
Hjarbæks lokale blad September 2017



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: Tina Nikkel Bavnevej 7 40 94 91 94 nikkelto@gmail.com

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

Indlæg til bladet mailes til: tina@timedesign.dk eller afleveres på Bavnevej 10.
Indlæg modtages gerne elektronisk. Billeder bedes vedhæftet separat.

Næste deadline: 
24. november 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: Hjarbæk set fra det nybyggede udkigstårn i Nr. Rind. Foto: Frank Rømer

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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Kom med på besøg 
hos keramiker

Laila Rask 
Petersen
Der venter en særlig oplevelse hos Laila. 
Hendes lille sted (hjem) er en stor installa-
tion, fyldt med forskellige oplevelsesrum. 
Hvert enkelt rum – ude og inde – er fyldt 
med oplevelser, indtryk, sorger og glæder.

Laila er uddannet på Århus Kunstakademi 
dels som keramiker og dels som bland-
formskunstner. 

Gennem de sidste 10 år har Laila været 
meget optaget af ”omformuleringer”. 
Hun tager udgangspunkt i eksisterende ting 
(gerne skrot og genbrug) og laver ændringer 
og tilføjelser. Dette gør at man efterfølgende 
ser tingen som noget skulpturelt. Herudover 
er raku, keramik og mosaik Lailas fortrukne 
udtryksformer.

Kom med på opdagelse i et hjem som altid 
er i forandring.

Vi mødes på Havnen 

lørdag d. 9. september 2017 kl. 13.00 
(Vi fordeler os i de fremmødte biler – og 
kører til Truust ved Fårvang). Medbring 
kaffekurv. Entré hos Laila 30 kr.

På kunstudvalgets vegne
Margit Gade

Se mere på www.laila.raskpedersen.dk

”Det er et sted der lever, fordi jeg lever!”
Laila Rask Pedersen
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JULEBANKO
MANDAG DEN 4. DECEMBER KL. 19.00

PÅ HJARBÆK KRO
PLADER 20 KR./STK

I pausen kan der købes gløgg og æbleskiver

Alle er velkomne

Arr. Borgerforeningen
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I det andet hus lige efter Preben og 
Merete, når du kører ind i byen ad 
Hjarbækvej, er der opført et helt nyt hus. 
Her bor Nadia og Martin sammen med 
deres 2 drenge Pelle på 3 år og Birk på 
1 år. Familien er flyttet ind i deres ny-
byggede hus d. 1. juni og flyttede hertil 
fra Nordbyen i Viborg, hvor de boede i et 
rækkehus. De fortæller, at det har været 
helt fantastisk at flytte til vores by. Alle er 
flinke og naboerne har taget rigtig godt 
imod. De er hurtigt faldet godt til – sam-
tidig har de Gammelmoster Helle lige 
lidt længere henne af vejen, så Hjarbæk 
er godt kendt af Nadia i forvejen. Pelle 
viser glad sin have frem, hvor han både 
har en stor græsplane, trampolin og 
legehus.

Hvorfor lige Hjarbæk? Martin er vokset 
op i nærheden af Dollerup og Nadia er 
fra Løgstrup, så naturen med vand, skov 
og strand tæt på Viborg var noget af 
det, der talte for Hjarbæk og som Nadia 
siger: ”Det er som om, vi er på som-
merferie hver dag, når vi kommer hjem”. 
Her er lidt af det hele og man kommer 
hinanden ved og så er det lige i nær-
heden af morfar og familien med fætre 
og kusiner, der bor i Løgstrup.

Nadia er 32 år og arbejder til dagligt som 
sygeplejerske på neonatal afdelingen 
på Viborg sygehus. Martin er 33 år og 
arbejder som Integrationskonsulent ved 
Viborg Kommune.

Velkommen til!
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Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg · Tlf. 86 62 72 22 · www.mathias-menswear.dk
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Tøsefest

Pilates for øvede 
Onsdag kl. 16.45-17.55, uge 34-48. 
I alt 14 lektioner á 70 min.

Sensommer Boost for Power Ladies (for alle) 
Onsdag kl. 16.00-16.35, uge 36-44. 
I alt 8 intensive lektioner á 35 min.

De fantastastiske Body Breezers 
Onsdag kl. 16.00-16.35, uge 45-48. 
I alt 4 lektioner á 35 min. 

Yin Yoga – Stræk dig til velvære:
Workshops søn. 10/9 og fre. 15/9 kl. 15.00-16.30

Træning og kostvejledning 
Brovej 17D · 8800 Viborg · 21293480 · hanneholmbach1@gmail.com

HanneH – krop og velvære

PAVILLONEN – HJARBÆK KRO
23. september 2017 kl. 16.00
BUM!
For alle skønne kvinder med tilknytning til Hjarbæk. 
Temaet i år: Kom som du er og medbring travesko.

Pris for deltagelse: 200,00 kr.

Tilmelding senest 10. sept. 2017 på sms til 
Sanne 52101811 eller Kirsten H. 20934249

Vi ses!



8

Dette års VM i sjægtesejlads vil nok 
gå over i historien som ét af de mere 
dramatiske af slagsen med megen 
skade på materiel – men heldigvis kun 
på materiel.

Tre sejladser blev afviklet om lørdagen 
i en vind, der tog til over hele dagen.

Én sjægt blev nærmest totalskadet, 
én knækkede masten, én knækkede 
rorpind og rorbeslag og to sjægte ikke 
bare væltede, de sank helt – en norsk 
og en dansk. Alle sejlere reddet op af 
vandet med det samme.

Den danske sjægt 'Tjæreblomst' blev 
uden større kvaler bjærget lørdag, dog 

mistede den roret. Den norske sjægt 
– med 300 kg køl – stod godt fast i 
mudderet, og lod sig ikke sådan lige 
besnære til at komme til overfladen. 

Mark Lykke blev tilkaldt – muslinge-
bådens kran kunne klare opgaven. 

I hårdt vejr kom båden til overfladen 
og Villys pumpegrej bragte skibet flot 
– uden andre skader end en mistet 
spilerstage og bundbræt. 
Flot arbejde under svære forhold otil 
stor lettelse for alle!

Båden kom på traileren og den 
planlagte færge tilbage til Norge blev 
nået.

Dramatisk VM i år

 
Her stikker L5 Tjæreblomst op af 
vandet.
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Kristian Lilholt Trio 
i Kirken på bakken
Det blev en rigtig dejlig aften i Vorde Kirke, hvor Kristian Lilholt. Ida 
Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen gav os det, vi kom efter. Kirken 
var fyldt til bristepunktet, og mange måtte gå forgæves efter billetter.

Vi fik Kristians fine fortællinger om livet, lige fra for mange kærester 
til livets afslutning, efterfulgt af de smukke tilhørende sange. Jeg 
må indrømme, da Birdman blev spillet og sunget (eneste engelsk 
sprogede fra hans nye bog) måtte jeg knibe en tåre.

Dejligt var det, da vi også fik et par numre fra Land, hvor Ida på 
smukkeste vis sang bl.a. Det gule land. Aftenen vekslede mellem 
stille instrumental musik over til de skønne sange. En rigtig god 
og bevægende oplevelse.

Jeg havde virkelig glædet mig til aftenen. Dejligt at opleve denne 
skønne Trio i vores egen lille kirke på bakken. Jeg sender mine 
varmeste tanker til kunstudvalget, fordi I turde. Og Margit, jeg håber 
virkelig Kristian tager imod dit tilbud om the, så han kommer helt ned 
til Hjarbæk, og ser hvor fantastisk smukke omgivelser vi har her 
i Hjarbæk.

Kærlig hilsen
Anny Petersen
Gormedal 23
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Alverdens Kunstudstilling  
i Hjarbæk 2017  
”Frihed til Forskellighed”
Det blev atter en succes. Takket være 
den store opbakning fra alle jer 
– specielt tak til haveejerne. 

Vi vil ikke lave nogen separat omtale af 
projektet, men vi har samlet de mange 
tilbagemeldinger, der er kommet fra 
haveejere og udstillere, så kan du selv 
danne dig et indtryk. 

TAK til alle for indsatsen, rådighed og 
at der kommer noget så flot ud af det. 

NB: Hvis du ikke allerede er med i 
projektet, men godt kunne tænke dig 

at være det, skal du blot kontakte 
kunstudvalget. Men vi kan på sigt 
ikke garantere at alle, der ønsker at få 
kunst i haven også får det. Vi er altid 
interesseret i at finde haver og kunst-
nere, som passer til hinanden.

Endnu engang mange TAK til alle, 
som på den ene eller anden måde har 
været med i projektet i 2017. 

Med venlig hilsen fra Kunstudvalget: 
Margit G, Frida, Margit D, Inge, 
Hannah og Arne

“ Projektet er spændende og anderledes end alle andre kunstudstillinger ”

“ Super godt indtryk af hele projektet ”

Fotos: Gitte Pedersen
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“ God omtale, og godt koordineret ”

“ Super godt for kunstnere, gæster og BYEN. Det har været meget hyggeligt ”

“ Det er en knaldgod idé og en fantastisk 

ambassadør for Hjarbæk ”

“ 10 ud af 10 stjerner. Sjov måde at formidle kunst på, sjov måde at møde men-nesker på, god måde at kende Hjarbæk på. Vi har kun mødt positive tilbagemeldinger, meget positive ”
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“ Umådelig god, får rigtig meget rosende omtale ”

“ Det er et superfint projekt, vildt im-

ponerende at folk stiller deres haver 

til rådighed og at der kommer noget 

så flot ud af det. Man fik jo rigtig lang 

tid til at gå med at kigge og lade sig 

imponere af kunst og haver. Vidste ikke 

at Hjarbæk er så fantastisk ”

“ Jeg synes konceptet med udendørs udstilling i de flotte haver er en vildt god idé ”
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“ Vellykket – Haveudstillingen er god ”

“ Synes bare det har været så fin. Et rigtigt spæn-dende projekt og en god måde at nå ud til folk på ”

“ Det er et spændende 
og frem for alt et helt 

unikt arrangement. Jeg 
får udelukkende positive 
tilbagemeldinger fra de 

besøgende. Dejligt sam-
menspil mellem haveejere 
og udstillere. Kender ikke 
til andre lignende projek-
ter, så rigtig godt gået for 

jer alle. Mine kontakter 
vil gerne besøge en kom-

mende udstilling i Hjarbæk. 
Udtrykker begejstring for 

stedet Hjarbæk og 
Kunstudstillingen og de 

dejlige haver ”
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MARKEDSFØRING AF DIN VIRKSOMHED
KAMPAGNER FOR DIT PRODUKT
DESIGN AF DIN KOMMUNIKATION

Reklame og markedsføring med bagtanke
Jeg kan hjælpe dig, hvad enten du har brug for en langsigtet, 
strategisk funderet markedsføring eller bare skal have løst 
en reklame- eller kampagneopgave her og nu. 
Og du kan få præcis den løsning, du behøver: 
tekst, design, web, tryk og produktion.
Ring 40 76 51 54 eller se mere på www.zacho.co

LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00

Støt Sprøjtens annoncører
– de gør det muligt at lave dette blad!
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Julemanden
tænder

juletræet
Søndag den 3/12 kl. 16 

Sæt kryds i kalenderen til denne hyggelige 
eftermiddagsstund i skumringen 

med varm kakao, gløgg og æbleskiver 
til børn, forældre og bedsteforældre

Gratis og alle er velkomne 
– gerne med gæster og masser af børn

Er det 

noget for dig?

Dueligheds-
kursus for 
lystsejlere
Lær at færdes sikkert på vandet, 
få de praktiske fornødenheder og 
kend takt og tone blandt sejlere. 

Viborg Sejlklub starter nyt hold 
torsdag den 9. november 2017 
kl. 19.00 i Viborg Sejlklubs lokaler 
i Hjarbæk. Kurset afsluttes med en 
teoretisk og en praktisk prøve til 
foråret. Kurset arrangeres i sam-
arbejde med Virksund Sejlklub. 
Undervisningen foregår i henhold til 
Dansk Sejlunions nye retningslinjer.

På introduktionsaftenen vil der 
være generel information, materiale-
bestilling og betaling. 

Bestået kursus giver ret til certifikat 
og indeholder automatisk det mindre 
speedbådscertifikat.

Yderligere info og 
forhåndstilmelding:
Erling Hansen
naestformand@viborgsejlklub.dk



 

Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

Tlf. 86 61 30 26
jan@myrthue.dk · www.myrthue.dk
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Deadline for næste blad:  24. november 2017

Hjarbæk  
Kalenderen 

Efterår 2017
Dato Arrangement 
9/9 Kør-selv-kunsttur, vi mødes på havnen kl. 13

23/9 Tøsefest. Se annonce her i bladet

3/12 Juletræstænding på havnen kl. 16

4/12 Julebanko, Kroen kl. 19

31/12 Nytårsgåtur, Træet kl. 13

21/2 Hjarbæk Borgerforenings Generalforsamling 2018
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Set og sket på Hjarbækvej

Publikum eller ej … Der er nu ikke noget som en spontan lille sambating, 
når plæneklipningen er veloverstået…

…Og så er der jo dem med en helt 
anden indstilling til græsslåning.
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Som et nyt forsøg besluttede bestyrels-
en i år, at flytte Sct. Hans arrangementet 
tilbage til Stejlepladsen. Her er græsset 
lidt grønnere end på grus pladsen foran 
Sejlklubben og mulighederne for bål til 
pandekager og snobrød er i lidt mere læ 
af sivene. Sct. Hans aften blev til trods 
for en våd aften til et tilløbsstykke med 
mange mennesker fra både nær og fjern. 
Båltalen blev holdt af Jesper Hjermind, 
der ikke lagde skjul på, at det var en 
genbrugstale, men stadig interessant 
at høre om baggrunden for, hvorfor vi 
holder Sct. Hans med hekse og bål. 

Sørens grillede pølser blev spist med 
velbehag og fadøl skænket inden bålet 
blev tændt og heksen sendt afsted med 
sange, der mindede os alle om, hvor 
dejlig midsommeren er i Hjarbæk med 
udsigt over fjorden.

En stor tak til Karla, August, Katrine 
og Kasper for den flotte heks, vi kunne 
vinke farvel til, da Kaj-Lykke tændte 
bålet. Det var et helt fantastisk skue med 
et brændende træ inde i bålet.

Næste år laver vi et ”Børnebål”, hvor 
heksen bliver sendt afsted kl. 18.00, 
så de små i byen også kan nå at få en 

oplevelse af Sct. Hans med. Vi havde 
i bestyrelsen helt glemt, hvad det vil 
sige, at have små børn, der falder tidligt 
i søvn. Heldigvis var der nogle af de nye 
og yngre forældre i byen, der stillede 
spørgsmålstegn ved, hvorfor vi først 
startede med snobrød kl. 19.00. Det er 
det tidspunkt, hvor mange af de små 
børn i byen er klar til at sige godnat. Vi 
ændrede hurtigt på arrangementet for 
de mindste og lavede bål med snobrød 
og pandekager kl. 17.00. Det viste sig at 
være en succes, så det gør vi for frem-
tiden. Så får børnene også mulighed for 
at se den heks, de har været med til at 
lave blive sendt afsted. Voksenbålet vil 
stadig blive tændt senere – det er blot 
en udvidelse, da vi heldigvis igen er ved 
at have mange små borgere i byen.

Vi har i bestyrelsen efterfølgende talt 
om, at vi godt kunne bruge et ”sangkor” 
til Sct. Hans aften. Det ville være en 
berigelse for os alle. Tænk allerede nu 
over om det er noget, du kunne tænke 
dig at være med til. Så laver vi en sang-
gruppe til generalforsamlingen, der kan 
hjælpe med at styre os igennem, når der 
er arrangementer, hvor der skal synges i 
fællesskab.
 Bestyrelsen

Sct. Hans aften på Stejlepladsen
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Havnefesten
2017

Vi havde et fantastisk samarbejde mel-
lem Hjarbæk Borgerforening, Sjægte-
lauget og Viborg Sejlklub. Vejret var 
fint og der var mange mennesker.

En speciel tak til de fantastiske vove-
halse fra Hjarbæk og Knudby, som 
gjorde det så godt i Fjorddysten. 
Hjarbækholdet vandt med Lars, Jes-
per, Frank og Peter. Vandrepokalen er 
navngivet og hænger i Viborg Sejlklubs 

klublokaler. Tak til alle der deltog i 
dette arrangement.

Festudvalget vil benytte lejligheden 
til at sige 1000 tak til alle de personer 
fra nær og fjern som gav en hånd 
med i planlægningen, udførelsen og 
oprydningen i forbindelse med Havne-
festen. Det er dejligt, og hvor er det 
godt at vide at vi er gode til at hjælpe 
hinanden.

Der var en flot fremmøde over hele dagen... Der blev dystet byerne imellem...på land...

...sømslåning...Der var ansigts- og kropsdekorering...
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Havnefesten
Vi har endvidere besluttet, at Fjord-
dysten skal forsætte og de omliggen-
de byer opfordres allerede nu til at få 
stablet et hold på benene.

Til næste år har vi allerede nu beslut-
tet, at vi flytter arrangementet til den 
9. juni 2018, således at der både er 

mulighed for at folk kan deltage i 
Havnefesten og Snapstinget i Viborg.

Vi glæder os alle til næste år, og husk 
det er allerede lørdag den 9. juni 2018.

De bedste hilsner 
Havnefestudvalget

...og til vands...

Der blev grillet med føl'se for hver pølse...

Der blev spist af Storms 
grillbuffet...

... og ikke mindst: The Fenders så dagens lys!

'Whiskey in the jar' m.m. fra Fur-gutterne... 
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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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Endnu et hus i byen?!
Hvad var nu det for et postyr? Trafikken gik nærmest i stå, og kiggekøen 
sneglede sig langsomt hen mod det, der lignede gravemaskiner, containere 
og svedige motorsavsmænd i sikkerhedsudstyr. Her ville man egentlig bare 
gerne hjem fra arbejde! Hvad-var-det-for-noget-det-her? 

Men efterhånden som man nærmede sig åstedet, kunne man god fornemme, 
at noget var helt anderledes. Det var det som om at lyset trængte sig på og 
der blev højt til himlen. Et øjebliks forvirring – og bum, så forstod man!

Det var jo Ingos hus. Og udhus. Og drivhus. Og have. Alt var synligt. Den 
tætte og høje bevoksning, som havde skjult huset og grunden i årevis var 
ryddet. Og sikken da et herligt syn. Lys og luft havde afløst skygge og vildnis. 

Jow-jow, der sker minsandten noget i den ende af byen.

Set og sket på Hjarbækvej



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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•	Det	er	Donald	Trumps	hustru,	Melania,	som	normalt	klipper	håret	
 på Trump.

•	Med	ca.	650.000	eksemplarer	er	katten	Danmarks	mest	
 almindelige kæledyr...

•	...	men	i	Danmark	er	der	flere	hundeejere	end	katteejere.

•	Skak	er	afledt	af	det	persiske	ord	‘Shah’	–	konge.

•	Negle	gror	hele	livet,	og	i	snit	vokser	de	0,1	mm	(60-årig)	og	
 0,123 mm (32-årig) pr. døgn.

•	Verdens	hurtigste	øldrikker	(Steven	Petrosino)	drak	én	liter	øl	
 på 1,3 sekunder.

•	Det	er	alment	kendt	at	mennesket	deler	99%	af	generne	med	
	 chimpansen	og	gorillen,	men	vi	deler	også	60%	genetisk	materiale	
 med ærteplanten og høns.

•	Sidetallene	i	dette	blad	er	husnumre	fra	Hjarbæk.

Vindere fra sidste blad:
Tak for besvarelserne. Husk at udfylde med navn :-)
Notarius Kvisticus udtrak de heldige vindere, stort tillykke til:

Juniorsiden: Felix, Bavnevej 13
Voksensiden: Bente, Bavnevej 13

Vi har gjort præmierne endnu bedre, så HUSK at aflevere 
løsningen for at være med i lodtrækningen!
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A winner is a dreamer
who never gives up

– Nelson Mandela

Ohøj!



 
 
 
 

 

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  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

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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Det var så den sommer …

Diset morgen i september

Tak for grøftekantbuketterne 
– det var en meget smuk tanke.

Stokroser på Sndersiden.



28

Alle tiders campingplads!

Se mere på www.hjarbaek.dk

Minigolf 20,-

Festlokale 1500,-

Børnefødselsdage 
ved grill/udekøkken 

500,-

Swimmingpool 25,- 
om dagen

Pizza 55,-
Bestil gerne i forvejen 

på 22 13 15 00

Gl. dags isvaffel

Stor legeplads med 
masser af sjov



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

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

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 24/11, så er du med 
i lodtrækningen om en stor pose slik (Værdi 40-50 kr). 

✁

29

JuniorSIDEN
Kan du finde de 2 ens græskar?



✁

30

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

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

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 24/11, hvis du vil være med 
i lodtrækningen. Præmieværdi ca. 200 kr.

Banke-banke på
Der er mange forskellige døre her i byen! Vi har fotograferet nogle af dem. 
Tag din elskede eller dig selv under armen og gå en tur rundt i byen. 
Skriv adresse for hver dør, og vær med i konkurrencen.

Jeg vil gerne vinde (sæt kun ét kryds):
     1 fl. rom         1 fl. whisky          2 fl. rødvin         Chokolade

OBS!
Nye flotte præmier

Adresse

Adresse

Adresse

Adresse

Adresse

Adresse

Adresse

Adresse

Adresse



Jeg vil gerne vinde (sæt kun ét kryds):
     1 fl. rom         1 fl. whisky          2 fl. rødvin         Chokolade



Hjarbæk Kro

v/ Jannie og Erland, Sandie og Troels Pedersen

Søndersiden 2 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup
Tlf. 86 64 20 24

www.hjarbaekkro.dk

Dagens 

2-retters menu

269,-


