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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
Hjarbæk Borgerforening driver bl.a. Sprøjten, www.hjarbaek.dk og FB-gruppen ’Det sker i Hjarbæk’.

Medlemsskab af Hjarbæk Borgerforening
Ønsker du at være medlem af Hjarbæk Borgerforening, gælder nedenstående priser.
Medlemsskabet er gyldigt fra januar til december, og indbetales 1 gang årligt.

For husstande i Hjarbæk by: Kr. 300,- årligt. Enlige/seniorer i Hjarbæk by: Kr. 150,- årligt.
Medlemsskabet giver fuld adgang til foreningens arrangementer, mulighed for bestyrelsesarbejde samt 
stemmeret ved generalforsamlingen. 

Bor du ikke i selve Hjarbæk by, kan du i stedet vælge passivt medlemsskab/støttemedlemsskab. 
Husstande: Kr. 300,- årligt. Enlige/seniorer: Kr. 150,- årligt.
Dette medlemsskab er for sommerhuse og andre, som ønsker at støtte foreningen eller Sprøjten.
Medlemsskabet giver fuld adgang til foreningens arrangementer, men ikke til bestyrelsesarbejde eller 
stemmeret ved generalforsamlingen. 

Du er også meget velkommen til at støtte foreningen med en donation.

Beløbet overføres til Hjarbæk Borgerforenings konto eller via mobilepay. 
Husk navn og adresse på indbetalingen!
Nordea: 9255-0727 503 978
Mobilepay: 28 738 eller scan QR-koden

Redaktion vedr. »Sprøjten«
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. februar 2023.

Hjarbæk Sprøjten udkommer 4 gange årligt i et oplag på 400 stk og husstandsomdeles af frivillige borgere i Hjarbæk 
og Vorde samt sommerhusområderne „Fuglebakken“, Strandhaverne, Gormendal og Fjorddalen.

Web-redaktør:
Webmaster: Tina Rømer Strandvejen 68 20 26 40 11 tina@timedesign.dk
Medhjælper ønskes (gerne med lidt kendskab til Wordpress)

Forsidefoto: Det er da godt, at bådene er kommet på land, for den hårde østenvind 
i den seneste tid har snart presset vandet helt ud af fjorden. Foto: Bent Kohls.
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Udlejning af Borgerforeningens telt
Borgerforeningens telt (ca. 5 × 8 m) kan udlejes til foreningens medlemmer.
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.

Indkaldelse til 

GENERALFORSAMLING
i Hjarbæk Borgerforening

tirsdag den 21/2 2022 kl. 19.00
i Sejlklubbens lokaler 

                  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 Helle og Jytte. Helle modtager ikke 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
indsendes til Helle Brandhøj Würtz: 

helle.wyrtz@gmail.com senest 1. februar 2022
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Livsstilsbutik ved fjorden

Søndersiden 10 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup

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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HJARBÆK BORGERFORENING
Kontingentindbetaling 2023 
Ønsker du at være medlem af Hjarbæk Borgerforening, gælder nedenstående priser.
Medlemsskabet er gyldigt fra januar til december, og indbetales 1 gang årligt.

For husstande i Hjarbæk by: Kr. 300,- årligt. Enlige/seniorer i Hjarbæk by: Kr. 150,- årligt.
Medlemsskabet giver fuld adgang til foreningens arrangementer, mulighed for bestyrelsesarbejde 
samt stemmeret ved foreningens generalforsamlinger. 

Bor du ikke i selve Hjarbæk by, kan du i stedet vælge passivt medlemsskab/støttemedlemsskab. 
Husstande: Kr. 300,- årligt. Enlige/seniorer: Kr. 150,- årligt.
Dette medlemsskab er for sommerhuse og andre, som ønsker at støtte foreningen eller Sprøjten.
Medlemsskabet giver fuld adgang til foreningens arrangementer, men ikke til bestyrelsesarbejde 
eller stemmeret ved foreningens generalforsamlinger. 

Du er også meget velkommen til at støtte foreningen med en frivillig donation.

Beløbet overføres til Hjarbæk Borgerforenings konto 
eller via mobilepay. 
Nordea konto-nr: 9255-0727 503 978
Mobilepay: 28 738 eller scan QR-koden

Husk navn og adresse på indbetalingen!

Fastelavn 2023
Hjarbæk Borgerforeningen inviterer byens udklædte børn og børnebørn 

med forældre og bedsteforældre til tøndeslagning, hygge og fastelavnsboller

Søndag d. 19. februar kl. 14.00 
i Helle og Kims lade på Hjarbækvej 16.

Deltagerpris 25 kr. pr. voksen – børn deltager gratis.
Medbring selv krus til kakao.

Tilmelding til Jytte på 29211365 senest fredag d. 10. februar 2023.

Vi ses!

Betal nu 
– inden du

glemmer det!



Sæt allerede nu X i kalenderen 

LOKALT KUNST- 

OG TØJMARKED 

I HJARBÆK

Lørdag 4. marts 

kl. 11 - 15

Vi afholder marked i Sejlklubbens lokaler, hvor du kan sælge – 
og købe lokal kunst, tøj (af god kvalitet) og andre spændende 
produkter. Du får mulighed for at tale med dine gode medborgere 
i Hjarbæk, alt i mens I nyder et glas vin/kaffe og glædes over et 
godt køb.

For tilmelding til udstilling af det, du vil sælge, skriv til Lone på 
sms 2259 6307. Det koster 50 kr. for en stand. Tilmeld dig en 
stand allerede nu, da der er begrænset plads. Seneste tilmelding 
er den 1. februar.

Skulle der være en troubadour i byen, som har lyst til at spille lidt 
musik på dagen for at understøtte den gode stemning, vil det 
være særdeles velkomment!

Vi glæder os til at se så mange som muligt!

De bedste hilsner fra Lone, Hjarbækvej 37
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NYTÅRS-
GÅTUREN 
2022
Kom og vær med til denne hyggelige, 
fantastiske og stærkt vanedannende 
nytårstradition! 

Vi mødes ved Træet den 31/12 kl. 13.00, og går den  
lige vej til Vorde. 

Næsten! 

For selvfølgelig kan man ikke have en nytårsgåtur  
uden sving!

Så: Tag lidt at varme næse på med i lommen eller ryg-
sækken til svingene undervejs. Foderbrættet ledsager 
os på ruten med fadøl ad libitum. Pølserne serveres i 
Vorde hos Jesper og Pia, hvor de som altid står klar med 
deres lækre glühwein og store gæstfrihed. 

Tag hele familien, store og små, med på årets skønneste 
og sidste gåtur, hvor vi får snakket og grinet på kryds og 
tværs, hilst på nye og gamle og ønsket hverandre godt 
nytår. Turens længde afstemmes efter vejrforholdene, 
men det tilrådes at klæde sig på efter vejret. Ruten er 
klapvognsvenlig. Husk at jeres udenbys nytårsgæster 
også er meget velkomne på turen. Turen slutter ved 
Ølsevognen i Jyttes indkørsel.

Arrangementet er gratis, men flere gode borgere har 
spyttet i kassen til fadøl og pølser, så vi undgår bruger-
betaling. Tak til Borgerforeningen, Rahbek og Guldbrøn, 
Butik Fjord, Zacho & Co samt Søren Schou. 

Ønsker du at bidrage med en frivillig donation kan dette 
ske på dagen på Borgerforeningens mobilepay.

7



• 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

Bemærk: Ændrede åbningstider
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STAT US PÅ AR BEJ DE T M ED 
R E ALIS ER I NGS PL AN EN / BORGER PL AN EN

Så har der igen været statusmøde i Udviklingsgruppen. 
Tingene skrider fremad, selvom Kystdirektoratet ikke 
helt er den medspiller, vi ønskede os.

Status på projekterne er nu:

Stien mod nord
Vi har fået en tilbagemelding fra Kystdirektoratet, der 
ikke tillader etablering af boardwalk eller udlægning af 
nye belægninger på strækningen langs fjorden. Dog 
kan der være en mulighed for etablering af spang på 
udvalgte strækninger på max 3-4 meter samt en min-
dre terrænregulering og udvidelse af den eksisterende 
trædesti ved beskæring af eksisterende beplantning. 
Der må også laves skiltning, der passer ind i området 
(wayfinding på nydansk).

Vi arbejder derfor videre med at lave en ansøgning om 
at lave et antal spange og naturstier fremfor en mere 
færdig sti. Der er som bekendt en del sagsbehandlings-
tid ved kystdirektoratet,  så derfor ved vi ikke, hvornår 
vi går i gang. 

Fritlægning af vandløb og leg på Stejlepladsen
Vi har godkendt et opdateret forslag til åbning af bæk-
ken og etablering af miljø omkring vandløbet. Det opda-
terede forslag tager hensyn til, at bækken ligger dybere 
end først antaget og derfor kræver et skråningsanlæg 
på begge sider. Fritlægningen starter først 3-4 meter 
fra P-pladsen af hensyn til de nuværende kloakrør og 
pumpestation, men det samtidigt at man kan få en 
bådtrailer forbi. Arbejdet kommer i gang i vinteren/det 
tidlige forår, når der er styr på, om rørføringen fra kroen 
ud til fritlægningen skal ændres samtidig.

Udsigtstrappe på havnen
Det hedder nu et udsigtsmøbel!  Fordi det er meget 
lettere at få tilladelse til  et ”møbel” end det er at få 
tilladelse til at bygge en mole om. Møblet består af 
betontrin ned mod vandet mod vest og på den øverste 
del også et hårdttræsmøbel, der stikker op i samme 
højde som de nuværende bænke. 

Vi bruger nogle af pengene, der ellers var afsat til 
boardwalk på nordstien til at få lavet et lidt større mø-
bel, og arbejdet kommer i gang i foråret, så det med lidt 
held kan være på plads i sommeren 2023. Der vil stort 
set være det samme asfaltareal på den yderste mole 
som nu, så der stadig kan vendes biler og søsættes 
både fra mobilkraner.

Toiletbygningen på havnen
Den er på plads og i brug, i disse uger etableres 
belægning rundt omkring den. Til forskel for den gamle, 
vil denne være åben året rundt og vedligeholdes af 
kommunen.

Formidling
Vi har nedsat en undergruppe, der nu skal komme 
med forslag til opslag og skiltning i hele området, så 
gæster kan finde ud af, hvor de er, hvor er stierne og 
lære historierne om fjord, by og de både, der sejler på 
den. Gruppen sammensættes af folk fra by, sjægtelaug 
og sejlklub.

Så der sker noget. I kan allerede bruge toiletbygningen 
nu, og med lidt held er fritlægning af bæk på Stejle-
pladsen og det nye siddemøbel på ydermolen klar til 
sommeren 2023!

På følgegruppens vegne; 
Niels Rahbek
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Der er mange, der hedder Søren i Hjarbæk. 
Denne gang er det Søren Christian Jensen – altså 
Gretes Søren, der fortæller. ”Jeg har jo altid kendt 
Grete”, siger Søren. Hun kom til Løgstrup Skole 
fra Sparkær Skole i ’71 – og hun og Søren blev 
kærester. Søren startede på den spritnye Central 
skole i Løgstrup, der stod klar i ’61, netop som 
Søren skulle begynde i skole. Han selv er fra ’54 
og har boet hele livet i Hjarbæk med undtagelse 
af et enkelt års tid, hvor han og Grete boede til leje 
i Viborg. 

Efter ”Realen” kom Søren i lære på lageret hos 
Ford i Viborg. Flere reservedelslagre i Viborg har 
haft fornøjelsen af ham i kortere eller længere 
perioder. I Naturgas Midt/Nords spæde opstart fik 
Søren job på lageret, og han var der i 34 år, til han 
trak sig fra arbejdsmarkedet i februar ’19. Oftest 
var transportmidlet til og fra job; cyklen.

Sørens slægt går langt tilbage i historien i Hjarbæk. 
Stadig kan familien mønstre yderligere to af 
Sørens søskende i byen: Hanne i det nybyggede 
hus på Søren og Gretes mark på Hjarbækvej, og 
så Preben lidt længere henne ad vejen. Næste 
generation har allerede erklæret, at han kommer 
hjem til Hjarbæk og overtager huset: Barnebarnet 
August, der er født, opvokset og bosiddende i 
København, har tabt sit hjerte til byen og er på 
besøg så ofte som det overhovedet er muligt. 

I Sørens barndom var der ofte mange grene af 
familier i byen. Der var tradition for, at generation-
erne blev i nærheden af fødehjemmet, så byen 
talte ofte både tanter, onkler, fætre og kusiner.
Søren er søn af Hjarbæks sidste havnefoged. 
Familien boede i Lisbeths hus på Bavnevej (Bed 
and Breakfast) Meget af tiden blev dog brugt på 
havnen, rundt i byen og på gårdene, hvor han gik 
til hånde. Søren husker kun, at han var indenfor, 
når han skulle spise og sove. Han mindes ikke, at 
han havde legetøj, men savnede det heller ikke. 
Det var jo ens for alle og der var altid noget at 
beskæftige sig med. I ’60-erne var der 7-8 aktive 
gårde/husmandssteder i Hjarbæk. Husene var 
meget mere simple, end de fremstår i dag. Byens 
beboer behøvede sjældent at bevæge sig væk 
fra byen, da der var det, som man skulle bruge 
i byen. De fleste havde arbejde i byen og på 
fjorden. Søren var ofte med sin far på fjorden for 
at fiske. Hans fars job var også at lodse fragt-
skibene gennem fjorden fra Lynderup Hage og 
ind i havnen. Når det var muligt, var Søren med. 
Han husker det som lidt af et eventyr med alle 
de spændende folk fra skibene, der også ofte 
besøgte havnefogedhjemmet.

Efterhånden blev stranden i Hjarbæk noget 
af trækplaster. Der kom virkelig mange folk til 
stranden i ’50 og ’60-erne. Der var gang i iskiosk-
erne både på stranden og på havnen.

Søren
–  e n d n u  e n  H j a r b u k
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Underetagen på Hjarbækvej nr. 19 blev ledig 
og Søren og Grete flyttede ind i lejligheden i 
midt ’70-erne. Sønnen Klaus kom til verden, 
mens de boede der. Parret drømte om at 
bygge eget hus. Det lykkedes at få fat i en 
grund og de rette tilladelser og i ’77 begyndte 
parret at bygge huset på Hjarbækvej 23 (Eva 
og Gerts hus) De flyttede ind i ’78. Sønnerne 
Troels (bor nu i Singapore) og Thomas (Bor nu 
i Århus) blev føjet til familien.
Søren byggede meget af huset selv med 
hjælp fra venner og familie. I ’91 købte famil-
ien gården på Hjarbækvej 18 med tilhørende 
25 tdl. En del af udbygningerne var i så dårlig 
stand at de blev fjernet. I december ’09 
brændte fyrrummet og en del af laden på gr-
und af et stoker fyr. Dette blev efterfølgende 
startskuddet til den helt store ombygning af 
grundens bygninger.

Søren har været en del af Hjarbæk Sjægte-
laug siden det hele begyndte omkring ’77. 
Han og Grete har sjægten Gotfred og er en 
del af rederiet omkring Brødrene. Derudover 
består flåden også af en anden motorbåd, 
en fiskerjolle og så det løse …I ’19 blev 
Kattegatbåden Svalen solgt efter at  havde 
prydet Hjarbæk havn gennem 22 år. I disse 
år forvandlede Svalen sig fra at være et vrag 
til et flot renoveret skib takket være de gode 
folk fra byen – heriblandt Søren og Grete – 
der også var med i dette rederi. Erfaringerne 
fra Svalen bruger Søren til at hjælpe til med 
Limfjordsmuseets flåde i Løgstør. 

Familien har sommerhus på Fur, som de er i 
gang med at renovere.

/Helle

i Sejlklubben for Borgerforeningens medlemmer 
FREDAG DEN 20/1 KL 18.
Hold øje med Facebook og Træet for nærmere info.
Tilmelding til Margit på 42198627 senest den 6/1.
Køkkenholdet glæder sig max til at se jer!

Fællesspisning

Kirsten & Jan
Margit & Brian 
Ulla & Christoph
Henrik & Vivi
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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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Lørdag d. 22. april kører vi en tur til Fur
DAGENS PROGRAM:
Kl. 10.00: Bussen kører fra p-pladsen ved Hjarbæk Kro.

Kl. 12.00: Rundvisning på Fur Bryghus.
 Rundvisningen tager cirka 75 minutter. Vi kommer rundt i hele bygningen, fra stuen, 
 til maltlageret på 2. sal, og selvfølgelig også ned i bryggeriet, hvor produktionen af øllet 
 foregår. Inkluderet i rundvisningen er 2 × 0,2 liter øl pr. person.

Kl. 14.00: Guidet rundtur på Fur
 Museumsinspektør John Bertelsen tager med i bussen, og fortæller om alt det, man ser 
 – og mere til. John er blind, men formår på fremragende vis at få andre til at åbne øjnene,  
 når han viser rundt på øen.

Aftensmad: Hvor vi skal spise aftensmaden, er indtil videre en overraskelse.

Turen koster 400,- kr. pr. person, følgende er inkluderet i prisen:
 • Bus fra Hjarbæk til Fur samt retur til Hjarbæk
 • Sandwich til frokost
 • Rundvisning på Fur Bryghus inkl. 2 × 0,2 liter øl
 • Guidet rundtur på Fur (Fur fra den "blinde vinkel")
 • Aftensmad 

Medbring selv div. drikkevarer til turen.

Busturen er for medlemmer af Hjarbæk Borgerforening.
Der er plads til max. 54 personer i bussen. 
Hvis der kommer færre end 30 tilmeldinger, aflyses turen.
Tilmelding til Jytte, Bavnevej 5, Hjarbæk, tlf. 29211365. 
Tilmeldingsfrist er senest tirsdag d. 14. marts 2023.
Når tilmeldingen er bekræftet af mig, må du/I gerne putte en kuvert i min postkasse, 
der indeholder 400 kr. pr. person samt navn og tlf.nr. på de tilmeldte.

S Å  KØ R E R  B U S S E N  I G E N
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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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Deadline for næste blad: 20. december 2022

Hjarbæk  
Kalenderen 

Dato Arrangement 
27/11 Juletræet på havnen tændes, kl.16.30. Medbring eget krus.

5/12 Julebanko på Kroen kl. 19.00

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

20/1 Fællesspisning kl. 18 i Sejlklubben

19/2 Fastelavn / tøndeslagning hos Helle og Kim kl. 14

4/3 Kunst- og Tøjmarked i Sejlklubben kl. 11-15

22/4 Bussen kører til Fur, afgang fra p-pladsen på havnen kl. 10

Vinteren 22/23

Efteråret har været 
usædvanligt mildt i 
år, og Karin Jensen 
fangede denne lille 
kådhed med forårs-
fornemmelser.
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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.

ZONETERAPEUT
Rikke Rømer

Jeg har indrettet kliniklokale i min lille lejlighed i Skive, 
hvor jeg lige nu tilbyder elevbehandlinger.

Min klinik danner rammen om et trygt og fortroligt 
rum, hvor der er plads til dig og det, du kommer med.

Jeg tilbyder pt. følgende behandlinger:
• Zoneterapi
• Øreakupunktur
• Meridianbehandlinger

Du kan kontakte mig via min facebookside 
‘Zoneterapeut Rikke Rømer’ , hvor du også kan 
læse mere.

Christiansgade 10, st.tv, 7800 Skive · Mobil: 51 86 66 44 · Mail: rikkezoneterapi@gmail.com
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Julebanko
Mandag den 5. december kl. 19.00

på Hjarbæk Kro
25 kr. pr. plade.

Gløgg og æbleskiver kan købes i pausen.

Arrangementet er for medlemmer af 
Hjarbæk Borgerforening 

samt deres børn og børnebørn

Sprøjten Sprøjten 
ønsker vore ønsker vore 

læsere læsere 
en god jul og en god jul og 

godt nytårgodt nytår

Kæmpe stor TAK til bypedellerne og alle, som gennem året har fået det hele til at 
lykkes. Ved fælles hjælp udretter vi rigtig meget, som alle nyder godt af! Med fare 
for at glemme nogle, er der hermed (igen) stor tak for kagebagning, græsslåning, 
maling, for fotos og skrivning til Sprøjten, præmiehåndtering og trofast omdeling, 
nytårskrudtsoprydning, julebankoopråber og gevinstfremskaffelse, nytårs-
gåtursplanlægning, krudtindkøb og -afskydning, pølsevendere og fadøls-
skænkere, hjertestartertilsyn, fællesbespisere, Stejlepladsoprydning og strand-
vaskning, teltsjak, følgegruppemøderi, juletræsop- og nedtagning, selveste jule-
manden og hans team! Sidst, men ikke mindst også kæmpe stor TAK til besty-
relsen for jeres store og vedholdende indsats. I gør det aldeles fremragende!
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Vi fortsætter traditionen med fælles indkøb af nytårsfyrværkeri. Der købes kvalitets-
fyrværkeri for det indsamlede beløb, og fru Olsen futter det hele af på betryggende vis. 

Det kæmpe nytårsbrag vil ske kl. 00:20, så alle kan nå at få overtøjet på 
og komme på havnen, efter at have skålet til Rådhusklokkerne.

Praktisk info
Betaling på Mobilepay: Box 36406 (Vigtigt: Husk at skrive Box foran 36406). 
Alternativt afleveres kontanter i postkassen på Hjarbækvej 33 hos Gitte Bak.
Mærk betalingen med ’Fyrværkeri’.
Valgfrit beløb, dog minimum 50 kr. Sidste indbetalingsdag er den 20. december.
 
Forbindtligst,
Krudtuglerne Gitte Bak og Kurt Herløv

Fælles indkøb og afskydning 
af nytårsfyrværkeri



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

Nye i Byen
Mange års Wannabeers i Hjarbæk!
SÅ BLØW’ET TE’ NØJ … Endelig kom de hjem til 
os i Hjarbæk!STORT VELKOMMEN TIL HERTA & 
VILLY.

Herta & Villy kommer fra Kirkebæk, hvor de hen-
holdsvis har boet 25 og 30 år.

Villy er selvstændig med sin Vognmands- og 
Smedeforretning – fra tanke til handling. Herta 
har været selvstændig møbelpolstrer i Kirkebæk, 
og er nu frivillig på Løgstrup Skole samt frivillig 
hos Blå Kors, hvor hun holder orden!

Villy kører offroad og har lige besøgt Nordkap 
sammen med 3 andre ’drenge’. Udover offroad 
har Villy mange hobbys, bl.a. jagt og fiskeri. 
Desuden er han rigtig god i et køkken. 

Herta har mange hobbys indenfor div. håndar-
bejdsfag b.la. syning og broderi. Desuden er hun 
rigtig god både med et brækjern og en skrue-
maskine. Herta går til broderi på Skals Hånd-
arbejdes skole.

Herta & Villy er to kreative, produktive og idérige 
mennesker … Kort fortalt, så ka’ de nøj mæ djer 
hænder! De vil makke – og de KA’ makke. Der er 
oftest gang i en masse projekter … det nyeste 
projekt er Bavnevej 9, hvor de er ved at indrette 
deres nye hjem.

Oprindeligt kommer Herta fra Nr. Rind (Maskin-
station). Villy kommer fra Kokholm … deraf 
kommer sikkert den gode kok samt kærligheden 
til Hancock!

Herta & Villy er rigtig glade for endelig at bo i 
Hjarbæk. De er begge to sociale mennesker, der 
elsker Hjarbæk og dennes fællesskab samt fan-
tastiske netværk ….. Der er altid ’en’ at tale med.
De glæder sig til at det bliver sommer, hvor de 
rigtig vil nyde at sejle mange ture med Tante H.
 /Jytte
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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

Stor tak til Sprøjtens annoncører,
som gør det muligt at lave dette blad!

LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00
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• Rensdyrene, der trækker julemandens slæde hedder Springer, Danser, Smukke, 
 Konge, Komet, Amor, Torden, Lyn og så Rudolf.

• På Charles Dickens tid – og helt tilbage til Washington Irving – var det en juletradition 
 at fortælle spøgelseshistorier til hinanden.

• Julen er hjerternes fest: En af de mest berømte episoder fra Første Verdenskrig 
 fandt sted over julen i 1914. Her blev der holdt en række uofficielle våbenhviler 
 mellem britiske og tyske soldater. Mænd forlod deres skyttegrave og trådte ind i 
 „Ingenmandsland“ for at udveksle mad, gaver og endda fanger. 

• Hvis du tror, at „Xmas“ er en moderne eller ligefrem „popsmart“ måde at skrive jul 
 på, så kan du godt tro om igen. Det første bogstav i det græske ord for Kristus er „chi“, 
 og det græske symbol for chi ligner til forveksling et romersk „X“. At skive „Xmas“ er 
 derfor en gammel praksis – næsten lige så gammel som julen selv.

• Omkring to tredjedele af alle mennesker lægger hovedet på skrå til højre, når de 
 kysser.

• Og så lige én til at gå på juleferie på: De to højeste IQ scorer, der nogensinde er 
 blevet rapporteret, har været to kvinders … si’r det bare!

Hvis man er stille for længe, så visner tungen.

– Pippi Langstrømpe

VINDERE FRA SIDSTE BLAD: 
Der var ingen afleverede besvarelser, så dermed ingen vindere denne gang! 
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OLE GAS 
   Kim Larsen kopi så du tror det er løgn

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

2172 6867
TELEFO N2172 6867

TELEFO N

BAVNEVEJ 9 ·  HJARBÆK ·  8831 LØGSTRUP ·  TLF. 21 72 68 67
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Ja, selvfølgelig skulle jeg da med på en hyggelig-
uhyggelig Halloween-gåtur.

Vi startede med at blive ”indskrevet” – dvs. vi 
fik en meget udførlig beretning om, hvordan 
en epidemi havde bredt sig i Hjarbæk, og hvis 
ikke vi fandt en modgift, ville alle risikere at dø … 
Det lagde jo ligesom et vist pres på én til at stå 
igennem turens strabadser og de uhyrligheder, 
der viste sig undervejs. Det var mange poster og 
på hver post skulle man finde et bogstav, som til 
sidst skulle sættes sammen for at finde modgif-
ten/skatten.

Der var lig med tarmene (medisterpølse) væl-
tende ud af maven. Spøgelser og hekse forskel-
lige steder, der råbte ad én, krævede løsesum 
eller sprang ud fra træerne, så hjertet fik sig en 

galoptur. Der var vinduer pyntet med bla. legems-
dele i formaldehyd og andet ”godt”. – Så, ned til 
færgemanden på stranden, øv, han vil have guld, 
– så tilbage til heksen igen og franarre hende det 
guld, man lige havde afleveret, og tiltusket sig ved 
en tidligere heks. Selv de mest hærdede og ikke 

mørkeræd fik sig en ordentlig forskrækkelse flere 
steder. Værst af alt (kunne også høres på skri-
gene) var det lille sorte hus henne ved stranden. 
Der var så mange, finurlige, sjove, uhyggelige 
oplevelser undervejs, såsom klamme grødgryder 
du skulle have hænderne ned i, gravsteder med 
legemsdele stikkende op, hængende spøgelser 
mm. Skal der filmes flere ”Pirats of Caribbean” 
film, så kan de filme dødemands-scenerne her i 
Hjarbæk og med aktørerne herfra.

Nå, puha – vi kom helskinnet igennem, løste 
gåden og fandt skatten. Det blev belønnet med 
kaffe og kage og noget lidt stærkere til at dulme 
sindet med, for de som havde brug for det.
Hold da op, hvor var det uhyggeligt og sjovt og 
fantasifuldt – og et helt fantastisk arbejde som 
ide-gruppen havde lavet. Det vil være noget af 
en opgave, hvis nogen i fremtiden vil lave noget 
lignende.
 /Anja

I HJARBÆK
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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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N
avn: ...............................................................................................................................................

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

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

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12, 
så er du m

ed i lodtræ
kningen om

 en slikpose.

✁

JJuunniioorrSIDEN
Tegn fra prik til prik og se, 
hvad der gemmer sig i tegningen.
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✁

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

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

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

Sæt kryds ved de rigtige svar og aflevér siden til Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12, 
så er du med i lodtrækningen om lidt liflig vin til jul.

Voksensiden
Nu ska’ vi quizze, ja vi ska’!

Sangen „Last Christmas“ havde jubilæum tilbage i 2014. 
Hvor mange års jubilæum kunne sangen fejre?

1 20 år
25 år

30 år

I hvilken dansk julekalender revner Antons bukser?
6 Jullerup

Færgeby

Anne & LotteKirkebakke-
Boligby

Hvornår blev Disneys Juleshow sendt på dansk TV 
for første gang?

2 1981
1967

1975

Hvornår blev „The Julekalender“ sendt første gang?
3 1990

1991
1993

Hvad hedder hunden i „The Julekalender“?
4 Frede

Kvik
Emil

Hvem er Lucia skytshelgen for?
5 De blinde

De mørkeræde
De kristne
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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 ...

27



JULEFROKOST PÅ HJARBÆK KRO 2022
Serveres i weekenderne: 25-26/11, 2-4/12, 9-11/12, 16-18/12 eller som take-away

Nytårsmenu
Nu kan du bestille 
årets nytårs-takeaway
Se vores bud på den lækreste nytårsmenu 2022 
på www.hjarbaekkro.dk/nytaar


