
Hjarbæks lokale blad 31. årgang. September 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. november 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: 
Vandkunst på Hjarbækvej 16, fra årets kunst i haverne.

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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Vi hejser flaget for 
Victoria Skodborg Blomstrand
Hjarbækvej 29 E, 
der skal konfirmeres i Romlund Kirke 
den 13. september 2020.

Konfirmation

Nye i Byen

Her er de så, familien Brandhøj Vad, der i april flyttede ind på Bavnevej. Idun var på 
besøg, den dag fotografen kom forbi. Redaktionen beklager foto-forsinkelsen.
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Mælkeudsalg 
og vaskeri

Mælkeudsalg 
og vaskeri

Gamle erhverv i HjarbækGamle erhverv i Hjarbæk

I 40’erne blev der drevet mælkeudsalg fra 
Strandvejen 2, hvor Bent og Karen Kvist 
bor. Kis erindrer, at det var Ingrid og Peter 
Bach, der havde forretningen, som senere 
blev overtaget af Gerda og Jens Hansen. 
Jens arbejdede desuden som arbejds-
mand, hvor der var brug for det. Derudover 
var han fisker som så mange andre mænd 
i Hjarbæk. På et tidspunkt begyndte 
købmanden at få mælkevare-sortiment i 
køledisken. Det var selvsagt svært at klare 
konkurrencen for naboen, og Jens og 
Gerda startede et vaskeri op. Der blev vas-
ket for folk i byen og vasketøj fra kunder 
i de nærliggende byer blev vasket, tørret, 
rullet og strøget. Mange borgere havde 
dog ikke økonomisk mulighed for denne 
luksus og måtte fortsætte med at koge tøj i 
gruekedlen hjemme. Typisk blev der vasket 
en gang om måneden og man startede 
med sengelinnedet, som skulle nå at være 
tørt til det skulle lægges på sengene til 
natten. Når solen skinnede, var det ikke 
noget problem, men ofte måtte man tørre 
tøj over det hele indenfor ved kakkelovnen. 
Om sommeren brugte man solen til at 
blege det hvide tøj. Rundt om på buske og 
blomster spredte man tøjet ud for at det 
skulle blegne.

På et tidspunkt stoppede vaskeriet og 
Hjarbæk Borgerforening investerede i en 
vaskemaskine, der kunne fragtes rundt 
på en vogn. Der fulgte en vrider med i 
lejemålet. Efter 3-4 år havde vaskemaski-
nen tjent nok hjem til at der kunne inves-
teres i en centrifuge! Det var stort! Når 
maskineriet blev sat i gang, kunne resten 
af borgene mærke det på strømmen. 
Elpærernes lysstyrke dalede simpelthen et 
kort øjeblik. Det var i øvrigt også tilfældet 
hver gang Evald og Grethe på Gården 
(Peter, Tina og Morten Drejers gård) star-
tede malkeanlægget. Juleaften var elnettet 
også en udfordring førhen. Der var sim-
pelthen kæmpe belastning på grund af 
julemiddagene, der skulle tilberedes, så 
det var med at starte i god tid, for 
at middagen kunne nå at blive færdig. 
I disse tilfælde var dem, der stadig havde 
gaskomfur tilfredse med, at de ikke var 
hoppet med på den moderne bølge.

Sidst i 60’erne begyndte hjarbukkerne selv 
at have råd til at købe en vaskemaskine og 
systemet blev udfaset.
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Strandvejen 2, hvor vaskeriet og mælkeudsalget lå.

Vasketøj bleges i solen på Hjarbækvej 16 (Helle og Kim). Udateret billede.
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Ja, Anna Bredgaard – altså Trommelførerens kone – hun kunne lave rabarber-
marmelade. Det var uden det skidt og skrammel til kunstig stivelse (marmelit, red.) 
Hun kogte og kogte, hele dagen. Det blev helt sort. 
Trommelfører Aage Bredgaards og hans kone boede i Lone og Mortens hus                 
(pottemagerens lærling) på Strandvejen.

Bonus info:
Leif Vangs lille anneks (Hjarbækvej 3) blev brugt som kapel indtil for ca. 65 år siden. 
Det er dog bygget om siden, men placeringen er den samme.

Bonus-info fra Kis:

Noget om noget
Hvis der er noget,
du ikke forstår,
er der noget andet,
du ikke ved.

Spilleregler
Du kan ikke spille
efter de regler,
du ikke kender.

”NYTTIG VIDEN"

Indsendt af Ester Bro
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Efter den 2. Slesvigske Krig i 1864 tabte Danmark de tre hertugdømmer Slesvig, 
Holsten og Lauenborg til Preussen og Østrig. Først mange år senere lykkedes det 
Sønderjylland at blive en del af Danmark igen. Vi fejrer naturligvis 100 året for 

genforeningen i solidaritet med de sønderjyske husmødre: 

Kedde jen Kryds und Johanne

La woos smi pusser in i æ skaff, 
å fo gång i æ pot å æ knepkache, 
so wir kanst komt o æ tur mæ æ spritte.
Wir opfordren alles zu schmuggeln
– da wir so ka glæj woss te å blyv kropsvisitiren!

Am der pavillon hinter dem gasthaus. 
Lørdag ettermæje – d. 31. oktober klok 16.
Bringt deine schmugglervaren. 
Preis 200 dkr am ankomst. 
Zumeldung zu Margit D: 61338575

Ta’ med Hjarbæk Husmoderforening te’

Genforeningfest for æ picher

TØSEFEST



• 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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Julebanko
Vi håber at kunne afholde 
julebanko, men vi afventer 

corona-situationen lidt 
endnu, inden vi træffer 

beslutning herom.

Følg med i facebook- 
gruppen og på træet.

Venlig hilsen Gitte og Gitte

Juletræet på 
havnen tændes

Søndag den 29/11 kl. 16.30 

Sæt kryds i kalenderen til en hyggelig
eftermiddagsstund i skumringen 

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

Gratis og alle er velkomne 
– gerne med gæster 
og masser af børn
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Det eneste tidspunkt, Kim Würtz ikke 
har boet i Hjarbæk, var en periode om-
kring ’80, hvor han gik på Søfartssko-
len i Sønderborg. Det var dengang 
spritbådene til Tyskland var et hit, så 
han mener, at han har gjort sit til, at de 
kunne sejle rundt!

I det herrens år 1961 kom Kim til ver-
den på Strandvejen 18 (Karin og Lars’ 
hus). Hans moster med tre børn og 
bedsteforældrene boede også i byen, 
da han voksede op. Han blev ofte pas-
set hos bedsteforældrene. Ligesom i 
dag gik børnene i skole i Løgstrup. De 
første mange år var der ingen busser 
til skolen, så børnene fra Hjarbæk 
cyklede i skole fra de startede i 1. 
klasse, uanset vind og vejr. (Dengang 
var børnehaveklassen ikke opfundet). 

Kim husker kammeratskabet mel-
lem alle børnene i Hjarbæk gennem 
sin opvækst som noget ganske unikt. 
Alle legede på kryds og tværs af køn 
og alder. Man mødtes på ’trehjørnet’, 
ved skiltet til Viborg og Løgstrup, ud 
for Arne og Hannas have. Skiltet blev 
brugt til fodboldmål. Der var altid 
nok børn til at lege ’spark til dåsen’. 
Børnene skiltes til spisetid, men duk-
kede op igen efter maden.

Kim og hans mor boede i nogle år i 
lejligheden i huset, hvor Søren og Inge 
bor på Hjarbækvej 19. På et tidspunkt 
flytter den lille familie ind hos Niels-
Åge på Strandvejen 20, som Kims mor 
bliver gift med. Familien bliver udvidet 
med en lillesøster. Det var dengang, 
der var Lillebror og Ingrid i Kikkassen 
og ugens TV-højdepunkt var: Næste 
uges TV med Bent Bertramsen. Man 
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havde altid set det samme i fjernsynet, 
for der var kun den ene kanal.

Som 16-årig lejer Kim et værelse hos 
Knud Søndergaard. Senere lejer han 
1.salen på Hjarbækvej 19. 

Kim brugte meget tid i ungdomsårene 
sammen med Karl i Karl og Anna-
Maries store træskib Gretha. Der var 
altid brug for en hånd til noget prak-
tisk. Han var med fra år 2 i sjægte-
tidsregningen. I mange år sejlede han 
med Ole Rømer, indtil det blev tid til 
selv at skaffe sig en Sjægt.

Kims kone, Helle, kom til i ’85. I 1990 
købte de gården på Hjarbækvej 16. 
2 skønne døtre er opvokset på adres-
sen, der gennem tiden er blevet reno-
veret og bygget om til ukendelighed. 
Siden ’86 har Kim arbejdet hos Trafik 
og Vej på Rådhuset i Viborg. 

Ud over at bygge om og renovere, 
bruges en del af fritiden stadig på 
træbåde. Nyeste tiltag er en OK jolle 
fra 60’erne, der godt nok har glasfiber-
skrog, men med træmast og finérdæk. 

 HW



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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Oprydning på Stejlepladsen
fredag 4/9 kl. 16

Rundtur i Kvols. Læs om cykelturene side 17.



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 

Dato Arrangement Flag

4/9 Oprydning på Stejlepladsen, kl. 16

13/9 Konfirmation X

31/10 Tøsefest, Pavillonen kl. 16

29/11 Juletræstænding, Stejlepladsen kl. 16.30

 Efterår 2020

Deadline for næste blad: 20. november 2020
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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
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Corona-venlige cykelture
Cykelturene er noget af det eneste med socialt islæt, der har kunnet afvikles i disse 
coronatider. Siden sidst har der været 3 cykelture til omegnen af Hjabæk. Deltagerantal-
let har varieret, men der har nok været en brutto-trup på 15-18 deltagere. Den 2/7 gik 
turen ad Himmerlandsstien – og lidt off-road – til Skals, hvor der var bestilt schnitzler 
på Posthus Cafeen. Efter ferien, den 18/8, var destinationen Kvols Hage med en mini 
ekskursion i Kvols city. Efter således at være kommet i topform (!), gik turen den 24/8 til 
Nr. Rind med besøg i gårdhaven på Lynderupgård og pitstop på Kærbybakke. En tur på 
ca. 30 km, hvor cykellygterne til sidst måtte i brug. Næste gang, vi cykler, er vi tilbage på 
’normal-distance’ og torsdag den 3/9 går turen til området syd for Hjarbæk (Romlund, 
Mølledalsvej osv). Vi mødes ved Stejlepladsen kl. 18.30 og alle er velkomne – el-cykler, 
havelåger m.m. Anna-Marie bager kage, og tempoet sættes, så alle kan være med. TR

Pitstop på Kærby Bakke

Jytte prøver sig på ko’sk …

På vej til et kig på Lynderupgård

… det blev nu kun en kort samtale



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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•	Samsung	tester	deres	mobiltelefoners	holdbarhed	bl.a.	ved	hjælp	
 af en bagdelsformet robot. 

•	Ingen	af	The	Beatles	medlemmer	kunne	læse	eller	skrive	noder.

•	I	Walts	Disneys	tid	var	101	Dalmatinere	og	Peter	Pan	de	eneste	
 to Disney film, hvor begge forældre er levende og ikke dør i løbet 
 af filmen. 

•	Mennesker	og	bananer	deler	50%	af	den	samme	dna.
•	Pokémon	er	en	forkortelse	for	Pocket	Monster.

•	Der	bliver	årligt	dræbt	flere	mennesker	af	æsler	end	af	hajer.

•	Det	hawaiianske	alfabet	består	kun	af	12	bogstaver.

•	Verdens	største	parkeringsplads	ligger	i	Chigaco	og	har	92150	
 pladser.

•	13%	af	amerikanerne	tror,	at	dele	af	månen	er	lavet	af	ost.

•	Et	menneske	kan	smage	1	gram	salt	i	500	liter	vand.

•	Når	man	har	kysset	nogen	1000	gange,	har	man	tabt	sig	½	kilo.

Grunden til at kvinder snorker er, 
at de spoler båndet tilbage. 

– Johnny Madsen

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:

Juniorsiden: Elvira Lykke, Bavnevej 13
Voksensiden: Helle Würtz, Hjarbækvej 16

De rigtige svar var: Portvin, (lille) fadbamse, vandglas (beklager, den var svær), hængepartier, 
bæltekøretøj, bænkevarmer, lampefeber, fodnote, tovholder. 



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.
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Åbningstider:  Mandag lukket
 Tirsdag - søndag: 6.00 - 16.00
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Kunst i haverne  
i Hjarbæk 2020 
Kære Hjarbæk borgere.

Vi vil fra Kunstudvalget gerne sige 
tusind tak til borgere og haveejerne for 
opbakningen til årets Kunstudstilling i 
haverne.

Vi havde nok en forventning om, at der 
i år, omstændighederne taget i be-
tragtning med Corona med mere, ville 
komme flere gæster end normalt, men 
vi blev da godt nok taget med buk-
serne nede om hælene! 

At Hjarbæk har fået så mange besø-
gende i uge 31 og 32 overstiger vores 
vildeste fantasi, og vi beklager de 
gener det har medført med trafik, 
parkering og brug af toiletforhold på 
havnen.

Tusind tak for jeres tålmodighed og 
måde at tage imod gæsterne på, både 
i byen og i haverne. Vi har kun fået 
positive tilbagemeldinger om vores 
fantastiske by og dens indbyggere! 

Hvis der er haveejere, der ikke har 
været med i årets Kunstudstilling og 
gerne vil være med på næste års 
udstilling, så skal de bare kontakte 
kunstudvalget. 

Sluttelig også en tak til de deltagende 
kunstnere, der har igen i år været et 
godt og varieret udbud af kunst i by-
ens haver.

Venlig hilsen
Hannah – Arne – Margit – Ulla 
og Morten

Fortsættes →
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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:..........................................................................................................................

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/11, så er du med 
i lodtrækningen om en godtepose.

✁

JuniorSIDEN
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Hvilke 2 billeder af Gurli Gris er helt ens?

Rebus:........................................................................................................



✁

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

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

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

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/11, hvis du vil være med i 
lodtrækningen om lidt rødvin.
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Voksensiden
Hvem gemmer sig bag mundbindet?

Svar:........................................

Svar:........................................

Svar:........................................

Svar:........................................

Svar:........................................

Svar:........................................

Svar:........................................

Svar:........................................

Svar:........................................





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,-


