
Hjarbæks lokale blad September 2018

Nååh...hwa så....hudden skær'n?
Jaaa hwa så....det' wel sit wærr såmænd
Jow-jow bevares
Så det...



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: Karl Tholstrup Søndersiden 10 29 11 88 62 karltholstrup@gmail.com
Blad, web: Søren Schou Hjarbækvej 19 40 19 23 10 nummer19@mail.tele.dk
Medlem: Tina Nikkel Bavnevej 7 40 94 91 94 nikkelto@gmail.com

Henvendelse til bestyrelsen kan ske på denne mail: hjarbaekborgerforening@gmail.com

Redaktion (ansvarshavende) vedr. »Sprøjten«
Redaktør: Tina Rømer Bavnevej 10 20 26 40 11 tina@timedesign.dk

Indlæg til bladet mailes til: tina@timedesign.dk eller afleveres på Bavnevej 10.
Indlæg modtages gerne elektronisk. Billeder bedes vedhæftet separat.

Næste deadline: 
24. november 2018.

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: Fra Alverdens Kunst i Helle og Kims have.

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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Havnefesten 2018
Årets havnefest må betegnes som en succes, uden at kende til det økonomiske ud-
bytte i øvrigt. Vejret var perfekt, stemningen var perfekt, konkurrencerne og bydysterne 
var festlige publikumsmagneter, og musikken fik svalende fadøl og sprøde pølser til at 
glide ubesværet ned. Slagter Storm meldte også om rekord omsætning af grillmenu. 
Det kunne med andre ord ikke være gået møj bedre. 

En særlig tak skal lyde til Anne-Mette Langmach, der alene og bravt kæmpede mod 
Hjarbæks fuldtallige damehold, og således måtte lide den tort at ryge i vandet fire 
gange. 

Vi glæder os allerede til næste års havnefest – måske endda med fuldtalligt damehold 
fra Knudby. Ellers er det godt, vi har Anne-Mette ...
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”Har du nogensinde set Hjarbæk fra en 
18 fods sjægt?” sang Hemming Klok-
ker fredag aften i teltet. Og nej, det har 
jeg faktisk ikke. Jeg har næsten altid 
oplevet VM fra ølvognen – på den indv-
endige side, forstås. I svalende skygge, 
når solen bager, i behageligt læ, når de 
vilde vinde raser, i tørvejr, når torden og 
regn gør sejlads til ”det samme, som at 
stå under den kolde bruser med alt tøjet 
på” og altid i dejligt selskab af glade 
mennesker på begge sider af disken: 
Nogen, der spørger til ”de hersens 
både”, nogen, der har en lang historie at 
fortælle, nogen, der bare synes, at det 
er mega hyggeligt at kunne købe ”ver-
dens bedste øl” til 25 kr. pr. glas – og 
en pølse, grillet på gammeldagsvis (for 
resten for første gang over gas i år)… og 
nyde underholdning i verdensklasse lige 
rundt om molen.

Der i ølvognens centrum får man en 
snak med gæster fra nær og fjern, gen-
ser pludselig en gammel klassekamme-
rat eller naboer fra barndommens gade 
og mange andre. Ligesom vi glædes 
over at se de tilbagevendende sejlere 
år for år, så er der også en tilbageven-
dende publikumsskare, som har sjægte 
vm i Hjarbæk som et fastlagt X i kalen-
deren. Og selvom vi kun har udvekslet få 
sætninger om vind og vejr og røde sejl, 
så er det alligevel blevet som at hilse på 
gode bekendte – og så er det som det 
plejer: VM weekenden er i gang.

Og hvorfor er det så, at Hjarbæk 
Borgerforening har en øl- og pølsevogn 

lige der på molen? Det begyndte med,
at Borgerforeningen i 1989 ville fejre 
sit 50-års jubilæum med fest i telt og 
levende orkester. Men der var ikke 
kassebeholdning nok til at kunne 
forhåndshyre orkestret og leje teltet, så 
julbilæumsfesten løb ud i sandet. Derfor 
besluttede bestyrelsen, at der altid 
skulle være en minimumsbeholdning 
på 10.000,- i kassen…men hvordan får 
man lige det? Der blev brainstorm’ed og 
ideen faldt på salg af øl og pølser til VM. 

Sjægtelauget blev spurgt og gav grønt 
lys, for de havde nok at gøre med at 
sejle og arrangere teltfest. Så gik man 
til kroen, der på det tidspunkt var ejet 
af Vibeke og Poul Hansen. Grønt lys 
igen, for de havde nok i at servicere 
spisende gæster og manglede faktisk 
tid til øl-kunderne i krohaven. Så gik 
turen til købmanden og også her var det 
thumps-up, for han solgte øl i flasker og 
han forventede ikke, at de der ville have 
en øl med i sjægten valgte en fadøl i 
stedet. 

Således var det lokale bagland clearet 
og indhentning af bevilling samt leje 
af vogn var en formalitet – i øvrigt fra 
Tuborg de første år. 

Og det gik jo som ønsket, for der blev 
med tiden et pænt overskud til Borger-
foreningens kasse – og er stadig den 
indtægtskilde der gør, at foreningen 
kan lave arrangementer til glæde for 
borgerne.

VM set fra en ølvogn
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Gennem årene har vi prøvet forskellige 
tiltag: salg af hjemmebagte kager, sand-
wiches, kaffe og en lille skarp mm, men 
er endt på at øl og pølser er det, vi er 
bedst til. Siden er sjægtecafeen kommet 
til og supplerer med netop de varer, som 
vi har valgt fra. Til sammen udgør vi et 
komplet tilbud til tilskuere og sejlere. 

På et tidspunkt forespurgte kroen (Kurt 
Tindbæk) om vi og sjægtelauget ville 
være med til at leje en toiletvogn, for 
hans toiletter blev godt nok (mis)brugt 
af de hundredvis af tissetrængende til-
skuere og sejlere. Således kom toilet-
vogns-samarbejdet i gang og udgiften 
blev i nogle år delt mellem sjægtelaug, 
kro og borgerforening. Men bestyrelsen 
fik øje på det urimelige i, at kroen skulle 
betale – så derfor delte vi i mange 
år regningen mellem sjægtelaug og 
borgerforening. For få år siden beslut-
tede Sjægtelauget, at de selv ville stå for 
den store toiletvogn og vi supplerede så 

med urinalen og et lille toilet bag ølvog-
nen, og det fungerer også godt.

Jeg har ikke ”stået” for ølvognen i alle 
årene, selvom jeg har været der i de 
fleste. Nu har jeg besluttet at give øl-
vogns-stafetten videre og måske prøve 
at opleve VM som ballast i en sjægt, i 
”konebåden” eller bare dalre rundt og 
hyggesnakke med alle. 

Det har aldrig været svært at skaffe 
mandskab til øl-vognen og jeg vil beny-
tte lejligheden til at takke for indsatsen 
til alle jer, der ta’r en tørn. Og tak til 
bestyrelsen, der står for det praktiske 
med indkøb og tilladelser.

Jeg er overbevist om, at der er en af 
jer, der griber stafetten, så Borgerfore-
ningen fortsat kan have et økonomisk 
grundlag til spændende kulturelle og 
gode sociale aktiviteter.
 Hilsen fra Inge

Redaktionen har beklageligvis ikke et nutidigt billede af ølvognen, men et aldrende foto 
af to glade ungfyre er vel heller ikke af vejen ...



Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg · Tlf. 86 62 72 22 · www.mathias-menswear.dk
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Julebanko
Mandag den 3. december 

kl. 19.00 på kroen

20 kr pr. plade.

Gløgg og æbleskiver kan 
købes i pausen.
Alle er velkomne.

Hilsen Borgerforeningen

TAK FOR INDSATSEN!
Vibeke Hansen har efter mange år på posten valgt at trække sig som 
omdeler af Sprøjten i Svanevejsområdet. 
Tusind tak til Vibeke for den store indsats!

Forsøgsvis nedlægger vi omdelertjansen i det kvarter, så fra og med næste 
blad (december 2018) kan områdets beboere afhente Sprøjten i en postkasse 
opsat ved avisstanderen. 

Til info: Der bliver også opsat en lille postkasse på Træet. Her kan værdigt 
trængende afhente et nummer af seneste blad, så længe laver haves.

Andelskassen har varslet store gebyrer på Sprøjtens annonceopkrævninger, 
hvilket på ingen måde står mål med bladets økonomi. Det medfører, at 
Sprøjtens regnskab pr. 1/9 atter lægges sammen med Borgerforeningens, så 
opkrævningerne fremadrettet kan udsendes elektronisk. Karen har således 
ikke længere regnskabsposter for bladet, men hun står stadig for udtrækning 
af besvarelser samt for indkøb og uddeling af præmier sammen med Bent. 
Tusind tak til Karen for den store indsats med regnskabet!



danbolig Bent Kohls sælger Viborg
og omegn

Står du og skal til at skifte bolig, så hjælper vi dig trygt videre .
Vi er et kompetent hold på 7 medarbejdere, som alle vil sørge for at gøre din oplevelse god og nem

- hvad enten du skal købe elle sælge en bolig gennem os.
Ring 70 250 222 eller besøg os på Nytorv 2 i Viborg.

DET ER ALTID FRISK KAFFE PÅ KANDEN!

danbolig Bent Kohls
Ejendomsmægler & valuar, MDE · Nytorv 2, 8800 Viborg · Tlf. 70 25 02 22 · viborg@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Vine fra Frankrig, Italien, Chile og Portugal.
Vinsmagning · Vingaver · Specialiteter

Dyr eller billig vin – men altid den bedste vin til prisen.

Du er altid velkommen til at kontakte os og aftale et besøg 
– kom og nyd vores udsigt og se vore gode vine.

Med venlig hilsen
Jens Dalsgaard

Nørresiden 11 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup · Tlf. 86 62 24 55
hjarbaek@vinhus.com · www.hjarbaekvinhus.dk
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Forslag om lokalråd
Jeg tager hermed Oles opfordring op og kommer med mine tanker omkring
oprettelsen af et lokalråd i Hjarbæk.

Som Ole nævner i sit indlæg, har vi i Hjarbæk forskellige foreninger;
Hjarbæk Borgerforening, Hjarbæk Sjægtelaug og Viborg Sejlklub. Foreninger
som hver især repræsenterer de medlemmer, de tæller; nemlig borgere i
Hjarbæk og borgere med interesse i byen og dens muligheder.

Min fornemmelse er, at der er etableret et rigtig godt samarbejde imellem
disse tre, hvilket er til store glæde og gavn for os alle og for Hjarbæk. 
Der samarbejdes positivt om bla. Sjægte VM, Havnefest, Sct. Hans og 
Kunst i haverne.

Vi har derudover Hjarbæk Borgerplan, hvor der er nedsat forskellige
grupper, som hver især arbejder målrettet med de af borgerne i Hjarbæk
valgte vigtigste udviklingsområder.

Jeg har derfor svært ved at se, hvad det er et lokalråd skal tage sig af,
som ikke allerede er repræsenteret i ovenstående foreninger?
Er det ikke bare endnu en forening, der skal gøre mere af det samme?

Mange hilsner
Vivi Rainhard Zacho

Kender du 
havnekatten?
At der er godt at bo i Hjarbæk, kan 
havnekatten skrive under på. Den hjem-
løse kat er kærlig og mild af væsen, og 
kan efter sigende lokkes med leverpostej 
og pølse.

Jørgen 'Julemand' har taget katten under 
sine vinger, fået den kastreret og sørger 
for at den ikke lider nød. 
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Alverdens kunst 
i Hjarbæk
Fra lørdag 21. juli var der endnu en 
gang alverdens kunst i Hjarbæk. 
Skulpturel kunst, billedkunst, kon-
ceptkunst og kunsthåndværk var 
repræsenteret. Der var udstilling i 
21 haver, i bådhuset, workshop på 

havnen og levende værksted på her-
bergets mure. Herudover forsøgte vi 
os også med en skattejagt for børn og 
barnlige sjæle, hvor man skulle finde 
sære væsner som stod rundt i byens 
rum.

Herberget bliver 
udsmykket.

Et skattejagtsvæsen 
tegnet af Ida Viborg.
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Vi mener at ca. 2500 besøgende 
fandt vej til byens haver og vi solgte 
422 kataloger. Især var de to første 
dage velbesøgte. Der var godt 200 til 
ferniseringen hvor Ulrik Wilbek holdt 
åbningstalen. 
 
En eftermiddag tog Butik Remme en 
stikprøve på, hvor gæsterne kom fra. 
Denne tilfældige eftermiddag hen mod 
slutningen af perioden var der bl.a. 
gæster fra Herning, Silkeborg, Århus, 
Odense og Sønderjylland. Gæsterne 
var begejstrede, ikke blot for kunsten, 
men også for at blive inviteret inden-
for i Hjarbæks mangeartede haver. 
Vi i kunstudvalget synes også det er 
fantastisk at I haveejere og bådhuse-
jere er med på ideen og gæstfrit åbner 
jeres haver og bådhus for de besøgen-
de. Det er vi meget taknemmelige for, 
da det er en bærende del af konceptet. 

Lige nu sender vi breve ud til alle 
deltagende kunstnerne og haveejerne, 
både for at takke, men også for at 
spørge om deltagerne vil være med 
igen næste år. Hvis der er andre der 
har fået lyst til at lægge have til næste 
års kunstudstilling eller måske ligefrem 
har lyst til at være med i kunstudval-
get, vil vi rigtig gerne høre fra jer. 

Udstillingen sluttede søndag d. 5. 
august med en hyggelig middag for 
kunstnerne og haveejerne i kroens 
pavillon. 

Vi ved, at det ikke var alle der nåede 
rundt i alle haver, ikke fordi de gik 
kolde, men nærmere fordi de brændte 
varme. Vejret var fantastisk.
 Kunstudvalget

Besøgende hos 
Helle og Kim.

Fernisering og åbningstale 
ved Ulrik Wilbek.



Alverdens kunst 
i Hjarbæk
For jer, der ikke nåede hele vejen rundt, følger her en lille billedkavalkade. 
Fotograf: Kenneth 'Julemand' m.fl.
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Alverdens kunst 
i Hjarbæk
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Der blev også handlet kunst. 
Her giver glaskunstneren 
Kaj Fjendbo håndslag på et 
stort glasfad, købt af Grethe 
Wergeland fra Norge.

15



Kontakt os på Tlf. 40 50 21 65

DIN LOKALE INTERNETUDBYDER

Skivevej 244A | 8831 Løgstrup | jan@8800.dk

Få en løsning der passer til dit forbrug
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Dato Arrangement Flag
27. sept Midtvejsmøde vedr. Borgerplan, Sejlklubben kl. 19.00

28. sept Rundvisning Hancock, Kroens p-plads kl. 17.00

6. okt Tøsefest, kl. 16 i Pavillonen

2. dec Juletræstænding, Stejlepladsen kl. 16.30

3. dec Julebanko, Kroen kl. 19.00

31. dec Nytårsgåtur, Træet kl. 13.00
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Deadline for næste blad: 24. november 2018

Hjarbæk  
Kalenderen Efterår 2018



MARKEDSFØRING AF DIN VIRKSOMHED
KAMPAGNER FOR DIT PRODUKT
DESIGN AF DIN KOMMUNIKATION

Reklame og markedsføring med bagtanke
Jeg kan hjælpe dig, hvad enten du har brug for en langsigtet, 
strategisk funderet markedsføring eller bare skal have løst 
en reklame- eller kampagneopgave her og nu. 
Og du kan få præcis den løsning, du behøver: 
tekst, design, web, tryk og produktion.
Ring 40 76 51 54 eller se mere på www.zacho.co

LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00

Støt Sprøjtens annoncører
– de gør det muligt at lave dette blad!
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Rundvisning på Hancock 
fredag 28. september 2018
Der afgår bus fra p-pladsen ved Hjarbæk Kro kl. 17.00.
Aftenen kommer til at koste 185,- kr. pr. person alt inklusiv.

Indeholdt i prisen er:
• Bus fra Hjarbæk til Hancock samt retur til Hjarbæk
• Rundvisning på Bryggeriet
• 3 stk. smørrebrød pr. person
• Fri bar – alt hvad I kan drikke af Hancocks produkter

Bussen afhenter os på Hancock kl. 24.00 og kører os retur til Hjarbæk.
Der er plads til max. 40 personer.

Tilmelding til Jytte Serup, Strandvejen 15, Hjarbæk. Tlf. 29211365.

Når tilmeldingen er beskæftiget af mig, må du/I gerne putte en kuvert i 
postkassen på Strandvejen 15 med de 185 kr. pr. person samt navn og tlf. nr. 
på de tilmeldte.

Skål og mange hilsner
Jytte (Huncock)

Jeg er gået over til tarteletter, fortrinsvis høns i asparges ...

Få ledige pladser!
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Julemanden
tænder

juletræet
Søndag den 2/12 kl. 16.30 

Sæt kryds i kalenderen til denne hyggelige 
eftermiddagsstund i skumringen 

med varm kakao, gløgg og æbleskiver 
til børn, forældre og bedsteforældre

Gratis og alle er velkomne 
– gerne med gæster og masser af børn

Er det 

noget for dig?

Dueligheds-
kursus for 
lystsejlere
Lær at færdes sikkert på vandet, 
få de praktiske fornødenheder og 
kend takt og tone blandt sejlere 

Sejlklubberne Viborg og Virksund 
starter nyt hold torsdag den 8/11 
2018 kl. 19.00 i Viborg Sejlklubs 
lokaler i Hjarbæk. 
Kurset afsluttes med en teoretisk og 
en praktisk prøve til foråret. 
Undervisningen foregår i henhold til 
Dansk Sejlunions og Dansk Fritidssejler 
Unions retningslinjer.

Bestået kursus giver ret til certifikat 
og indeholder automatisk det mindre 
speedbådscertifikat.

På introduktionsaftenen vil der 
være generel information, materiale-
bestilling og betaling. 

Yderligere info og 
forhåndstilmelding:
Erling Hansen
erlingh@svhfvuc.dk

DISCOFESTDISCOFESTDISCOFEST
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HJARBÆK HUSMODERFORENING INDKALDER TIL

LØRDAG DEN 6. OKTOBER
KL 16.00 I PAVILLONEN

Prisen er 200,- kr som betales kontant ved ankomst. 
Drikkevarer kan købes på kroen eller medbring selv.

Så kære husmoder: Få passet mand og børn denne aften, træk i discotøjet 
eller kom som du er – du bestemmer selv, men vær forberedt på en tur 

down memory lane såvel indvortes som udvortes 
– og begynd bare allerede nu at støve dine dansemoves af!

Tilmelding til Kirsten senest 24/9 på biblks@gmail.com eller sms 20 81 19 06.
Hilsen skåneærmerne Anita, Sis, Kirsten og Tina

DISCOFESTDISCOFESTDISCOFEST



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.

22

Åbningstider:  Mandag lukket
 Tirsdag - fredag: 6.00 - 17.00
 Lørdag - søndag: 6.00 - 16.00



om Hj

• at der har været 11 gårde, en smedje, en købmand, en bager, 
 et ismejeri, en badepavillon foran kroen og en islade i Hjarbæk?

• at der er 4 åer, der løber ud i Hjarbæk Fjord: 
 Jordbro Å, Fiskbæk Å, Skals Å og Simested Å. 

• at Hjarbæk er landsbyen i Viborg Kommune med den højeste 
 gennemsnitsalder? Her er så skønt at bo, at folk ikke flytter herfra. 

• at ideen til Hjarbæk Sjægtelaug udsprang efter at Henrik Hvass og 
 Leif Andersen sejlede som baggrundskulisse i DRs tv-serie 
 'Fiskerne' (der var ingen sjægte). 

• at Frida Graversen dryssede en pose salt i fjorden ved ceremonien, 
 da Virksunddæmningen blev åbnet i 1991.

• at Hjarbæk var på tale, men kirken blev placeret i Vorde, da hjar-
 bækkerne blev anset som værende en flok ukristelige hedninge...

• Fjordens vandareal på 24 km² udgør 1,7% af Limfjordens samlede 
 areal. Samtidig udgør vandgennemstrømningen 16% af den sam-
 lede vandtilførsel i Limfjorden. 
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Vindere fra sidste blad:
Tak for de mange besvarelser! 
Husk at udfylde med navn, ellers kan der ikke overrækkes en præmie :-) 
Notarius Kvisticus udtrak de heldige vindere, stort tillykke til:

Juniorsiden: Felix Pedersen, Hjarbækvej 17 
Voksensiden: Jytte Serup, Strandvejen 17

Berømte citater
Du må selv være den forandring, 

som du ønsker at se i verden
– Mahatma Gandhi

Hjarbæk tema



 
 
 
 

 

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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En sommeraften i selskab med 
’Visens venner’ fra Kjellerup

Torsdag aften i uge 29 stod solen højt på 
himlen og blæsten gik frisk over fjorden. 
Uden for Sejlklubben var der omkring 80 
mennesker, der havde fundet vej til en 
aften med Visens venner fra Kjellerup. 
På grund af det flotte fremmøde skulle 
der hurtigt findes en hel del flere stole 
frem, så der var plads til alle. Facebook 
havde fået folk ”hele vejen fra” Viborg, til 
at vælge en aften i Hjarbæk. 

Der blev sunget viser om forskellige 
skæbner, nogle var muntre og andre 
”lumre”. Der blev sunget og grinet. 
Klemmer blev fundet frem til at holde 
fast på teksterne, når blæsten viste 
sig fra sin mindre pæne side. Det blev 
desværre hurtigt koldt og nogle gik hur-
tigere end andre. En hyggelig aften med 
Visens venner, der har et helt fantastisk 
samspil.

Tekst og foto: Tina Nikkel



26

Alle tiders campingplads!

Se mere på www.hjarbaek.dk

Minigolf 20,-

Festlokale 1500,-

Børnefødselsdage 
ved grill/udekøkken 

500,-

Swimmingpool 25,- 
om dagen

Pizza 55,-
Bestil gerne i forvejen 

på 22 13 15 00

Gl. dags isvaffel

Stor legeplads med 
masser af sjov

1968 - 2018

WWW.HJARBAEK.DK

HJARBÆK FJORDCamping
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Sct. Hans aften  
Skal, skal ikke??

I dagene op til Sct. Hans aften blev 
der vurderet heftigt på om arrange-
mentet skulle aflyses helt på grund af 
afbrændingsforbuddet. På selve dagen 
blev forbuddet ophævet, men blæsten 
tog til og vurderingen blev, at det ville 
være for farligt at tænde det store bål. 
Vi måtte se, om der overhovedet var 
nogen, der ville komme forbi på sådan 
en blæsende aften? Det var der.

Til gengæld var vi aldrig i tvivl om, 
at vi stadig kunne lave et hyggeligt 
arrangement for de små i byen, hvis 
de ville trodse blæsten og det ville 
de. Der kom 8 børn og deres familier 
til snobrød og pandekagebagning 
kl. 17.00. Vi fandt hurtigt den mest 
læfyldte plads foran skuret på Stejle-
pladsen, hvor vi hyggede og lærte lidt 
om køkultur, da pandekager på bål 
bare er et hit. Inge kom forbi og hjalp 
med at holde styr på, hvis tur det var 
til en pandekage og Helle hjalp med at 

bage snobrød til alle, der ville smage. 
Herligt at møde de små i vores by, selv 
om det selvfølgelig var ærgerligt, at 
heksen måtte stå ved siden af og kigge 
på. (det var for farligt at sende hende 
afsted og nu hænger hun i Oles værk-
sted og er klar til en tur til Bloksbjerg).

Da klokken nærmede sig 19 begyndte 
Søren og Kaj-Lykke at finde øl og 
gasgrill frem. Der var heldigvis en snes 
borgere, der trodsede vind og vejr. 
Bordene blev hurtigt sat sammen, så 
der var læ og hygge. Sanghæfterne 
blev fundet og for første gang til en 
Sct. Hans aften kunne vi høre hinan-
dens stemmer. Det lykkedes at synge i 
kor og der blev sunget flere sange end 
vi ellers har tradition for. En uforglem-
melig aften blev det, selv om det var 
uden bål og båltaler. Heksen var klar!

 /Tina Nikkel
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Navn: ................................................................................................................

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

Kan du finde alle dyrene og tælle dem?

A
flevér sid

en til K
aren K

vist, S
trand

vejen 4, ind
en 24/11, 

så er d
u m

ed
 i lod

træ
kning

en om
 en stor p

ose slik. 
P

S
: D

u m
å m

eg
et g

erne 
farvelæ

g
g

e teg
ning

en

✁



✁
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voksensiden
Bladets udsendte fotograf har fanget nogle af de permanente ’kunstværker’, der nu pryder 
vores by. Så snør skoene, tag bladet under armen, og find ud af, hvor de står. 

Fortsættes næste side ü

Vej......................................Nr...........

Vej......................................Nr...........

Vej......................................Nr...........

Vej......................................Nr...........

Vej......................................Nr...........

Vej......................................Nr...........



✁
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Navn: .......................................................................................................................

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

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 24/11, hvis du vil være med 
i lodtrækningen om 2 flasker rødvin.

Vej......................................Nr...........

Vej......................................Nr...........

Vej......................................Nr...........

Vej......................................Nr...........

Vej......................................Nr...........

Vej......................................Nr...........





Hjarbæk Kro

v/ Jannie og Erland, Sandie og Troels Pedersen

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

www.hjarbaekkro.dk

Oktoberfest
598,-15/9 kl. 18.00 

inkl. mad, øl i litervis og god musik

Dagens 

2-retters menu

299,-

HUSK!


