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Henvendelse til bestyrelsen kan ske på denne mail: hjarbaekborgerforening@gmail.com
Redaktion (ansvarshavende + annoncørkontakt) vedr. »LokalSprøjten«
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:
20. februar 2019.
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
Co-webmaster: 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: Kaj-Lykke Larsen, 20 19 60 93.
Forside: Vinter over Hjarbæk, november 2018. Foto: Anne Hvass.
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Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
i Hjarbæk Borgerforening
tirsdag den 19/2 2019 kl. 19.00
i Sejlklubbens lokaler

Dagsorden
		
1.
		2.
		3.
		4.
		5.
		6.
		7.

Valg af dirigent
Valg af skriftfører
Formandens beretning
Kasserens beretning
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
På valg er: Tina Nikkel (modtager ikke genvalg)
Ulla Wang (modtager ikke genvalg)
		8. Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg er: Jesper Bak (modtager genvalg)
		9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
På valg er: Revisor Erling Hansen (modtager genvalg)
Suppleant Jesper Bak (modtager genvalg)
		10. Eventuelt

Indkomne forslag afleveres til Ulla Wang (uwang7@gmail.com)
og skal være bestyrelsen i hænde senest den 7. februar 2019.
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Kontingentindbetaling
for 2019
Så nærmer tiden sig for indbetaling af kontingent
til Hjarbæk Borgerforening for det kommende år.
Indbetaling kan ske med alm. bankoverførsel eller med
MobilePay – bare husk at angive tydelig navn og adresse på
indbetalingen.
Husstand: 200,- årligt
Enlige: 100,- årligt
Passivt medlemsskab: 100,- årligt
Borgerforeningens bankkonto i Nordea er:
9255-0727 503 978
MobilePay: 28 738
Det er en stor hjælp for kassereren, hvis indbetalingen
sker mellem 1. januar og 15. februar 2019...
... og disse miljøbevidste og papirbesparende tider
yder Borgerforeningen sit bidrag
til CO2-regnskabet ved ikke
længere at udlevere et
fysisk medlemskort.
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Fællesspisning
2017

Fredag den 25. januar kl. 18.00 er der
fællesspisning i Sejlklubbens lokaler.
Menuen er endnu ikke fastlagt, men
kuvertprisen bliver ca. 50,- pr. person.
Børn halv pris. Øl, vin og vand sælges til
yderst rimelige priser – så længe lager
haves.
Menuen tilberedes af Bent, Yvonne,
Anne-Mette og Niels.
Tilmelding til Rahbek’erne på
sms: 30 63 30 65
eller mail: annemette.niels@gmail.com
L senest 12. januar 2019 M
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Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg
Tlf. 86 62 72 22
www.mathias-menswear.dk
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Borgerplanen
– kom og giv din stemme til kende –

Arbejdsgrupperne er nu kommet så langt, at de er klar til at fremlægge
deres forslag til, hvad der skal med i Borgerplanen.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen

tirsdag d. 16. januar 2019 kl. 19.00-21.00
Mødet holdes i Sejlklubbens lokaler.
Vi glæder os til at mødes med jer og se og høre om de nye initiativer,
grupperne kommer med.
Når vi kommer ind i det nye år, vil det endelige program for aftenen
blive husstandsomdelt.
Bestyrelsen

Sprøjten ønsker vore læsere god jul og godt nytår
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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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Læserbrev:

Forslag om lokalråd
Tak, Vivi, for dine spørgsmål til mit indlæg i Sprøjtens juni nr. Der har ikke
været mange reaktioner. Et enkelt klap på skulderen fra en husejer i Svanevejskvarteret. Og så var der da en del anerkendende reaktioner under
forårets møde om revision af Borgerplanen.
Men ingen har fulgt emnet op. Så vidt jeg ved.
Måske har jeg ikke udtrykt mig tydeligt nok. Et Lokalråd skal ikke bare gøre
mere af det samme, som Hjarbæks foreninger gør nu. Et Lokalråd skal række
ud over Hjarbæk By og skal dannes sammen med tilgrænsende områders
foreninger og interessegrupper, som alle skal have repræsentanter i lokalrådet. Rådet skal beskæftige sig med de emner som har fælles betydning for
parterne. Typisk fysisk planlægning, men også kulturelle aktiviteter. Et velfungerende lokalråd vil have mere vægt i forhandlinger med bl.a kommunen end
rådets enkelte parter.
Med venlig hilsen
Ole Utoft

Velkommen
til nye omdelere i
Svanevejskvarteret
I september-udgaven af Sprøjten skrev vi, at der fremadrettet vil blive
opstillet en postkasse, hvor områdets sommerhusejere kunne
afhente bladet. Det fik Line og Jimmie op af stolen, og de meldte sig
fluks som nye omdelere i området, og det er vi glade for!
Og de er med garanti meget skønnere end en postkasse...
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Tur til Hancock
Fredag den 28. september kl. 17, mødtes ca. 40 borgere på kropladsen, hvor vi
steg ombord i bussen. Knapt havde vi forladt Hjarbæk, før Jytte sørgede for den
første omgang Hancockbajere.
Vel ankommen blev vi budt velkommen til det familieejede bryggeri i Skive med
rødder helt tilbage til 1876. Bryggeriet er startet med produktion af hvidtøl,
senere kom mineralvandsproduktionen til. Virksomheden blev delt i to:
Mineralvandsfabrikken Krystal og ølbryggeriet Thordal. I 1971 blev bryggeriet
omdannet til aktieselskab og skiftede navn til HANCOCK.
Vi samledes i den hyggelige kantine i kælderen, hvor vi blev delt i 2 grupper,
da det var mest praktisk, at vi kun var ca. 20 pr. rundvisning.
Vi fik en rigtig god rundvisning i en dejlig afslappet atmosfære, hvor Chris
Mosegaard tog sig god tid og alle spørgsmål blev besvaret.
Efter en fin rundvisning fortsatte vi med at smage på produkterne, der blev
udskænket af Jytte og Torben. Da de sidste kom fra rundvisning, fik vi lidt fast
føde, bestående af smørrebrød. Herefter var der almindelig hygge med masser
af dejligt øl indtil bussen afhentede os kr. 24.
En fantastisk hyggelig tur.
En kæmpestor tak til CHRIS – TORBEN og selvfølgelig til JYTTE for et godt
arrangement.
C+AM
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Fotos: Frank Rømer
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Ethvert blad med respekt for sig selv har en brevkasse, og naturligvis skal Sprøjten
ikke stå tilbage. Det er derfor med stor fornøjelse, at vi præsenterer Sprøjtens
brevkasseredaktør: Eberhart Kuhlknüser. Tag godt imod ham!
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Eberhardt
Kühlknüser
Lidt om brevkasseredaktøren: Eberhardt er uddannet cand.mag. i numismatik og har
efteruddannet sig gennem et weekendkursus i parterapi og madlavning for mænd.
Eberhardt kommer fra en stilling indenfor asfaltbranchen, men har også været hundelufter
i Harboøre.
Eberhardt kan finde bortkomne ting, forklare mærkelige hændelser og rådgive indenfor
samlivsproblematikker, husholdning, gør-det-selv projekter og eksistentielle livskriser samt
spirituelle dilemmaer. Har du noget, du tumler med, kan du skrive et brev og vedlægge et
foto af dig selv, så vil Eberhardt Kühlknüser hjælpe dig. Indimellem, når Eberhardts evner
ikke slår til, vil han indkalde gæsteredaktører.

Kære Eberhardt
Jeg håber, at du kan hjælpe mig.
Forleden morgen kyssede jeg min mand farvel og tog på
arbejde som sædvanlig – alt var fuldstændigt som det
plejede.
Jeg kørte afsted i vores bil, men efter et par kilometer
begyndte bilen at opføre sig underligt, og til sidst gik den
helt ud. Jeg kunne ikke starte den igen og blev nødt til at gå
tilbage for at hente min mand. Da jeg kom hjem, fandt jeg
min mand i soveværelset sammen med naboens kone!
Og vi har endda været gift i 30 år.
Da nabokonen med besvær (hun er tæt på de 60) var
kravlet ud gennem vinduet, brød min mand sammen og
tilstod, at de havde haft en affære i 29½ år. Jeg er dybt
ulykkelig, han vil ikke gå i terapi, og jeg frygter at vores
ellers så gode ægteskab er i fare.
Hvad vil du råde mig til?
Den ulykkelige kone

12

Kære ulykkelige kone
Jeg forstår dine frustrationer!
En bil, der går i stå efter kort tids
kørsel, er ikke en rar oplevelse.
Du bør starte med at kontrollere,
at der ikke er fremmedlegemer i
benzinslangen. Hvis der ikke er
det, check vakuumrørene på indsugningsmanifolden og kontroller
alle stelforbindelser. Hvis dette
ikke løser problemet, kan det
være selve benzinpumpen, der er
gået i stykker, og derfor giver et
for lavt tryk til indsprøjtningen.
Jeg håber disse gode råd kan
hjælpe dig videre.
Kærligst
Eberhardt Kühlknuser

Fastelavn
Hjarbæk Borgerforening inviterer byens
udklædte børn og børnebørn med forældre og bedsteforældre
til tøndeslagning og fastelavnsboller

Søndag den 3. marts kl. 14.00
på Hjarbæk Kro
Arrangementet er gratis.
Tøndeslagningen foregår udendørs, så husk påklædning efter vejret.
Tilmelding til Ulla (uwang7@gmail.com)

Sæt X i kalenderen 26. april

Oprydning på Stejlepladsen
Mød op til den årlige oprydningsdag, hvor vi i samarbejde med sjægtelauget river, maler og gør Stejlepladsen ship-shape til en ny sæson.
Vi slutter med en hyggelig gang pølser fra grillen. Medbring gerne
haveredskaber, trillebør, motorsav og lign. Vi starter kl. 16.

Mvh. Bestyrelse
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LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00

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

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

Tusind tak
J eg vil hermed gerne, på bestyrelsens vegne, sige tusind tak for den store opbakning
og hjælp, der har været til alle vores arrangementer gennem det år, der snart rinder ud.
Det er dejligt, at der er så mange, der vil deltage i de nedsatte ad hoc udvalg. Uden
den hjælp ville det være umuligt at gennemføre så mange forskellige arrangementer
henover året, forhåbentligt til glæde for de fleste som bor og kommer i Hjarbæk.
Jeg vil samtidig takke Sjægtelauget og Sejlklubben for et godt samarbejde.
Der skal lyde en særlig tak til Jørgen Hansen for hans store arbejde med at slå græs
og holde Stejlepladsen, så den altid er fin og indbydende at komme på.
Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en kæmpe stor tak til Tina Rømer og Karen Kvist
for det store arbejde, som de gør med vores uundværlige lokale blad "Sprøjten".
Jeg tror, de fleste ser frem til næste udgave af "Sprøjten". Det er dejligt at kunne følge
byens arrangementer, ligesom alle har mulighed for at komme med indlæg.
Karen Kvist har efter mange års tro tjeneste valgt at drosle ned. Karen har dog heldigvis lovet at fortsætte som Notarius Publicus for "Sprøjtens" udtrækninger, hvilket vi er
meget glade for.
P.b.v.
Kaj-Lykke

Foto: Anne Hvass
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DIN LOKALE INTERNETUDBYDER
Få en løsning der passer til dit forbrug

Kontakt os på Tlf. 40 50 21 65
Skivevej 244A | 8831 Løgstrup | jan@8800.dk
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✁

Hjarbæk
Kalenderen

Klip ud og hæng op

Vinteren 2018/2019

Dato

Arrangement

20/12

Sidste frist for konkurrencer + indbetaling til fyrværkeri

31/12

Nytårsgåtur, Træet kl. 13.00

7/2

Sidste frist for indlevering af forslag til generalforsamling

16/1

Borgerplansmøde kl. 19.00 (i Sejlklubben)

25/1

Fællesspisning kl. 18.00 (i Sejlklubben)

15/2

Sidste frist for rettidig indbetaling af kontingent

19/2

HB Generalforsamling 2019 kl. 19.00 (i Sejlklubben)

3/3

Fastelavn/tøndeslagning på Kroen kl. 14.00

26/4

Oprydningsdag på Stejlepladsen, start kl. 16

Deadline for næste blad: 20. februar 2019
Deadline for opgavesider: 20. december 2018

Foto: Ditte Schou
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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.

Åbningstider: Mandag lukket
Tirsdag - fredag: 6.00 - 17.00
Lørdag - søndag: 6.00 - 16.00
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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: Andrea Kvist, Hjarbækvej 31a
Voksensiden: Frida Graversen, Nørresiden 20

Berømte citater
Lykke er et godt helbred og en dårlig hukommelse
– Ingrid Bergman

• datoen, den 25. december, blev lagt i kalenderen i år 300?
Nu skrev vi den 25. december, men normalt sætter vi os til bords og
fylder op med sulen allerede dagen før. Det skyldes ganske simpelt,
at vi her til lands har holdt fast i den gamle nordiske tidsregning,
hvor den nye dag begynder ved solnedgang.
• når vi i juletiden konsumerer mad i voldsomme mængder, er det
en tusinde år gammel tradition, vi holder i hævd? Allerede før vi
fejrede Jesus, fejrede vi, at halvdelen af den mørke tid var ovre –
med mad. Når de gamle nordboere forestillede sig Paradis, var det
et langt måltid i Valhalla, hvor sulen og mjøden aldrig slap op.
Man kan sige, at vi gør, som vi plejer.
• der årligt produceres omkring 60 mio. juletræer alene i Europa?
• Rudolf, ham med den røde næse, som blev opfundet af et
amerikansk firma i forbindelse med en julekampagne i 1938?
• Vi må lige tilbage til sulen igen. Eller anden. Eller flæskestegen.
Variationsmulighederne er mange her til lands. Vi serverer det ene.
Eller begge. I England står menuen på kalkun. I Norge mæsker de
sig i Pinnekjøtt – saltede, udblødte og stegte fåreribben med		
kålrabimos. I gamle dage serverede man et grisehoved med
sennep. I Spanien får de tapas-mix og fiskesuppe, suppleret med
andre fiskeretter, f.eks. babyål.
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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 tingVitilhar
haven,
åbent: Fredag: 14delikatesser og gaveartikler i høj kvalitet
Lørdag-søndag: 10-18
Samt alle skolefridage
Ved godt vejr er der åbent i 'Den hemmelige Cafe' 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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Glædelig jul fra redaktøren
Her ved årets udgang vil jeg også gerne bringe en kæmpe tak, for det er
en fornøjelse at lave bladet, når man møder så fantastisk god opbakning
alle steder fra! Tak til annoncører og omdelere, der gør at bladet kan udkomme omkostningsfrit for Borgerforeningen. Tak til jer, der friskt griber
bolden, når der skal skrives om et arrangement, tegnes eller tages/lånes
billeder. Tak til jer, der uden at kny lægger krop til og sætter jeres gode
omdømme på spil, og hopper med på ideen, når der skal tages billeder
til en konkurrence. Og ikke mindst tak for at I læser bladet og støtter op
om Borgerforeningens arrangementer og tiltag – det er jo det, det hele
handler om.
Og hermed ønsker jeg alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår!
Tina Rømer

Hjarbæk går aldrig ned på skønne sild! – og mere får I ikke at se fra årets tøsefest!
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Fælles indkøb
og afskydning af
fyrværkeriet
Vi gentager den bragende succes fra sidste år med fælles indkøb af nytårsfyrværkeriet. Det indsamlede beløb vil blive brugt
til indkøb af kvalitetsfyrværkeri, som Kirsten Sørensen har lovet
at futte af på betryggende vis.
Praktisk info
Indsamling hos Gitte Bak, gerne mobile pay på 21497972,
eller penge i postkassen Hjarbækvej 33, husk navn og mærk
betalingen med 'Fyrværkeri'.
Valgfrit beløb, dog minimum 50 kr.
Sidste indbetaling den 20. december.
Det kæmpe nytårsbrag vil ske efter midnat kl. 00:20,
så alle kan nå at få overtøjet på og komme på havnen.
Forbindtligst
Gitte Bak og Kurt Herløv
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NYTÅRSGÅTUREN 2018
Vi starter traditionen tro fra Træet den 31/12 kl. 13.00, men i år går vi den modsatte vej rundt. Vi gør et stop i Gormendal, hvor særligt ét af husene gemmer på
gode historier – bl.a. noget om frihedskæmpere fra Anden Verdenskrig.
Pak som altid lidt godt i rygsækken til svingene undervejs. Villys Foderbræt er
naturligvis med, men i år bliver pølserne først serveret i Vorde hos Jesper og Pia,
hvor de igen står klar med deres fortryllende glühwein og store gæstfrihed.
Tag hele familien og nystårsgæsterne med på årets hyggeligste gåtur, hvor vi
får knevret og grinet på kryds og tværs, og ønsket hinanden og vore nærmeste
naboer godt nytår. Turens længde afstemmes efter vejrforholdene, men det
tilrådes altid at klæde sig på efter vejret. 
/Inge Schou

Juletræstænding 2018

Juletræstændingen og uddeling af godter blev fint bestyret af den norske julemand,
Truls, og hans søde nissemor Bibbi. Foto: Anne Hvass.
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1968 - 2018

WWW.HJARBAEK .DK

HJARBÆK FJORD
Camping

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

Alle tiders campingplads!
Se mere på www.hjarbaek.dk
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JuniorSIDEN
Find 5 fejl

Tegnet af:

Rebus

Løsning på rebus:...............................................................................................
Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12, så er du med
i lodtrækningen om en stor pose slik.
Navn:.................................................................................................................
Adresse:............................................................................................................
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Julemanden er gået
i kluddermudder.
Løs puslespillet og
skriv den rigtige
rækkefølge i cirklerne
på det lille billede.

Skriv
løsningen
her:

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12, hvis du vil være med
i lodtrækningen om noget god rødvin.

Navn:........................................................................................................................
Adresse:...................................................................................................................
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voksensiden

Hjarbæk Kro
Nytårsmenu

425ind,e-n
Bestil
27/12

v/ Jannie og Erland, Sandie og Troels Pedersen
Søndersiden 2 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup
Tlf. 86 64 20 24
www.hjarbaekkro.dk

