
Hjarbæks lokale blad December 2016



Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse 
Borgmester: Kaj-Lykke Larsen Bavnevej 13 20 19 60 93 kaj-lykke@live.dk
Sekretær: Ulla Wang Hjarbækvej 7 41 40 74 52 uwang7@gmail.com
Kasserer: Arne Jensen Hjarbækvej 8 86 60 31 41 mail@butik-remme.dk
Blad, web: Søren Schou Hjarbækvej 19 40 19 23 10 nummer19@mail.tele.dk
Medlem: Sandie Dyhr Søndersiden 4 21 12 93 05 mail@hjarbaekkro.dk

Redaktion (ansvarshavende) vedr. »Sprøjten«
Økonomi: Karen Kvist Strandvejen 4 86 64 26 94
Redaktør: Tina Rømer Bavnevej 10 20 26 40 11 tina@timedesign.dk

Sprøjtens mailadresse er: tina@timedesign.dk
Indlæg modtages gerne – helst elektronisk. Billeder bedes vedhæftet separat.

Næste deadline: 
24. februar 2017.

Sprøjten husstandsomdeles i Hjarbæk by, i sommerhusområdet på Svanevej, 
Strandhaverne, Gormendal og i Vorde by.

Hjarbæk Sprøjten udkommer 4 gange årligt i et oplag på 325 stk.

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

Forside: Beskæring af Træet er i gang. Foto: Anne Hvass. Læs mere side 8.

Udlejning af Borgerforeningens telt

Borgerforeningens telt (ca. 5 x 8 m) kan udlejes til foreningens medlemmer 
for 200,- kr.

Teltet kan kun bookes for indeværende år (næste år kan bookes fra 1. januar), 
og kun 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

mandag den 20/2 2017 kl. 19.30
i Sejlklubbens lokaler

                  Dagsorden
 
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af skriftfører
  3. Formandens beretning
  4. Kasserens beretning
  5. Fastsættelse af kontingent
  6.  Forslag til vedtægtsændring §2 (se næste side)
  7.  Indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen
   På valg er: Ulla (modtager måske genvalg)
    Sandie (modtager ikke genvalg)
  9. Valg af suppleant til bestyrelsen
   På valg er: Ole Rømer (modtager genvalg)
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
   På valg er: Revisor, Erling Hansen (modtager genvalg)
     Suppleant, Jesper Bak (modtager genvalg)
  11. Eventuelt

Indkomne forslag afleveres til Ulla Wang (uwang7@gmail.com) 
og skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. februar 2017.
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Nuværende tekst Forslag til ny tekst

§2 Adgang til optagelse i forening har 
enhver, mand eller kvinde, der er fyldt 
18 år og som god borger vil gavne sin 
by. Alle medlemskaber kan deltage i 
alle foreningens arrangementer.

a) Fuldt medlemskab kan opnås, når 
man har taget folkeregisteradresse 
indenfor byskiltene på Hjarbækvej og 
Bavnevej, eller på Søndersiden, Nør-
residen eller Strandvejen til og med 
Alpedal. Medlemskab giver adgang til 
bestyrelsen og stemmeret ved gener-
alforsamlingen.

b) B-medlemskab kan opnås, når 
man har fået folkeregisteradresse i et 
område, der grænser op til Hjarbæk 
by. Medlemskab giver ikke adgang til 
bestyrelsen og ikke stemmeret ved 
generalforsamlingen.

c) Passivt medlemskab kan opnås, hvis 
man har et fuldgyldigt medlemskab (a) 
og flytter fra byen eller har sommer-
hus på Nørresiden). Medlemskab giver 
ikke adgang til bestyrelsen og ikke 
stemmeret ved generalforsamlingen.

d) Et husstandsmedlemsskab indbe-
fatter to myndige stemmer pr. hus-
stand. De stemmer kan anvendes, når 
der møder to myndige medlemmer 
frem pr. husstand. Ved ét fremmødt 
medlem kan kun dennes stemme 
anvendes.

e) Det er muligt at overdrage sin 
stemme ved fuldmagt. En sådan 
fuldmagt skal være skriftlig, under-
skrevet og afleveret til bestyrelsen 
forud for generalforsamlingen.

Adgang til optagelse i foreningen har 
enhver, person der er fyldt 18 år og 
som god borger vil gavne sin by. Alle 
medlemmer kan deltage i alle forenin-
gens arrangementer.

a) Alle medlemmer betaler samme 
kontingent.

b) Alle har stemmeret på generalfor-
samlingen. (se dog pkt. d)

c) Det er muligt at overdrage sin 
stemme ved fuldmagt. En sådan 
fuldmagt skal være skriftlig, under-
skrevet og afleveret til bestyrelsen 
forud for generalforsamlingen.

d) Ved afstemning om vedtægtsæn-
dringer er det dog kun medlemmer 
med folkeregister adresse indenfor 
byskiltene på Hjarbækvej og Bavnevej, 
eller på Søndersiden, Nørresiden eller 
Strandvejen til og med Alpedal, der 
kan stemme.

e) Alle medlemmer af foreningen er 
valgbare til bestyrelsen, når man har 
været fuldgyldigt medlem i minimum 
2 år.

Punkt 6, forslag til vedtægtsændring §2:
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Tusind tak for den flotte kurv fra Borger-
foreningen, som tak for at have slået græs 
på Stejlepladsen året igennem. Det er altid 
dejligt, når nogen værdsætter det, man går 
og laver.

Mvh. Jørgen D. Hansen

Kontingent for 2017
Så nærmer tiden sig for indbetaling af kontingent 
til Hjarbæk Borgerforening for det Herrens år 2017. 

Girokortet er jo erstattet af alm. bankoverførsel, 
så husk at angive tydelig navn og adresse på 
indbetaling via bankoverførsel.

Husstand: 200,- årligt
Enlige: 100,- årligt
Passivt medlemsskab: 100,- årligt

Borgerforeningens bankkonto 
i Nordea er:
Reg. nr.: 9255
Konto-nr.: 0727 503 978

PS: Det er til stor hjælp for 
kassereren, hvis indbetalingen 
først sker efter 1. januar.

Sker indbetalingen i rimelig 
tid inden generalforsamling, 
kan man være heldig at få
udleveret medlemskort 
denne aften 



6

Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg
Tlf. 86 62 72 22

www.mathias-menswear.dk
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JULETRÆSTÆNDING
PÅ HAVNEN

Selv om den drilske sætternisse havde fiflet med datoen i Sprøjten, lykkes 
det alligevel at få budskabet ud om at julemanden ALTID kommer til Hjarbæk 
1. søndag i advent for at tænde byens juletræ.

Det gjorde han også i år. Til rekordstort fremmøde. Dog ankom han ikke i 
båd i år, for selv julemandens skib må til service en gang i mellem.

Til gengæld kom han kørende i en blå Rudolf på fire hjul med gevir og rød 
næse – og 2 meget søde hjælpere.

Juletræslysene tændtes som ved magi, og derefter 
var der varm kakao, gløgg og æbleskiver.

Og således kom julen igen til Hjarbæk.



Torsdag den 24. november skete det så. Byens opslagstavle, det store kastan-
jetræ foran købmandsbutikken, fik fjernet sin krone. Det mere end 100 år gamle 
træ var sygt, og de store grene måtte væk, idet de udgjorde en fare. 
Hvad der skal ske med stammen, er endnu ikke fastlagt. Der har været talt om 
motorsavskunst. Bestyrelsen følger sagen.

TRÆET

Fotos: Per Bach
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JULEBANKO
MANDAG DEN 5. DECEMBER KL. 19.00

PÅ HJARBÆK KRO
PLADER 20 KR./STK

I pausen kan der købes gløgg og æbleskiver

Alle er velkomne
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Stander-
nedtagning?

På byens små flagstænger vajer en 
Dannebrogsstander i hverdagene.

For at skåne standerne mod vinterhalvårets 
skånselsløse vejr, er det meget tilladt at tage 
standeren ned for vinteren. Det kunne evt. følge 
bådene i havnen. Dvs. standeren hejses, når 
bådene sættes i vandet, og standeren stryges, 
når bådene sættes på land. 

Men det er naturligvis op til hver enkelt 
flagstangsbestyrer at styre :-)
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Fastelavn
Hjarbæk Borgerforening inviterer byens 

udklædte børn og børnebørn med forældre og bedsteforældre 
til tøndeslagning og fastelavnsboller

Søndag den 26. februar kl. 14.00 
på Hjarbæk Kro

Arrangementet er gratis.
Tøndeslagningen foregår udendørs, så husk påklædning efter vejret.

Tilmelding til Ulla (uwang7@gmail.com)

hjarbæk.dk
Til info bliver Hjarbæk Borgerforenings hjemmeside www.hjarbæk.dk 
fast opdateret med referater, kalender m.m. en gang i kvartalet. 
Det sker samtidig med udgivelse af LokalSprøjten.

Denne procedure er vedtaget for at skabe faste tider for ajourføring af 
hjemmesiden, og derved lette bestyrelsens og webmasterens arbejde.
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Kunstudvalget vil hermed gerne invitere 
alle interesserede på kunsttur

Margit Gade har præsenteret en idé, som har fungeret i Skive i mange år, 
og så mener vi også, at den kan bruges i Hjarbæk.

Konceptet er ganske enkelt:

Der vil ved opslag på Træet i god tid blive oplyst dato samt hvor turen går hen.
Vi mødes ved træet kl. 10 og fordeler os i bilerne.

Herefter kører vi til det planlagte sted. Det kan være en kunstudstilling eller det 
kan være besøg hos én eller flere kunstnere, eller noget helt tredje, som har 
relation til kunst.

Økonomi: Hver enkelt deltager betaler selv entre m.m.
Benzinen splejser man om (3 kr. pr. km.)

Med venlig Hjarbæk hilsen fra 
Kunstudvalget

NB: Der vil blive orienteret om de første ture på Generalforsamlingen i februar.

Kør-selv
kunstture
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Det skønneste sted på jord
Vi her i Hjarbæk er jo ikke i tvivl om, at vi bor på jordens dejligste plet. 
Men engang i mellem er naturen ekstra generøs som på denne septemberdag, 
hvor Per Bach heldigvis var på pletten. Tak for billedet, Per.

... Og hvem vidste da lige, at guldet ligger begravet ved Knudby??

Sæt X i kalenderen 28. april

Oprydning på Stejlepladsen
Mød op til den årlige oprydningsdag, hvor vi slutter med en hyggelig gang 
pølser fra grill og måske en lille én. Medbring gerne haveredskaber, trillebør, 
motorsav og lign.
 Mvh. Bestyrelsen
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Tak fra bestyrelsen
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til ad hoc 
udvalgene og til alle, der har givet en hjælpende hånd 
ved Borgerforeningens aktiviteter i 2016. Uden den 
store opbakning fra jer borgere ville det ikke være 
muligt at lave så mange, store aktiviteter. Det er dejligt 
at mærke så stor tilslutning til vores arrangementer.

En særlig stor tak skal lyde til Jørgen Hansen for at 
passe og pleje Stejlepladsen, så den altid er velplejet 
og indbydende.

På bestyrelsens vegne
Kaj-Lykke

De oversete myrer
Også fra den liden bladredaktion skal der lyde stor og velfortjent tak
til bladets trofaste og myreflittige omdelere.

Fra og med dette blad er der nye ansigter på ruterne, idet Kurt efter mange 
år har videregivet stafetten til Marianne. Vivi bliver således ny omdeler i 
Gormendal/Strandhaverne efter Marianne, og Kirsten Metz har med armen 
vredet om på ryggen takket ja til at blive omdeler i Vorde. Vibeke fortsætter 
ufortrødent som omdeler i Svanevejskvarteret.

Det dybe suk til trods, når I ser undertegnede stå på fortrappen med et nyt 
læs blade, tager I altid imod opgaven med et smil. Også selv om dagen 
måske bød på andre planer. Stor tak for det, og stor tak for indsatsen. 
Uden jer ville bladet ikke kunne lykkes! /TR
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MARKEDSFØRING AF DIN VIRKSOMHED
KAMPAGNER FOR DIT PRODUKT
DESIGN AF DIN KOMMUNIKATION

For mig er god og professionel 
markedsføring også ærlig og 
troværdig markedsføring.

Jeg sætter en ære i at løse din 
opgave i højeste kvalitet med 
fokus på din målgruppe, hvad 
enten det er udvikling af en 
produktkampagne, et helt nyt 
koncept, grafisk design af dit logo, 
virksomhedsprofil, brochurer og 
kataloger eller design af dit 
website og on-line markedsføring, 
herunder, naturligvis din tilstede-
værelse på sociale medier.

Jeg glæder mig til at arbejde 
sammen med dig og levere 
effektive løsninger for din 
virksomhed!

Henrik Zacho
Kommunikationsdesigner

Zacho & Co. ApS
Arsenalet / Kasernevej 10 / 8800 Viborg

Tel 40 76 51 54 / henrik@zacho.co
www.zacho.co

LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00

Vi ønsker alle vores læsere god jul og godt nytår
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 2017Fællesspisning
Fredag den 20. januar kl. 18.00 er der 
fællesspisning i Sejlklubbens lokaler.

Menuen er endnu ikke fastlagt, men 
kuvertprisen bliver ca. 50,- pr. person. 
Børn halv pris. Øl, vin og vand sælges 
til yderst rimelige priser. 

Aftenens kulinariske islæt tilberedes 
og serveres af kokkehuerne Søren, 
Sjønne og Kaj-Lykke.

Tilmelding til Kaj-Lykke på
20 19 60 93 / kaj-lykke@live.dk
L  senest 10. januar 2017 M



 

Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

Tlf. 86 61 30 26
jan@myrthue.dk · www.myrthue.dk
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Dato Arrangement
5/12 Julebanko på kroen klokken nitten – og det var klokken nitten

31/12 Nytårsgåtur, vi mødes ved Træet kl. 13.00

31/12 Afskydning af fyrværkeri, vi mødes på Havnen kl. 00.15

20/1 Fællesspisning kl. 18.00 i Sejlklubbens lokaler

11/2 Sidste frist for indkomne forslag til Generalforsamlingen

20/2 Generalforsamling kl. 19.30 i Sejlklubbens lokaler

26/2 Fastelavnshygge med tøndeslagning på kroen kl. 14.00

28/4 Oprydningsdag på Stejlepladsen

✁
Klip ud og hæ

ng op

Støt Sprøjtens annoncører
– de gør det muligt at lave dette blad!
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Deadline for næste blad:  24. februar 2017

Hjarbæk  
Kalenderen 

Ekstrem lavvande i oktober

Vinter 2016/2017
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Der er fire stadier i en mands liv:
1) Han tror på julemanden2) Han tror ikke på julemanden3) Han er julemanden4) Han ligner julemanden

Julesjov og nisseskæg
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1. Hvem spiller kartoffelavler Oluf Sand i TV2’s berømte julekalender “The Julekalender”?

Jesper Klein Ulf Pilgaard Viggo Sommer

2. Hvilken farve har rensdyret Rudolfs tud?

Blå Rød Gul

3. Hvad fejrer vi juleaften?

Jesu fødsel Julemandens fødselsdag     At dagene bliver længere

4. Hvilket himmellegeme fulgte de 3 vise mænd julenat?

Månen En stjerne En planet

5. Hvilken gruppe lavede det store julehit “Last Christmas”?

The Police Wham Beach Boys

6. Hvem spiller viceværten, Svendsen, i Krummernes Jul?

Poul Reichardt Poul Bundgaard Paul Hagen

7. Hvad hedder julemanden på engelsk?

Santa Laust Santa Man Santa Claus

8. I hvilket århundrede blev det første juletræ tændt i Danmark?

1700-tallet 1800-tallet 1900-tallet

9. Hvad betyder advent?

At noget skal komme At noget skal forsvinde At noget er væk

10. I hvilket land bor Julemanden?

Danmark Grønland USA

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

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

Markér de rigtige svar og aflevér hele siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 
20/12. Så er du med i lodtrækningen om 1 dejlig æske chokolade.

Juleknas og julequiz
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Løvfaldsfest
Lørdag 5. november kl. 18 mødte 33 forventningsfulde festdeltagere op på 
P- pladsen foran kroen. Borgerforeningens program var denne gang: 
Løvfaldsfest.

Festen skulle traditionen tro foregå i Lynderup, så en bus holdt parat til at fragte 
deltagerne dertil.

Stemningen var høj fra starten hjulpet på vej af en velkomstdrink i bussen.

Da vi ankom til Hjarbæk Fjord Golfcenter blev vi modtaget af ”skjøn” musik fra 
aftenens musikere Bent og Peter. De to troubadurer underholdt os det meste af 
aftenen med fællessang hyggemusik og dansemusik.

Hvordan er det nu det er, Dorte...nå nej, Jytte: Hjarbæklængeleve, kraa-kraa-kraa?
Suk! Integrationsudvalget lever fortsat i håbet...
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Men uden mad og drikke du'r 
festen ikke – og festen duede – 
for Borgmester Kaj-Lykke havde 
igen i år sørget for råvarer af 
bedste kvalitet: Muslinger og 
rådyr. På en forespørgsel om 
man kunne risikere at komme til 
at spise et hagl eller flere, ga-
ranterede han, at det kunne man 
ikke. Rygtet gik i løbet af aftenen 
at Kaj-Lykke ikke havde skudt 

rådyret, men løbet det op, og dræbt det med sine bare hænder – derfor garan-
tien, for at der ikke var hagl i kødet.

Der var også sørget for rigeligt med drikkevarer, så mange, at der var en livlig 
trafik ud til toiletterne – mest til dametoilettet. Jens ”KOK” havde sørget for at 
tilberede råvarerne på bedste vis, så vi nød alle et festmåltid.

Fællessang og dans fortsatte til kl. 00.45, hvor vi blev afhentet igen og bragt sik-
kert tilbage til Hjarbæk, og dermed sluttede endnu et af Borgerforeningens gode 
arrangementer.
 /Margit og Jens
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danbolig Bent Kohls sælger Viborg
og omegn

Står du og skal til at skifte bolig, så hjælper vi dig trygt videre .
Vi er et kompetent hold på 7 medarbejdere, som alle vil sørge for at gøre din oplevelse god og nem

- hvad enten du skal købe elle sælge en bolig gennem os.
Ring 70 250 222 eller besøg os på Nytorv 2 i Viborg.

DET ER ALTID FRISK KAFFE PÅ KANDEN!

danbolig Bent Kohls
Ejendomsmægler & valuar, MDE · Nytorv 2, 8800 Viborg · Tlf. 70 25 02 22 · viborg@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Vine fra Frankrig, Italien, Chile og Portugal.
Vinsmagning · Vingaver · Specialiteter

Dyr eller billig vin – men altid den bedste vin til prisen.

Du er altid velkommen til at kontakte os og aftale et besøg 
– kom og nyd vores udsigt og se vore gode vine.

Med venlig hilsen
Jens Dalsgaard

Nørresiden 11 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup · Tlf. 86 62 24 55
hjarbaek@vinhus.com · www.hjarbaekvinhus.dk
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»Der er dejligt ved Hjarbæk 

når solen går ned«, osv. 

Intet passer bedre end Hjarbæk hymnen, når vi skal beskrive 

det herligste sted på landkortet.

Vi vil gerne sige tak til alle Hjarbækgensere, der har været med 

til at give os 38 års skønne minder. Det var ikke nogen nem 

beslutning at det var nu, vi skulle flytte fra Hjarbæk, men dåbs-

attesten skubbede på.

Vi har nu fundet os godt tilrette i Viborg, men vi må nu »nøjes« 

med solopgange i stedet for solnedgange, men det er nu heller 

ikke så ringe endda.

Vi vil samtidig ønske Jer alle en rigtig glædelig jul og et godt 

nytår.

Mange julehilsner

Bett og Johan Kloch

 
Billedet er solopgang over søerne.



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.
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•	Hvis	du	har	en	pizza	med	radius	Z	og	tykkelse	A	
	 er	rumfanget	=	Pi	·	Z	·	Z	·	A

•	Der	er	fundet	guld	på	hvert	eneste	kontinent	i	verden.

•	Barbies	fulde	navn	er	Barbara	Millicent	Roberts.

•	Et	kunstigt	juletræ	skal	genbruges	min.	20	gange	for	at	være
 mere miljøvenligt end et frisk, fældet juletræ købt hvert år. 

•	Folk	med	blå	øjne	har	en	højere	alkoholtolerance.

•	I	julehandlen	bliver	der	solgt	28	sæt	Lego	hvert	sekund	verden	over.

•	Din	alder	svarer	til	det	antal	gange,	du	har	været	i	kredsløb	
 rundt om solen.

•	På	Venus	sner	det	med	metal.	To	typer	er	fundet	indtil	videre.

•	Der	er	faktisk	et	blindt	område	i	dit	synsfelt,	men hjernen 
 kompenserer for det.

•	88%	af	alle	nytårsfortsætter	mislykkes.

•	Julemandens røde dragt skyldes IKKE Coca-Cola.

Hvordan staver man til kærlighed?', 
spurgte Grisling. 

'Man staver det ikke. Man føler det', 
svarede Peter Plys.

Vindere fra sidste blad:
Tak for besvarelserne. 
Notarius Kvisticus udtrak de heldige vindere:

Juniorsiden: Elvira Lykke, Bavnevej 13
og 
Voksensiden: Arne Jensen, Hjarbækvej 8

Stort tillykke til jer begge.
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Butik Remme 

Luksus til hverdag 
 

Gårdhavecafe – Bed & Breakfast 
 
 

Kunsthåndværk, brugskunst, fine ting til haven, 
delikatesser og gaveartikler i høj kvalitet 

 
Ved godt vejr er der åbent i 'Den hemmelige Cafe' i Gårdhaven 

 
 
 

 Vi har åbent: Fredag: 14-18                                                                         
                                                                         Lørdag-søndag: 10-18  

                       Samt alle skolefridage 
 

Hjarbækvej 8/Søndersiden 
Hjarbæk 

8831 Løgstrup 
Tlf: 4027 3141 

www.butik-remme.dk  
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Atter i år indleder vi nytåret med denne hyggelige og helt uundværlige 
tradition. Iført varmt tøj, travesko og en gevesen i inderlommen starter vi 
fra træet kl. 13.00, og sætter omtrentlig kurs mod Vorde. Og lur mig om 
ikke Villys Foderbræt bliver gearet, pimpet og pakket til turen igen i år. 

Efter at have holdt mandtal på svingene undervejs, står gæstfrie Pia og 
Jesper klar i deres have med hjemmelavet glühwein og bålhygge. 

Når vi har ønsket vore gode og højereliggende naboer et godt nytår, 
vender vi næsen hjemad, og for de særligt hårdføre slutter turen ved 
sjægteskuret, hvor Borgerforeningen er vært ved en øl.

Husk, at nytårsgæster også er meget velkomne på turen.

Farvel t il 2016

*
Fyrværkeriafskydning på molen

Af hensyn til byens stråtage og brandvæsenets 
udrykningstid opfordrer vi kraftigt til at fyrværkeriafskydning
sker fra molen. 

Gennem rigtig mange år har vi haft for vane 
at mødes på havnen ca. kl. 00.15 
for at skyde af, beundre de flotte raketter
og ønske hinanden et godt nytår.

Lad os holde denne hyggelige 
tradition i hævd – nye som gamle.



•	 Dagligvarebutik	·	Friskbagt	morgenbrød	og	kager	hver	dag	·			
vi	modtager	gerne	bestilling	på	morgenbrød	40449474

•	 Swimmingpool	25	kr.	om	dagen	·	sæsonkort	250	kr.
•	 I	må	gerne	bruge	vores	legeplads
•	 Festlokale	til	85	personer	udlejes

Venlig hilsen Morten og Lone

Vi	kan	altid	kontaktes	på	22131500
MØD	OS	PÅ	FACEBOOK	
www.facebook.com/hjarbaekfjordcamping
www.hjarbaek.dk

H
HH

Hulager	2,	8831	Løgstrup	·	info@hjarbaek.dk

Åbningstider: 	
Hverdag	8.00	-	11.00	og	17.00	-	18.00	
Weekend	8.00	-	19.00
Højsæson	uge	26	til	uge	33	
fra	8.00	-	21.00
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Navn: ................................................................................................................

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

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12, 
så er du med i lodtrækningen om en ekstra stor pose slik. 
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Navn: ........................................................................................................................

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

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12 
og vær med i lodtrækningen om 1 flaske whiskey.

Julehygge for voksne

Find 
3 fejl
L L L L
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