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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 jserup9@gmail.com
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 Strandvejen 68 20 26 40 11 tina@timedesign.dk

Indlæg til bladet mailes til: tina@timedesign.dk eller afleveres på Strandvejen 68.
Indlæg modtages helst elektronisk i word-fil eller lign. Billeder bedes vedhæftet separat.

Næste deadline: 20. maj 2022.

Sprøjten husstandsomdeles af frivillige borgere i Hjarbæk by, i sommerhusområderne
„Fuglebakken“, Strandhaverne, Gormendal samt i Vorde by.

Hjarbæk LokalSprøjten udkommer 4 gange årligt (primo marts, juni, september og december) 
i et oplag på ca. 400 stk.

Web-redaktører:
Webmaster: Tina Rømer tina@timedesign.dk
Co-webmaster: Inge Schou nummer19@mail.tele.dk

Medsponsor af Sprøjtens trykning: Hydraflex A/S.

Forside:  Fra årets tøndeslagning i Helle og Kims lade. 

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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Indkaldelse til 

GENERALFORSAMLING
i Hjarbæk Borgerforening

tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.00
i Sejlklubbens lokaler 

NY DATO!

                  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, herunder
  Præsentation af forslag til brug af præmiepengene
 8. Valg til bestyrelsen for to år: 
  På valg er Kaj-Lykke, Karl og Vivi.
  Alle 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
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Livsstilsbutik ved fjorden
Søndersiden 10 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup
Følg med på instagram: butik_fjord

Import og salg:
Tais Mogensen
Strandvejen 20
Hjarbæk
Tlf. 22 20 75 99

www.himalayantea.dk

Forhandles bl.a. hos

F I N E S T E  Ø K O L O G I S K E  T E  I  B R E V E  O G  L Ø S VÆ G T

HIMALAYAN TEAS
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Kontingentindbetaling 2022 
til Hjarbæk Borgerforening 
Husstande i Hjarbæk by: Kr. 300,- årligt
Enlige/seniorer i Hjarbæk by: Kr. 150,- årligt
Passivt medlemsskab/Sommerhuse: Kr. 300,- årligt
Passivt medlemsskab for enlige/seniorer: Kr. 150,- årligt

Beløbet bedes indsættes på Hjarbæk Borgerforenings konto 
eller betales med mobilepay. Husk tydeligt navn og adresse på 
indbetalingen.

Nordea: 9255-0727 503 978
Mobilepay: 28 738

Psst...Har du husket?

Byggeboom i Hjarbæk

Mange har fået øjnene op for liden Hjarbæks 
skønne charme, og der er rigtig gang i byggeriet 
i og omkring Hjarbæk. Tre nye huse er netop 
bygget i byen, 3 mere er på vej og byggeriet af 
de 25 sommerhuse i det nye område ’Fjord-
dalen’ ved campingpladsen er også godt i gang.

Der er jo nok en grund til, at Hjarbæk netop er 
blevet kåret som Viborg Kommunes pensionist- 
paradis – her er så skønt, at man ikke vil herfra!
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Nye i Byen
Sissel er opvokset i Hjarbæk og Steffen 
kommer fra Ulbjerg. Efter at have boet 
i Århus i 3½ år, flyttede de i april 2021 
ind Sissels forældre, Tina Nikkel og Ole 
Rømer. Her har de boet, indtil deres nye 
hus på Hjarbækvej 29B var indflytnings-
klar i december 2021.

Sissel er socialrådgiver i familieafdelingen 
hos Viborg Kommune. Steffen kan vi være 
ganske trygge ved … Han er skadebe-
handler (bilskader) hos Tryg forsikring! 
I sommer blev Sissel og Steffen gift … 
Tillykke med hinanden. De er begge to 
hjemme-hygge mennesker, og nyder 
deres flotte nye, hus rigtig meget. Steffen 
er aktiv med lidt forskelligt b.la. cykling … 
desuden nyder begge to at spille golf. 

Håber I nyder livet i Hjarbæk.  /JS

Kom og hjælp til et par effektive timer med oprydning på Stejlepladsen 

fredag den 29. april fra kl. 16 
Vi ser på, hvad der trænger til en kærlig hånd, men kom frisk i arbejds-
tøjet og medbring gerne div. haveredskaber og trillebør.
Borgerforeningen giver velfortjente pølser, vand og øl bagefter.  
Skulle nogen medbringe lidt kage, kunne dette godt udløse et HURRA :-)

Oprydning på 
Stejlepladsen
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Nye i Byen Fastelavn 2022
Foråret var gavmildt humør, da fastelavn i Hjarbæk løb af stablen. Helle og Kim 
havde igen indbudt til tøndeslagning i deres lade, og efterfølgende var der kaffe, 
kakao og fastelavnsboller på Stejlepladsen. Mange af byens børn og børnebørn 
var mødt op i festlig og kreativ udklædning, og der blev gået til makronerne på 
begge tønder. På den ’store’ tønde blev Naja kattedronning og Theodor blev 
kattekonge. På den ’lille’ tønde blev Christian kattedronning, mens Vidar blev 
kattekonge.

Der er flere billeder fra dagen på side 19.
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• 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

8



Bagermester N. A .Christensen, og hustru 
Ane Marie, St. Sct. Hansgade, Viborg, købte 
21. november 1909 matrikel 12b i Hjarbæk, 
Vorde Sogn af gårdejer Søren Hansen, Hjar-
bæk, med klausul om og med forkøbs-
ret, at måtte færdes over den nedenfor-
liggende strandgrund, og der ved stranden 
at måtte anstilles et badehus. Året efter 
må byggeriet af Alpedal være gået i gang 
(hvem arkitekten er, ved vi ikke, men nogen 
mener næsten at vide, at det er Vig Nielsen)   
Iflg. den originale vindviser, som vi har, er 
byggeåret 1910. 

På foto fra form. 1910-1920’erne kan man 
se et badehus for enden af en badebro ude 
i fjorden ud for Alpedal – og et ligesådan ud 
for den offentlige badestrand. På et foto, 
hvor et militærfly styrtede ned i fjorden 
1932, kan man lige ane Alpedal med flag-
stang – og at der er beliggende et badehus 
på stranden nedenfor Alpedal. Det er der, 
hvor der i dag er en del sten med lille ter-

rasse. Strandgrunden blev i øvrigt tilkøbt i 
1922. 

Huset er oprindelig bygget som sommerhus 
med stråtag og småvinduer i gavlspidsen. 
Gult med irgrønne sokler. Pillerne nedenfor 
trappen var grønne og trappesiderne gule. 
Familien rykkede på landet i sommerhalv-
året. Her landede bagermesteren med 
heste og vogn efter sin "brødtur.". Børnene 
i Hjarbæk var meget opmærksomme, for 
det hændte, at han ikke havde fået solgt al 
wienerbrødet. I den underjordiske bygning 
var der til højre hestestald til Nordbaggerne 
og bag dobbeltporten plads til bagervog-
nen. Der, hvor der i dag er garage, var der 
en brønd med pumpe. 

På skrænten oppe bag huset var der plantet 
masser af frugttræer. For at holde liv i 
træerne blev de kunstvandet. På det aller-
højeste punkt på grunden lige foran Carl og 
Anna-Maries pergola var en kuppelformet 

HISTORIEN OM

Alpedal
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vandbeholder bygget op i mursten. Derfra 
gik der rør til vandhaner rundt omkring på 
grunden. N. A. Christensen dør i Alpedal i 
1932. "Alle" i Hjarbæk skulle efter sigende 
have fulgt ligvognen ud af Hjarbæk.

I 1959 overtager maskinmester Evan Robert 
Nielsen ejendommen. Herefter kommer der 
en stilændring, idet der bliver lagt nyt eternit
skifertag med valm og kobberspir. Flere af 
håndværkerne fra dengang har i tidens løb 
fortalt os om et besværligt arbejde med 
taget i vinterhalvåret, hvor Robert Nielsen 
var til søs.

Ketty og Ole Ehlert købte "Alpedal" i 1967. 
På det tidspunkt var der en glasudestue 
i tilknytning til bagsiden af huset. Den 
forsvandt, da de i 1973 byggede en tilbyg-
ning med fladt tag. Til at huse familiens bil 
byggede de i 1971 en pergola ved vejen.
Oppe bagved på sommerhusgrunden fik de 
genopført en havestue fra Ehlert-familiens 
hus på Nørre Møllevej, Viborg. 

I 1981 kom vi til Hjarbæk. (Niels Peter havde 
fået job som politiassistent på politigården 
i Viborg og Ester fik job som fysioterapeut 
på Viborg Amts Sygehus Vest). I løbet af det 
første år fik vi brev fra kommunen om, at 
huset nu var indenfor Hjarbæks bygrænse.

I 1987 ændrede pergolaen status til carport. 
I 2010 påbegyndte vi opførelsen af en ny 
tilbygning, som rummer hjemmets køkken.

Kronologisk oversigt:
1910: Bagermester, N. A. Christensen 
 og hustru Ane Marie, Viborg.
1933: Tømrermester, C.W.J Jensen, Viborg.
1953: Maskinhandler, Ernst Bonne, Viborg.
1959: Maskinmester, Evan Robert Nielsen, 
 Gug.
1967: Driftsleder, Ole Ehlert og Ketty, 
 Viborg – fast bopæl.
1981: Fysioterapeut Ester Bro og politi-
 assistent Niels Peter Bro 
 – fast bopæl, helårs.

Først i firserne havde vi fornøjelsen af besøg 
af datteren til Bagermester N. A. Christens-
en, Inger Richter Friis. Efter mange år ville 
hun gense forældrenes grave og Alpedal 
en sidste gang. Hun kunne huske, det blev 
bygget. Og hun huskede med glæde, at 
der om sommeren var fyldt op i Alpedal af 
overnattende bagerlærlinge og tjenestefolk, 
når der skulle plukkes kirsebær og anden 
frugt. Hun kunne naturligvis også fortælle 
om, hvordan huset var indrettet dengang. 
Hun overnattede på Kroen et par nætter. 
Efterfølgende sendte hun 3 affotograferede 
fotos af huset fra dengang. 
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Strafferet
Familieret
Testamenter
Dødsboer

Toldboden 3, 1. sal D

8800 Viborg / 88 91 70 14

www.rg-advokater.dk

Kundevenlige åbningstider
Mandag Lukket
Tirsdag 9.00-16.00
Onsdag 9.00-20.30
Torsdag  9.00-20.30
Fredag 9.00-16.00
Lørdag 9.00-13.00

Velkommen i min salon
Her vil du føle dig hjemme og få en rigtig god oplevelse. 
Jeg er frisør med høj faglighed og kreativitet, og har 
fokus på kvalitet og dig som kunde.

Jeg tilbyder alle typer af hårklip og farvning.

Dameklip 295,-
Herreklip 239,-
Bestil tid på telefon eller på www.salonpeitsch.dk
Jeg glæder mig til at byde dig velkommen!

Salon Peitsch · Kølsenvej 15 · 8831 Løgstrup · Tlf. 42 60 50 53 · www.salonpeitsch.dk
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Nytårs-gåturen 2021
Her følger lidt billeder fra nytårsgåturen, som denne gang vist havde deltagerrekord 
med mere end 90 fodtusser. Der var heldigvis pølser og glühwein nok … Som noget 
nyt blev sidste stop på turen Jyttes røde Ølsevogn.
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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

Deadline for næste blad: 20. maj 2022

Hjarbæk  
Kalenderen 

Dato Arrangement Flag
15/3 Hjertestarterkursus, Viborg Brandstation kl. 19.00

5/4 Borgerforeningens Generalforsamling, Sejlklubben kl. 19.00

29/4 Oprydning på Stejlepladsen fra kl. 16

23/7-7/8 Alverdens Kunst i Hjarbæk (X)

Forår 2022

Vi hejser flaget for 
Zander og William Søndergaard
Strandvejen 13, der skal konfirmeres i 
Vorde Kirke den 29. maj 2022.

Konfirmation
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Hjertestarter
kursus

Der afholdes gennemgang af den nye hjertestarter tirsdag den 15/3 kl. 19.00.
Seancen foregår på Viborg Brandstation ved instruktør Per Hørup.
Der kan max. deltage 25 personer, så tilmelding er efter først til mølle princippet.

Der vil senere blive lavet et hjertestarterkursus i Hjarbæk med lokale instruktører.

Kurset er for medlemmer af Hjarbæk Borgerforening.

Tilmelding til Marianne Nyvang: mariannenyvang@gmail.com

Den nye hjertestarter opsættes primo maj 2022.

Venlig hilsen
Hjertestarterudvalget
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Nyt fra Kunstudvalget
Den årlige kunstudstilling i Hjarbæks haver løber i år af stablen fra 
den 23/7 til 7/8. Der er 26 udstillende kunstnere i 24 haver.

Som et nyt tiltag påtænker vi at supplere med en Kunstcafé til at 
servicere de mange besøgende, der kommer til byen. 

Vi har naturligvis talt både med kroen og Butik Fjord, som bifalder ideen.
Vi har fået lov til at bruge Sejlklubbens lokaler (tak for det) og der vil 
være åbent i alt 10 dage i udstillingsperioden, omkring weekenderne. 
Der vil blive serveret sandwich, kaffe og kage, øl, vand og vin. Åbnings-
tiden bliver fra 10-16, og der vil være minimum 1 gennemgående person. 

Men for at det kan lykkes har vi brug for hjælp fra Hjarbæks borgere 
med kagebagning og praktisk hjælp i caféen. Der bliver lavet en be-
mandingsplan, hvor man kan byde ind med hjælp på minimum 2 timer 
og/eller med kagebagning. Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil 
deltage – enten med at bage eller med praktisk hjælp er du meget 
velkommen til at melde dig hos Karin på tlf: 2644 4731 eller Hannah 
på tlf: 4027 3141. Nærmere info kommer på Borgerforeningens general-
forsamling

På kunstudvalgets vegne
Karin & Hannah
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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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Fastelavn 2022
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Henrik Zacho

STYRK DIT BRAND!

Et stærkt brand tilfører din virksomhed værdifulde 
konkurrenceparametre. Jeg har i mere end 30 år 
arbejdet med branding, rebranding og kommunikations-
strategi, og er derfor din stærke samarbejdspartner, når 
din virksomhed skal være kundernes førstevalg.
Se referencer på www.zacho.net

LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00

Stor tak til 
Sprøjtens sponsor og annoncører

– I gør det muligt at lave dette blad!
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•	Påskeharen	stammer	fra	Tyskland.

•	Det	at	male	på	påskeæg	er	en	ukrainsk	tradition.

•	Påsken	falder	på	den	første	søndag	efter	første	fuldmåne	efter	
 den 21. marts (hvilken siges at være starten på foråret).

•	Pinsen	er	den	kristne	højtid,	hvor	man	fejrer	Helligåndens	komme. 

•	Der	er	altid	50	dage,	eller	7	uger,	mellem	påskedag	og	pinsedag.

•	Fastelavn	er	en	fest,	der	oprindeligt	blev	afholdt	om	aftenen	inden	
 kirkens faste, der begynder askeonsdag i den syvende uge før 
 påskedag. Fastelavn har rødder tilbage før Reformationen.

•	Store	bededag	blev	indført	i	1686	af	biskop	Hans	Bagger,	som	
 ønskede at samle nogle af alle landets bods- og bededage. 
 Den falder altid fredag før 4. søndag efter påske.

•	Vi	spiser	varme	hveder,	fordi	bagerne	ikke	måtte	arbejde	på	Store	
 bededag og derfor bagte krydrede hvedeknopper, som smager 
 særlig godt, når de bliver ristet dagen efter.

I krig er sandheden det første offer. 

– Aischylos
(græsk tragediedigter)

’Jeg løfter, du griber‘ … var det koncept en smule 
for komplekst, Carl?

’Pokkers til skønhedsplet, Edgar.’
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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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Opdatering af www.hjarbæk.dk
Hjarbæk Borgerforenings hjemmeside (www.hjarbæk.dk) trænger 
efterhånden til en kærlig opdatering, primært på billedsiden. 

De stemningsgivende billeder på siderne trænger til nyt liv, og jeg 
har også planer om at få et fotoarkiv over byens huse og erhverv 
op at stå. Den sidste del vil være en længerevarig proces, men vi 
skal jo starte et sted …

Det er i den forbindelse jeg vil spørge om hjælp fra jer, som tager 
billeder fra Hjarbæk og naturen omkring … og fra jer, der ligger 
inde med historiske fotos. Jeg vil blive meget taknemlig, hvis I 
vil dele jeres billeder og sende dem til mig. Dvs. jeg efterspørger 
både helt almindelige billeder taget med mobilen – men også 
historiske billeder.

Det er målet at hjemmesiden skal fungere som et arkiv til glæde 
for os og for eftertiden. 

Skriv venligst, hvis/hvem der skal kreditteres for de indsendte 
fotos, samt hvis I har viden om billederne.

Billederne sendes til: tina@timedesign.dk eller aflever dem person-
ligt på Strandvejen 68. Undgå at aflevere dem i postkassen,
da den er utæt.

På forhånd mange tak!
Tina Rømer
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Hulager 2 · 8831 Løgstrup · Tl. 22 13 15 00 · info@hjarbaek.dk · www.hjarbaek.dk

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

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

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

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/5, så er du med i lodtræk-
ningen om en slikpose.

✁

JuniorSIDEN
Færdiggør den anden side af 
Påskeharen og læg farver på

Æggejagt!
Kan du finde og 
tælle, hvor mange 
æg Påskeharen 
har tabt rundt om 
i bladet?
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✁

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

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

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

Aflevér siden til Kvist, Strandvejen 4, inden 20/5, så er du med i lodtrækningen om 
liflig vin.

Voksensiden
Far-jokes!

Træk en streg mellem et rødt spørgsmål og det tilhørende blå svar. 
Og prøv at lade være med at grine …

Hvad hedder en kikkert i datid? Blå maling

Hvilket dyr har kun én skamlæbe? Ian

Hvad er blåt og lugter af gul maling? En såmaskine

Hvorfor lå brevene på bordet? Fordi de er vandskabte

Hvad hedder manden  
med en and under hver arm? 1/2 grillkylling

What do you call a magician
who’s lost his magic? Den er for dyr

Hvorfor er fisk så grimme? Finn med to N’er

Hvad sagde Indiana Jones til bilsælgeren? Kong Kurs

Hvad hedder verdens fattigste konge? Fordi de kuverter

Hvorfor er zoologisk have 
ikke blevet solgt? Hvaa … har I så’n Ford?
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- smag forskellen...

Kvalitet siden 1876

Det er filosofien bag vore produkter, og 
bl.a. derfor brygger vi stadig efter de gam-
le metoder. 

Traditionelt håndværk – tager tid 
Vore produkter er alle brygget med den 
dybeste respekt for de naturlige proces-
ser, der ligger til grund for ølbrygning, 
f.eks. kold gæring og lagring ved 0 grader 
fra 7 uger og helt op til 2 år. Det er gam-
melt traditionelt håndværk uden industri-
processer og uden tilsætning af vand ved 
tapning.

Råvarer i rundhåndede mængder 
Til alle vore øl anvender vi kun malt af bedste 
kvalitet, ligesom verdens fineste og dyreste 
humle, den tjekkiske Saaz, anvendes til alle 
varianter. Saaz er i øvrigt, blandt øl kendere 
rundt om i verden, altid et tydeligt tegn på 
godt øl.

Det er derfor, du kan smage forskel!

Vi brygger det bedste øl
- til dig der kan smage forskel ...
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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.


