
Hjarbæks lokale blad 33. årgang. September 2022



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 vedr. »LokalSprøjten«
Redaktør/layout: Tina Rømer Strandvejen 68 20 26 40 11 tina@timedesign.dk
Annoncørkontakt: Jytte Serup Bavnevej 5 29 21 13 65 jserup9@gmail.com

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. november 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

Forsidefoto: Sommeren igennem er man blevet budt velkommen af denne flotte blomstergrøft ud for 
Helle og Kim – et flot syn til glæde for såvel insekter som homo sapiens. 

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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VM anno 2022

Så er det 45. VM for sjægte og andre 
smakker netop overstået. Det var en 
fantastisk weekend med det skøn-
neste sensommervejr og rigtig god 
opbakning fra aktive sejlere, borgere 
fra byen og udefra komne publikum. 

Der var 29 både meldt til start og 
både fredagens prolog og lørdagens 
kapsejladser forløb uden nævnevær-
dig dramatik. Der var en enkelt båd 
fra vore venner mod nord – nærmere 
beskrevet Norge, der deltog. Flere nye 
unge sejlere var at finde i bådene, så 
de grå hårpragter blandede sig med 
andre nuancer, hvilket giver håb for, at 
Sjægtelauget bliver ved med at have 
besætninger fremadrettet.

I år var konceptet for arrangementet 
lidt anderledes, da Hjarbæk Borger-
forening og Hjarbæk Sjægtelaug 
deltes om arbejdsopgaverne, udgifter 
og indtægter. Det forlyder, at det var 
en fornuftig og velfungerende aftale. 
Økonomien er endnu ikke gjort op, 
men mon ikke det hænger sammen i 
og med, at det gode vejr trak tørstige 
folk til ølvogn og Cafeen. 

Fredag aften var der fællesspisning på 
havnen og lørdag var rammerne sat 
for en god fest for såvel sejlere, hjar-
bukkere og andet godtfolk med højt 
humør og glade deltagere. 

Det er et stort arbejde at stable sådan 
et arrangement på benene, så Besty-
relsen vil her benytte lejligheden til at 
takke alle dem, der bidrog, på den ene 
eller anden måde, til at weekenden 
forløb så vellykket som den gjorde. 
 
 På Bestyrelsens vegne
 Helle

Fotos: Hjarbæk Sjægtelaug



Livsstilsbutik ved fjorden

Søndersiden 10 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup

4

Import og salg:
Tais Mogensen
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



Tør du komme på natløb til

Mørket sænker sig over byen i en tyk, klam tåge, 
og kun de modigste vover sig ud på denne 

skæbnesvangre aften. 
Tør DU vandre blandt nattens sjæle, så mød op på 

Stejlepladsen lørdag 29/10 kl. 19.30 og vær med til et 
uhyggeligt natløb, der vil fryse dit blod til is. 

Løbet er for alle, men nok ikke for de allermindste poder.
Da løbet kun arrangeres denne ene gang, håber vi at rigtig mange har lyst at være med 

– store børn, unge som voksne. Hjælp gerne med at sprede budskabet. 

Har du lyst til at være som statist eller hjælpe til som frembringer af heksebryg, 
indbagte tudsetunger eller andet, så send et skrål til Tina Rømer på 20 26 40 11.
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Alverdens 
Kunst 
i haverne 
2022
Patter på pind, piercede penisser, kongelige 
indkøbsnet, blotlagte hjerner og øjesten … joh, 
der var bestemt lidt for enhver smag i årets 
kunstudstilling.

Som altid bød kunstværkerne og vejret på lidt af 
hvert i løbet af de fjorten dage, men selv silende 
dagsregn afholdt ikke kunstinteresserede sjæle 
i at trave rundt i byen og kigge på kunst. Men 
der findes jo heller ikke dårligt vejr, kun dårlig 
påklædning ….

Som noget nyt var der arrangeret kunstcafé i 
Sejlklubbens lokaler i weekenderne – med 
servering af kaffe og hjemmebag.

Stor tak til kunstudvalget for jeres kæmpeind-
sats og for igen at have arrangeret en rigtig flot 
udstilling. Vi glæder os allerede til næste år!

De flotte skilte til KunstCafeen 
blev kreeret af Iben og Vilde.

Flotte – og behagelige – taburetter i keramik.
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Denne øjesten forlader ikke Hjarbæk, men forbliver på sin plads i stenvæggen hos Jesper og Gitte.

Kunsten blev betraget, beundret og diskuteret …
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Der var travlhed hos Lerklaskerne. Den arbejdende workshop og Lerklaskernes meget forskellige 
arbejder var et tilløbsstykke gennem hele udstillingsperioden.



9



• 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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Bemærk: Ændrede åbningstider
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OBS · OBS · OBS · OBS · OBS · OBS · OBS · OBS · OBS · OBS · OBS · OBS · OBS 

Vi vil gerne bede alle ejere af kanoer, joller, vogne mv., der ligger på Stejlepladsen, om at 
registrere sig inden den 1/10-22 til:  kim.wyrtz@gmail.com  eller  prebenorg@hotmail.com

Når registreringen er sket, bedes I sætte skilt med tydeligt navn og telefonnummer på båden. 
Sker det ikke, ser vi os desværre nødsaget til at fjerne den og køre den på Revas. 

På forhånd tak for hjælpen!

ENDELIG!
Så blev kommunens uskønne og 
vel nok mest udrangerede toilet-
skur omsider fjernet!

Det nye toilet bliver sat op i løbet
af september. Facaden bliver 
beklædt med grønt træ i stil med 
skurene på Stejlepladsen, og taget 
bliver et pyramidetag med tagpap. 
Det bliver helårsåbent og får handi-
captoilet. Der bliver lagt stenmel på 
stien, så den bliver kørestolsvenlig.

Udenfor toiletbygningen bliver 
der lavet et ’formidlingscenter’ 
med plancher og information om 
Hjarbæk, området eller andet alt 
efter, hvad udviklingsgruppen i 
fællesskab finder frem til. 
 /TR Foto: Lene Kaalund
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På toppen af byen –  allerøverst oppe 
ad Nørresiden bor Margit og Jens. 
De har den skønneste udsigt over 
byen og fjorden, og jeg skulle hilse og 
sige, at de nyder det til fulde! De købte 
huset i ’77 og gik i gang med en grun-
dig renovering, inden de flyttede herud 
fra Timianvej i Viborg, hvor de ellers 
lige havde gravet ud og bygget kælder 
i deres nye hus. 

0Parret er begge uddannede 
folkeskolelærere. Margit er opvokset i 
København og Jens i Viborg. De mød-
te hinanden i ’66 på Als og blev hurtigt 
enige om at blive gift. I denne sommer 
har de fejret 54-års bryllupsdag.

I ’94 blev Jens vinimportør ved siden 
af lærergerningen. Firmaet blev drevet 
fra parrets domicil i Hjarbæk. 

PORTR Æ T  A F  EN  HJA R BUK

Margit og Jens 
Dalsgaard 
–  e ndnu  e t  pa r  H j a r buk ke r
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Hjarbæk Vinhus drives nu af sønnen 
Jacob fra hans hjem på Sjælland.

Margit og Jens sluttede begge deres 
virke som folkeskolelærere fra Nordre 
Skole i Viborg, hvor de havde været i 
RIGTIG mange år. Faktisk blev det til 
40 år i den danske folkeskole for Jens’ 
vedkommende. Han sluttede i 2010. 
Margit stoppede i 2008, men tog lige 
nogle ekstra sæsoner med aftenskole-
undervisning af ordblinde hos LOF.

Da de kom til Hjarbæk, havde de to 
døtre (Rie og Nanna) med og se-
nere kom der to sønner til (Mikkel og 
Jacob). I dag kan de prale af at have 
8 børnebørn og derudover 2 bonus-
børnebørn. Margit fortæller, at hun og 
Jens forlangte, at børnene skulle lære 
at mestre et instrument, lære at lave 
mad og gøre rent. Det var forældrenes 

bidrag til børnenes dannelse videre i 
livet. Familien havde, under børnenes 
opvækst, ung pige i huset, for at få 
trådene til at hænge sammen.  

Gennem tiden har Jens varetaget et 
utal af bestyrelsesposter, heriblandt 
også i Hjarbæk Borgerforening. Margit 
blev hjemme og passede børnene.
For år tilbage var Jens aktiv sjæg-
tesejler med egen sjægt. Nu nøjes 
de begge med at betragte sjægtene 
på fjorden fra deres skønne læplads i 
haven.

Margit er aktiv i Hjarbæk Lerklasker- 
laug og har fået Jens til at lave et ler- 
værksted i kælderen. Margit syntes, at 
det er livsforlængende at bo i Hjarbæk. 
Jens supplerer; Det er godt at blive 
gammel – tænk på alternativet!
 /Helle



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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Skønne kvinder 
i Hjarbæk! 

Vi glæder os til at hygge med jer 
fredag den 7/10 fra kl. 16.30 

i kroens pavillon.
Nærmere info følger. 

Hold øje med Træet og Facebook!

Hvis nye deltagere gerne vil følges 
på vej, kommer vi forbi og henter jer :-)

Mange festlige hilsner fra 
Skåneærmerne

NB: 
Tilmelding på 

sms til Vivi 
på 20 43 01 54 

senest den 
23. september

Tøsefest 2022



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. november 2022

Hjarbæk  
Kalenderen 

Dato Arrangement 
1/10 Nu kører bussen, fra P-pladsen kl. 10 UDSAT TIL FORÅRET

1/10 Frist for registrering af joller m.m. på Stejlepladsen

7/10 Tøsefest i Pavillonen kl. 16.30

29/10 Halloween natløb

27/11 Juletræstænding på havnen kl. 16.30

5/12 Julebanko kl. 19.00

31/12 Nytårsgåtur kl. 13 + afskydning på havnen kl. 00.20

EF T ERÅ R  2022
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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.

BAVNEVEJ 9 ·  HJARBÆK ·  8831 LØGSTRUP ·  TLF. 21 72 68 67
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Julebanko

Juletræet på 
havnen tændes
Søndag den 27/11 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 
– og forhåbentlig en hel masse børn

Mandag den 5. december kl. 19.00
på Hjarbæk Kro

25 kr. pr. plade.
Gløgg og æbleskiver kan købes i pausen.

Arrangementet er for aktive og passive medlemmer 
samt deres børn og børnebørn.

Hilsen Borgerforeningen
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Fra hjertestarter-banden
Der var desværre ikke den store tilslutning til hjertestarter-arrangementet på 
brandstationen, men det blev gennemført alligevel.
Til venlig info er hjertestarteren på havnen udskiftet til en ny, frisk model.

Hjertestien
er opdateret med nye skilte, 
så de er synlige igen – og 
kan ses uanset fra hvilken 
vej, man kommer.

 Fotos: Lone Gad
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Hjarbæk kan også selv noget med kunst. 
Denne fine træstub står inde på skovstien på Nørresiden.



21

Stor tak til Hydraflex A/S,
som gør det muligt at trykke dette blad!

Busturen til Fur er udsat til foråret pga. manglende tilmeldinger. 
De, der har betalt, får selvfølgelig deres penge retur. KH. Jytte

Træet
På hjørnet af Hjarbæk-
vej og Strandvejen står 
vores gamle træ. 

Træet er ikke bare et 
træ, men også byens 
opslagstavle, hvor du 
bl.a. kan finde nyttig 
information, ekstra 
udgaver af Sprøjten, 
foldere om Hjarbæk, 
efterlysninger og 
fremlysninger og ind-
imellem også invitationer 
til sociale arrangementer. 

Så husk at kaste dit blik 
på træet – og brug det 
gerne, hvis du har no-
get, du vil dele med os.

 /Vivi



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

Stor tak til Sprøjtens annoncører,
som gør det muligt at lave dette blad!
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LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00



 
 
  

•	Mange	års	forskning	har	vist,	at	svampe	i	realiteten	er	nærmere	
 beslægtede med dyr end med planter.

•	Der	findes	omkring	1.5	millioner	svampe	på	verdensplan. 

•	I	Danmark	findes	der	over	6000	arter.

•	Svampe	optager	næring	igennem	cellevæggen	ved	hjælp	af	
 enzymer, der nedbryder komplekse organiske stoffer til mindre 
 letoptagelige dele.

•	Verdens	største,	levende	organisme	er	faktisk	en	honningsvamp	
 (Armillaria ostoyae) med en udbredelse på næsten 10 km2. Den er 
 fundet i Oregon, USA og menes at være ca. 2400 år gammel.
 Som de fleste svampe er hovedparten af svampen under jorden. 

•	Grøn	fluesvamp	er	globalt	set	den	svamp,	som	er	ansvarlig	for	de	
 fleste dødsfald. Halvdelen af hatten er nok til at slå et voksent men-
 neske ihjel. Svampen er forholdsvis almindelig fra august-oktober.
 … just saying!
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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 de heldige vindere:

Juniorsiden: Johanne, Strandvejen 10
Voksensiden:  Bente Jørgensen, Bavnevej 13

Den bedste farve i hele verden er den,
 der klæder dig.

– Coco Chanel
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Oprydningsdag
på stranden

Mel.: Jyden han æ stærk å sej

På så skjøn en junidaw
stranden skulle ‘skraldes aw’
Så vi renn så manne hen
for å gi wos sæl til kjenn.

Trillebør å grew å ryw’,
lu’e sand å ryw’ dem siv,
slå æ græs å rydde op.
Børen sto’ mæ så hyw en top.

Å kommunens store træ’r
lod sæ glådelig beskær’.
Mæ en motorsaw så stor,
grene fall nier te æ jubelkor.

Trawtor kom å så var det
ellers mæ å hænge we’.
U det strint mæ gren’ å blåd’
– tænk, sæl æ gammel, hullet båd.

Pludseli’ wi færdi bli’r,
øllen gli’er glåle nier.
Stranden stråler, gjør sæ te’.
Kom bar’ å bade, wem der we’.

MEN:
Oppe we’ kommunens mand
står en prøve med nå’ed wand.
Coli-tal æ himmelhyw,
tebaws i æ skaw mæ mi badetøw!
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OLE GAS 
   Kim Larsen kopi så du tror det er løgn

26

www.showbizz.dk  |  Så behøver du kun at søge ét sted  | 70 27 03 94

Samtaler og forløb
med afsæt i kreativitet,
kunst- og naturterapi

www.aabnerum.dk
Tlf. 29 11 84 11

Hjarbækvej 6 · 8831 Løgstrup
(indgang fra Søndersiden)

Åbne Rum
v/Elin Pausewang
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Nøhj … der var mange, der havde lagt vejen forbi Hjarbæk denne aften. 
Den danske midsommer viste sig fra sin absolut bedste side og præs-
terede en let brise fra sydøst, hvilket gjorde, at det var yderst behageligt 
og lunt at opholde sig ved fjorden. Der var mange, der benyttede sig 
af tilbuddet om at bage et snobrød og en pandekage over det lille 
børnebål, inden vores lokale kunstner fra Vorde fremsagde en rigtig fin 
båltale. 

Som sædvanligt blev midsommervisen sunget flerstemmigt og i forskel-
lige tempi. Det er der nu også noget sjovt og charmerende ved. Familien 
Norden stod for fremstilling af heks, som futtede af nøjagtigt som den 
skulle.
 /Helle

Skt. Hans 2022 i Hjarbæk



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 20/11, 
så er du med i lodtrækningen om en slikpose.

✁

JuniorSIDEN
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Kig godt efter og se, om du kan finde alle 10 fejl!

Der er .................................
flagermus gemt i bladet.

MUUUARHAHAH…
Uhyggen breder sig 
her i bladet, og flager-
musene flakser rundt 
omkring. Se, om du kan 
finde dem alle.



✁

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

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

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

Kom med dit bud og aflevér siden til Kvist, Strandvejen 4, inden 20/11, 
så er du med i lodtrækningen om lidt liflig vin.
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Voksensiden
Æslet
Læg tænstikkerne på følgende måde. 
Ryk nu én tændstik for at vende æslet.

Fisken
Læg tænstikkerne på følgende måde. 
Ryk tre tændstikker, så fisken vender den 
modsatte vej.

Kasserne
Læg tænstikkerne på følgende måde. 
Ryk to tændstikker, så der ikke er 5, 
men 4 kasser tilbage. Kasserne må 
ikke overlappe hinanden, og der må 
ikke være løse ender.

Psst … hvis du giver helt fortabt, så se løsningen andetsteds i bladet.



- 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.


