Hjarbæks lokale blad

32. årgang. September 2021

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. november 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 350-400 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:
Fra ’Lerklaskernes’ workshop i Margit og Brians Have i forbindelse med Alverdens Kunst 2021.
Tina Lorenzen fra Vorde er i gang med at glasere.
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Livsstilsbutik ved fjorden
Søndersiden 10 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup
Følg med på instagram: butik_fjord

HIM AL AYAN TEAS
Import og salg:
Tais Mogensen
Strandvejen 20
Hjarbæk
Tlf. 22 20 75 99
www.himalayantea.dk

Forhandles bl.a. hos
FI N ES T E Ø KO LO G I S K E T E I B R E V E O G L Ø S VÆGT
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Årets lokalområde
Søndag den 19. september kunne vi i
Hjarbæk byde velkommen til politikerne
fra Landdistriktsudvalget samt direktør
for kultur og udvikling, Lars Stentoft.
Årsagen til besøget var Hjarbæks
nominering til årets lokalområde
i Viborg Kommune.
Allerede fra den tidlige morgenstund
summede Stejlepladsen af liv, idet
mange af jer var mødt op for at give
udvalget en fornemmelse af livet i
Hjarbæk.
Lerklaskerlauget havde travlt hele
formiddagen med at brænde raku,
børnene hyggede sig ved vandet
og lavede snobrød over bål, petanqueklubben kæmpede en brav kamp
på banen, og på vandet kunne vi nyde
synet af tre joller og en enkelt sjægt.
Kaj-Lykke bød velkommen, hvorefter
bestyrelsen tog de besøgende med på

en gåtur for at vise vores skønne by og
omgivelser frem – selvfølgelig krydret
med et par anekdoter og masser gode
snakke.
Tilbage på Stejleopladsen forkælede
Hjarbæk Kro os med meget lækker
kringle og kaffe+te til stor nydelse for
både udvalg og andre på pladsen.
Tusind tak til kroen! En kæmpe tak til
til jer, der hejste flaget og til jer, der
mødte op – I var alle med til at skabe
skabe en meget hyggelig formiddag.
Vi måtte desværre se os slået på
målstregen af Bruunshåb og Finderup.
Som bosiddende i Hjarbæk, kan vi dog
kalde os alle for vindere – i vores øjne
er Hjarbæk årets lokalområde hvert år!
Med nomineringen fulgte en check på
25.000 til byen :-)


Bestyrelsen

Fotos: Gitte P.
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Flystyrt i Hjarbæk Fjord

Indrømmet; dette er en gammel nyhed.
89 år for at være mere præcis, men historien er så god, at den sagtens kan tåle at
blive fortalt igen.
Preben Jensen er mand for fortællingen.
Den er gået i arv fra hans far og bedstefar.
Preben, Hanne og Søren fra Hjarbæk er
alle børn af tidligere havnefoged i Hjarbæk,
Arne Jensen. I 1932, hvor begivenheden
fandt sted, var Arne bare 6 år og hans
far var øjenvidne til en katastrofe. Arnes
far var på havnen for at bøde garn sammen med en anden lokal fisker. På himlen
over dem kredsede en flyver flere gange
rundt over byen. Preben er blevet fortalt,
at flyveren var så langt nede, at en af
vingespidserne ramte et af træerne ved
Kongsgården og derved styrtede i fjorden
lige ud for havnen. Der er også en anden
udlægning af hændelsesforløbet, men
dette er Prebens version, så det er den
vi går med. De to fiskere på havnen var
hurtige i deres sjægte og sejlede ud til det
forulykkede fly og fik reddet piloten ud,
inden flyet sank. Den uheldige pilot var ilde
tilredt og blev, med udrykningsfartøj, bragt
til Viborg Sygehus, hvor han var indlagt
temmelig længe.

Det viste sig, at piloten var søn af den
berømte maler Rasmus X eller Rasmus
Christiansen, der i mange år logerede i
Hjarbæk i sommermånederne, for at male
især landskaber med sortbrogede kvæg
som motiv. Sønnen ville hilse på sin far fra
luftrummet over hans sommerresidens.
Der findes stadig mange malerier af Rasmus X i Hjarbæk. Desuden har vores lokale
forfatter Ole Utoft skrevet en særdeles
fremragende bog om maleren.
Efterfølgende udviklede Rasmus X, efter
sigende, et nært venskab med Prebens
bedstefar. Kunstneren var naturligvis
lykkelig og dybt taknemmelig over, at fiskerne havde reddet hans søn. Arne Jensen
kunne ikke lide kunstneren, fortæller Preben. Rasmus X var en højrøstet og noget
brovten mand. Lille Arne havde kaniner
som kæledyr og Rasmus X erklærede, at
kaniner var nogle dumme kræ, der kun
egnede sig til kaninragout. Den udtalelse
tilgav Arne ham aldrig. Det lå så dybt i
Arne, at han nægtede at lade sig melde ind
i Ole Utofts forening, Rasmus Christiansens Venner, i 2010. Da var Arne en ældre
herre på 84 år.
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Fotoet er fra Lokalhistorisk Arkiv.

Nye i Byen
På Bavnevej 3 kan vi byde velkommen til Lars, som er barnefødt
og opvokset i Viborg. Lars og hustru bor på Islands Brygge i
København, men købet af nummer 3 betyder, at Lars nu også
tilbringer megen tid i Hjarbæk. Lars har tidligere haft sommerhus
i Gormendal og holder meget af Hjarbæk og omegn. Hans datter
og barnebarn bor i Ravnstrup og sønnen i Horsens – begge kigger også jævnligt forbi Hjarbæk. Lars har gang i mange ting; er
bla. indehaver af ejendoms- og investeringsfirmaer, en våbenbutik og har et stykke skov i Skals, som han bruger megen tid på
at pleje og passe. I december måned står hans datter for salg af
juletræer med dertilhørende hygge i skoven.
Lone og Peter har købt Hjarbækvej 37, hvor de flyttede ind den 1. juli. De kommer fra
Skals, hvor de har boet med deres tre børn i 22 år. I dag bor deres to ældste børn og
børnebørn i Århus – og den yngste søn er netop flyttet til Viborg. Familien har cyklet
mange ture fra Skals til Hjarbæk, da børnene var yngre – og er meget glade for nu at bo
her. Weekenderne bliver indimellem brugt i Thy, hvor de har sommerhus. Turen nordpå
er Peter vant til, da han hver dag kører til Ålborg for at passe sit arbejde som uddannelsesansvarlig på UCN.
Hjarbækvej 8 fik 1. juni nye beboere;
nemlig Elin, Allan, Vilde og Birk. Familien kommer fra Lysgaard, hvor de har
boet i 14 år. Alle fire er meget glad for
flytningen til Hjarbæk, og de nyder
omgivelserne i fulde drag. Birk og
Allan er allerede kommet i gang med
sejlads, idet de nu sejler både sjægt
og er en del af Viborg Sejlklubs jollesejlads i Viborg. Både Elin og Allan er selvstændige erhvervsdrivende. Elin, som har sin
klinik i huset, er bl.a. uddannet antropolog og psykoterapeut, og hun arbejder bl.a. med
terapi/coaching og transformativ facilitering, hvor naturen og kreativiteten spiller en stor
rolle. Hun afholder desuden også workshops og helende vandreture. Allan har sit eget
IT-firma i Viborg. Han udvikler IT-løsnnger indenfor skolebranchen og samarbejder med
en lang række friskoler, efterskoler og gymnasier i Danmark. Vilde og Birk går Friskolen i
Viborg i henholdsvis 6. og 7. klasse.
Stort velkommen til jer alle – vi glæder os til at lære jer at kende.
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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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Frida
– endnu en Hjarbuk med en lang historie i Hjarbæk
Fridas datering i Hjarbæk går helt tilbage til
1977, hvor hun blev færdiguddannet som
pædagog fra Ikast seminariet. Hun og Leo
flyttede til byen med deres to drenge: Poul
og Torben, der begge var født på Mors
i lighed med forældrene. Frida fik job på
det socialpædagogiske opholdssted: Jens
Holst lidt nord øst for Viborg. Leo arbejdede
på specialinstitutionen i Hald Ege. Familien fik et barn i familiepleje, og Leo kom
på nedsat tid. Et par år senere fik Frida job
i en børnehave i Viborg, hvorfra hun gik på
efterløn i 2008.
Familien købte gården i centrum af byen,
der hvor Elin og Allan nu bor. Der var rigtig
meget renoveringsarbejde. Heldigvis var
Leo uddannet snedker, så familien klarede
det selv gennem nogle år.
Leo og Frida var med i Hjarbæk Sjægtelaug
fra start. Det var dengang, der kun var 4
både til start til VM og festen blev holdt i
laden på Strandvejen, hvor Lene og Pers

Hærvejsherberg nu findes. Senere flyttedes
festen ind i laden hos Leo og Frida. Festdeltagerne kom og ryddede op og støvede
af i laden og gjorde klar til festen. I 1978,
havde Leo og Frida selv skaffet sig sjægten
Jegindø sammen med Knud Søndergaard.
Sønnen Poul købte sin egen smakke for
sine konfirmationspenge. Leo og Frida
mistede Poul i en ulykke under en rejse til
Portugal. Leo døde i 2008.
Familiens ejendom var samlingspunkt for
familie, venner og naboer gennem alle
årene. Der var i perioder ekstra lejere i det
store hus og der var altid plads og hjerterum til dem, der kom forbi – og det var der
mange, der gjorde.
Frida bor nu på Nørresiden 30 sammen med
Katten Anton. Nu og da kommer CC fra
Kvols også på besøg, eller Frida tager turen
til Kvols for at besøge ham.

9

Kunst i haverne sommeren 2021

Også i år blev det en helt unik kunstoplevelse at besøge de kunstudsmykkede
haver i Hjarbæk.
Udstillingen blev skudt i gang under høj sol og med kølig hvidvin af ophavsmanden til det hele, Arne, og præsten, Jens Birkedal Videbæk, holdt også en
meget fin åbningstale. Omkring 200 kunstinteresserede var mødt op til åbning og
kunsthavevandring.
Der var en stor variation af størrelse, materiale og udtryk i de 22 haver. Om det
var Birgit Kvornings stentøjs- og reb installation, der mindede om et gigantisk
korset og det pirrende Søgræs på Strandvejen eller Kurt John Jensens små
bronze æbleskrog og Tage Størups store hvalrosser for enden af Nørresiden, der
var noget for enhver kunstsmag.
Hvis man trængte til et godt grin, kunne man lægge vejen forbi Charlotte Flicks
varme og humoristiske keramiske skulpturer i Fridas have, og ønskede man en
hyggesnak og at se, hvordan lerskulpturer egentlig bliver til, kunne man besøge
Lerklaskerne i Margits have og beundre de flotte huse, æbler, fyrtårne mm…
Paul Cederdorffs fine grafiske arbejder kunne heldigvis inspirere og give regnlæ
de dage, hvor det øsregnede …
Dette er blot nogle af de mange fine kunstoplevelser Kunst i haverne 2021 bød
på, og vi glæder os allerede til næste års friske kunstindsprøjtning, som starter
med fernisering lørdag den 23. juli 2022. Sæt endelig kryds i kalenderen, der er
allerede flere interessante kunstnere på bedding!
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Kunstudvalget

Fortsættes →
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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
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Fortsættes →
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Byens sødeste kustode.
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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
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danbolig Bent Kohls
Nytorv 2
8800 Viborg
Tlf: 70 25 02 22

TØSEFEST
Efter d. 2. Slesvigske Krig 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 101 året for genforeningen i solidaritet med
de sønderjyske husmødre.

Kedde jen Kryds und Johanne

Ta’ med Hjarbæk Husmoderforening te’

Genforeningfest for æ picher
Nå da vi æt ska haus æ snutduch mier og vi heller æ ska host i æ skåneærm´,
æred på tie å fåed sjau og kom richte te æ skraldegrine. Ålle wi piche trænger
sårn te å få jabbe så møj mæ æ nan.
Ta oll di tøw o, och noun goue skow å æ fædder, å put nou sprit i di task, så tår wi å piknik
och får unnen i det frik.
La wos kom i gång inden dæ gawn pullelworm i wor hansbæ!
Winne: Lørdag d. 9. oktober kl. 11.00 - lie innen mærlau.
Stej: Strandvejen 15 und I ska æ pikk å a vinne – I ska bare go nier i æ haw te æ fissemand.
Hær hår wir kaffepunch te jer ålle.
Wir tøs I sku sij og mæl jer te inden 15. september mæ jen sms te 42198627. Det koster
175 kr.
PS. Wis I æt tøs i ka go rat lont, så saj æ lige te wos, so kan wir transpotier jer i æ krittkåe
eller wir finden en anderen løsning.

7
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DIN LOKALE INTERNETUDBYDER
Få en løsning der passer til dit forbrug

Kontakt os på Tlf. 40 50 21 65
Skivevej 244A | 8831 Løgstrup | jan@8800.dk
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✁
Klip ud og hæng op

Hjarbæk
Kalenderen

Efterår 2021

Dato

Arrangement

9/10
26/10
30/10
28/11
6/12

Tøsefest, kl. 11
Borgermøde kl. 19.00 i Løgstrup hallen
Løvfaldsfest kl. 18.00, Fiskbæk Mejeri
Juletræstænding kl.16.30 på havnen
Julebanko kl. 19.00 på kroen

Flag

Foto: Karin Jensen

Foto: Karin Jensen

Deadline for næste blad: 20. november 2021
19

S tat u s på a r b e j d e t m e d B o r g e r p l a n e n

Så er der igen lidt nyt fra
følgegruppen
Realiseringsplan Hjarbæk
På seneste møde lagde vi os fast på 4 primære projekter, der skal udvikles for de midler
som kommune og stat vil give til byens udvikling: De 4 indsatsområder er valgt blandt de
ideer der fik flest stemmer under udarbejdelsen af borgerplan 2019
Det drejer sig om ;
• Sti fra Stranden mod nord til Gormendal, inklusiv en opgradering af selve
stranden og området før stranden
• Legeplads i den sydlige del af stejlepladsen, kombineret med en frilæggelse af
bækken, der løber langs Hjarbæk kro
• Siddetrappe på den yderste mole mod vest
• Opgradering af toiletbygning på havnen og i en mere “hjarbæk-artig stil”  
Fælles for alle tiltag er, at det skal understøtte byens identitet og styrke adgang til
naturen, det skal være for både Hjarbæk og Viborgs borgere, og det skal kunne vedligeholdes fremover.
I den oprindelige borgerplan skulle en sti mod S fra havnen prioriteres højt, men der er
nogle fredningsmæssige begrænsninger, der gør at den må man ikke bare lige lave. Der
skal først gå mange år med køer, der spiser sivene, så de trækker sig tilbage – køerne er
sat ud og græsser nu på livet løs. Derefter laves en trampesti langs vandet evt. med små
spang, men man må ikke lave en større sti. Dette projekt er velegnet til at arbejde videre
med på egen hånd som by uden om realiseringsplanen.
Nogle vil også undre sig over, at vi bruge penge på toiletbygningen ved havnen – det er
da kommunens! Det ved kommunen godt, men hvis vi vil have noget, der er i træ, der
passer ind i stilen til Hjarbæk og havnen, må vi supplere det kommunen har afsat af
penge, så vi ikke bare får en ny grim kasse af en toiletbygning. Så derfor er det med …
Trafikdæmpning og parkering vil være en opgave for kommunen, derfor er de også igang
med trafiktælling.
Nu skal vi så i dybden med de 4 opgaver. Der kommer et stort borgermøde i efteråret,
hvor det hele præsenteres. (Se invitation overfor, red).
Det er en fornøjelse at være med i arbejdet sammen med en 18 personers engageret
følgegruppe, der bare går op i vores by, strand og fjord.
Det skal nok blive godt, det her!
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Niels Rahbek

KOM OG HØR OM DE UDPEGEDE
PROJEKTER I HJARBÆK.
Følgegruppen for realiseringsplanen i Hjarbæk har netop udvalgt de projekter, som skal realiseres over de næste tre år for
de 2,5 millioner kroner, der er afsat i realiseringsplanen.

Sløret løftes tirsdag den 26. oktober 2021, kl. 19:00 i
Løgstrup Hallen, Vordevej 1, 8831 Løgstrup.
Kom og hør om baggrunden for udvælgelsen af projekterne
og få et indblik i, hvornår vi forventer at tage hul på anlægsarbejdet.
Efter præsentationen får du rig mulighed for at stille opklarende spørgsmål og kommentere på de udvalgte projekter.
Vi glæder os til at se dig!
Hilsen fra Følgegruppen for Realiseringsplan Hjarbæk og
Viborg kommune.
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LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00

Støt Sprøjtens annoncører
– de gør det muligt at lave dette blad!

STYRK DIT BRAND!
Henrik Zacho

Et stærkt brand tilfører din virksomhed værdifulde
konkurrenceparametre. Jeg har i mere end 30 år
arbejdet med branding, rebranding og kommunikationsstrategi, og er derfor din stærke samarbejdspartner, når
din virksomhed skal være kundernes førstevalg.
Se referencer på www.zacho.net
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Vindere fra sidste blad:
Tak for besvarelserne!
Husk at udfylde med navn og helst også tlf.nr.
… ellers kan der ikke overrækkes en præmie 
Notarius Kvisticus udtrak den heldige vindere:
Juniorsiden: Lily Ellen Christiansen, Svanevej 45.
Voksensiden: Ingen besvarelser denne gang.

Når man bliver ved at gå, så går det nok.
– Søren Kierkegaard
(1813-1855)

• Æsler dræber hvert år flere mennesker end flyulykker.
• Perler opløses i eddike.
• Hjerter konge er den eneste, der ikke har skæg.
• Der er nok jern i et menneskes krop til at kunne lave et lille søm.
• Canada har flere søer, end resten af verden har tilsammen.
• Højrehåndede lever gennemsnitligt ni år længere end venstrehåndede.
• En violin er bygget af 70 enkelte stykker træ.
• Solen forsyner os med en energimængde, der svarer til
126.000.000.000.000 hestekræfter om dagen. Det svarer til 54.000
hestekræfter til hvert eneste menneske.
• Hvis du bærer hovedtelefoner i mere end en time, så vil du forøge
antallet af bakterier i dine ører 700 gange.
• Mere end 50 procent af alle mennesker i hele verden har aldrig
foretaget eller modtaget en telefonopringning.
23

#hjarbækparkingskills
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Julebanko
Mandag den 6. december
kl. 19.00 på Kroen
20 kr pr. plade.
Gløgg og æbleskiverkan
købes i pausen.
Alle er velkomne.
Hilsen Borgerforeningen

Juletræet på
havnen tændes
Søndag den 28/11 kl. 16.30
Kom og tag imod julemanden,
når han ankommer fra det høje nord,
og ellers velkommen til en hyggelig
eftermiddag i skumringen
med varm kakao, gløgg og æbleskiver
til børn, forældre og bedsteforældre
Gratis og alle er velkomne
– gerne med gæster
og forhåbentlig en hel masse børn
25

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
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Tak til Kunstforum Viborg
Hen over sommeren har Kunstforum Viborgs udstillet skulpturer under temaet
’Nordens Lys’ i Hjarbæk, Jordbro Engsø og Viborg søerne.
Tak for udstillingen – vi har nydt de lysende figurer i de lyse sommeraftener.
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Sensommerstemning i Hjarbæk
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Svar på Øl-quiz: Spock, Humle, Snow, Vin, Blanding af øl og sodavand, 1847, Maj, 12, De opkaldes ofte efter lokale personer og gader, 7,5 millioner, Første fredag i
november, samme alkoholprocent som vin, 45.

Sensommerstemning i Hjarbæk

Jo flere vi er til at løse opgaven, jo nemmere er det …
Der er rigtig mange gæve hjarbukker, der gør et kæmpe stykke arbejde
for fællesskabet i Hjarbæk. Det gør, at vi har et højt aktivitetsniveau i byen.
Hvis du vil hjælpe til med at gøre det endnu lettere, skal du blot melde dig
som bypedel/ad hoc person.
Henvend dig til Helle W. på mail: helle.wyrtz@gmail.com, tlf. 2362 2914
eller kom forbi på Hjarbækvej 16.

By pedeller og Ad hoc grupper i Hjarbæk 2021-22
Ideen med tiltagene er at fordele opgaverne mellem flere. Det gør det lettere
at overkomme de mange opgaver i byen, når vi løfter i flok. Tanken er, at man
melder sig til én eller flere opgaver og kan hidkaldes til opgaver af bestyrelsen
inden for det område, man har tilkendegivet, at man vil hjælpe med-eller selv
tager initiativ til dette.
Aktivitet

Ansvarlig

Oprydning på havnen 1/1

Frivillige
Bente og Anna-Marie

Gåtur nytårsaften

Søren og Inge

Fælles indkøb af nytårsskyts og affyring nytårsaften

Kurt og Gitte B

Banko

Gitte B og Sis

Juletræstænding

Karin F

Teltsjak opsætning/nedtagning til arrangementer

Inge

Skt. Hans bålansvarlig
Kagebagere til
arrangementer

Solveig

Ølvogn – bemanding og
planlægning

Marianne

Orla, Gitte, Bente, Kirsten
H. og Inge

Sprøjten: Skribenter

Tina R

Helle W og Henrik Z

Bladomdelere

Tina R

Vivi, Line L, Marianne N,
Lene K, Bente og Elin

Stejlepladspedeller

Preben og Kim

Orla, Kurt og Herta

Græsslåning

Jørgen H

Hjertestarter banden

Villy, Frank og Marianne
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Hjarbæk er som sådan ikke plaget af indavl – ! – men der er da
enkelte af de herboende, som deler gener med hverandre.
Som en service overfor nyligt tilkomne
præsenterer vi hermed
DEN STORE

HVEM-ER-I-FAMILIE-MED-HVEM

ENCYKLOPÆDI

Here it goes:
Preben, Hanne og Søren Chr. er søskende. Karen og Bent er forældre til Lars og
dermed bedsteforældre til Andrea. Gitte P. og Orla er forældre til Cristoffer (som
sammen med Lisa er nye tilflyttere pr. 1/10 – dem kan vi nok læse om i næste
blad). Tina P og Klaus er forældre til Tau (som sammen med Elin, Idun og Vidar
fraflytter førnævnte matrikel pr. 1/10). Inge og Tina R. er søstre. Ole og Frank er
brødre. Tina N. og Ole er forældre til Sissel (som pt. bygger hus på Hjarbækvej).
Tina N og Ole er forældre til Emil og dermed bedsteforældre til Eddie. Vibeke
er mor til Tina N. og dermed oldemor til Eddie. Helle og Uffe (ham med hunden
– ja, altså ikke Norbert) er søskende. Helle er moster til Nadia og dermed gammelmoster til Birk, Pelle, Erik og Otto. Kis er mor til Kim og dermed svigemor til
Helle. Carl W. er (grand?)onkel til Kim. Peter og Morten på gården er brødre, og
dermed er Morten onkel til Mads og Niklas. Frants (Gitte D.) er far til Lars (altså
en anden Lars end Karen og Bents). Knud og Anni-Marie Ly er forældre til Kerstin
og dermed bedsteforældre til Cille, Jonathan, Malthe og Lykke. Knud og AnniMarie er forældre til Miriam og dermed bedsteforældre til Selma, Xander og William. Kerstin og Miriams kusine bor i det lille gule på Strandvejen. Frida er i øvrigt
tante til Kerstin og Miriam (Fridas mand, Leo og Anni-Marie var søskende). Lenes
(Erling) søn er gift med Hanne (se linje 1) og Leifs datter – de har altså andel i de
samme børnebørn.
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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
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✁

JuniorSIDEN

FIND 12 FEJL

Tegnet af Vilde

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/11, så er du med
i lodtrækningen om en godtepose.
Navn:......................................................................................................................
Adresse:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tlf:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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✁
lidt om øl
eget passende quizze
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Da oktober står
valg af vederkvægend
ud
gt
rli
he
et
is
gv
rli
tu
… og præmien er na
Hvilken af følgende er ikke en
betegnelse for en øltype?
 IPA
 Spock
 Münchener

Hvornår blev Carslberg
grundlagt?
 1820
 1847
 1893

Hvor mange liter øl blev der
drukket til Oktoberfesten i 2011?
 75.000
 750.000
 7.500.000

Hvad er SAAZ?
 Humle
 Gær
 Malt

Hvornår er der sæson for
’Rød Tuborg’?
 I juni/juli/august
 Hele året
 I maj (Tuborgs fødselsdag)

Hvornår er det J-dag?
 Sidste torsdag i nov. kl. 23.59
 Første fredag i nov. kl. 23.59
 Første lørdag i nov. kl. 23.59

Hvilken øl sælges mest på
verdensplan?
 Budweiser (Tjekkiet/USA)
 Snow (Kina)
 Foster’s (Australien)
Hvilken drik ud over øl
producerer Ugelris også?
 Most
 Gin
 Vin
Hvad er en ’Shandy’?
 En blanding af øl og sodavand
 En lys, mild øl
 En øl med frugtsmag

Hvor mange slags øl fremstiller
Hancock?
 4
 7
 12
Hvad er kendetegnende for øl
fra Viborg Bryghus?
 De brygges udelukkende
efter gamle opskrifter
 De opkaldes efter Viborgs
personer og gader
 De brygges kun på
lokaldyrket humle

Hvad er Barley Wine?
 Øl med en alkoholprocent
på højde med vin
 En blanding af øl og vin
 Øl lagret på sherryfade
Hvor mange dage skal Hancock
bruge på at brygge din øl?
 14
 45
 90

Piiiist:
Svarene kan ses andetsteds i bladet.

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

Navn:........................................................................................................................
Adresse:...................................................................................................................
Tlf:.............................................................................................................................
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Velkommen

til en sanselig oplevelse af
hyggelig stemning og god mad.

Book dit bord på www.hjarbaekkro.dk
Vi glæder os til dit hyggelige besøg.
Mikkel, Lone og Morten.

