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Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse 
Borgmester: Kaj-Lykke Larsen Bavnevej 13 20 19 60 93 kaj-lykke@live.dk
Sekretær: Yvonne Kohls Søndersiden 3 28 68 26 19 yvonne@kohls.nu
Kasserer: Karl Tholstrup Søndersiden 10 29 11 88 62 karltholstrup@gmail.com
Medlem: Lars Norden Bavnevej 10 40 19 48 63 famnorden@email.dk
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, dog fraset 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. 

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

Indlæg til bladet mailes til et medlem af bestyrelsen.
Indlæg modtages helst elektronisk i word-fil eller lign. 

Næste deadline: 20. maj 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

Forsidefoto: Sidst i februar var der flere aftener, hvor man kunne se nordlys med det blotte øje, og rigtig godt gennem 
et kamera eller mobil. Forsidefoto er fra 27. februar. Foto: Mette Rømer.
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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.
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Busturen til Fur lørdag d. 22. april aflyses 
pga. datosammenfald med søsætningen.

Bestyrelsen
Velkommen til de to nye i bestyrelsen, som har konstitueret sig således:

Kaj-Lykke: Formand 
Yvonne: Sekretær
Karl:  Kasserer
Lars: Bestyrelsesmedlem
Vivi: Bestyrelsesmedlem

A F LY S N I N G!



Livsstilsbutik ved fjorden

Søndersiden 10 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup

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

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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I år er det 10. gang, vi afholder kunstudstilling i 
Hjarbæk, og vi er igen helt overvældet over, hvor 
mange, der gerne vil stille deres have til rådighed. 

Årets udstilling finder sted i ikke mindre end 33 
haver – med 37 udstillende kunstnere. Det bety-
der også, at ruten rundt i byen er blevet udvidet, 
fra Nørresiden hen ad Kirkestien og ned mellem 
sommerhusene på Strandvejen.

Vi har valgt at give årets udstilling temaet: 
Blomstrende liv, og vi glæder os til at se, hvordan 
kunstnerne tage temaet under behandling. 
Johnny Haugaard, også kendt som blomster-
manden, skal f.eks. udstille i Bente og Kaj Lykkes 
have, og desuden har han lovet at holde årets 
åbningstale. Men I kan også glæde jer til at møde 
alverdens kunst og kunstnere, bl.a. fra Burkina 
Faso, Fyn og Fur og flere kunstnere her fra byen. 
På Hjarbæks hjemmeside kan I få et sneak peak 
på de deltagende kunstnere. 

Lige nu er vi i gang med den sidste planlægning. 
F.eks. kigger vi på blomsterfrø, som vil blomstre 
i juli og august. Vores plan er at dele blomsterfrø 
ud til alle jer i Hjarbæk by, som har lyst til at så 

blomster i bede, potter og krukker og dermed 
understøtte udstillingens tema. Der kommer 
mere information om blomsterfrø på Træet og 
Facebook. Desuden arbejder vi på at få arran-
geret musikalske indslag, Artist talks, café og 
workshops. 

Heldigvis er udvalget vokset, så vi er mange til at 
løfte opgaverne. Udvalget består af Kurt Herløv, 
Orla Mortensen, Arne Jensen, Hannah Remme, 
Ulla Wang, Ketty Kamstrup, Karin Freundlich, 
Tina Lorenzen, Elin Pausewang og Margit Gade. 
Desuden har vi lokket journalist Britta Kristian-
sen fra Knudby til at være vores skribent. Hun vil 
hjælpe os med at skrive pressemeddelelser og 
artikler. 

Udstillingen åbner lørdag d. 22. juli, og vi afholder 
fernisering på stejlepladsen fra kl. 10. Her vil 
Sand & Harbo underholde med deres forrygende 
musik og kl. 11.00 holdes åbningstalen. Udstil-
lingen løber til og med lørdag d. 5. august og har 
åben hver dag fra 10 til 17.

Med hilsner fra udvalget

fejrer 10 års julilæum
Arrangør: Hjarbæk Borgerforening Katalog: kr.30

Udstillingens tema: Blomstrende liv

Åbne haver · dagligt kl.10-17 

* 10 ÅRS JUBILÆUMSUDSTILLING *

22.juli
til
5.august
2023
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Referat af Hjarbæk Borgerforenings 
generalforsamling d. 21.2 2023
Borgmester Kaj-Lykke byder velkommen. 
40 medlemmer er mødt op.
Foreningen byder på både røde og grønne 
sodavand – og endda en øl.

•	 Valg	af	dirigent:	Niels	Rahbek.
•	 Skriftfører:	Helle	Brandhøj	Würtz.
•	 Formandens	beretning:	
 Borgmesteren takker den øvrige bestyrelse for 
 godt og konstruktivt samarbejde. 
 Der har været 5 fysiske bestyrelsesmøder 
 siden april 2022. Der er et effektivt bypedel
 system i Hjarbæk, der gør det muligt at 
 opretholde et højt aktivitetsniveau i byen. 
 Der er afholdt 15 arrangementer i løbet af året. 
 Velkommen til nye medlemmer. Der er frem-
 gang i medlemstallet af Hjarbæk 
 Borgerforening.
•	 Karl	Tholstrup	fremlægger	regnskabet	for	
 foreningen. Det ser rigtig fornuftigt ud. Der er 
 en sund økonomi.
•	 Valg	til	bestyrelsen:	Jytte	og	Helle	træder	ud.	
 Lars Norden og Yvonne Kohls vælges ind. 
 Revisor/ revisorsuppleant og bestyrelses-
 suppleant henholdsvis Erling Hansen og 
 Jesper Bak modtog genvalg.
•	 Arne	fortæller	om	Alverdens	Kunst	i	Haverne.	
 Der er 33 haver med i år, der er det 10. år med 
 kunst. Der deltager flere internationale kunst-
 nere. Udstillingerne slutter en dag tidligere i år. 
 Der bliver igen en kunstcafé i Sejlklubben. 
•	 Niels	Rahbek	fortæller	om	udviklingsplanen.	
 Stejleplads projektet går i gang til sommer 
 2023. Moleprojektet med siddemøbel/trappe 
 bliver sat i gang omkring påske 2023. Toilet
 bygningen på havnen er på plads. Der bliver 
 lavet ny formidling om byen til gæster. Stien 
 mod nord er tilbage til start på grund af be-
 grænsninger fra Kystdirektoratet. Madpakke-
 hus med toilet ved stranden bliver etableret, 
 når tilladelser etc. er på plads. Der bliver skiltet 
 med parkering ved stranden. Der etableres 
 regnvandsløsninger langs Hjarbækvej. I løbet 
 

 af 2023 bliver der lavet et regnvandslaug for 
 beboere i byen. Der er gang i et kystvandråd 
 med henblik på at få en renere fjord.
•	 Folk	havde	mulighed	for	at	skrive	sig	på	listen	
 over bypedeller. 
•	 Tina	Rømer	har	valgt	at	trække	sig	fra	
 redaktørposten af Sprøjten. Der er ikke nogen 
 umiddelbar ansøger til posten. Måske er der 
 nogen, der melder sig, der ikke var til stede ved 
 aftenens generalforsamling. Alternativt må 
 ”Det sker i Hjarbæk” på Facebook og ”Træet” 
 overtage funktionen.
•	 EVT:	Fyrværkeri	til	nytår.	Der	blev	samlet	
 mange penge ind i år. Der skal ikke laves om på 
 konceptet, der bruges det som samles ind på 
 fyrværkeri.

•	 Skal	Nytårsgåturen	laves	om?	Der	opfordres	
 til, at der bliver flere sving på turen og at der 
 bliver lavet flere ”folkeopsamlinger” under-
 vejs. Konceptet kunne gøres mere simpelt som 
 i ”gamle dage”, hvor hver især selv bærer, hvad 
 der skal fortæres undervejs på turen.
•	 Autocampere	henvises	til	Sejlklubben.
•	 Hjertestarteren	får	et	velcrobånd	(Herta),	der	
 hurtigt kan løsnes ved brug. Båndet er nødven-
 digt, da kassen blæser op ved vestenvind.
•	 Der	er	markedsdag	i	Sejlklubben	d.	4.3.	2023	
 med lokale kunstnere og kræmmere. 
 Der er plads til flere. Kontakt til Lone Buus.
•	 Så	er	der	kaffe/te	og	madder!
•	 Tak	for	endnu	en	god	generalforsamling
	 /Helle	Würtz
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De 5 Halder

Ideen med listen er at fordele opgaverne mellem flere hænder. Det er lettere at 
overkomme opgaverne i byen, når vi løfter i flok. Tanken er, at man melder sig til 
én eller flere opgaver og kan hidkaldes til opgaver inden for det område, man har 
tilkendegivet at ville hjælpe med – eller selv tager initiativ til.

By pedeller og Ad hoc opgaver 
i Hjarbæk 2023-24

Aktivitet Ansvarlig Frivillige

Oprydning på havnen 1/1 Alle! Bente og Anna Marie

Nytårsgåtur Vivi

Fælles indkøb af nytårsskyts 
og affyring nytårsaften

Kirsten S, Gitte B og Kurt 

Julebanko Gitte B og Sis Ole Rømer, Klaus Dybdal

Juletræstænding Karin F og Jesper

Teltsjak opsætning/nedtagning 
til arrangementer

Inge, Niels R, Bent K

Skt. Hans bålansvarlig Børnebål: Helle, Lene V, Inge

Kagebagere til 
arrangementer

Solveig, Lene V, Margit D, 
Lone/Peter, Anita, Helle

Ølvogn bemanding og 
planlægning

Marianne Orla, Gitte P, Bente, Kirsten 
H., Herta, Lars N. Anne Mette, 
Niels, Bente, Anja og Ingee

Sprøjten/Facebook

Bladomdelere Vivi, Line/Jimmie,  Marianne og 
Lene K
Reserve: Inge, Elin, Margit D., 
Anja og Bente

Stejlepladspedeller Preben og Kim Orla, Kurt, Ole R, Carl J og Herta

Græsslåning Jørgen H Hanne H Bach

Hjertestarter banden Villy, Frank og Marianne

Alverdens kunst i haverne Arne Hannah, Karin F, Margit G, Ulla, 
Elin, Orla, Lene V og Ketty

Tøndeslagning til Fastelavn Lene V og Lene K

VM Karl T, Marianne

Tur til De fem Halder Tina R



• 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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Nye i Byen
Én stor familie
Denne gang kan vi præsentere hele tre nye 
Hjarbækborgere. Den første er ikke helt ny i byen, 
men ved en forglemmelse har vi ikke fået ham 
introduceret, hvilket vi naturligvis beklager. 

Eddie blev født den 18. juni 2021, 9 dage efter 
termin. Han har sin vante gang rundt i Hjarbæk, 
hvor han med stor begejstring ser på traktorer 
og andre store køretøjer – ofte i selskab med 
sin bedste ven,  bedstefar Ole, som hver tirsdag 
henter ham i vuggestuen.  Eddie bor sammen 
med mor Kathrine, far Emil og lillesøster Solvej på 
Bavnevej 14C.

Lillesøster Solvej blev født den 29. november 
2022 – ligesom storebror lod hun vente på sig – 5 
dage efter termin kom hun. Solvej, som stor-
trives, er ofte på tur i sin barnevogn rundt i Hjar-

bæk sammen med mor, far og storebror. Solvej 
er ligesom Eddie heldig at have sin faster Sissel, 
onkel Steffen og ikke mindst kusine Magna Marie 
i Hjarbæk. 

Magna Marie kunne ikke vente med at komme ud 
at se verden og meldte sin ankomt den 23. januar 
2023 – hele 15 dage før termin.  Hun bor sammen 
med mor Sissel og far Steffen på Hjarbækvej 
29B.  Hun har det godt; sover og spiser – og  er i 
fuld gang med at vokse. Magna Marie er kusine 
til Eddie og Solvej – og har dermed også tante 
Kathrine og onkel Emil i byen.

Eddie, Solvej og Magna Marie er så heldige, at de 
har både oldemor Vibeke, farmor/mormor Tina 
og bedstefar Ole i Hjarbæk – det er da en dejlig 
start	på	livet!

Stort velkommen til jer alle tre – vi glæder os til at 
se jer vokse op /Vivi

Oprydningsdag på 
Stejlepladsen og Stranden

Kom og hjælp til i et par effektive timer 
med oprydning af fællesarealerne 

Fredag den 28/4 fra kl. 16 
Vi følger bestyrelsens anvisninger, 
så kom frisk i arbejdstøjet 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	:-)
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Stejlepladsen
Arbejdet kom ikke igang i efteråret grundet tidsman-
gel til sagsbehandling af det obligatorisk grundlag 
for høring – efterspurgt flere info og dernæst en 
ny 8 ugers høring – 4 ugers klagefrist af hensyn til 
Naturfredningsforening, naboer m.m. Der er givet OK 
fra myndighederne i forhold til vandløbsloven og OK fra 
Kystdirektoratet. 

Der kommer et skrifligt oplæg på en aftale om drift til 
Borgerforening, som også skal være på plads inden 
endelig høring. Så det bliver først lige omkring første 
juni – selvom de prøver at prioritere os

Udsigtsmøbel
Placering af sagsbehandlingen i kommunen er på 
plads, så nu kan det sættes gang. Endelige priser og 
endeligt materialevalg fastlægges nu.

Opbygning igang i det sene forår. Afhænger af endelig 
leveringstid på hårdt træ. Forventet færdigt 1/8 2023.
Møbel nr. 2 afhænger af det aktuelle prisniveau – er træ 
blevet billigere, så kan det evt komme med – ellers kan 
det fondfinansieres.

Er der stadig penge, renoveres området omkring 
nuværende bænke m.m.

Alle tilladelser er nu på plads . Så det er 'kun ' selve 
udførsel tilbage.

Toiletbygning på havnen
Der mangler kun formidling. Stenene kan være glatte, 
og det kommer ikke med i kommunens vinter-
bekæmpelse.

Formidling
En undergruppe arbejder med at lave infotavler/skilte 
med historie, så folk kan finde stierne rundt, og samti-
dig lære noget om området også selvom de starter ud 
andre steder end på  Stejlepladsen eller ved Træet.

Stien mod Nord
Der udarbejdes en ansøgning om sten og grus på 
stien og foreløbige pæle til formidling, der laves en 
skitse af Lapland  til grund for ansøgning. Der søges 

i februar – årsag til det har trukket ud er manglende 
intern kommunikation mellem diverse undergrupper 
til følgegruppe, mig og kommunen. Kystdirektoratet er 
mega træge.

Madpakkehus 
– er jo ikke er en del af følgegruppens område: Den 
endelige tegning på huset bliver sendt med i ansøgn-
ing, da det jo også ligger indenfor Kystdirektoratet. Det 
har taget 3 år at få det igennem fredningsmyndigheder 
og derefter Kystdirektorat – undervejs er det gået fra 
nedsivningstoilet til madpakkehus med kloaktilsluttet 
toilet,  derfor skal det om igen. Svartid på begge kan 
være lang.

Info om P-plads ved strand 
Kommunen tager sig af skiltning og vi skal selv slå 
græsset.

Så generelt skal alt andet ud over stien mod Nord være 
på plads i sensommeren 2023.

Regnvand
Kommunens vejingeniør har lavet en løsning for at sikre 
bedre afvanding ved skybrud på Hjarbækvej.

Kommunen vil invitere alle lodsejere, der har private 
regnvandsledninger fra andre huse til at gå over deres 
grund	(i	bymidten)	til	møde	i	løbet	af	2023	med	henblik	
på at lave en vejforening og fordele udgifterne til 
vedligehold.

Ren Fjord
I hele 2022 er der arbejdet i Viborg kommune regi med 
en analyse af, hvorfor vores fjord ikke er ren og hvad 
der kan gøres. Det er endt med, at der nu nedsættes 
et Kystvandråd med relevante partnere for hele den 
sydlige del af Limfjorden.

Vi er ikke glemt. Men det tager laaannnggg tid.
Følg det på Viborg kommunens hjemmeside.

 /Niels Rahbek

StatuS på arbejdet med 
REALISERINGSpLANEN / BORGERpLANEN
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GUIDET TUR TIL

LØRDAG DEN 10. JUNI KL. 10-13 (ca)

EKSKLUSIVT FOR BORGERFORENINGENS MEDLEMMER:

Oplev 800 års Danmarkshistorie med riddere, adels- og herremænd på Hald. 
Den guidede tur på “De fem Halder” fører os rundt til resterne af tre middelalder-
borge og sporene efter to herregårde. Det smukke område ned til Hald Sø har 
gennem de seneste fem år fået et gevaldigt løft og er nu et meget velbesøgt ud-
flugtsmål. Rundvisning ved arkæolog Jesper Hjermind.

Vi mødes ved Stejlepladsen kl. 9.30 og fylder bilerne op. 
Herfra kører vi mod Naturskolen i Hald. Der kan parkeres bag Naturskolen. 
Rundvisningen varer ca. 2 timer, hvorefter vi slutter med at spise frokost i det grønne.

Pris for deltagelse: 75,- pr. person.
Prisen inkluderer rundvisning eksklusivt for HB samt udsøgt sandwich, øl/vand.
Tilmelding og betaling til Tina Rømer, 20 26 40 11, senest 5/6.
Skriv venligst om du ønsker kørsel eller har ledig plads i bilen.
Tilmelding er først gyldig, når betaling er sket med mobilepay til samme nr.



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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Årets Fastelavn blev afholdt i Helle & Kims lade på 
Hjarbækvej søndag d. 19. februar.

Til arrangementet deltog 27 børn og 31 voksne … 
Vi havde en rigtig dejlig dag, med tøndeslagning, 
fastelavnsboller, snak og hyggeligt samvær.

Helt uventet sponsorerede OK Tanken slikposerne til 
fastelavnstønderne, og Brugsen i Løgstrup spon-
sorerede fastelavnsbollerne – stor tak til både OK 
Tanken og Brugsen. 

Fastelavnstønderne, der var dekoreret af Kristian og 
familien Norden, blev begge slået ned med manér. 
Årets kattekonger blev Silje og Felix – Årets katte-
dronninger blev Ida og Felix.

 /Jytte

Fastelavn 2023Fastelavn 2023Fastelavn 2023



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



✁
Klip ud og hæ

ng op

Hjarbæk  
Kalenderen 

Dato Arrangement Flag
28/4 Oprydning på Stranden og Stejlepladsen kl. 16

10/6 Guidet tur til 'De 5 Halder'

23/6 Skt. Hans

22/7 - 5/8 Alverdens Kunst kl. 10-17. Fernisering 22/7 kl. 11 X

18-19/8 VM i sjægtesejlads X

Forår 2023

6. maj, Viborg Domkirke 
Birk Vetle Pausewang Fredslund, Hjarbækvej 6

18. maj, Romlund Kirke kl. 13 
Iben Wang, Hjarbækvej 7

– Endnu en af de smukke solnedgange i Hjarbæk …

Vi hejser flaget for konfirmanderne



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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Dæmpet belysning.
Flot borddækning.
Spændende dufte.

Vi følte os meget velkomne, da vi trådte ind i 
det stemningsfyldte lokale til årets fællesspis-
ning. Den gode stemning blev kun bedre efter-
hånden som flere og flere kom til. Kokkene 
havde været kreative og satte forsamlingen 
på en voldsom prøve ved at servere en yderst 
velsmagende ristaffel – der skulle spises med 
pinde!	Det	lykkedes	for	de	fleste	–	der	var	kun	
ganske få, der kapitulerede til fordel for en 
gaffel. Efter hovedretten var der dessert og 
kaffe	–	og	stadig	rigeligt	med	vin!	
Igen en stille søndag i Hjarbæk …

Tusind tak for en vellykket og velsmagende 
aften til holdet bag: Margit og Brian, Ulla og 
Christoph, Kirsten og Jan samt Vivi og Henrik.

Stafetten til næste fællesspisning blev grebet 
af Ole R, Ole A, Karl og Kim, og vi er totalt 
spændte på, hvad de har i ærmet.
 /TR

Fælles-
spisningen
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Nytårsgåturen 

– et eventyr om 3 friske gutter, der skabte en god tradition

Ved årets generalforsamling blev der udtrykt 
ønske om, at posen blive rystet, så gåturen 
kunne blive lidt som ”i gamle dage”, hvilket 
affødte spørgsmål om, hvordan det egentligt 
var dengang…

Det fik jeg lyst til at skrive om og har der-
for research’et lidt:  For ca. 35 år siden, fik 
Orla, Ole og Kim den idé, at gå en lille tur på 
årets sidste dag, hver udstyret med rygsæk 
pakket med flydende feltrationer. Det blev 
en tilbagevendende begivenhed og som 
årene gik, kom flere og flere til. Hvem af 
d’herrer, der fik ideen til, at der skulle nydes 
”en lille en” hver gang vejen svingede, er jeg 
uvidende om. Der blev heller ikke udstukket 
nøjagtige regler for, hvor stort et sving skulle 
være for at glasset eller koppen skulle gen-
fyldes, men at gåturen kunne vare til kl 18, 
ende i skuret eller efterlade nogle deltagere 
dybt sovende, mens resten af byen fejrede 
nytår … det er ganske vist.

På et tidspunkt svingede vejen forbi Pia og 
Jesper, der med gammeldansk i glasset, 
skålede gennem vinduet med de forbi-
passerende. Det blev startskuddet til, at Pia 
hvert år serverer sin hjemmelavede vinter-
toddy i haven og til at andre Vorde’re møder 
op og ønsker os og hinanden godt nytår
	Et	år	fremmødte	Nalle	(tidligere	krovært)	
med et mobilt fadølsanlæg fastspændt 
på ryggen og han delte rundhåndet ud af 
de gyldne dråber. Dette gav inspiration til 
Villy, der til næste år havde udviklet ”foder-
brædtet”, der udover fadølsanlæg med 2 
taphaner også havde indbygget gasblus og 
kogekar for pølser og brød. Det første år blev 

arrangementet håndtrukket hele turen rundt, 
men trækstangen blev året efter ombygget, 
så foderbrædtet nu kunne trækkes efter 
ATV eller havetraktor. Kroen sponsorerede 
fadøl, da de som regel havde nogle slatter 
tilbage i åbne fustager ved vinternedluknin-
gen. Som gåturens popularitet tiltog, blev der 
tale om regulært sponsorat, da slatterne ikke 
rakte langt. Gasblusset blev på et tidspunkt 
afmonteret fra foderbrædtet, men Thomas 
Mikkelsen påtog sig tjansen som Grillmester. 
Så blev de fra VM-salget tiloversblevne pøl-
ser grillet i Vorde, men når der ikke var nok 
rester til de efterhånden mange deltagere, 
blev pølserne indkøbt specielt til gåturen. 
Nu begyndte gåturen at figurere som en 
udgiftspost på regnskabet, men der meldte 
sig hurtigt sponsorer til øl og pølser og i 
2022 indførtes også frivillig indbetaling for 
deltagere.

Nytårsgåturen har således udviklet sig fra en 
uformel slentretur til en rimelig organiseret 
tur med mere end 100 deltagere. Søren og 
jeg har i mange år valgt at lade 1. del af turen 
til Vorde være næsten uden sving, både af 



Stor tak til Hydraflex A/S,
som gør det muligt at trykke dette blad!
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hensyn til trafiksikkerheden, men også så 
alle kan være med: børn på cykler, barne- og 
klapvogne og mulighed for at køre i bil til 

Vorde og på den måde være med selvom 
bentøjet er slidt. De, der ønsker at slå lidt 
flere sving, kommer bare lidt senere frem.  I 
Vorde slutter den guidede del af turen med 
Pias vintertoddy i haven, hvorefter der er frit 

slag til at vælge rute for hjemturen, der kan 
gå via skoven med mange sving, på fjorden, 
når den er tilfrosset eller direkte hjem, hvis 
man trænger til en lille lur eller skal hente/
forberede menuen til årets sidste aften. 
Opholdet i Vorde er med tiden blevet lidt 
længerevarende, hvilket måske bare skyldes 
det hyggelige faktum, at der er mange at 
snakke	med	og	meget	at	snakke	om.	(De	
gode Vorde-boere hjælpes i øvrigt ad med 
oprydningen,	når	vi	igen	er	travet	videre.)
Helt direkte er vi nu ikke gået hver gang, 
for vi har med mellemrum indlagt en lille 
event, f.eks. besøg i Alpedal, ved Pejlehuset, 
ved Frøkær, hvor Eva har demonstreret 
hyrdehundenes utrolige færdigheder 
samt Islænder hestens specielle gangart, 
tølt, hvor den dygtige rytter kan ride med 
et fyldt ølkrus uden at spilde. Vi har også 
været omkring familien Sørensens store 
nybyggede stald, hvor vi fik syn for moderne 
malkekvægbrug.

Tak fra Søren og mig – vi har været glade 
for at holde traditionen i live i mange år. Nu 
bliver posen rystet og stafetten er givet vi-
dere til Vivi, der vil sørge for, at vores unikke 
nytårsgåtur fortsætter…. ”To swing or not to 
swing”.
 /Inge



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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•	 Navnet	Limfjorden	kendes	helt	tilbage	fra	800-tallet.	Lim	er	norrønt	for	Kalk,	så	faktisk	
 hedder fjorden ‘Kalkfjorden’. Formentligt inspireret af de 47 meter høje kalkstens-
 klipper ved Bulbjerg, som dengang var et klart pejlemærke til indsejling i Limfjorden 
	 (som	var	åben	indtil	ca.	1100-tallet).

•	 Limfjorden	omfatter	et	areal	på	godt	7.600	km²,	hvilket	udgør	ca.	1/6	af	
 Danmarks samlede areal.

•	 Limfjordens	vandvolumen	er	på	7,4	km³,	og	den	har	en	middeldybde	på	4,9	m.	

•	 Indtil	stormfloden	3.	februar	1825	var	Limfjorden	en	fjord.	Under	denne	stormflod	
 blev Agger Tange gennembrudt, og Agger Kanal opstod. Limfjorden blev 
 således faktisk til et sund. Ved en senere stormflod opstod Thyborøn Kanal, som 
 er åbningen mod Vesterhavet i dag.

•	 Ved	at	grave	tørvelag	under	fjorden	har	man	kunne	datere	Limfjorden	til	at	være	
 10.000 år gammel. Inden den blev en fjord, var den en mose.

•	 Limfjorden	bliver	hver	dag	krydset	af	120.000	biler.	

•	 Det	dybeste	punkt	i	Limfjorden	er	24	meter,	som	er	i	Hvalpsund.

The purpose of ART 
is washing the dust of daily life

off our souls.

– Pablo Picasso

Vinderne fra sidste blad
T I L LY K K E  T I L

Juniorsiden: 
Ella Iversen, Strandvejen 70

Voksensiden:  
Herta Mørup, Bavnevej 9

Stor tak!
Karen Kvist har med udgangen af sidste blad 
valgt at lade sig 'pensionere' som Notarius 
Kvisticus. Karen skal have kæmpe tak for sin 
mangeårige indsats med bladet, hvor hun 
gennem årene har stået for annoncørkontakt, 
Sprøjtens regnskab og sidst som quizvinder-
finder, præmieindkøber og -uddeler.

–  21  – 



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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TAK FOR NU
Der	er	en	tid	for	alting	–	og	en	ende	på	alting	(undtagen	Jyttes	
pølser),	og	nu	er	det	blevet	tid	for	mig	at	takke	af	som	redaktør	og	
give stafetten videre. Jeg overtog bladet med marts-nummeret i 
2013 og slutter således med marts-nummeret 2023. Det har været 
kanonsjovt, og jeg vil gerne sige kæmpe stor tak for hjælpen til 
bestyrelserne, som har bidraget med indhold, til de ukuelige og 
trofaste omdelere, der har trodset vejr og vind for at bringe bladet 
ud, til fotografer, tegnere og fortællere, og sidst med ikke mindst til 
Karen Kvist for håndtering af quizgevinster, annoncører m.m.

Mange hilsner 
Tina Rømer

Redaktør søges
S T I L L I N G S O P S L A G

Har	du	en	redaktør	gemt	i	maven?	Og	har	du	lyst	
til	at	være	en	del	af	en	redaktionsgruppe?
Så er det netop dig, vi har brug for 🙂

Efter mange års tro tjeneste har Tina Rømer 
besluttet sig for at takke af som redaktør af 
Sprøjten. Vi har derfor brug for dig, der har lyst til 
at være med på holdet, så vores lokale blad kan 
fortsætte. Opgaven er nem at gå til, du får én 
eller flere medredaktører – og bliver selvfølgelig 
bakket op af flere skribenter. Er du interesseret, 
så kontakt venligst Yvonne Kohls på 28682619 
inden den 1/5-23.

PS. Det kræver altså ikke ekstraordinært talent 
eller	software,	blot	lyst	til	opgaven	(siger	Tina)	:-)

FREDAG DEN 23. JUNI

Traditionen tro fejrer vi SKt. Hans 
på Stejlepladsen.

Der vil være børnebål og 
pandekager fra kl. 17. 

Båltalen bliver afholdt ca. kl. 20.

Vi glæder os til at se jer.



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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JuniorSIDEN
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Der er ikke mulighed for at vinde præmie denne gang, da der i øjeblikket ikke er 
en fungerende bladredaktion, men du kan jo sagtens løse opgaven alligevel.
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INVITATION TIL OPSTARTSMØDE

– Du er ikke alene!

AFTENENS DEBATEMNER:
•	 10	måder	til	at	tackle	pinlige	forældre
•	 Invitation	til	forældreaften	med	emnet:	'Er	alkohol	altid	løsningen?'
•	 Åben	debat:	Mulighed	for	forældreaftaler,	f.eks:
	 -Har	I	sørget	for	aftensmad,	inden	I	går?
	 -Det	er	OK	ikke	at	vække	mig	for	at	sige	hej,	når	I	kommer	hjem
	 -Er	det	muligt	at	holde	fest	uden	at	råbe	HURRA?
	 -Er	det	muligt	at	tømme	fadølsanlægget	HELT	på	én	aften,	
	 	så	festen	ikke	genstarter	dagen	efter?
	 -Mulighed	for	hæve	overliggeren	for	at	holde	fest
•	 Rundkredsterapi	'Du	er	ikke	alene'

SELVHJÆLPSGRUPPE
FOR BØRN AF HJARBÆK

Rettidig
omhu forud forden kommende

sæson!

Hov!	Pludselig	var	den	gamle	pavillon	væk	og	en	ny	på	vej	frem.	Det	bliver	spændende	at	se	den	stå	klar.	
Med den effektivitet kan det da ikke vare længe.



- 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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Rettidig
omhu forud forden kommende

sæson!



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.


