Hjarbæks lokale blad

Marts 2019

Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse
Borgmester:
Kaj-Lykke Larsen Bavnevej 13
Sekretær:
Helle Würtz
Hjarbækvej 16
Kasserer:
Karl Tholstrup
Søndersiden 10
Blad, web:
Søren Schou
Hjarbækvej 19
Medlem:
Jytte Serup
Bavnevej 5

20 19 60 93
23 62 29 14
29 11 88 62
40 19 23 10
29 21 13 65

kaj-lykke@live.dk
helle.wyrtz@gmail.com
karltholstrup@gmail.com
nummer19@mail.tele.dk
jytte@post9.tele.dk

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 i word-fil eller lign. Billeder bedes vedhæftet separat.
Næste deadline:
20. maj 2019.
Sprøjten husstandsomdeles i Hjarbæk by, i sommerhusområdet på Svanevej,
Strandhaverne, Gormendal og i Vorde by.
Hjarbæk LokalSprøjten udkommer 4 gange årligt (primo marts, juni, september og december)
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: Vintergækker i forårshumør ved Pavillonen.
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Konfirmation

Tjørring Kirke den 17. maj 2019:
Emil Borreskov, Hjarbækvej 15
Vorde Kirke den 26. maj 2019:
Kl. 9.30
Lykke Emmelie Voxnæs Søndergaard,
Hjarbækvej 11A
Vorde Kirke den 26. maj 2019:
Kl. 11.00
Alberthe Bak, Hjarbækvej 35
Fiskbæk Kirke den 2. juni 2019:
Kl. 11.00
Selma Juliane Søndergaard,
Strandvejen 13

Husk at hejse flaget
26. april kl. 16.00

Oprydning på Stejlepladsen
Kom frisk i arbejdstøjet og medbring haveredskaber, trillebør, greb, rive m.m.
Pladsen skal trimmes, så den er klar til årets aktiviteter. Skuret trænger vist også til et
nyt lag maling. Anstrengelserne sluttes af med en velfortjent øl og pølse på den lokale
Bestyrelsen
grill. Vi håber på godt vejr og et stort fremmøde!
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Referat af Generalforsamling
i Hjarbæk Borgerforening
tirsdag den 19.2.2019
1. Valg af dirigent: Jens Dalsgaard
2. Valg af skriftfører: Ulla Wang
3. Formandens beretning:
• 14 arrangementer i år takket være ad hoc udvalg – også
		 arrangementer, der trækker folk ude fra til, fx kunstudstilling
		 og havnefest …
• 7 bestyrelsesmøder, hvor revidering af borgerplanen har fyldt
		 en del i år.
4. Kassererens beretning: Erling, revisor gennemgår regnskab,
som kasserer Karl har lavet. Flagstænger, etablering af Stejleplads og mindre indtægt ved VM er skyld i et mindre underskud
i 2018. Regnskab godkendt.

Bestyrelsen
De to kvindelige bestyrelsesmedlemmer blev udskiftet,
og efter konstituering ser bestyrelsen således ud:
Kaj-Lykke:
Helle:
Karl:
Søren:
Jytte:
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Formand
Sekretær
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

5. Fastsættelse af kontingent: Uændret.
6. Indkomne forslag: Ingen.
7. Valg til bestyrelsen: Tina og Ulla modtager ikke genvalg.
Jytte Serup er valgt, men hun vil ikke være sekretær!
Helle Würtz er også valgt.
8. Valg af suppleant: Jesper Bak er genvalgt.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Erling og Jesper er genvalgt.
10. Eventuelt:
• Tina Rømer informerer om Facebook-gruppen
		 'Det sker i Hjarbæk' til små hurtige beskeder.
• Marianne efterspørger én, der vil være med i hjertestarter		 gruppen: Arne vil gerne.
• Der er en ledig plads i kunstudvalget.
• Ad hoc udvalg sendes rundt.
• Jørgen Hansen er ved at få styr på Julens glæder i forhold
		 til banken.


Referent 21.2.18, Ulla Wang

Facebookgruppen

’Det sker i Hjarbæk’
Som et supplement til hjemmesiden www.hjarbæk.dk,
Træet og Sprøjten har jeg oprettet en gruppe på Facebook,
kaldet ’Det sker i Hjarbæk’.
Gruppen er tænkt som ekstra serviceorgan til f.eks.
reminders, aflysninger/ændringer, hurtige beskeder og lign.
Vil du være med, så send en anmodning til gruppen via Facebook.
Jeg er ikke nogen ørn på FB, men jeg prøver at svare hurtigst
muligt. Medlemmer kan også invitere nye medlemmer med.
/Tina Rømer
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Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg · Tlf. 86 62 72 22 · www.mathias-menswear.dk
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Velkommen til Lone Lauritsen, der er flyttet ind i Katrine og Kaspers hus på
Bavnevej nr. 6. Lone er flyttet fra Viborg, hvor hun boede i et rækkehus på
Dalvikvej.
Lone er 53 år og ugift. Lone arbejder som socialpædagog i Skive kommune.
Lone er vild med at bo i Hjarbæk. Hun nyder roen og den smukke beliggenhed. Lone fik kendskab til huset i Hjarbæk, da hun kender Katrine. Da huset
ikke blev solgt, fik Lone i stedet mulighed for at bo til leje.
Ud over Lone bor der også Luffe, der er en grå/sort Cairn-terrier og Misse,
der er en hvid langhåret kat med store orange/røde pletter.
Lone har 2 store drenge, der er flyttet hjemmefra, Sebastian på 23, der er i gang med et grundforløb på
Grundfos og Alexander på 28, der er mekaniker hos Peugeot. Alexander er også tilhænger af Hjarbæk og
har købt sig et sommerhus på Rylevej.
Lone er glad for løb og styrketræning, og I vil ofte se hende gå tur i og omkring Hjarbæk med Luffe.

/Tina Nikkel

Velkommen til den franske familie

Bienvenue à la famille française

På Strandvejen blev nr. 20 ledigt, da Kis
flyttede ind i ”stalden” hos Kim og Helle.

Puisque Kis a quitté sa maison pour aller vivre
dans “ l'étable” de chez Helle et Kim, numéro 20 à
Strandvejen a été disponible pour une autre famille.

I december flyttede familien Marchand/Pallat,
som kommer fra udkanten af Paris, ind. Familien
består af børnene Bertille på 6 år, Virgile på 13
år, Juliette og Guillaume. Børnene går på den
internationale skole i Viborg. Juliette
er projektleder på Animations værkstedet.
Guillaume er freelance fotograf og lærer.
Familien ved ikke, hvor længe de skal bo på
Strandvejen, men de er meget begejstrede for
at bo i Hjarbæk, som de beskriver, som meget
fredfyldt med virkelig flinke naboer. De føler, at de
er blevet taget godt imod i vores lille by.
De ville ønske, at der kunne etableres samkørsel
til Viborg, da den offentlige transport er mangelfuld.

En décembre la famille Marchand/Pallat s’est
installée. La famille qui vient du périphérie de Paris,
comprend les enfants Bertille de 6 ans, Virgile de 13
ans ainsi que Juliette et Guillaume. Les enfants vont
à l’école internationale à Viborg. Juliette est chef
de projet à Animationsværkstedet. Guillaume est
photographe indépendant et professeur.
Ils ne savent pas combien de temps, qu’ils vont
rester à Strandvejen. Ils sont tous très contents
d’habiter à Hjarbæk, comme ils décrivent très paisible avec des voisins très agréable. Ils se sentent
bien accueillis dans notre petit village.
Ils souhaitent bien, qu’il soit possible d’établir
d’interconnexion à Viborg, puisque le transport
public est insuffisant.

Opfordring: Tilbyd et lift, hvis der er nogen,
der går på vejen til/fra Løgstrup.
Suggestion: Veuillez offrir de prendre un stop, si

/Helle W. vous voyez quelqu’un qui va le long de la route de
ou à Løgstrup.

/Vivi Z.
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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. 26 78 57 90
hjarbaek@vinhus.com · www.hjarbaekvinhus.dk
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Referat fra Borgerplansmøde
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen, blev Borgerplansmødet afviklet. Her
fremlagde hver gruppe deres arbejde, og efterfølgende blev der blandt de fremmødte
borgere foretaget en prioritering af de fremlagte emner. Det sidste skete på opfordring af
Viborg Kommune, som har udarbejdet en ny skabelon for landsbyudvikling og som netop
ønsker borgernes syn og priorieting af lokale emner/ønsker for udvikling.
Tina Rømer sammenfatter det hele i en Borgerplan anno 2019, som vil blive husstandsomdelt i Hjarbæk, når den er klar.
På Borgerplansmødet blev der nedsat udviklingsgruppe, som sammen med kommunens
Landdistriktsudvalg skal arbejde videre på at finde finansiering og at føre forslagene fra
Borgerplanen ud i livet.
Udviklingsgruppen består af følgende:
Jens Dalsgaard
Martin Elgaard (og han har efterfølgende accepteret)
Gitte Bak
Arne Jensen
Tina Rømer
Kaj-Lykke (repræsentant for bestyrelsen)
Hvis andre brænder for at være med i gruppen, er der plads til flere. Kontakt Kaj-Lykke.
Tak til alle fremmødte for en flot indsats – det blev en lang, men yderst produktiv aften. 
/TR

Hvor går bussen hen???
I år bliver det en dagstur til Distilleriet Limfjorden i Sundsøre og Opdrætscentret for
muslinger i Hvalpsund lørdag d. 11.5. Indtil videre er det en overraskelse, hvad vi skal,
men det bliver garanteret spændende og lærerigt, så sæt X i kalenderen.
Hold øje med nyhedsmediet; Træet og Facebook, for senere info.

Julens glæder
Vi er nok mange, der har spejdet forgæves efter Jørgen om onsdagen her i det nye
år. Og det er bestemt ikke Jørgens skyld.
Grundet nye regler vedr. hvidvask, har banken strammet op på datadokumentationen. Det betyder for os i Hjarbæk, at Jørgen endnu ikke har fået grønt lys fra
banken til at indsamle til Julens Glæder.
Han og bestyrelsen arbejder på sagen, og vi håber det hele falder på plads, så den
gamle opsparingsordning, som har kørt uafbrudt siden 1945, får lov at fortsætte i
vor liden by.
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Arrangementet og
årets udstillende
kunstnere bliver
beskrevet på
hjemmesiden
www.hjarbæk.dk,
når programmet
foreligger.

20. juli
til 4. august
2019

Kære alle sammen
Tak for omsorg, opmærksomhed og varme hænder i forbindelse med
Henrys død den 7/2 og bisættelse 13/2, det har varmet mig meget.
Tak for jeres store fremmøde i kirken og på kroen, I var med til at det
blev en god og smuk dag i Henrys ånd.
Han er her stadig i vore små stuer og i mine gøremål, men han svarer
mig ikke, og hvor jeg dog savner ham.
Men livet går videre, hvor svært det en kan være, og jeg tænker på
ordene, min gamle mor sagde, da hun i en alder af 90 og synssvækket
blev alene.
JEG KAN, JEG SKAL OG JEG VIL.
Varmeste hilsener og tanker
INGE
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AD HOC grupper 2019:
Dette er listen over, hvem der har meldt sig arbejdsbi i de forskellige udvalg.
Man er stadig meget velkommen til at melde sig, så tøv ikke I gæve kvinder og
mænd i Hjarbæk!
Kunst i haverne

VM 16.-17. august

Margit Gade
Morten Bekker
Hannah Remme
Arne Jensen 30 73 03 87
(Arne udtræder efter i år, så der bliver
plads til én mere)

Lene W, Gitte: 28252480 (ølvogn),
Jens: 2678 5790 og
Margit D: 6133 8575 (ølvogn)

Fastelavnsfest 2020

Viseaften i juli

Helle Würtz
Jytte Serup

Kaj-Lykke

Havnefest lørdag d. 15 juni
Bestyrelsen

Julebanko

Ulla og Tina R (ansigtsmaling)
Orla og Gitte (ølvogn), Marianne N, Lene
W, Erling, Niels Rahbek, Anna Marie,
Søren S, Jytte, Kaj-Lykke, Carl, Helle.

Gitte Pedersen 28252480
Gitte Bak 21497972

Juletræstænding

Fællesspisning

Jesper Bak, Inge Schou 24840930

Jytte, Kenneth, Gitte og Jesper, Tina og
Frank

Badmintonaften i Løgstrup Hallen

Skt. Hans Aften

Gitte Bak 2149 7972
Tina Rømer 20264011
Marianne Nyvang

Søren Schou, Kaj-Lykke, Helle
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Fastelavn

Der var en hårdtslående panda, drabelige pirater,
underskønne prinsesser, uhyggelige skeletter, to hajer,
der viste tænder, en forårsbebudende mariehøne, en
gæv sømand, Hulk med sixpack og mange flere flotte
udklædte børn og barnlige sjæle, der bare udnyttede
at det var legalt at klæde sig ud til fastelavn. Ca. 15
børn og 30 voksne mødte op til årets fastelavnsfest på
Kroen den 3/3 til tøndeslagning og fastelavnsboller.
Kattekonger: Sylvester og Julian
Kattedronninger: Felix og Noah
	

/Helle W

Fotos: Anne Hvass og Tina Rømer
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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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✁
Klip ud og hæng op

Hjarbæk
Kalenderen

Forår 2018/2019

Dato

Arrangement

26/4

Oprydningsdag på Stejlepladsen, vi mødes kl. 16.00

11/5

Bustur til Sundsøre og Hvalpsund. Info følger.

15/6

Havnefest. Festpladsen åbner kl. 12, musik fra kl. 13.00

23/6

Skt. Hans

20/7-4/8

Kunst i haverne. Fernisering på Stejlepladsen kl. 13.00

16-17/8

VM

Flag

X

X

Deadline for næste blad: 20. maj 2019
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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

Fællesspisning den 25. januar

En smadderhyggelig aften i en
tætpakket sejlklub med en god
gang flæskesteg og sprød svær
– og et udsøgt kagebord til dessert. Stor tak til madholdet Niels,
Anne-Mette, Yvonne, Bent, Lone
og Morten for den gode mad.
Stafetten bæres videre af
Jytte, Kenneth fra Norge, Gitte
og Jesper, Tina og Frank.
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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: Mathilde Bak, Hjarbækvej 35
Voksensiden: Ole Rømer, Bavnevej 7

”Joggingbukser er et tegn på nederlag.
Du mistede kontrollen over dit liv,
så du købte nogle joggingbukser.”
– Karl Lagerfeldt

• Mafiaen er Italiens største ”virksomhed”. Ifølge eksperter omsætter
den årligt for ca. 745 mia. kroner – eller dobbelt så meget som bilfabrikken Fiat.
• Ved at synge i brusebadet forbrænder du 10-12 kalorier pr. sang,
afhængig af volumen og tonehøjde.
• Slanger kan mærke jordskælv på 120 km afstand og op til 5 dage
før det indtræffer.
• Sygdommene kopper og kvægpest anses for værende udryddede.
Senest diagnostiserede tilfælde af kopper var i 1977 og kvægpest
i 2001.
• 7% af voksne amerikanere tror, at kakaomælk kommer fra brune køer.
Det lyder ikke af meget, men det er rent faktisk 16,4 mio mennesker.
• En blæksprutte er omtrent på størrelse med en loppe, når den
kommer til verden.
• Film-trailers blev oprindeligt vist efter filmen, deraf navnet trailer.
Men publikum blev bare ikke hængende i biffen for at se dem …
19

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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Eberhardt
Kühlknüser
Kære Eberhardt
Lad mig først sige, at jeg er SÅ taknemmelig for, at du har fået
din egen brevkasse – det har jeg manglet!
Jeg har hårdt brug for din hjælp. Er en lille kvik pige; 57 år,
glad for livet – og mad. Faktisk elsker jeg mad – og derfor er
der nu kommet lidt ekstra kilo på sidebenene. Jeg er nok blevet
det, man kalder erotisk buttet (1,52 høj – vejer små 150 kg).
Min garderobe trænger til en opdatering, men dertil rækker
pengene ikke. Så – selvom jeg elsker hvert et kilo på min krop,
er jeg nødt til at tabe mig lidt, så tøjet passer igen.
Faktisk har jeg været i gang længe – men intet hjælper.
Kiloene er åbenbart også glade for mig. Jeg har endda virkelig
sat mig ind i, hvad jeg skal spise - grønt, frugt, fuldkorn.
Jeg spiser utrolig meget salat; makrelsalat, italiensk salat,
rejesalat, karrysalat - og til dessert frugtsalat. Typisk spiser
jeg det sammen med groft franskbrød – (så der er styr på fuldkornene) – og kun skrabet smør.
Når jeg får min eftermiddagskaffe med tilhørende kage, er
det altid med frugt til – og selvfølgelig flødeskum, så jeg er
sikker på at få proteiner nok (det er vist dem, der mætter?).
Mine aftensmåltider er sunde; grøntsager og masser af kød
– fx. stegt flæsk med rødbeder og persillesovs, flæskesteg med
rødkål, kartoffelsalat og frikadeller – hertil aldrig vin, kun
sodavand – naturligvis den naturlige slags med sukker for kunstige sødemidler er jo ikke sunde.
Som du kan se, gør jeg alt, hvad jeg kan – og lige lidt hjælper
det. Håber, at du kan hjælpe mig, kære Eberhardt.
Mange søde hilsner
Truntepigen

Kære Truntepigen
Tak for dit brev, jeg er så taknemmelig for at du har skrevet!
Ja, det er jo ikke din kost, der er
noget galt med, den har du helt
styr på.
Derfor har jeg, siden jeg modtog
dit brev, holdt øje med dig. Jeg
har eksempelvis fuldt efter dig,
når du har været på shoppetur, i
svømmehallen samt kigget ind af
dine vinduer. Hele tiden har målet
været at finde ud af, hvorfor du
ikke længere kan være i dit tøj.
Først må jeg dog sige, at jeg synes
du ser dejlig ud, både med og
uden tøj.
Dernæst kan jeg oplyse, at jeg
fundet årsagen til dit problem:
Du vasker alt dit tøj på kogevask,
og det er derfor du ikke længere
kan være i dine orange uldunderbukser og islandske sweater.
Jeg vil anbefale dig at vælge uldprogrammet på vaskemaskinen.
Mange søde tanker
fra din Eberhardt K.
(PS. kan du ikke selv finde uldprogrammet, kommer jeg gerne
forbi og hjælper).
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Nytårsgåtur 2018
Borgerforeningens sidste arrangement i 2018 må siges at være et tilløbsstykke. Løseligt talt
var 80 med på gåturen og med de fremmødte Vorde’r var tallet tæt på 100, da vi stod i Pia
og Jesper’s hyggelige Vinter-toddy-bar.
Turen gik – som tidligere adviseret ”awet om”, idet der var indlagt besøg ved Gitte og
Jørn Mortensgaard på Hulager 9. Der er godt nok mange sving dertil, men langt om længe
kom vi da frem til ”Pejlehuset”, der ligger på en fantastisk skøn plet – midt i det hele og alligevel helt for sig selv. Jørn fortalte og har været så venlig at nedfælde det meste, så det kan
læses andetsteds i bladet. Alle nød fortællingen, en vidunderlig udsigt og et kig ind i pejlehusets hygge – og selvfølgelig en fadøl fra Villys transportable foderbrædt. Det var svært at
komme videre.
I år måtte vi vente lidt på pølserne, da vi helt i tidens ånd slog et slag for ”undgå madspild”. Søren og Thomas stod nemlig klar i Vorde ved trailer-grillen, hvor de tiloversblevne
pølser fra VM nu duftede og fristede sultne vandrere.
Pias Vintertoddy overgik igen sig selv og den store gryde måtte hentes fra køkkenet. Der
var ikke så mange børn med, så den alkoholfrie toddy stod næsten urørt. Villys tap-haner
løb tør midt i det hele, men så kunne turen jo passende gå hjemover. Nogle tog den korte –
andre den lange vej hjem, for vejret var perfekt til gå-tur.
Jeg holdt ikke øje med klokken, men min fornemmelse er, at vi nok blev der lidt længere,
end vi plejer – men pyt, når det nu er så hyggeligt at få snakket så meget med så mange.
Tusind tak til Jørn, Gitte, Pia, Jesper, Thomas, Søren og Villy for indsatsen og tak for samværet i 2018 til jer alle.
	
/Inge S.
Hjarbæk Wandrelaug, med flere.
Tak for jeres, antalsmæssige og vinmæssige,
besøg i Hulager.
Her som lovet lidt på skrift, dog må jeg sige at
meget er med forbehold, men at jeg vil prøve at
søge de steder der er mulighed for at finde og
udfylde de huller der var i min fortælling.
Sommerhuset i Hjarbæk eller Pejlehuset som det
også hedder, er fra 1934 og opført af bagermester
Niels Christian Støttrup fra Viborg. Om den gode
Støttrup har opført huset her på grunden eller har
hentet det på Borgevold i Viborg har der været
en del historier om. Det har helt sikkert været et
meget specielt menneske som har fået tanken til
dette hus for derefter at opføre det.
Huset står fuldstændig som i 1934, men alligevel er der mange ting som vi ikke ved noget
om. Støttrup, hans kone og deres husbestyrerinde,
boede har under de samme omstændigheder som
Mads og Ingeborg Skjern, de tog på fedet. Her
tilbragte de hele sommeren. Støttrup stod op hver
morgen og cyklede på arbejde i Viborg.
Fruen blev i Hulager, sammen med den husbesty-
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rerinde de havde med. Da fruen dør og Støttrup vil
blive på fedet og samtidig beholde sin husbestyrerinden, vil han også godt være al for megen
sladder foruden.
Hvad gør man så.?
Man bygger da et hus mere…….
Hvilket hus der blev bygget sidst ellert først ved
vi desværre ikke, men en sød historie.Krøllen på
historien er at jeg d. 29.12 læste i Støttrups slægtsbøger, at han døde i 1954 og var ugift. Der stod
ikke enkemand. Til historien hører også at Støttrup
var bekendt med at modstandsfolkene brugte
huset til at planlægge sabotage og våbeninstruktion.
Den næste historie er overhovedet ikke sød. Den
hører under kategorien, De mørke sider af Viborgs
historie og er kendt under Stikkerdrabet i Hjarbæk
og omhandler Knud Skjold Petersen. Ca. 400
modstandsfolk blev likvideret under besættelsen.
I 1940 kendes til 1 drab, men i april 1945 var tallet
på over 100 personer.
Knud Skjold Petersen var selv modstandsmand,
ansat i politiet. Under en bytur i København møder
han og en kammerat 2 unge kvinder, med hvem de

deler lidt vin og de herrer bliver lidt for snakkesalige og fortæller at de er med til at arrangere ture
til Sverige.
Een af kvinderne snakker senere på natten
med en oversætter eller translatør fra gestapo som
arbejde på Shellhuset, hvilket fører til at Knud og
hans kammerat bliver arresteret. Hvad der sker
under forhøret vides ikke, Tier Knud?
Fortæller han om eller angiver han sine modstandskammerater under tortur eller trusler? Eller indgår
han en aftale om samarbejde? Et ved man og det
er at begge bliver løsladt dagen efter.
Hvad der sker med Knuds kammerat ved jeg
ikke, heller ikke hvem han var, men mødet med
Gestapo og den hurtige løsladelse resulterer i at
Knud bliver dømt som stikker blandt modstandsfolk.
Knud Petersen bliver lokket til Hjarbæk under
påskud af at skulle hjælpe med en bustransport og
formår ikke at overbevise de øvrige modstandsfolk om sin uskyld. Efter 2 døgns forhør bliver
han skudt, pakket ind i et tæppe og smidt under
nogle tagplader ovre ved tujaerne. Ironisk nok d.
20.4.1945 på Hitlers fødselsdag. Knud blev 27 år.
Det var ikke de unge mænd som var i huset
sammen med Knud der tager den endelige beslutning om at likvidere Knud, men ”ledelsen” i Århus.
De er tre som skyder Knud Petersen, hvilket kunne
se ud som om de ikke var enige med Århus i deres
beslutning om likvideringen. Det kunne efter denne
fremgangsmåde ikke bevises, hvem der skød Knud

Skjold Petersen. Dette her er en helt personlig betragtning. Det er også nævnt at Knud arbejdede på
begge sider under krigen, hvorvidt dette er rigtigt
ved jeg ikke.
Arne Jensen som er fra Hjarbæk var fisker og
tjente lidt ekstra ved at sætte ilderfælder. En af
disse fælder stod på skrænten her ved huset og
Arne kommer op af skrænten derude, ser tagpladerne og vil lige se om der skulle være noget under
dem. Samtidig kommer 2 mænd stormende ud af
huset. Arne vidste godt at der var modstandsfolk
heroppe. Han bliver gennet væk og får at vide at
han skal holde sin mund med hvad han har set,
der er nemlig nedgravet våben på stedet, sagde
de. Efter krigen hører Arne om drabet og lægger 2
og 2 sammen. Arnes far er med til at hente Knud
og begrave ham på kirkegården i Vorde dog i et
hjørne, der hvor der i dag er affald og er også med
til at grave ham op igen for at flytte liget til Odense,
hvor han kommer fra og bisættes.
Efter krigen blev 7 fundet, ikke skyldige, i at være
stikkere, men mange frihedskæmpere fortæller
at tallet for ikke stikkere sandsynligvis er meget
højere.
Håber dette er nogenlunde fyldestgørende.
Godt nytår
Gitte og Jørn Mortensgaard
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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

Der er fjernet 5 ting på
de nederste tegning.
Kan du finde dem?

Tegnet af: Idun Maria, 4 år.

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/5, så er du med
i lodtrækningen om en pose slik.
Navn:.................................................................................................................
Adresse:............................................................................................................
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Gæt en sang:..................................................................................

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/5, hvis du vil være med
i lodtrækningen om noget god rødvin.

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

voksensiden

Hjarbæk Kro
Spansk aften
sser
15/3 med ma
af delikatesser

595,-

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

