
Hjarbæks lokale blad 31. årgang. Marts 2020



Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse 
Borgmester: Kaj-Lykke Larsen Bavnevej 13 20 19 60 93 kaj-lykke@live.dk
Sekretær: Helle Würtz Hjarbækvej 16 23 62 29 14 helle.wyrtz@gmail.com
Kasserer: Karl Tholstrup Søndersiden 10 29 11 88 62 karltholstrup@gmail.com
Medlem: Jytte Serup Bavnevej 5 29 21 13 65 jytte@post9.tele.dk
Medlem: Vivi Zacho Nørresiden 5 20 43 01 54 vrz@zacho.net

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 helst elektronisk i word-fil eller lign. Billeder bedes vedhæftet separat.

Næste deadline: 
20. maj 2020.

Sprøjten husstandsomdeles af frivillige borgere i Hjarbæk by, i sommerhusområderne
”Fuglebakken“, 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 tina@timedesign.dk
Co-webmaster: Inge Schou nummer19@mail.tele.dk

Forside: En fyldt havn! Februar 2020 blev rekordvåd – og blæsende. Der er pres på åer, fjorde og kyst-
strækninger især i Midt-, Vest- og Sønderjylland og på Fyn med vandstande op til 2,8 m over normalen, 
hvor det var værst. Hjarbæk ingen undtagelse. Foto er fra søndag 23/2. 

Udlejning af Borgerforeningens telt
Borgerforeningens telt (ca. 5 x 8 m) kan udlejes til foreningens medlemmer 
for 200,- kr.

Teltet kan bookes for indeværende år (næste år kan bookes fra 1. januar), 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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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:

1: Meld dig til på 40 19 23 10
    senest 8. marts

2: Bed konen om at blive hjemme

3: Mød op i Sejlklubben
    kl. 18

Vi ses!

Pris pr. mand
(betales på aftenen

ved ankomst):
Øl-smagning(v. Staarup Håndbryg)

+ Hjarbæk Gryde
= kr. 300,-

Mandehilsner
Hjarbæk Mandehørms-

festudvalget:
Søren, Niels, Henrik, 

Jesper og Morten A
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Referat af Generalforsamling
i Hjarbæk Borgerforening tirsdag 18/2 2020
34 borgere mødte op til årets generalforsamling.
Traditionen tro blev Jens Dalsgaard valgt til dirigent.

Under formandens beretning gennemgik Kaj-Lykke årets store og små 
begivenheder i Borgerforeningens regi. Der er været stor og bred tilslutning 
til arrangementerne, på trods af dårligt vejr i flere tilfælde. 

Her er highlights’ene:

Engang i foråret bliver der åbnet for, at der kan smides grene og kun grene 
på årets Skt. Hans bål. Hold øje med de sociale medier og træet for tids-
punktet.

Visens venner, som plejer at besøge os i sommerferien, trak mange gæster 
til, men ingen borgere fra Hjarbæk. Dem, der kommer, er glade for aftenen, 
og det blev besluttet at fortsætte traditionen, da arbejdet er begrænset og 
arrangementet er et fint tilbud til byens feriegæster.

Formanden flirtede med ideen om at slå generalforsamlingen sammen med 
fællesspisningen, da dette trak 71 personer til huse! 

Bestyrelsen
Søren valgte at udgå af bestyrelsen, og Vivi meldte sig.
Stor tak til Søren for arbejdsindsatsen i denne omgang.
Den nye bestyelse har konstitueret sig således:

Kaj-Lykke: Formand 
Helle: Sekretær
Karl:  Kasserer
Jytte: Bestyrelsesmedlem
Vivi: Bestyrelsesmedlem



5

Kaj-Lykke takkede for godt samarbejde i bestyrelsen og andre samarbejds-
partnere, og fremhævede derudover det store stykke arbejde som Jørgen 
Hansen udfører i forbindelse med græsslåning. Tina Rømer fik klapsalve for 
hendes arbejde omkring Sprøjten.

Efter formandens beretning fremlagde Karl årets regnskab. 
Økonomien forventes at se bedre ud næste år, da det blev vedtaget at hæve 
kontingentet til 150 kr. for enlige, 300 kr. for husstande. Passive medlem-
mer betaler samme takst som aktive. Der vil blive differentieret betaling for 
medlemmer og ikke medlemmer af borgerforeningen ved arrangementer 
som for eksempel; Hvor kører bussen hen. Desuden giver Viborg Kommune 
et tilskud til kunstudvalget på 25.000 kr. til Alverdens Kunst i haverne.

Den generelle holdning er, at Hjarbæk Borgerforening ikke er en ”penge-
puger”, og det er fint at pengene i foreningen bliver brugt til medlemmernes 
bedste og fornøjelse.

Der blev reklameret for hyggebadminton d. 17.4 i Løgstrup Hallen.

Anton foreslog, at der bliver lavet en liste med telefonnumre på byens 
borgere, da de gammeldags telefonbøger er out datede. Dette arbejder 
bestyrelsen videre på.

Bestyrelsen forsøger at udvide AD HOC grupperne med et tiltag med by-
pedeller, som kan lette bestyrelsens arbejde. Generelt er borgerne i Hjar-
bæk flinke til at give en hånd med ved de mange praktiske opgaver, der er 
omkring byen, hvilket gør, at vi kan tilbyde et højt aktivitetsniveau i borger-
foreningen. Dette forsøger vi at gøre endnu tydeligere ved at sætte frivilliges 
navne på nogle af opgaverne. Dette bliver offentliggjort i næste nummer af 
Sprøjten. Det vil naturligvis være muligt at melde sig på listen, selv om man 
ikke deltog i generalforsamlingen.

Søren Schou blev byttet ud med Vivi Zacho i bestyrelsen.

Så var der ostemadder, rullepølsemadder og kaffe.

Efter at punkterne på dagsordenen var veloverståede, fremlagde Tina Rømer 
for udviklingsgruppen i Hjarbæk. Til dette punkt mødte yderligere fire inter-
esserede fra sommerhusene op. Andet sted i bladet kan man læse om dette 
flotte projekt.
     
 Sekretær for bestyrelsen, Helle W
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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, 
så 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 superpriser og -kvalitet.

Hilsen Marianne, Tina og Gitte B.

Tilmelding senest 3/4 til Gitte Bak: 
21 49 79 72 (sms)
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Man kan ikke sige Anna-Marie uden 
også at sige Carl, eller for den sags 
skyld omvendt!

Carl og Anna-Marie Jensen flyttede 
til Hjarbæk 1/1 1972 i det lille røde 
stråtækte på Hjarbækvej 5. Carl var 
kommet på havnen siden ’63 og Anna-
Marie siden slut 60’erne, og de indså 
at det var mere hensigtsmæssigt at 
flytte til Hjarbæk, når nu det meste af 
fritiden alligevel blev brugt på havnen. 

Carl havde et par år forinden købt haj-
kutteren Gretha, som krævede rigtig 
meget tid og energi. (Gretha fungerer 
nu som husbåd i København).

Anna-Marie er uddannet plejer. De sid-
ste mange år af arbejdslivet blev brugt 
i SFO’en i Løgstrup. Carl er uddannet 
på Grundfos som maskinarbejder, og 
har arbejdet et utal af steder, indtil 
efterlønslivet kunne realiseres.

Sommer ’73 købte parret Bavnevej 5, 
hvor Jytte nu bor. De fik datteren Inger, 

som nu bor i Stoholm og har beriget 
forældrene med to børnebørn.

I forhold til havnen og bådene er for-
holdet mere eller mindre uændret. 
De bruger stadig meget tid på havnen, 
selvom det store træskib blev solgt 
efter 15 år og flere forskellige typer 
både er gået gennem parrets hænder. 
Dog er det kendetegnet for de skif-
tende bådtyper, at de blev nemmere 
at vedligeholde for hver gang de blev 
skiftet ud. Nuværende jolle er rørt op 
i en spand og hældt i en form, som 
Carl udtrykker det. Anna-Marie er fast 
gast i sjægten Godtfred hos skipper 
Grete, og Carl er uundværlig følgebåd 
til sjægtekapsejladserne.

Carl og Anna-Marie købte i 2019 
sommerhus på Strandvejen 70. De 
byggede et sommerhus i Virksund i 
2007-8. Det bliver nu sat til salg, så 
de kan nyde freden, roen og tiden på 
fuld tid i Hjarbæk, 3 minutters gang fra 
havnen.
 HW

– eller to!



• Totalentreprise • Til- og ombygning • Vinduer/døre
• Nybyggeri • Renovering  • Køkken/bad

40 40 59 69
ApS

Jimmie Larsson • Hovedgaden 3A • 8831 Løgstrup 
tomrerlarsson@tomrerlarsson.dk • www.tomrerlarsson.dk
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I november ’19 overtog familien huset på 
Hjarbækvej 29 E.

Laura går på HF 1. år i Houlkær. Victoria 
går i 7. klasse på Løgstrup Skole. 
Pigerne bor hver anden uge i Hjarbæk. 

Jesper arbejder på lagret hos Hydraflex i 
Viborg, og i fritiden cykler og løber han. 

Huset var indflytningsklart, da de overtog 
det, hvilket, sammen med området og 
rygterne om det gode fællesskab i byen, 
var afgørende for at familien valgte at slå 
sig ned i Hjarbæk. 

Vi ønsker familien velkommen til 
Hjarbæk.

Pelle og Birk er blevet 
storebrødre

Den 13.2. 2020 blev Nadia og Martin 
på Hjarbækvej forældre til Otto og Erik. 
Begge drenge vejede godt 2,5 kg og var 
næsten ½ meter i længden, da de blev 
født. Alle har det godt og glæder sig til at 
komme hjem til Hjarbæk.

Vi ønsker de nye hjarbukker velkommen 
til Hjarbæk.

Nye i Byen
Victoria og Jesper
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Status fra Udviklingsgruppen
Hermed et kort resumé af fremlæggelsen på Generalforsamlingen:

Gruppen har oplevet et godt og tæt samarbejde med kommunen omkring det videre 
arbejde med realisering af Borgerplanen. Som tidligere nævnt har vi fået afslag på 
alle vores ansøgninger. Til gengæld overtager kommunen de fleste projekter og 
vil stå som bygherre på en stor del af dem. Enkelte af projekterne vil være borger-
drevne, andre i parløb med kommunen. Essensen er en arkitektonisk helhed i alle 
anlægsarbejder med respekt for byen og området.

Kommunen har omskrevet Borgerplanen til en lokal udviklingsplan, som efter god-
kendelse overgår til en realiseringsplan – det er her pengene og fokus på anlæg er! 
Den politiske proces med godkendelser og høringsperioder går i gang i løbet af forår/
sommer 2020 og hvis alt går igennem, starter anlægsarbejdet på de vedtagne pro-
jekter i foråret 2021 og vil løbe et år frem. Med andre ord er vi ved at være der, hvor vi 
går fra planlægning til anlæg.

De borgerdrevne tiltag varetages af udviklingsgruppen, og vil blive suppleret med 
underudvalg og arbejdsdage, hvis dette synes nødvendigt.

Sti nord for byen: 
Der indkaldes til en arbejdsdag med henblik på anlæg ud for de sidste to matrikler. 
Borgedrevet tiltag.

Sti syd for byen:
Kontakt til og møde med lodsejerne har været positivt.
Strandengene skal afgræsses, før bunden bliver stabil nok. En sti kan henlægges til 
standkanten, men området ligger indenfor Strandbeskyttelseslinjen, og er samtidig 
et Natur-2000 og §3-område. Der arbejdes på den juridiske del og opstart af afgræs-
ning, evt. med ekstern dyreholder. På sigt vil der blive behov for borgerdeltagelse til 
hjælp med tilsyn af hegn og kreaturer. Borgerdrevet tiltag med kommunal support.

Toilet på stranden og renovering af arealerne omkring:
Kommunen udarbejder oplæg og er bygherre. 
Der arbejdes pt. på løsning med muldtoilet og udendørs vandhane.
Udviklingsgruppen arbejder på rydning af bakken bag stranden.

Toilet på havnen, bedre adgangsforhold:
Kommunen udarbejder oplæg og er bygherre. 
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Forbedring af trafikforhold, flere p-pladser:
Kommunen udarbejder oplæg og er bygherre. 
Byskilt til hastighedsregulering på Fjordbakken er etableret.

Siddetrapper på asfaltmolen mod vest (ud mod vandet):
Kommunen udarbejder oplæg og er bygherre. Kommunen er for iøvrigt VILD med 
ideen. Udviklingsgruppen skal formentlig hjælpe med fondssøgninger for at få råd til 
en bedre løsning.

Forhold for vinterbadere + mobilsauna:
Der er samlet en lille gruppe af hjarbukker, sejlklubmedlemmer og lokale vinterba-
dere fra Svanevejsområdet. Gruppen er i fuld gang, og vil sandsynligvis blive udvidet 
med en kajakklub. Det hele i samarbejde med Sejlklubben. En midlertidig trappe-/
stigeløsning kan komme på tale, da gruppen er supereffektiv og hurtigtarbejdende 
og sikkert vil overhale kommunens tempo. Borgerdrevet tiltag.

Legeplads:
Der er udarbejdet budgetterede forslag. Placering i den sydligste del af Stejlepladsen 
i forbindelse med bækken, så denne inddrages i legepladsen. Området ligger inden 
for strandbeskyttelseslinjen, Natur-2000 og §3. Det undersøges pt. om området er 
berettiget til den hårde fredning. Borgerdrevet tiltag.

Håndhævelse af bopælspligten:
Kommunen håndhæver ikke bopælspligten i kommunen, og udviklingsgruppen 
har arbejdet på en henvendelse for at få håndhævet bopælspligten. På GF var der 
stærke tilkendegivelser for og imod, herunder en frygt for fald i salgspris, hvis kunde-
segmentet halveres. På den anden side en frygt for at helårshusene sælges som 
fritidshuse og at der således kommer til at være mange tomme huse i Hjarbæk by til 
fare for det unikke, sociale liv, som er et særkende for Hjarbæk.

Efter GF har udviklingsgruppen besluttet at tage forslaget af bordet og indtil videre 
undersøge sagen lidt dybere. Bent Kohls har andetsteds i bladet skrevet sit synpunkt 
set med private og med ejendomsmæglerøjne.

Nye udstykninger:
Kommunen ønsker at se på muligheden for nye udstykninger i byen.
Udover de tomme matrikler i byen er kommunens forslag marken øst/nord for Hjar-
bækvej 35. Lokale forslag ønskes.

 Venlig hilsen
 Udviklingsgruppen
 Jens, Arne, Gitte B, Kaj-Lykke og Tina R.



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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Strafferet
Familieret
Testamenter
Dødsboer

Toldboden 3, 1. sal D

8800 Viborg / 88 91 70 14

www.rg-advokater.dk
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Vi hejser flaget for 
Laura Skodborg Blomstrand
Hjarbækvej 29 E, 
der skal konfirmeres i Vorde Kirke 
den 24. maj 2020.

Konfirmation

1. maj kl. 16.00

Oprydning på Stejlepladsen
Kom frisk i arbejdstøjet og medbring haveredskaber, trillebør, greb, rive m.m. 
Bl.a. skal Stejlepladsen og stranden gøres klar til årets aktiviteter. Bestyrelsen har en 
plan og sørger for øvrige materialer. Anstrengelserne sluttes af med en velfortjent øl og 
pølse på den lokale havnegrill. Vi håber på godt vejr og et stort fremmøde! Bestyrelsen

  

Jeg vil starte med at sige tak til alle, der har været 
med i Julens Glæde i de 26 år, jeg har gået med det. 
Det var rigtigt hyggeligt at komme rundt til alle og få 
en snak, men tiden er rendt fra os med hvidvask og 
meget andet. Vi ser os nødsaget til at stoppe efter 
74 år. Trist, men sådan er tiderne.
 M.V.H. Jørgen D. Hansen

Jeg vil samtiddig sige tak for den fine gave Borger-
foreningen kom med for græsslåning på Stejle-
pladsen. Det altid rart, når der er nogen, der lægger 
mærke til det, man gør. Tak.
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På generalforsamlingen blev det 
drøftet, hvorvidt bestyrelsen for Hjar-
bæk Borgerforening skulle forsøge at 
påvirke Viborg Kommen til at indføre/
håndhæve bopælspligten i Hjarbæk 
by.

Om det er en god idé eller ej, vil jeg 
lade være op til Borgerforeningens 
bestyrelse at beslutte, men i for-
længelse af debatten på generalfor-
samlingen vil jeg gerne forsøge at 
bidrage yderligere til de overvejelser, 
bestyrelsen måske kan gøre sig i den 
forbindelse.

Jeg er som ejendomsmægler ikke i 
tvivl om, at det kan betyde, at vores 
boliger falder i værdi.

Udfordringen er, at en evt. bopælspligt 
ikke løser den frygt bestyrelsen og alle 
vi andre har, for at Hjarbæk bliver en 
by, hvor mange huse står tomme store 
dele af året. Det, vi skal huske, er, at 
bopælspligt ikke er opholdspligt, og 
at en evt. bopælspligt til enhver tid vil 
kunne omgås.

Yvonne og jeg købte Søndersiden 3 
i den hensigt, at det skulle anvendes 
som sommerhus. Vi var begejstret for 
området, miljøet, beboerne og ikke 
mindst nærheden til Viborg, og da vi 
først var her, blev det hurtigt til vores 
foretrukne opholdssted. Vi blev hurtigt 
en aktiv del af både byen og sejlklub-
ben, mens vi af forskellige årsager 

valgte at beholde vores folkeregistera-
dresse i Viborg. Det, at vi ikke havde 
adresse i byen, ved vi skabte en del 
debat.  

Vi har nu folkeregisteradresse i Hjar-
bæk, men det er en anden sag, og 
det har intet ændret i forhold til vores 
tilknytning til byen.

Havde Viborg Kommune håndhævet 
en bopælspligt, kunne vi have flyttet 
folkeregisteradresse til Hjarbæk og 
opholdt os det meste af tiden i vores 
lejlighed i Viborg. Så ville vi have været 
nogen af de borgere, som bestyrelsen 
og dele af byen gerne ville have, men 
vi ville samtidig ikke være aktive og 
synlige i byen. 

Et andet eksempel kunne være en 
familie, der køber et hus i Hjarbæk, 
flytter deres adresse, men bor i deres 
bolig i Spanien 11 måneder om året. 
Familien opfylder bestyrelsens ønske, 
men huset i Hjarbæk står tomt det 
meste af året, og familien er ikke et 
aktiv for byen. 

Deruover kan der være borgere i Hjar-
bæk, der med tiden ønsker at afhænde 
deres ejendom pga. alder, sygdom, 
dødsfald mv. Disse borgere kan utvivl-
somt få sværere ved at sælge deres 
bolig, idet køberskaren ganske enkelt 
bliver mindre des flere krav og restrik-
tioner, der er. 

Opfølgning på generalforsamling 
i Hjarbæk Borgerforening
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Om Hjarbæk bliver ved med at være 
lige så eftertragtet, som det er i dag, 
er der ingen af os, der ved noget om. 
Og i sidste ende, er det ikke bopæls-
pligten, der afgør det, snarere tværti-
mod.

Jeg mener bopælspligten er fuldstæn-
dig uden betydning for Hjarbæks frem-
tid. Det, der er vigtig, er vi fortsat har 
et aktiv og velfungerende lokalsam-

fund, hvor vi vil hinanden og fælles-
skabet, og hvor vi også fremadrettet 
tager imod de kommende beboere 
på samme måde, som alle tog imod 
Yvonne og jeg, da vi købte huset på 
Søndersiden. Dette er den sikreste 
vej til, at få nye borgere, og så kan de 
slet ikke lade være med at opholde/
bosætte sig i vores skønne by.

 Bent Kohls

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 an-
det, 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

Stemningsbilleder fra Lerklaskerne vs. 3.0. Foto: Jytte Serup.



Købmanden
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Købmanden
Gamle erhverv i HjarbækGamle erhverv i Hjarbæk

Hjarbæk har været en driftig handelsby 
gennem tiderne. Ved en hurtig gennem-
gang af Kis’ hukommelse nævnte hun 
følgende: Mælkeudsalg og efterfølgende 
vaskeri. (Bent og Karen Kvists hus på 
Strandvejen). Bager (Connie og Peter 
Blacks hus ved siden af Butik Remme). 
Slagter (ved Bornholmerens hus på 
Hjarbækvej). Træskomand (Sis og Lars 
Bjarnes hus på Hjarbækvej). Marskandis-
er (Henrik og Lis Hvass’ hus på Hjar-
bækvej). Et utal af iskiosker på havnen, 
Strandvejen og på stranden. Fiskerøgeri 
(Margits hus på Strandvejen). Rigtig 
mange fiskehandlere rundt om i byen. 
Tømrerværksted (Hanne og Leifs hus på 
Bavnevej). Smedje (hjørnet af Hjarbækvej 
og Bavnevej, hvor Birte bor). Murerfor-
retning (Miriam og Karstens hus på 
Strandvejen). Kroen, der stadig drives fra 
samme adresse siden bygningen stoppede 
som toldsted. Før da var Kongsgården 
på havnen byens kro/gæstgiveri. Og så 
selvfølgelig købmandsbutikken. Efter 
sigende har der været flere forsøg på at 
drive købmandsforretninger rundt om i 
byen af kortere eller længere varighed. I 
Jyttes hus på Bavnevej er der en klausul i 
de gamle papirer om, at der ikke må drives 
købmand på stedet. I Kim og Helles gård 
(Hjarbækvej) har der været en lille køb-
mandsbutik, med indgang fra Hjarbækvej. 

Den købmandsbutik, der holdt stand 
længst, var i den bygning, hvor Ulla bor. 
(Hjørnet af Hjarbækvej og Strandvejen.)  

Ruth og Søren Dam drev købmandsfor-
retning under krigen, hvor Kis kom til byen. 
Ruth var svensker og fralagde sig, efter 
sigende, aldrig den svenske accent. Hr. 
og fru Dam flyttede hen i Henrik og Lis 
Hvass’ hus, da købmand Jensen og konen 
Lilly overtog butikken. Det var dem, der 
be-gyndte at sælge gas fra butikken. Så 
kom Gerda og Harry Søndergaard til. De 
fik komis Villy i lære, som senere købte 
forretningen. Mens Villy stod i lære, lejede 
han et kammer på Strandvejen 20 (Kis’ 
hus, hvor den franske familie bor). Men 
inden da havde Signe og Evan Jacobsen 
lige nogle år i butikken. Villy springer til, 
da familien Jacobsen ønsker at afhænde 
den blomstrende forretning. Han flytter 
ind sammen med fru Sonja. Villy passede 
butikken med god hjælp fra mange forskel-
lige unge mennesker fra Hjarbæk gennem 
tiden, der havde en fritidstjans i butikken. 
Sonja var udearbejdende og politiker. Hun 
var i perioder medlem af amtsrådet og 
byrådet i Viborg. Hun var meget kritisk om-
kring dæmningen i Virksund og kæmpede 
for en løsning på dansemyggeplagen og 
vandmiljøet fra slut 70’erne til 80’erne.
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Købmandsbutikken på hjørnet af Hjarbækvej og Strandvejen. Årstal og fotograf ukendt.

Gennem tiderne har Købmandsbutikken 
været et centralt samlingspunkt for borger-
ne i byen. I købmændene Dam og Jensens 
tid var der plads i baglokalet til at drikke en 
øl og få vendt verdenssituationen. Senere 
kom mange i butikken for at få en sludder 
og dele stort og småt

På et tidspunkt i 80’erne måtte Villy erk-
ende at der ikke længere var økonomisk 
grundlag for at drive købmandsforretning 
i Hjarbæk. Han fik kortvarigt job i Føtex i 
Viborg. Kort efter kom der en aftale i stand 
med Købmand Torp i Fiskbæk, som gjorde 
det muligt for Villy at genåbne butikken i 
Hjarbæk. Butikken blev i ’88 solgt til Hanne 

og Orla Christensen, som solgte videre til 
Lene og Per Smedegaard i ’95. De havde 
butikken indtil de, en kort periode, forpagt-
ede ud til Sylvester. 

De sidste år blev aldrig helt rentable og i 
2000 købte ”Rock Ove” bygningerne for 
at lave beboelse i hele bygningen. Henrik 
”Købmand” Rasmussen købte huset i 
2005. Nu bor Ulla, Iben, Trine og Mikkel i 
huset.

Over nogle måneder i midt 90’erne havde 
byen et ugentligt besøg af en bus, der var 
indrettet som rullende købmandsbutik. 
 Helle W



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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✁
Klip ud og hæ

ng op
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Hjarbæk  
Kalenderen 

Deadline for næste blad: 20. maj 2020

Dato Arrangement Flag
13/3 Mandehørm, Sejlklubben kl. 18

17/4 Badmintonhygge, Løgstruphallen kl. 17

1/5 Oprydning på Stejlepladsen, kl. 16

14/5 Cykeltur med ”Forhjul“, Stejlepladsen kl. 18.30

24/5 Konfirmation X

13/6 Havnefest. Info følger. X

23/6 Skt. Hans. Info følger

18/7 Fernisering ”Alverdens Kunst”, Stejlepladsen kl. 13 X

18/7-2/8 Alverdens Kunst i Hjarbæks haver, dagligt. kl. 10-17

30/7 Koncert med Erik Grip, Vorde Kirke kl. 19.30

14-16/8 VM i sjægtesejlads X

 Forår 2020

Find broerne!! Foto: Mette Rømer, 24/2.
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God rådgivning behøver ikke at koste
en formue .

Ejendomsmægleren med den højeste pris eller det laveste salær er ikke
altid det rigtige valg.

Hos danbolig Bent Kohls tilbyder vi ”Solgt eller gratis”, og vi mener det!

Vi ved, at vi kan sælge din bolig.
Sker det mod forventning ikke, arbejder vi GRATIS*

*Gælder også dokmentationsomkostninger og fotograf,
men IKKE Tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærke

Skal din bolig være den næste, vi sælger?

Ring til Danbolig Bent Kohls på 70 250 222 eller
besøg vores lokale side på danbolig.dk/viborg

danbolig Bent Kohls
Nytorv 2

8800 Viborg
Tlf: 70 25 02 22



21

Julen er i fare!
Efterdønningerne af skandalen om hvidvask har nu ramt Hjarbæk. Ifølge 
vores juleglædeindsamler gennem mange år, Jørgen Hansen, må ordningen 
stoppe med øjeblikkelig virkning, da det er blevet umuligt at gennemføre på 
grund af bankernes og EUs skærpede regler om håndtering af kontanter. 
Efter sigende var Hjarbæks Juleglæde ellers en af de få tilbageværende 
indtil 2019. Den ugentlige indsamling har fungeret upåklageligt i 74 år.

Jørgen Hansen beklager, men der var ingen vej udenom nedlæggelsen. 
Vi håber, at medlemmerne af Julens Glæde finder andre måder at spare 
op til jul.
 Helle W

Havnefest 2020
Sæt kryds i kalenderen den 13. juni
Hjarbæk Borgerforening, Hjarbæk Sjægtelaug og Viborg Sejlklub arrang-
erer igen fælles havnefest med musikaktiviter, konkurrencer og bydyster. 
Saftige grillpølser og kolde fadøl skylles ned til levende musik.
Slagter Storm stiller op med grillbuffet til aften. 
Program følger i næste blad samt på opslag i nærområdet og SoMe.

Glæd dig til en rigtig hyggelig og festlig dag! 
Meld dig som hjælper, hvis du har lyst til at give en hånd med.



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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Det er med stor stolthed at kunstudvalget i forbindelse med 
Alverdens Kunst præsenterer kirkekoncert med Erik Grip.

Koncerten finder sted 
torsdag den 30. juli 2020 kl. 19.30 i Vorde Kirke

Erik Grip byder ”Velkommen i den grønne lund” med primært egne 
sange, tolkninger af danske viser og digte samt morsomme anekdoter. 

Et levende kunstnerliv med mange udtryk.

Erik Grip regnes for dansk visesangs Grand Old Man – og har i de 
senere år haft stor tilgang til sine koncerter, der bestemt henvender sig til 
det lyttende publikum. Og det er ikke kedeligt. ”Troværdig Troubadour” 

var overskriften i Berlingske og BT ved deres portræt af Erik Grip.

Lige nu er der mulighed for at alle Hjarbukker kan købe billetter som de 
første. Ring til Hannah og Arne på tlf. 30730387, og gør det hellere i dag 

end i morgen. Billetterne koster kun kr. 195,- pr. næse.

DET HER BLIVER EN RIGTIG GOD AFTEN. ☺

KUNSTUDVALGET PRÆSENTERER

Erik        
  GripErik        
  Grip



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.

24

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



 

•	Vandballonen	blev	opfundet	af	en	mand,	som	forsøgte	at	lave	en
 vandtæt sok.

•	I	1.	kvartal	af	2012	blev	der	solgt	flere	iPhones,	end	der	blev	
 født babyer.

•	Før	Anden	Verdenskrig	gik	drenge	med	lyserødt	og	piger	med	blåt.

•	Nintendo	startede	som	et	spillekortsfirma.	Det	blev	grundlagt	i	1889	
 af Fusajiro Yamauchi.
•	I	1989	var	en	computerfejl	skyld	i	at	41.000	folk	fra	Paris	blev	
 anklaget for f.eks. mord i stedet for en trafikforseelse.

•	I	2010	strejkede	Carlsberg-medarbejdere,	fordi	de	kun	måtte	drikke	
 én øl i arbejdstiden.

•	I	1992	foreslog	professor	i	klinisk	psykologi	Richard	Bentall	i	Journal	
 of Medical Ethics, at livsglæde skulle karakteriseres som en psykisk 
 sygdom. Selvom det normalt forbindes med noget positivt, kunne 
 han blandt andet pege på, at det er en statistisk abnormitet og 
 udtryk for afvigende kognitive egenskaber, især manglende  
 kontakt med virkeligheden.
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Vindere fra sidste blad:
Tak for besvarelserne! 
Husk at udfylde med navn og helst også telefonnummer
… ellers kan der ikke overrækkes en præmie  
Notarius Kvisticus' rysten med posen gav følgendede heldige vindere er:

Juniorsiden: Felix Mortensen, Hjarbækvej 17
Voksensiden: Orla Mortensen, Hjarbækvej 17

Uanset om du tror du kan eller ikke kan, 
så har du ret.

– Henry Ford
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Der var pirater, prinsesser, bananer, fine damer, 
mexikanere, dinosaurusser, kaniner, ghostbusters 
og meget mere, da 27 udklædte børn kom for at 
slå katten af tønden. Helle og Kim havde tilbudt 
at lægge lade til, da den kolde vestenvind blæste 
stride vinde ind over kroens gårdhave, og truede 
med at aflyse det hele.

Da de sejlivede tønder (som Sylvester havde de-
koreret) endelig lod sig slå i stykker og afslørede 
sit indhold af godter, bevægede den festlige flok 
af børn, forældre og bedsteforældre sig ned på 
kroen, hvor der var fastelavnsboller, kaffe og 
varm kakao. Jytte havde sørget for malerbøger til 
alle børn.

Kattekonger, for dem over 6 år: Naja
Kattedronning, for dem over 6 år: Bertram 

Kattekonger, for dem under 6 år: Pelle
Kattedronning, for dem under 6 år: Zoe

/TR

Fastelavn
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Pokker stå i sådan en dametaske!
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Arrangør: Hjarbæk Borgerforening

Haverne   er åbne 
               dagligt kl.10-17

18.juli
til
2.august
2020
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Så er kunstudvalget færdig med at 
finde kunstnere til årets udstilling. 
Der bliver i år udstilling i hele 29 
haver rundt omkring i vores skønne 
by, og ikke mindre end 31 kunst-
nere udstiller.

Det internationale islæt er i år 
repræsenteret af udstillere fra Tysk-
land, USA, Litauen og Island.

Vi har i kunstudvalget drøftet, om 
udstillingen kan blive for stor. Kan 
det måske blive en udfordring at 
ikke alle besøgende orker at kom-
mer hele udstillingen igennem? 
Eller skal vi fortsætte med at ud-
vide antallet af haver, hvor der kan 
udstilles?

Alverdens kunstudstilling i Hjarbæk 
er nu ved at være kendt over det 
ganske land, derfor er det blevet 
lettere at lave aftaler med kunst-
nere, som ønsker at være med.

Vi er så småt gået i gang med at 
finde kunstnere til udstillingen i 
2021, som vil være fra d. 24/7-4/8.

Hvem der kommer til at holde 
ferniseringstalen lørdag d. 18/7 kl. 
13 er ikke helt på plads endnu. Men 
til gengæld kan vi oplyse, at der 
blive musikalsk underholdning til 
ferniseringen ved Iben Barnwell fra 
Ørslevkloster.

I år har vi fået trykt et stort antal 
flyers, som bliver delt ud rundt om-
kring, hvor der kan tænkes at være 
interesserede.

Så hvis du har et ønske om gerne 
at ville være med til at udbringe 
kendskabet til udstillingen, kan du 
afhente flyers til uddeling hos 
Hannah & Arne, Hjarbækvej 8.

Udstillingen er åbent daglig fra 
10 – 17.

Med håbet om en dejlig sommer fra 
kunstudvalget: 
Ulla, Morten, Margit, Hannah & 
Arne

Arrangør: Hjarbæk Borgerforening

Haverne   er åbne 
               dagligt kl.10-17

18.juli
til
2.august
2020

Arrangør: Hjarbæk Borgerforening

Haverne   er åbne 
               dagligt kl.10-17

18.juli
til
2.august
2020
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Vil du med en 
tur ud i det blå?
Har du lyst til at være med på en hyggelig 
cykeltur, så pump jernhesten, spænd 
hjelmen og mød op på Stejlepladsen 
torsdag den 14/5 kl. 18.30.
Turen er ikke planlagt endnu, men 
vil egne sig for motionister, børn og 
ældre uanset kondital. El-cykler er 
også velkomne.

Hilsen
Frank
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… må betegnes som en succes, for med 
71 tilmeldte og 70 fremmødte var sejlklub-
ben proppet til halsen. Fantastisk med 
sådan en opbakning! Og herligt at man i 
Hjarbæk ikke er bange for at pirre smags-
løgene med nye indtryk.

Lars Bjarne havde sørget for at Rudolf 
fra Finmarken blev smukt og autentisk 
akkompagneret med brunost, rigelig smør 
og deslige. Norske Kenneth og hans lige 
så norske far havde naturligvis tilveje-
bragt rensdyret, og desuden bagt norske 
krumkager (til 71, vel at mærke), som blev 
serveret med multecreme og is.

Det er godt at kende en Villy, for uden 
ham havde vi ikke storkøkkenudstyret på 
plads. Tak for lån af kæmpegryder med 
tilhørende kæmpegrydeskeer, kæmpegas-
blus, gas og friteuse. Du er en guttermand, 
Villy! Og selv tak, overskuddet på de 17 kr. 
var dig velundt!

Resten af madholdet sørgede for indkøb, 
snitning, hakning, riskogning, kartoffelfri-
ture-stegning, borddækning m.m. Carl og 
Anne-Marie tilbød som altid deres uvur-
derlige hjælp, og som altid blev den groft 

udnyttet! Tina sørgede for, at ingen af de 
fremmødte på noget tidspunkt manglede 
vin – der var jo også 14 kartoner at gøre 
godt med. 

Kokkehuerne denne gang har smidt 
viskestykket i ringen, og givet stafetten 
videre til Kirsten og Jan Justesen, Margit 
Gade, Brian, Henrik og Vivi, som hurtigt 
meldte sig som næste år kokkehuer. Vi 
glæder os allerede!

Mange hilsner fra Sis, Lars, Jytte, Kenneth, 
Erik, Frank og Tina-adlibitum

De helt store 
gryder måtte 
tages i brug.

Ingen tomme stole den aften!

De norske krumkager var også et hit.

Fællesspisning 2020…
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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



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

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

Tlf:..........................................................................................................................

S
va

r 
p

å 
re

b
us

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/5, så er du med 
i lodtrækningen om en godtepose.

✁

JuniorSIDEN
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Navn: .......................................................................................................................

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

Tlf:.............................................................................................................................

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/5, hvis du vil være med i 
lodtrækningen om lidt rødvin.
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Voksensiden
Giv dit bud på, hvad der skal stå i taleboblerne. 
Vinderen findes ved lodtrækning. Alle forslag bringes i næste blad.
PS. Billedet er i øvrigt fra test af vinterbadeforhold den 25/1. Foto: Jytte.





Hjarbæk Kro

v/ Jannie og Erland, Sandie og Troels Pedersen

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

www.hjarbaekkro.dk

2-retters

aftenmenu

  299,-


