier
•	 løbet	235	omgange	om	Søndersø
•	 løbet	i	120	timer
•	 løbet	1340	km	–	fra	Ålborg	til	Paris

Stafetten gives videre i 2014
Jeg mener, vi trænger til ny inspiration, og giver hermed 
stafetten videre til nogen, der måtte have lyst at arrangere 
og planlægge næste års 24 timers løb. Kom nu frisk.

Ses Gitte P.

Fotos: gittesweb.dk
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Nabohjælp 
… hjælper det? – hjælp til det?
Så skiltes der ved vores byporte, at her 
er der etableret Nabohjælp. Her stolt 
fremvist af Mette Hansen fra arbejds-
gruppen og Anni Skou fra Borgerfore-
ningen. Håbet er selvfølgelig at skiltene 
signalerer: "Bliv væk! Her holder vi øje 
og hjælper hinanden!" Efter det, vi hører 
og læser i dagspressen, hjælper det 
tilsyneladende og har forhåbentlig 
allerede gjort det her hos os.

De af jer, der har oprettet jer som 
brugere via hjemmesiden 
www.nabohjælp.dk, har sikkert også 
fået et par remindere fra Nabohjælp 
systemet – som f.eks.: 

Du har allerede opstartet dit nabohjælpsnetværk, men du kan med fordel 
udvide det. Vi anbefaler, at du har 3-5 nabohjælpere, da det har vist sig at 
give det mest velfungerende og effektive netværk. 

Flere nabohjælpere giver dig større tryghed. Derfor vil vi opfordre dig til 
at bruge et minut på at sende et par invitationer til mulige nabohjælpere. 
Og husk, at 'naboen' også kan være nærtboende familie, venner eller 
bekendte. Send dem en invitation via mail, sms eller med vores postkort. 
Du kan også hente vores app og sende invitationerne direkte fra den. 
Vi kan selvfølgelig kun opfordre jer til at få etableret de 3-5 nabohjælpere, 
der anbefales! 

Vi har ikke noget overblik over, hvor mange der indtil nu er tilsluttet som 
brugere, og hvor mange nabohjælpere disse har. Skulle der være borgere 
i byen, der på nuværende IKKE er blevet tilsluttet, vil vi opfordre til, at 
de søger hjælp ved en nabo, der har fået sig logget ind på Nabohjælp-
systemet – måske naboen vil hjælpe?

Venlig hilsen 
Nabohjælp Arbejdsgruppen
Mette Hansen
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Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

Tlf. 86 61 30 26
jan@myrthue.dk · www.myrthue.dk
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•	I	Israel	er	det	forbudt	ved	lov	at	tage	en	bjørn	med	på	stranden.

•	Hvis	man	ikke	tilsatte	farvestoffer,	ville	Coca-Cola	være	grøn.

•	En	mands	bussemand	vejer	i	snit	0,6	til	0,9	gram.

•	Ved	at	slikke	på	et	frimærke	indtager	du	lige	så	mange	
 kalorier som ved at spise én Tic-Tac pastil – ca. to kalorier.

•	I	New	York	bor	der	flere	italienere	end	i	Rom	og	flere	irere	
 end i Dublin.

•	Rotter	kan	ikke	kaste	op.	(Derfor	er	rottegift	så	effektivt).

•	Lighteren	blev	opfundet	før	tændstikken.

•	En	kat	har	64	muskler	i	sine	ører.

•	Dåseåbneren	blev	opfundet	cirka	50	år	efter	selve	dåsen.

•	I	USA	bliver	der	i	gennemsnit	spist	350	stykker	pizza	i	sekundet.
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Vidste du at …

 Efterlysning
Borgerforeningens web-redaktion har en drøm 
om at få lagt en liste på hjemmesiden med komplet 
opremsning af byens borgmestre gennem tiderne. Desuden 
kunne det være sjovt at få gravet frem, hvem der har været 
æresborgere i byen og hvordan man mon har gjort sig fortjent 
til så fornem en titel. Viborg-tegneren Johannes Bech har 
f.eks. været æresborger i Hjarbæk …

De fleste oplysninger kan findes ved at nærstudere forenin-
gens arkiv af referater fra div. møder og generalforsamlinger.

Vi vil meget gerne høre, om der findes en eller flere, der kan 
overtales til at bruge lidt af de mørke vinteraftener på at grave 
i de gamle annaler.

I så fald, kontakt venligst Inge Schou eller Tina Rømer, 
se kontaktinfo på side 2.
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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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Fuldt hus til årets 
høstmarked
»Smag på Viborg-egnens« høstmarked i august 
må i år siges at være en massiv publikumssucces.

Markedet var et tilløbsstykke, og mange –  rigtig mange – lagde ve-
jen forbi for at købe og smage nogle af de lokalt producerede varer. 
Her var alt fra grønsager, marmelade og æblemost til lirekasse, øl, 
kryddersnaps, ost og is.

Let vind, lidt skyer og lunt solskin var det perfekte vejr til en 
velbesøgt markedsdag på Stejlepladsen.
Næste års marked er fastsat til søndag 3. august kl. 10-16.

Fotos: Mette Rømer og gittesweb.dk
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Limfjordsglæder
Snapseruten har i samarbejde med Netværk 
Limfjorden udgivet bogen »Limfjordsglæder 
– Liflig snaps, mad der smager, gode historier 
og andre herlige sager fra Limfjordslandet«.

Bogen er skrevet af turistmanden Jørgen Hansen og 
beskriver mange af Limfjordens glæder. I bogen præsen-
teres man for Limfjordens historie, færger og broer, store 
og små seværdigheder samt Limfjordens forfattere. 
Et kapitel er dedikeret til de mange krydderurter, man 
finder ved Limfjorden, som egner sig til at lave krydder-
snaps af. Endelig tegner bogen et portræt af de kroer, 
hoteller, restauranter og holdepunkter, som er med i 
Snapseruten.

Birthe Ladefoged fra Viskum Snaps har gjort 
et flot lobbyarbejde for Hjarbæk, og har 
således præsteret at få halvanden side om 
Hjarbæk og sjægtene med i bogen. 

Bogen forhandles langs snapseruten 
og hos www.viskumsnaps.dk til kr. 199,-
Se mere om bogen på www.snapseruten.dk

TAK
... til alle jer, der gav en hånd med under VM.
Det er jeres skyld, at øl-vognen hvert år er en 
succes!  Bestyrelsen   

Birthe Ladefoged
Foto: gittesweb.dk



 
 
 
 

 

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
Billed sudoku

Klip de 6 små billeder ud (eller tegn dem) og placer dem således, at hvert 
motiv kun findes én gang i hver vandret, hver lodret række og i hvert lille 
kvadrat. Aflever din løsning til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 1. novem-
ber og vær med i lodtrækningen om en dejlig pose slik.

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

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

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



4 5 2 1
3 2 5

7 9
9 2

2 8
6 3 7

3 1 9 9 5 2
5 1 4 1 5 1 8

2 4 5 3
1 4 6 1

9 6 3 3 4 2
2 7 9 5

7 1 7 7
2 9 6 9 4 2 7
1 6 2 8 9 3

6 7 4
3 8

7 9
4 5

2 1 5
5 1 6 8

Til de runkne små grå …

Løs opgaven, aflevér den til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 1. november 
og vær med i lodtrækningen om en dejlig flaske rødvin.

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

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

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





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


