Hjarbæks lokale blad

30. årgang. December 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. februar 2020.
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 350-375 stk, størst oplag i sommerhalvåret.
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: Fra busturen. Kaj-Lykke viste, hvordan ballonerne til opdrift af linerne rengør sig selv for rurer
og begroninger ved at ligge og gnubbe sig op af hinanden i en indhegning på vandet. En enkel, effektiv,
billig og miljøvenlig løsning. Foto: Henrik Z.
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Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
i Hjarbæk Borgerforening
tirsdag den 18/2 2020 kl. 19.00
i Sejlklubbens lokaler

Vi gør opmærksom på, at alle borgere og andre
interessenter i Hjarbæk er velkomne, da der efter
generalforsamlingen orienteres om Borgerplanen.
Forventet tidspunkt for dette er kl. 20.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af skriftfører
3. Formandens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. By pedeller udvidelse af AD HOC grupper.
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen:
		 På valg er Søren Schou, Kaj- Lykke Larsen og Karl Tholstrup.
		 Alle modtager genvalg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år.
		 På valg er Revisor Erling Hansen og Jesper Bak.
		 Begge modtager genvalg.
9. Eventuelt

Indkomne forslag afleveres til Helle Brandhøj Würtz:
helle.wyrtz@gmail.com senest 1. februar 2020
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Kontingentindbetaling
for 2020
Nu 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 12. februar 2020
– så lander indbetalingen
nemlig i det rigtige regnskabsår,
og i rimelig tid inden generalforsamlingen.
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Fredag den 24. januar kl. 18.00 i Sejlklubbens lokaler

Kokkehuerne bæres denne gang af Jytte, Kenneth, Gitte og Jesper, Tina
og Frank. Menuen er endnu ikke fastlagt, men da der er en nordmand med
på holdet må der påregnes et norsk islæt i et endnu ukendt omfang … men
vi lover at der også nok skal være dessert!
Kuvertprisen bliver ca. 50,- pr. person. Børn halv pris.
Øl, vin og vand sælges til yderst rimelige priser og så længe lager haves.
Tilmelding til Tina på sms: 20 26 40 11 eller mail: tina@timedesign.dk
L senest 12. januar 2020 M
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Kis
�
I det herrens år 1945- eller måske 1946
flyttede en familie på 5 til Hjarbæk fra
den anden side af fjorden; Nørremarken ved Nørre Rind. Familien Christensen bestod af forældrene Anna og
Jens, sønnerne Peter og Anders og så
Kirsten Marie. Ret hurtigt blev Kirsten
Marie til Kis.
I den første tid lejede familien sig ind
i et hus ved stranden, hvorefter de
flyttede ind på dueslaget (loftet) på
Bavnevej, hvor Leif og Mette Tipsmark
bor i dag. Sommeren 1946 kom endnu
en datter, Ellen Margrethe, til. Ellen
boede i Hjarbæk indtil for ca. 3-4. år
siden i Sis og Lars ”Bjarnes” hus på
Hjarbækvej 15.
Efter nogle år i ”dueslaget” fik familien
mulighed for at leje lejligheden nedenunder i stedet. Det var ren luksus
med al den plads! Senere flyttede
familien til Søndersiden 8, hvor Verner
Andersen bor.
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Som alle andre børn i Hjarbæk gik
Kis i skole i Vorde. Hver anden dag i
syv år. Hun fortæller, at havnen var en
skattet lege-plads for børnene i byen.
De hoppede rundt på hyttefadene
i havnen og om vinteren drev man
rundt på isflagerne. Det var før redningsvestens tid, men alle overlevede.
Det, som Kis havde mest respekt for,
var ikke vandet som sådan, men at
komme hjem med våde sokker, for så
fik man skæld ud.
Fra Kis var 12 år, hjalp hun til på
Kroen. Hun arbejdede i den store
køkkenhave, passede høns, gjorde
rent, hjalp til i køkkenet og passede
iskiosken på havnen og på stranden
i sommermånederne (is-kiosken på
stranden er i dag at finde i Hvolris,
hvor den er en del af frilandsmuseet).
Om aftenen havde hun barnepigejobs
i byen, når det bød sig. Som 14-årig
kom hun ud at tjene. Hun har passet
telefoncentralen i Knudby og Kølsen.

Derudover har hun tjent på forskellige
gårde i omegnen af Hjarbæk.
Kis fortæller, at der var godt gang
i håndboldspillet i landsbyerne i
50erne. Der manglede aldrig spillere,
da der var piger og karle rundt på
alle gårdene. Stadion var på Søren
og Gretes mark ved Hjarbækvej. Man
cyklede rundt til de omkringliggende
byer og dystede i weekenderne. De
unge mennesker i Hjarbæk drog til bal
rundt om i forsamlingshusene. Man
var ikke bleg for at cykle til Løvel for at
feste sammen med unge mennesker
fra de andre landsbyer.
Kis blev gift og flyttede ind i Karin
og Lars’ hus Strandvejen 18. På et

tidspunkt blev Kis alene med Kim. Hun
fandt senere sammen med Niels Aage,
som var den sidste erhvervsfisker i
Hjarbæk og ægte indfødt hjarbuk. Kim
fik en søster i ’75. Hun hedder Trine og
bor i Århus.
Kis nåede at arbejde 25 år i Løgstrup
Forsamlingshus, inden hun som 65årig stoppede. Inden dette arbejdede
hun i nogle år fra 1969 som syerske på
Skalma i Skals.
Kis bor nu i stalden hos Kim og Helle.
Huset på strandvejen er lejet ud til den
franske familie. Kis er en del af det
stærke tirsdags petanque hold. 

HW

Portrætserie fra Hjarbæk
Der er efterhånden rigtig mange nye beboere i Hjarbæk, som af gode
grunde ikke kender alle i byen. Derfor vil vi løbende forsøge at portrættere nogle af de hjarbukker, som har boet i byen i mange år.
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OPHØRS UDSALG
Spar mindst

SPAR

33-75%
PÅ ALT
I HELE
BUTIKKEN

33%

på din julegave,
som kan byttes
helt frem til den
15. januar 2020

Sct. Mathias Gade 72
8800 Viborg · Tlf. 86 62 72 22
www.mathias-menswear.dk
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Nye i Byen
Velkommen til Jesper Blomstrand, der er flyttet til Hjarbæk i den østlige ende af
Hjarbækvej, i huset ved de nye udstykninger. Det er endnu ikke lykkedes Sprøjtens
udsendte reporter at få et interview, men vi håber, at det lykkes inden næste nummer
af Sprøjten.

Velkommen til Birte:
Birte har lejet sin ind i det gamle ravsliberi på Hjarbækvej (den gamle smedje),
lige i centrum af Hjarbæk. Hun flyttede
ind i løbet af oktober og er godt i gang
med at finde sig til rette.
Birte boede i Dollerup, før hun kom til
Hjarbæk, men før det boede hun i det
skønne Kvols i 3 år. (Det er der, de har
den fantastiske udsigt til Hjarbæk). Før
dette boede hun i Struer.
Birthe arbejder som pædagog med
autister i Skals. Hun har tre voksne børn,
som er flyttet hjemmefra. I fritiden kan
hun lide at sysle med at strikke og sy.
Derudover er hun fan af kajaklivet og
vandring.
Da byen har en logisk tradition med
at opkalde nye indbyggere efter den
tidligere ejer (det kan jo godt være svært
at få folk geografisk rigtigt placeret for sit
indre blik), er Birte allerede godt i gang
med at hedde Rav-Birte.

Flere at byens kvinder har allerede fået
hilst på Birte ved tøsefesten.
Velkommen til Birte.
9

Nye i Byen
Leif Vang er en gammel kending i byen,
da han er kommet i Hjarbæk i over 30 år
for at sejle.
Efter at Inge Poulsen flyttede til Viborg,
købte Leif og Grethe huset på Hjarbækvej 5 (rødt, stråtækt bindingsværkshus). Leif har gennem mange år haft et
godt øje til huset.
Parret har på 16. år sommerhus i Svanevejsområdet. Det er nu sat til salg,
ligesom huset i Snejbjerg v/Herning er
det. Leif er godt i gang med at renovere
det idylliske hus, og der er noget at gå i
gang med, skulle vi hilse og sige.
Heldigvis har Leif tid og håndelag for opgaven. Han er gået på efterløn fra et job i
det pædagogiske område og glæder sig
over, at der nu ikke er langt på havnen,
hvor han bruger meget tid i såvel Sejlklubben som Sjægtelauget.
Grethe kommer måske ikke til at bruge
så meget tid i Hjarbæk, da hun har

børnebørn i Snejbjerg. Og det er jo
vigtigt og tidskrævende!
Om parret bliver omdøbt Leif-Henry og
Inge-Grethe er endnu uvidst …
Leif har for i øvrigt gået i folkeskoleklasse med bysbørnene Lene Kaalund
og Frank Rømer.
Velkommen til Leif og Grethe.

Lidt historie om LokalSprøjten
Som nytilflyttet borger og nyvalgt borgmester besluttede Søren Schou i 1989 at
offentliggøre bestyrelsens arbejde og referater. I starten som et husstandsomdelt
A4-ark udgivet 7-8 gange årligt. Initiativet var populært og senere, med Inges hjælp,
tog udgivelsen form af et blad. Søster Tina blev som ung reklametegner-wannabe (og
helt uden planer om senere fast Hjarbæk-adresse) hyret som bladtegner. Efterhånden
kom en egentlig redaktion til, og bladet fik kvartalsvis udgivelse, faste annoncører og
navnet Lokalsprøjten – med det håndkalligraferede navnetræk, der stadig anvendes.
Det layoutmæssige arbejde foregik i mange år med dos-computer af ukendt herkomst,
nåleprinter, saks og limstift. Billeder skulle rastereres i reprokamera. Hele herligheden blev
mangfoldiggjort på en Minolta kopimaskine med 10 kopier pr. minut. Hu-hej!
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Nye i Byen
I den gamle havnefogedbolig, Hjarbækvej 2 (nede mod parkeringspladsen),
er der godt gang i ombygningen. Finn
Jørgensen er manden, der svinger værktøjet, og sammen med Solveig er han
den glade ejer af huset.
Parret, der har boet ved Nørresø i Viborg
i 25 år, inden de flyttede til Skrikesvej
for 12 år siden, har altid været glade for
udsigten til vand. Det må man sige, at
de har fået den bedste mulighed for at
nyde nu.
Solveig og Finn er pensionister og
bruger tid på at køre rundt i autocamper
i sommerhalvåret, når ikke lige tiden
bruges på golf.
Solveig har passion for loppefund og har
efter sigende mange hyldemeter med
fantastiske ting og sager. Det, som Finn
opbevarer på hylderne, er reservedele til
hans store passion; biler. Indtil -88 var
Finn Ford-forhandler i Viborg, hvorefter
parret drev Go-cart Centret i bygningerne indtil 2006.

Solveig og Finn føler sig godt taget imod
i Hjarbæk og nyder de mange positive
tilkendegivelser vedr. den nænsomme
forandring af huset. Huset skal primært
bruges til sommerhus.
Solveig deltog også ved tøsefesten, så
der har mange af byens kvinder fået hilst
på hende og vice versa.
Velkommen til Solveig og Finn.

Bladet har gennem tiden haft skiftende medlemmer i redaktionen, og under Carsten
Nyvangs ledelse fik bladet særskilt regnskab, adskilt fra Borgerforeningens. Navnet
blev forkortet til Sprøjten, som bladet stadig ofte omtales i dag. Grundet ændrede
bankregler er økonomien i dag samlet under ét igen.
Inge og Søren var primus motor for bladet i mange år, men mange andre har gennem
årene taget en tørn, bl.a. Kurt, Carsten, Marianne, Gitte, Bente, Karen og undertegnede. Selv om redaktionen i dag er skrumpet ind til én person, er der stadig mange
hænder til at hjælpe ved hver udgivelse, bl.a. bestyrelsen, foldere og klipsere, omdelere
og div. adspurgte skribenter og fotografer. Annoncørerne sikrer, at økonomien mestendels hænger sammen.
Og hov – Sprøjten har jo faktisk 30-års jubilæum i år … 
/TR
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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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Julebanko
Mandag den 2. december
kl. 19.00 på Kroen
20 kr pr. plade.
Gløgg og æbleskiver kan
købes i pausen.
Alle er velkomne.
Hilsen Borgerforeningen

Juletræet på
havnen tændes
Søndag den 1/12 kl. 16.30

Monstro
en
julemand nde
sejle
kommer n
til bye
i år??

En hyggelig eftermiddagsstund
i skumringstimen med godter,
varm kakao, gløgg og æbleskiver
til børn, forældre og bedsteforældre
Gratis og alle er velkomne
– gerne med gæster
og masser af børn
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Bussen kørte til Sundsøre …
… og hentede os i Hvalpsund.
I mellemtiden blev vi kongeligt
behandlet.
I Sundsøre blev alle 41 deltagere delt
i to grupper; hold 1 fik rundvisning på
Brænderiet Limfjorden, mens hold 2
sejlede ud med Muslingeriet og fik
vist og fortalt om opdræt af linemuslinger. Mark blev behørigt suppleret af
næste generations muslingeopdrætter. Spændende at høre om arbejdsprocessen og de mange overvundne
bump på vejen. Ikke for at gøre reklame,
men det er kvalivare, d'herrer leverer!
Vejret var perfekt til arrangementet –
semilunt, tørt, pletvis solskin og fladt
vand.
Tilbage på land blev begge hold samlet for at smage på Brænderiets herligheder, og her var frit valg ad libitum
fra det store sortiment.

Fotos: Henrik Z.
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Muslingeriet sejlede den lystige flok til
Hvalpsund Marina, hvor gammeldaws
hakkebøf med brun sovs og bløde løg
flød fra køkkenet i rigelige mængder.
Mætte på krop og sjæl blev vi trygt
fragtet hjem med dobbeltdækkerbussen igen. En virkelig skøn dag med
et supergodt program og uhørt godt
selskab. Godt, man bor i Hjarbæk!
Glæder mig til næste gang, JytteTours
arrangerer bustur. 
/TR

Marks søn,
Nor på 5 år,
var en ivrig
fortæller
og sufflør.
Ingen tvivl
om, at han
har fået linemuslinger og
saltvand ind
med modermælken.

På besøg i det allerhelligste
hos Brænderiet Limfjorden.

Muslinger i strømper.

Kaj-Lykke tegnede og fortalte …

Selv om det ser alvorligt ud …
… var det det overhovedet ikke!
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Gamle erhverv i Hjarbæk

Smejden

På Hjarbækvej 9 ligger den gamle
smedje. I dag ejes huset af Heinrich,
som i en årrække havde ravsliberi på
adressen. I dag er den gamle smedje
lejet ud til Birthe. Før hun kom til, her
i efteråret, forsøgte den tidligere lejer
sig med garnudsalg, is, håndværk og
andet godt, men fandt ud af, at det
ikke var i Hjarbæk at kundegrundlaget
var til den slags butik.
Indtil engang i 70’erne var der smedje på adressen. Smeden med familie var
Harald og Krista Jensen med tre børn,
hvoraf den ene af sønnerne døde som
barn. Så vidt vides bor sønnen Erland i
Viborg og datteren Gunhild i Randers.
I den ene ende af huset boede Kristas
forældre i mange år. Kristas mor blev af
alle omtalt som ”Muhr”.

Smedens opgaver var mange og alsidige. Der blev skoet heste, repareret
cykler og landbrugsvogne. Der var kun
16

en bil i Hjarbæk dengang i 60erne. Det
var Marius Lund på Kongsgården, der
var den stolte ejer af denne. De næste,
der fik bil var ”Bagerens”. Krista
var kogekone. Hun rejste rundt i de
forskellige forsamlingshuse og lavede
mad til fester.
Udenfor smedjen mødtes børn og
unge om aftenen. Der blev spillet bold
og leget på tværs af alder. Skiltene
ved Remmes have fungerede som
fodboldmål, og der var jo langt mellem
bilerne, så det var sjældent, at de blev
forstyrret. Om vinteren i snevejr kunne
man køre fra Vorde kirke og helt ud på
havnen på slæde.
Kis husker en sjov episode, der
involverede hendes far og Smeden. De
var efterhånden blevet lidt grå i toppen og blev enige om at de ville gøre
noget ved dette. Kis’ far, Jens Mogensen, fungerede både som fisker,
murer, slagter og frisør i lokalområdet.
Han fik fat i noget hårfarve. Det var
blåsort. Det blev Smedens og Jens
Mogensens hår også! Smedens kone
blev tosset og der blev brugt alverdens kemikalier til at forsøge at redde
situationen. Det lykkedes ikke, men
det var slut med at farve hår for deres
vedkommende.HW

Smedjen i baggrunden mellem Hjarbækvej og Bavnevej. Årstal og fotograf ukendt.

Gamle erhverv i Hjarbæk
Kis har indvilliget i at fortælle om erhvervene i Hjarbæk i ”gamle
dage”. Det sker efter opfordring fra tilflyttere til byen, som af og
til mangler baggrundsinfo om nogle af husene som i daglig tale
ofte bliver beskrevet som ”Købmandens”, ”Smedens”, ”Bagerens”,
Højgaard” og så videre.
Vi har ikke været på lokalhistorisk arkiv for at finde årstal og andet, så det er udelukkende en beskrivelse ud fra, hvad Kis husker.
Hvis andre husker flere detaljer, hører vi gerne om det i form af et
skriv eller verbal overlevering til Sprøjten.


Helle Würtz
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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

Vinter 2019/2020

Dato

Arrangement

1/12

Juletræstænding på havnen kl. 16.30

2/12

Julebanko, Kroen kl. 19.00

31/12

Nytårsgåtur, vi mødes ved Træet kl. 13.00

24/1

Fællesspisning, Sejlklubben kl. 18.00

1/2

Sidste frist for indlevering af forslag til generalforsamling

23/2

Fastelavn/tøndeslagning, Kroen kl. 14.00

18/2

Borgerforeningens Generalforsamling, Sejlklubben kl. 19.00

13/3

Mandehørm, Sejlklubben kl. 18.00

17/4

Hyggebadminton kl. 17-19 + spisning, Løgstruphallen

To ungdomskammerater nyder en kaffetår på muslingeturen. Foto: Henrik Z.

Deadline for næste blad: 20. februar 2020
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Nytårs-gåtur uden svinke-ærinder
Traditionen tro mødes vi ved Træet den 31/12 kl. 13.00.
I år er der ikke indlagt historiske besøg eller lignende.
Vi går den lige vej til Vorde. Næsten! For selvfølgelig kan
man ikke have en nytårs-gåtur uden sving.
Så: Pak lidt godt i lommen eller rygsækken til svingene
undervejs. Villys Foderbræt ledsager os på ruten med
fadøl ad libitum. Pølserne serveres i Vorde hos Jesper og
Pia, hvor de som altid står klar med deres glühwein og
store gæstfrihed.
Tag hele familien og nystårsgæsterne med på årets
hyggeligste gåtur, hvor vi får snakket og grinet på kryds
og tværs, og ønsket hinanden og vore naboer godt nytår.
Turens længde afstemmes efter vejrforholdene, men det
tilrådes altid at klæde sig på efter vejret. 

Arkivfotos

Strafferet
Familieret
Testamenter
Dødsboer

Toldboden 3, 1. sal D
8800 Viborg / 88 91 70 14
www.rg-advokater.dk
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Svar på ansøgninger til kommunen
Udviklingsgruppen har møde med kommunen sidst i november, men i
skrivende stund er status, at vi har fået afslag på alle vores ansøgninger i
forbindelse med ønskerne fra Borgerplanen.
Og vi kan næsten ikke få armene ned!
Vi tolker det nemlig sådan, at kommunen vil påtage sig rollen som bygherre og inddrage Hjarbæk i en områdefornyelse, hvilket bl.a. også omfatter trafikregulering. Det endelige omfang er endnu ikke drøftet og besluttet,
men det har været meget positivt, at vi i Hjarbæk har været foran i arbejdet
med Borgerplanen og gennem den har kunnet virke som inspirator for
kommunen …
Udviklingsgruppen arbejder kontinuerligt og intensivt, men bureaukratiets
veje er lange og snørklede, og projekterne mange. Det er vores håb, at vi
ved generalforsamlingen kan fremlægge en fremskreden status på de
igangværende projekter.
Venlig hilsen
Udviklingsgruppen
Jens, Martin, Arne, Gitte B, Kaj-Lykke og Tina R.

Læs uddrag fra kommunens referat her

:

rfor ansøgningerne fra Hjarbæk
Landdistriktsudvalget var positive ove
en kommende realiseringsplan, hvor
Borger forening, men henviser disse til
en del af den lokale udviklingsplans
kommunen har rollen som bygherre for
elementer.
rbæk Borger forening. Forvaltningen
Der er modtaget 2 ansøgninger fra Hja
l
det igangværende arbejde med en loka
finder, at det ansøgte, sammen med
d for en kommende områdefornyelse
udviklingsplan, vil kunne danne baggrun
e ikke bliver aktuel, er det forvaltnini Hjarbæk. Såfremt en områdefornyels
es
Hjarbæk Borger forening imødekomm
gens indstilling, at ansøgningerne fra
helt eller delvist.
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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

22

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

Man siger godt nok at man ikke skal gentage en
succes, men da der alligevel ikke er nogen der kan
huske forrige gang - gør vi det alligevel, så...

FREDAG DEN 13. MARTS

mødes vi igen til herreaften for alle Hjarbækkere
til en go’ snak, godt øl og Hjarbækgryde fra Kroen.
Denne gang har vi reserveret Sejlkubben.
Vi glæder os til endnu en hyggelig aften
i godt selskab!
Konceptet er enkelt:
Pris pr. mand
10
23
19
40
på
til
dig
(betales på aftene
1: Meld
n
senest 8. marts
ved ankomst):
2: Bed konen om at blive hjemme
Øl-smagning
(v. Staarup Hånd
bryg)
3: Mød op i Sejlklubben
Fadøl:
+ Hjarbæk Gryde
kl. 18
Kr.10,= kr. 300,Vi ses!

Mandehilsner
Hjarbæk Mandehørmsfestudvalget:
Søren, Niels, Henrik,
Jesper og Morten
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Aftens temaer: Øl, Hjarbækgryde og mandehørm. Påklædning: tøj

ØL,
fisse
&
hornmusik!

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 besvarelserne!
Husk at udfylde med navn
… ellers kan der ikke overrækkes en præmie 
Notarius Kvisticus' rysten med posen gav følgendede heldige vindere er:
Juniorsiden: Simon Petersen, Str.vejen 35
Voksensiden: Ulla Wang, Hjarbækvej 7

Et kys er et smukt kneb, som naturen har skabt
for at stilne talen, når ord bliver overflødige.
– Ingrid Bergman

• Fuglene i Alfred Hitchcocks gyser med det kreative navn 'Fuglene'
blev fodret med en blanding af whisky og hvede for at holde dem
på jorden fremfor at flyve væk hele tiden.
• Da marcipanen kom til Europa i middelalderen, blev den, som andre
søde sager, solgt på apoteket og brandet som et vidundermiddel
mod potensproblemer og forstoppelse.
• Iggy Pops morfar er født og opvokset i Aarhus.
• Kinesiske alkymister kom tilfældigvis til at opfinde krudtet i
slutningen af 800-tallet, mens de forsøgte at finde en opskrift på
udødelighed.
• Ifølge en gammel græsk myte skal man have en ølmave for at blive
en stor leder.
• John Harvey Kellogg (1852-1943), opfinderen af cornflakes, dedikerede sit liv til at bekæmpe kødets lyster – altså sex og onani. Han
havde derfor aldrig sex med sin kone, som sov i et separat rum, og
deres børn var alle adopterede. Kellogg mente, at de farlige seksuelle lyster kunne afhjælpes ved en diæt med særlig smagløs mad,
hvorfor han skabte de senere så populære cornflakes.
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Kære Hjarbæk
I mere end 14 år har vi været med til at give rigtig mange mennesker
en oplevelse ved et besøg i vores lille butik eller i cafeen i Hjarbæk,
men nu er det snart slut.
Søndag d. 22. december har vi sidste åbningsdag. Vi har valgt at lukke
butikken for at få mere tid til os selv og vores børn og børnebørn,
rejser, kunst m.m.
Vi vil hermed sige jer alle mange tak for velvilje, opbakning og gode
stunder i gennem årene.
Vi stopper dog ikke helt, vi fortsætter nemlig med vores netbutik
www.butik-remme.dk, samt vores Bed&Breakfast www.hjarbaek.com
og måske bliver der også mulighed for en pop-up butik hen over
foråret, ligesom vores gårdhavecafé vil være åben en gang imellem.
Helt sikkert i forbindelse med Alverdens Kunstudstilling i 2020.
De bedste hilsner Hannah og Arne

Lene Kaalunds
uovertrufne talent
som letmatros/forgast
blev på elegant vis
demonstreret under
årets VM.
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Fastelavn
Hjarbæk Borgerforening inviterer byens
udklædte børn og børnebørn med forældre og bedsteforældre
til tøndeslagning og fastelavnsboller

Søndag den 23. februar kl. 14.00
på Hjarbæk Kro
Arrangementet er gratis.
Tøndeslagningen foregår udendørs, så husk påklædning efter vejret.
Tilmelding til Jytte (jytte@post9.tele.dk)

Sprøjten ønsker vore læsere god jul og godt nytår
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Fælles indkøb
og afskydning af
nytårsfyrværkeri
Vi fortsætter den bragende succes med fælles indkøb af nytårsfyrværkeri. Det indsamlede beløb vil blive brugt til indkøb af
kvalitetsfyrværkeri, som Kirsten Sørensen futter af på betryggende
vis. Det kæmpe nytårsbrag vil ske kl. 00:20, så alle kan nå at få
overtøjet på og komme på havnen, efter at have skålet til Rådhusklokkerne.
Praktisk info
Gitte Bak tager imod betalingerne: Mobile pay på 21497972,
eller kontanter i postkassen på Hjarbækvej 33.
Husk navn og mærk betalingen med ’Fyrværkeri’.
Valgfrit beløb, dog minimum 50 kr.
Sidste indbetalingsdag er den 20. december.
Forbindtligst
Krudtuglerne Gitte Bak og Kurt Herløv
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Hygge-badminton
for alle!
Fredag den 17. april 2020 fra kl. 17
Vi mødes i Løgstrup hallen
mellem kl. 17 og 19 og spiller badminton på kryds og tværs.
Vi håber at se rigtig mange til et par sjove timer.
Tag endelig ægtefælle, børn og/eller børnebørn med,
hvis de har lyst til at prøve.
Borgerforeningen lejer baner og sørger for bolde.
Medbring ketcher – og gerne en ekstra til udlån, hvis du har.
Efter morskaben spiser vi et let måltid i hallens cafeteria,
hvorfor tilmelding er nødvendig. Måltidet er for egen regning,
men til hallens sædvanlige super priser og kvalitet.
Hilsen Marianne, Tina og Gitte B.
Tilmelding senest 3/4 til Gitte Bak:
21 49 79 72 (sms)
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Ler-klaskerne vs. 2.0
Det behøver ikke at være så svært:
En lille notits i Sprøjten, og vupti, og så har
9 kvinder meldt sig til en raku-weekend.
Inge Schou lagde de fysiske rammer, ler og
ekspertise til. Andre erfarne ler-klaskere delte
også rundhåndet ud af inspiration, viden, værktøjer og erfaringer. Frokosten, som der knap var
tid til, blev klaret som sammenskudsbuffet.
Man tror det er løgn, men med en klat ler mellem
hænderne kan kvinder faktisk godt være stille i
flere på hinanden følgende minutter. I sådan en
grad, at Sørens mande-venner til sidst blev nødt
til at linde på døren for at se det ved selvsyn!
Og sikken nogle produktive weekender, det har
været. Kreationerne er efterfølgende glaseret og
raku-brændt. Så kære familie, I kan bare glæde
jer til julegaverne i år!
Næste gang, der klaskes med ler, er weekenden
17.-19. januar. Giv Inge Schou et praj, hvis du har
lyst til at være med.

g
sin vase o
e spor på
tt
sa
.
e
n
tt
y
ke
J
teknik
lt 'fod' på
havde he

En lille del af det

ret
enst og koncentre
Der arbejdes int
udhus …
i Inge og Sørens
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færdige raku.

Emnerne brænde
s og lægges
lynhurtigt i savsmu
ld (ilt fat tigt
miljø ). Ef ter en ko
rt afk øling
skal emnerne afk
øles yderligere i vand. Alle
processer
har indvirking på
det færdige
resultat.

Hvor skal bussen
køre hen?
Har du et godt forslag til den
næste udflugtstur, så fortæl
Jytte om din idé.
jytte@post9.tele.dk

Endnu en flot solnedgang fanget på kamera, her af Henrik Z.

Hjarbæk Ambulanceservice

Altid på pletten
– vi kører også over bækken!
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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

Find vej
Hvor mange
julehjerter kan du
finde i bladet?
Svar: ........

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12, så er du med
i lodtrækningen om en julegodtepose.
Navn:....................................................
Adresse:...............................................
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sig rundt om i byen
Sætternissen har gemt
. Skriv hvor, hvis du
efter mørkets frembrud
Ellers må du en tur
kan genkende stedet.
en …
afsted med pandelamp

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12, hvis du
vil være med i lodtrækningen om en flaske whisky her op til jul.

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

Voksensiden

