Hjarbæks lokale blad

31. årgang. December 2020

Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse
Borgmester:
Kaj-Lykke Larsen Bavnevej 13
Sekretær:
Helle Würtz
Hjarbækvej 16
Kasserer:
Karl Tholstrup
Søndersiden 10
Medlem:
Jytte Serup
Bavnevej 5
Medlem:
Vivi Zacho
Nørresiden 5

20 19 60 93
23 62 29 14
29 11 88 62
29 21 13 65
20 43 01 54

kaj-lykke@live.dk
helle.wyrtz@gmail.com
karltholstrup@gmail.com
jytte@post9.tele.dk
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. februar 2021.
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
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 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.

Forside: Et kig fra Strandbakkerne ned over en del sommerhusområdet på Strandvejen.
Foto: Karin Jensen.

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
i Hjarbæk Borgerforening
tirsdag den 9/2 2021 kl. 19.00
i Sejlklubbens lokaler

– hvis corona-restriktionerne til den tid tillader det.
Følg med på Træet og på Facebook for evt. ændringer.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af skriftfører
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Årets bypedeller
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen for to år:
		 På valg er Jytte Serup og Helle Würtz.
		 Begge modtager genvalg.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år.
		 På valg er Revisor Erling Hansen og Jesper Bak.
		 Begge modtager genvalg.
10. Eventuelt
Indkomne forslag afleveres til Helle Brandhøj Würtz:
helle.wyrtz@gmail.com senest 1. februar 2021.

Kontingentindbetaling
til Hjarbæk
Borgerforening
for 2021
På sidste generalforsamling blev det vedtaget at kontingentet
for medlemskab af Hjarbæk Borgerforening stiger til 150 kr. om
året for enlige og 300 kr. om året for husstande. Der skelnes
ikke prismæssigt mellem aktive (Hjarbæks borgere) og passive
(andre interesserede) medlemsskaber.
Dvs. at det ser således ud:
Husstande i Hjarbæk: Kr. 300,- årligt
Enlige/seniorer i Hjarbæk: Kr. 150,- årligt
Passivt medlemsskab/Sommerhuse: Kr. 300,- årligt
Passivt medlemsskab for enlige/seniorer: Kr. 150,- årligt
Beløbet bedes indsættes på Hjarbæk Borgerforenings konto
i tidsrummet mellem 1/1 2021 og 10/2 2021.
Nordea: 9255-0727 503 978
Mobilepay: 28 738
Husk at skrive tydeligt navn og adresse ved indbetalingen.

Nye i Byen

Nye beboere på Strandvejen 20
Midt i december flytter en ny familie ind i Kis’ hus. Det er Rajani, Elgina og Tais
Mogensen med deres katte. Familien kommer fra en lejlighed i Viborg og blev
tiltrukket af den fine udsigt på Strandvejen. Oprindeligt kommer pigerne fra
Nepal, hvor Tais mødte Rajani under en forretningsrejse. Rajani går på sprogskole og driver samtidig firmaet Rakura med skønne teer fra Nepal. Elgina går
i 9. klasse på Vestre Skole i Viborg.
Tais rejser meget i forbindelse med hans job med køb og salg af ædelstene. I
øvrigt stammer han fra Harboøre. Familien har en sejlbåd, som de håber at få
plads til i havnen.
Velkommen til familien – håber at I bliver glade for at bo i Hjarbæk.

Gamle erhverv i Hjarbæk

Iskiosk

På Strandvejen 17 lå der fra engang i
50’erne en iskiosk. Den var ejet og drevet
af Ingvard og Ruth Jensen. På grunden
stod også en gammel rutebil, der var klodset op og fungerede som bolig for familien,
som også bestod af Ruths datter Ingrid.
Da Ingvard købte grunden af Vognmand
Lund, stod der blot et vognskur. I huset
ved siden af (Margits hus) boede Ingvards
bror, Thorvald. Ingvard boede, før købet af
grunden med vognskuret, på Hjarbækvej
i Karin og Lars Kvists hus sammen med
daværende hustru. Parret skulle skilles,

og Ingvard parkerede en gammel rutebil
på grunden på Strandvejen og bosatte
sig heri. Det var før lokalplanernes tid. Kis
erindrer, at der på et tidspunkt blev klaget
over rutebilen, men svaret fra Amtmanden
var, at hvis Ingvard Jensen var tilfreds
med at bo i rutebilen, så skulle andre ikke
blande sig i det. Bum!
Ingvar hentede alle mulige slags affald
hjem til grunden, som han gravede ned,
som opfyld, for at hæve grunden, så den
ikke var så udsat for højvande og storme.

Rutebilen og iskiosken på Strandvejen 17.

Ingvard ernærede sig ved fiskeri og solgte
fiskene på torvet i Viborg. Derudover
solgte han juletræer, ligeledes på torvet i
Viborg, ved juletid. På et tidspunkt møder
han Ruth, der er omkring 25 år yngre. De
bliver gift og Ruth flytter ind i rutebilen til
Ingvard, sammen med sin datter Ingrid
som hun har fra et andet forhold. Der var
selvsagt ikke meget plads i rutebilen, og
Ingrid sov under spisebordet.
Familien etablerede en iskiosk for at supplere indtægterne om sommeren. Det var
dengang, hvor der virkelig kom mange
badegæster til Hjarbæk. Der gik busser fra
Viborg i badesæsonen, og bilerne holdt

parkeret langs vejen, helt ud af byen, på de
gode sommerdage.
Ingvard døde og Ruth fandt sig in ny
mand, der hed Niels. De byggede en skal
af mursten omkring rutebilen. Det var jo en
mageløs placering og det var værd at gøre
noget ved komforten ved boligen. Efterhånden blev alt indmaden fra rutebilen
fjernet, og der er ikke længere spor af den
oprindelige rutebil i huset.
Fra 70’erne boede familien Knop i huset.
I 1993 købte Kirsten og Ernst Trangbæk
huset og bor der stadig.

ApS

40 40 59 69
• Totalentreprise

• Til- og ombygning

• Vinduer/døre

• Nybyggeri

• Renovering

• Køkken/bad

Jimmie Larsson • Hovedgaden 3A • 8831 Løgstrup
tomrerlarsson@tomrerlarsson.dk • www.tomrerlarsson.dk
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Skulle der rundt i byen findes steder hvor der
kan laves udstilling under tag er vi meget interesseret i at høre om det.
I udvalget har vi valgt at bruge energien på at
skabe en spændende udstilling og har derfor
droppet at lave koncert i Vorde kirke.
Økonomien omkring Alverdens Kunst i Hjarbæk
2021 er på plads, idet vi har fået kr. 5.000 fra
Nordea og desuden tilsagn om kr. 25.000 fra
Med støtte fra
Viborg Kommune.
Med skal
støtte fra
Til slut i denne omgang
der lyde en stor
TAK til Morten, som trækker sig fra kunstudvalget for at bruge sin energi på Hjarbæk Kro.
Vi håber dog på at vi fortsat kan trække på
din store viden om markedsføring m.m. Men
foreløbig TAK for din indsat, Morten.

Hvis der skulle gå en eller flere rundt i Hjarbæk, som gerne vil give en hånd med omkring
planlægning og afvikling af Alverdens Kunst i
Hjarbæk, hører vi gerne fra jer. Man behøver
ikke at være kunstkender for at være med, blot
man har et åbent sind og lysten til at deltage.


P.v.a. Kunstudvalget / Arne Jensen

Kært barn har mange navne, og Preben kendes
bl.a. under følgende synonymer:
El Preb! Skildpaddemanden, Ham der uden hår
(billedet er selvsagt fra før den tid).

Preben Jensen – en ægte hjarbuk
Preben er født i 1964 og er 5. generation af fiskere på Hjarbæk Fjord.
Han beskriver sig selv som noget af
en efternøler, da der er 6 år op til den
næste i søskenderækken, som er
Hanne Pedersen, der også bor i Hjarbæk på Bavnevej. Ikke desto mindre
findes en 3. i søskendeflokken, ud
af fire, ligeledes i byen. Det er Søren
Kristian på Hjarbækvej 18.
Preben selv bor i Ingeborgs hus på
Hjarbækvej sammen med Merethe,
som han blev gift med i ’89. Parret er
velsignet med to døtre og en søn og
ikke mindst et barnebarn, som heldigvis kun bor et par kilometer væk.
Udover Merethe og Preben residerer
10 skildpadder også på adressen. De

er nu puttet i køleskabet for vinteren
(5 -6°C), og venter blot på at foråret
dukker op igen.
Det der med foråret kalder også på
ture på fjorden. Preben har ikke mindre
end 10 fartøjer, der kan sejle. Et enkelt
af dem er vist godt nok Kenneths,
men der er travlhed om foråret for at
blive klar til den forestående sejlersæson. To af de sejlførende fartøjer er
godt nok isbåde, som han har arvet
af Olsen. Det er efterhånden sjældent
at de kan tages i brug. Preben husker
ellers altid vintrene i barndommen og
ungdommen som isvintre. Hver vinter
kunne man stå på skøjter og køre på
knallert på isen. Det var tider!
To af jollerne er sjægte, og Preben var
med fra år 2 i sjægtetidslinjen i Hjarbæk, hvor karrieren startede i Hanne

og Leifs sjægt. Han er en af de sjægtesejlere, der ofte er på vinderpodiet til
de årlige VM-arrangementer i Sjægtelauget. Han har i øvrigt været så
mange år i præmieudvalget i lauget, at
udvalget kaldes for ”Prebenudvalget”.
Prebens første jolle fik han som 11-12årig. Det var en norsk pram, og han benyttede den til at fiske fra. Han erindrer,
at særligt området omkring udløbet fra
Fiskbæk Å var en godt fiskespot.
Preben er en del af det fællesskab, der
er opstået omkring jollerne på Stejlepladsen.
Familien Jensen boede på Bavnevej,
hvor Lisbeth driver B&B i dag. Prebens
far var den sidste officielle havnefoged
i byen. Preben overtog fødehjemmet
omkring 1985 efter at have været i
Israel i kibbutz i 6 måneder.
Inden rejselysten meldte sig nåede
Preben at blive uddannet autoreservedelslagerekspedient hos Opel i Viborg.
Han er blevet i branchen siden, dog
med skiftende arbejdspladser. Senest
er det firmaet AutoG i Viborg, der nyder
godt af Prebens arbejdskraft. Prebens
første job var hos familien Ehlert i
Alpedal, hvor han slog græs og lavede
andet havearbejde. Senere fulgte han
med på Ole Ehlerts firma på destruktionen i Viborg. Det gav 10 kr. i timen
og en sodavand ved afregningen.
Preben husker barndommen i Hjarbæk som god og tryg. Der var altid
jævnaldrende at lege med, når man
gik udenfor. Hvis der ikke lige var
nogen, man plejede at hænge ud med,
tilbragte man bare tiden med de yngre
eller ældre. Det betød ikke så meget.

Den bedste fodboldbane var i centrum, hvor vejene mødes og vejskiltet
som mål. Det var ikke helt det samme,
da der kom mål på Stejlepladsen og
aktiviteten flyttede derned. Den mere
etablerede sport foregik i Løgstrup
og transporten foregik på cykel. Hvis
cyklen var flad, gik man. Preben
husker ikke en eneste gang, at han er
blevet kørt til eller fra Løgstrup. Sådan
var det også for de øvrige børn i byen,
så ofte var der nogen at følges med.
Preben har altid haft et højt aktivitetsniveau og allerede som 12-13 årig blev
han ansporet til at løbe. Det startede
med et Søndersøløb, og han har stort
set løbet flere gange om ugen siden.
Før skolealderen blev Preben passet hjemme af sin mor, som de fleste
andre børn i byen. Dengang var det
kotume, at kvinderne ofte besøgte hinanden i løbet af dagtimerne. Der blev
drukket meget kaffe rundt om i byen,
mens kvinderne snakkede og støttede
op om hinanden. Børnene var naturligvis med, og der blev leget på kryds og
tværs.
I ungdomsårene var der diskotek
hver fredag på Hjarbæk Kro. I sommerhalvåret mødtes man på Hjarbæk
Campingplads’ cafeteria til samvær
og træskobal med unge og gamle fra
nær og fjern. Desuden var der tradition
for at mødes på Strandbakkerne ved
stranden.
Preben er en dygtig fortæller, og der
kunne såmænd være stof nok til en
hel føljeton om, hvordan det var at
være barn, ung, voksen og så videre i
Hjarbæk./Helle

Strafferet
Familieret
Testamenter
Dødsboer

Toldboden 3, 1. sal D
8800 Viborg / 88 91 70 14
www.rg-advokater.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

For god ordens skyld …
På grund af Covid-19 er Hjarbæk Borgerforening nødsaget til at følge
Sundhedsstyrelsens retningslinjer og aflyse alle arrangementer i Borgerforeningens regi indtil 2.1 2021. Det betyder, at dette års juletræstænding på
havnen bliver uden julemand og publikum. Det betyder ikke, at man ikke kan
gå på havnen og nyde træet sammen med familien eller de nære venner.
Årets bingo-banko bliver udsat til næste jul.
Sidste år var vi mere end 70 personer afsted på travetur d. 31.12. Det kan vi
desværre heller ikke gennemføre. Der er tradition for at mødes på havnen i
Hjarbæk og skyde nytåret ind. Vi minder om, at der er forsamlingsforbud for
grupper over 10 personer. Den fælles indsamling til nytårskrudt er udsat til
næste år.
Fællesspisning i Sejlklubben blev en bragende succes sidste gang med fuldt
hus. Vi må glæde os til fællesspisning, når det igen er muligt.
Med venlig hilsen
Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse

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

✁

Hjarbæk
Kalenderen

Klip ud og hæng op

Vinter 2020/2021

Dato

Arrangement

9/2

Borgerforeningens generalforsamling kl. 19.00

14/2

Fastelavn kl. 14

Flag

Arrangementerne gennemføres, hvis de gældende corona-restriktioner tillader det.
Hold øje med Facebookgruppen ’Det sker i Hjarbæk’ og ”Træet” for eventuelle
aflysninger eller arrangementsændringer.

Efteråret har budt på mange flotte himmelsyn over Hjarbæk.
Her (endnu) en spektakulær solnedgangshimmel.
Foto: Rikke Rømer.

Deadline for næste blad: 20. februar 2021

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

1 million til Hjarbæk!

Uddrag fra Viborg Stifts Folkeblad:

Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune har sendt
en million kroner til udviklingsprojekter i Hjarbæk
Udvalget har vedtaget, at man støtter realiseringsplanen for byen med en million
kroner, der kommer dels fra puljen til lokale udviklingsplaner og mindre projekter
og dels ved hjælp af statslig medfinansiering.
Konkret skal pengene gå til at opfylde en række ønsker som Hjarbæk-borgere
selv har peget på i den såkaldte udviklingsplan. Projekterne, som der nu ser
sendt støtte til, er en sti til Gormendal, opgradering af stranden inklusive parkering, borde/bænke ved madpakkehuset, udsigtstrappe, naturlegeplads, sti fra
byen til Fuglebakken, genetablering af Strandengene, opgradering af havneområdet, hvilket i første omgang gælder renovering af toilet, hastighedsdæmpende
foranstaltninger og – hvis man kan blive enige om en placering – til en vinterbadebro og en mobil sauna.
PS: Der er i forvejen bevilget penge til toilet ved stranden (redaktionen).

Fastelavn

Hvis Covid-19 og sundhedsmyndighederne tillader det, afholder
Hjarbæk Borgerforening tøndeslagning i Kim og Helles lade på
Hjarbækvej 16 med efterfølgende kaffe, boller og kakao på Kroen:

Søndag den 14. februar kl. 14.00
Hold øje med Facebook og ”Træet” for eventuelle aflysninger
eller ændringer i arrangementet.
Tilmelding sker til Jytte: jytte@post9.tele.dk · Telefon/sms: 2921 1365

Vi vil så gerne høre
en god historie …
Dette er en opfordring til at dele din boligs
historie med de ivrige læsere af Sprøjten.
Velvidende, at der gemmer sig mange
sjove, spændende og interessante historier derude i Hjarbæk, håber vi at du vil
gribe pennen og dele historierne med os.
Hvis du ikke har mod på selv at forfatte
teksten, vil jeg meget gerne stille mig til
rådighed til at forfatte teksten, blot du
leverer historien.
Hilsen Helle

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

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

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: Theodor Iversen Strandvejen 70
Voksensiden: Dorte Andersen, Bavnevej 43, Vorde
De rigtige svar i sidste blad var: Marilyn Monroe, Arnold Schwarzenegger, Karen Blixen, Dronning
Margrethe II, Kim Larsen, Albert Einstein, Sean Connery, Lucky Luke, Sylvester Stallone.

Jeg var heldig. Heldig at være havnet lige her,
af alle de steder, man kunne være havnet.
– Michael Bundesen

• Vi danskere fortærer 3,7 mio pakker smør i december.
• Eddike opløser perler.
• Danmark menes af mange historikere at være det eneste land,
der altid har været selvstændigt.
• Trylleordet Abrakadabra betyder på arabisk:
Fly oh al sygdom fra denne verden.
• Der er nok jern i en menneskekrop til at lave et lille søm.
• 25% af de mennesker, der bruger kontaktannoncer, er allerede gift.
• Børn vokser hurtigere om foråret.
• Krabber dufter sig frem vha. hår på benene.
• Det første juletræ i Danmark blev tændt i 1811.
• Risengrøden kom til Danmark slutningen af 1800-tallet.

Vi cykler videre i 2021 …
Et af de arrangementer, der med succes har kunnet gennemføres trods corona,
er cykelturene. Årets to sidste pedaltramp førte til hhv. Nickelmanns og Skrikes
plantage. Vi satse på at trampe i pedalerne igen til næste år. Følg med på facebook og mød op på havnen. Rute og dato aftales fra gang til gang.
PS. Cykelturene er helt gratis at være med på og der kræves ingen former for
medlemsskab eller tilmelding. Langsomste cykel sætter tempoet, og deltagerne
skiftes til at bage corona-venlig kage til pitstoppet.

Nye forpagtere på Hjarbæk Kro:

Det er med stor glæde og
stolthed, og en lige så stor portion
ydmyghed og spænding, at vi kan
fortælle jer, at vi overtager Hjarbæk
Kro i det nye år.
Vi – Mikkel, Lone og Morten Bekker – har været så heldige at indgå
en aftale med en lokal investorgruppe, der brænder for Hjarbæk
og Hjarbæk Kro, om den videre
drift af kroen med overtagelse den
1. januar 2021.
Vi er SÅ klar til at påtage os opgaven, der for alle 3 er en drøm,
der er gået i opfyldelse.

Vi ved, at vi overtager en kro med
et rigtig godt renomé, stolte traditioner og masser af atmosfære, og
vi vil fortsætte kroen i den gode
ånd. Vi håber, at I alle har lyst til at
kigge forbi, når vi åbner for Hjarbæk Kro til marts 2021.
Vi glæder os til at hygge om vores
gæster, og jo … det giver lidt
højdeskræk, men vi ser frem til
nogle travle, gode, spændende
og ikke mindst lange arbejdsdage
fremover.
Bedste hilsner
Mikkel, Lone og Morten Bekker.

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 - søndag: 6.00 - 16.00

FAMILIEN PEDERSEN TAKKER AF!
Den gode Michael Bundesen havde jo
ret… Alting har en ende.

Sidst, men ikke mindst, en hjertelig tak til
alle jer skønne kunder, der har beriget os
med jeres besøg.

Jannie
og Erland, Sandie og Troels Pedersen
Sørgmodigt og tristv/
som
det selvfølgelig
Der er gået mange gennem dørene. Og
kan være, så er tiden nu kommet til at vi
hvert et arrangement, fra den lille frokost
herude ved fjorden har fået lysten til at
Søndersiden
8831
Løgstrup
og til· de
store
forsamlinger, har været en
spejde ud over vandene
og nysgerrigt2 · Hjarbæk
sand fornøjelse. Tusind tak!!
søge efter nye udfordringer i horisonten.
Tlf. 86 64 20 24
Selvom dette unægteligt skrives med en
Vi har haft 15 fantastiske år herudewww.hjarbaekkro.dk
i de
gamle, smukke og historiske omgivelser.
Vi har givet os selv ét hundrede procent,
men har fået så meget mere igen. Vi har
fået smil, glade kunder, stolthed og gode
minder samt livslange venskaber, der kun
er de færreste forundt.
I den forbindelse vil vi gerne sige jer tak.
En stor tak til alle samarbejdspartnere,
grossister og leverandører.
Vi har været glade for vores gode netværk,
der altid har har været til at regne med.
Tak for fantastisk service.
Tak til alle de ansatte, der har mødt os
igennem årene.
Fra de utrættelige, smilende tjenere til de
kreative, dygtige og temperamentsfulde
kokke, vi har haft fornøjelsen af at kreere
med. Fra lærlinge og elevers hårde flid og
til gode venners hjælpende hænder.
Sammen har vi kunnet levere noget, som vi
er meget stolte af.

klump i halsen og et skær i øjenkrogen,
så er det ikke kun sørgmodigt og trist det
hele.
Vi ser frem til mere tid sammen som familie. Vi ser frem til nye græsgange og nye,
spændende indtryk . Og såfremt de gode
folk, der måtte krydse vore nye veje er bare
halvt så fantastiske som alle I har været, ja,
så ser vi også frem til at møde dem.
Mange, mange varme og hjertelige
hilsener:
Jannie, Nalle, Troels, Sandie og Sally
Husk at bestille vores Nytårsmenu, da det
er vores sidste bedrift.
Vi er så taknemmelige!!!
Hjarbæk Kro vil selvfølgelig køre videre,
og vi tror på, at de nye ejere kan løfte
opgaven. Så I vil alle stadig have mulighed
for et stjerneskud, en kold øl og en udsigt
over Fjorden.

Jollerne på Stejlepladsen

De seneste år har jollesejlads fået en
kæmpe renæssance i Hjarbæk.
Unge knægte, friske kvinder og
gamle mænd (Jollesejlerne vælger selv
hvilken kategori, de syntes at tilhøre…)
dyster og hygger sig på fjorden i de
hurtige joller.
Der er mange joller, som bliver brugt
regelmæssigt og ført tilsyn med, men
der er også en del joller, der ser ud til
at være glemt. Derudover er der rigtig
mange bådtrailere, der tilbringer sommeren og nogle gange også årene i
sivene omkring Stejlepladsen. Vi gør
opmærksom på, at en stejleplads
netop skal bruges til dette formål,
dog uden at det bliver en permanent
opbevaring, hvis jollerne/trailerne ikke
bliver brugt længere.

Kim Würtz og Preben Jensen vil gerne
stå for at registrere jollerne, så vi ikke
kommer til at opleve, at der ligger
joller/trailere, som er forladt.
Desuden henstiller Borgerforeningen
til, at jollerejerne stiller jollerne, så det
er muligt for andre at benytte den lille
strand til andre formål end jollesejllads.
Kim og Preben arbejder på at få lavet
nogle klistermærkater med numre, der
kan sættes på jollerne og derved identificeres gennem registreringen.
Allerede nu må I meget gerne henvende jer for at få jeres jolle/ trailer
registreret til:
Kim: 5383 9747
Mail: Kim.wyrtz@gmail.com
Preben: 2217 9394
Med venlig hilsen
Hjarbæk Borgerforening
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Landdistriktsprisen 2020
Bestyrelsen i Hjarbæk Borgerforening har indstillet Kunstudvalget i
Hjarbæk til Landdistriktsprisen for deres store arbejde i forbindelse
med Alverdens Kunst i haverne i Hjarbæk.
Landdistriktsprisen gives til ildsjæle, der styrker det lokale fællesskab.
Vi krydser fingre for, at kunstudvalgets store arbejde belønnes, om ikke
andet vil bestyrelsen gerne anerkende udvalgets store arbejdsindsats,
ved at indstille gruppen til prisen.


Bestyrelsen i Hjarbæk Borgerforening

SPRØJTEN ØNSKER ALLE

Glædelig Jul
og Godt Nytår
TAK FOR JERES UVURDERLIGE
INTERESSE OG FOR INDL ÆG,
RIS&ROS, FOTOS, IDEER, FOLDE& KLIPSEHJÆLP OG OMDELING

*
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Festlokale med køkken
• Perfekt til firmaarrangement,
familiefest, bryllup, barnedåb m.m.
• Plads til 90 pers.
• Stor legeplads
Vi tilbyder borddækning, mad, drikkevarer, servering, opvask og oprydning efter ønske.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Hulager 2 · 8831 Løgstrup · Tl. 22 13 15 00 · info@hjarbaek.dk · www.hjarbaek.dk

✁

JuniorSIDEN
Sætternissen har været på spil
Sætternissen er en rigtig drillepind. Han har
gemt hjerter rundt om i bladet. Kan du finde
dem alle sammen? Kig godt efter – nogle af
dem har han gemt rigtig godt, og nogle er
han begyndt at spise af.
Drillenissen har gemt .................... hjerter.

Rebusser

Løsning på rebus:...............................................................................................

Løsning på rebus:...............................................................................................

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12, så er du med
i lodtrækningen om en godtepose, som vinderen modtager inden jul.
Navn:......................................................................................................................
Adresse:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tlf:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Kan du se, hvilken Hjarbuk, der er blevet forskønnet?
Træk streg mellem navn og foto. Til hjælp (måske) har redaktion
smidt en bunke navne at vælge ud fra.

TINA

JESPER

SØREN

KIM
ARNE

ULLA

JYTTE
LARS

NALLE

MARGIT
HELLE

ANNE METTE
FRANK
HENRIK
NIELS

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12, hvis du vil være med i
lodtrækningen om lidt rødvin, som vinderen modtager inden jul.

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

Voksensiden

Hjarbæk Kro
NYTÅRSMENU 2020 - UD AF HUSET

Snacks:
”Tophat tricks”

2 retten:
”Mellemspillet”

Dessert:
”Banana-Spagat anno 2020”

Grissini (tryllepinde) draperet i spansk
luksus sortfodsskinke.
Puffede flæskesvær fra Troldgårdens
´Sortbroget Landrace´ drysset med magisk løgaske.
Fed fraîche 38% rørt op med karamelliseret
syrnet mælk.
Tobioka-chips med hidsig hytteost.

Cremet svampesuppe med årets sidste svampe.
Jordskokkechips, klorofylgrøn urteolie og
pisket crème fraîche.
Pandebrød med rosmarin.

Guld-lakeret halvkugle af mørk chokolade fyldt med:
Karamelliseret og intens bananmousse.
Sprød hasselnøddecrumble og fluffy fromage
med Haiti vanilje.
Marengs-rede.
”Pour over” burning hot salty caramelsauce.

Forret:
”Nytårstorsken”
Torskeballotine med jomfruhummer”soufflør”.
Sprød cannelloni-rulle fyldt med rilette af
hjemmerøget torsk.
Bagt torsk med rødbedegelé og peberrodssne.
Løgbrioche.

Hovedret:
”Stor, større, størst”

Rosastegt kalvemørbrad.
Grillet zucchini dækket med urt.
Smørconfiteret knoldselleri i crispy japanrasp.
Syltet båndsalat af asier.
Timiansky og kartoffelstrüdel.

BESTIL NU...
RING PÅ 8664 2024
Hjarbæk Kro | Søndersiden 2 | 8831 Løgstrup | tlf. 86 64 20 24 | www.hJARBÆKKRO.DK

Pris pr. couvert: 525,-

Klassisk julefrokost
på corona manér:
Den vanlige buffet erstattes af
4 store serveringer ved bordet.
Min. 2 couv.

Pris pr. person

275,Ring og bestil bord!

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

