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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: 
22. november 2016.

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: Vi fortsætter med temaet 'Hjarbæk fra forskellige vinkler' – her et vue fra Nørresiden.

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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Er det 

noget for dig?
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Løvfaldsfest 5. november
Vi gentager den bragende succes fra forrige års jubilæumsfest, 
og inviterer til løvfaldsfest på restaurant Lynderup Golfcenter.
Hjarbæk Fjord ved golfbanen. Peter og Bent spiller op til dans. 

Nalle er garant for en VILDT lækker menu, og hele herligheden 
inkl. bus tur/retur beløber sig til kun ca. 200,- kr. pr. person, da 
Borgerforeningen yder et tilskud. Ret til mindre prisjusteringbfor-
beholdes. Drikkevarer for egen regning. Vi kører i bus fra krop-
ladsen kl. 18.00 og kører retur fra Lynderup tilbage til kropladsen 
kl. 01.00.

Tilmelding senest 22. oktober til Kaj-Lykke, 20 19 60 93 eller 
Jens Dalsgaard, 86 64 27 30 eller Margit Dalsgaard, 61 33 85 75

Arrangeres i samabejde med Viborg Sejlklub.

Duelighedskursus
Viborg Sejlklub starter nyt hold til duelighed for lystsejlere
torsdag den 3. november 2016 kl. 19.00 i sejlklubbens lokaler. 
Denne aften vil der være information, materialebestilling samt indledende
undervisning. Undervisningen foregår i henhold til Søfartsstyrelsens retningslinjer.
Bestået kursus giver ret til certifikat. Sidste tilmelding: 25. oktober.

Pris: Den teoretiske del: 1000,- excl. undervisningsmaterialer, censorgebyr m.m.
Dertil kommer et tillæg for den praktiske del samt censorgebyrer.

Tilmelding og yderligere info:
Erling Hansen, naestformand@viborgsejlklub.dk

'Sprøjten' mangler en omdeler 
til sommerhusområdet Gormendal
Er der en hundelufter eller en anden frisk person, der ikke har noget 
imod at have en stak 'Sprøjter' med under armen 4 gange om året, 
så kontakt Tina Rømer på 20 26 40 11 / tina@timedesign.dk
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I år blev der for første gang holdt 
fælles havnefest for dem, der har 
berøringsflader til Hjarbæk havn. 
Det vil i praksis sige Viborg Sejlklub, 
Hjarbæk Borgerforening og Hjarbæk 
Sjægtelaug. Det var således min første 
deltagelse i arrangementet, både med 
planlæggelse og med deltagelse i fes-
ten, og jeg kan i den forbindelse kun 
udtrykke min respekt overfor den en-
tusiasme og effektivitet, som blev lagt 
for dagen i arbejdsgruppen af alle de 
udpegede medlemmer af de respek-
tive organisationer/foreninger. Stem-
ningen i arbejdsgruppen var positiv og 
alle ideer blev godt modtaget.

Som det vil være de fleste bekendt, 
blev det i år besluttet at udpege 
sejlklubbens nyetablerede parkerings-
plads til festplads. Det viste sig at 
være en god beslutning, da vejret den 
pågældende dag til tider var voldsomt 

blæsende, heldigvis fra sydlig retning. 
Festpladsen oplevedes derfor som en 
varm og solrig plads med fuldstændig 
læ.

Som dagen skred frem blev festen 
besøgt af rigtig mange børn, unge 
og voksne, som alle storhyggede sig. 
Aktiviteterne var velvalgte topscorer 
som fiskedam, det muntre køkken, 
skiløb, cykelringridning og sidst, men 
ikke mindst søm islåning, hvor voksne 
mænd blev til drenge og drenge blev 
til voksne mænd, men trods dette var 
det en kvinde, der vandt konkurrencen. 
Desværre blæste det for meget til at 
invitere på sejltur i sjægte og sejlbåde.

Der var travlhed ved ølvognen, hvor 
der også var godt gang i salget af 
sodavand og pølser, og den gode 
stemning blev yderligere løftet af 
orkesteret med irsk folkemusik.

Havnefesten i Hjarbæk 
lørdag 18. juni 2016
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For nogle sluttede festen efter slagter 
Storms udmærkede grillmenu og for 
andre sluttede festen først ud på de 
små timer.

Alt i alt kan man glæde sig over, at der 
i Hjarbæk er ressourcer og vilje til at 
holde et sådant fælles arrangement, 
til stor glæde for byens borgere og de 
mange gæster, der kom udenbys fra.

Og helt ringe er det da heller ikke, 
at det gav et pænt overskud til vore 
slunkne forenings/laugs kasser.

  Kurt Oddershede 
  Hjarbæk Sjægtelaug
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Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg
Tlf. 86 62 72 22

www.mathias-menswear.dk
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Hvis det skal gå efter alder, så vil vi 
starte med at ønske velkommen til Tau 
og Elins lille ny dreng, der blev født 
under VM (bl.a i Sjægt) søndag den 21. 
august. Stort tillykke! Det var en dejlig 
solskinsdag – og Danmark vandt guld, 
hvad mere kan man ønske sig☺(Vi gæt-
ter på, navnet skal være Mikkel!!)

Derudover:
Stort velkommen til: Familien på Hjar-
bækvej 15: Sidsel, Lars, Sylvester, Emil 
og Sara. Lars og Sis er hhv. 46 og 40 
år, og de arbejder begge i flyvevåbnet 
på Flyvestationen i Karup. 

Sylvester er 4,5 år og går stadig i 
børnehaven i Karup, og han vil meget 
gerne finde nogle legekammerater her 
i Hjarbæk! Så smut endelig forbi.

Hver anden weekend kommer Emil på 
11 år og Sara på 14 år.

Familien holder meget af at sejle og 
har båd i Hjarbæk – mange har mødt 
Lars i forbindelse med sjægtesejlads 
og i Sejlklubben. Det er en drøm, der er 
gået i opfyldelse, at flytte til Hjarbæk. 

Og familien hilser og siger, de glæder 
sig rigtig meget til at blive en del af 
byen, og de er taknemmelige for den 
velkomst, de har modtaget fra søde 
naboer og fra Borgerforeningen.

-- 

Også stort velkommen til de nye på 
Strandvejen 15: Jytte Serup og Margit 
og Nanna Gade.

Jytte og Margit er ungdomsveninder 
fra Skive, og Nanna på 16 år er Mar-
gits datter, derudover har Margit også 
Frida på 18 år.

 Fortsættes ➙

Idun Maria med sin nye lillebror.

Lars, Sidsel og Sylvester.



➙ Jytte arbejder på kontoret på 
Genbrugsstationen v. Kirkebækvej, 
hvor hun holder særligt øje med farligt 
affald.

Margit har gang i alt muligt, hun er 
bl.a. konsulent for ordblinde og har 
eget firma, der laver kort over firma-
strukturer (?). Hun har medbragt sin 
egen pizzaovn og svejseanlæg til 
Hjarbæk – det ser vi frem til.

Jytte og Frida sejler sjægt om 
tirsdagen – dejlig dejligt.

Dorte, som er veninde fra Sydfyn, er 
kilde til ovenstående, hun har hjulpet 
med nedrivning af første sal og var 
så sød at lave en lille rundvisning i 
'rockwool-kaosset' (masser af farligt 
affald i kæmpe poser …). Planen er, 
at der skal være to private afdelinger 
ovenpå, og Nanna skal have værelse 
nedenunder. Det ser ud til, der er 

rigeligt at tage fat på, men det bliver 
helt sikkert godt.

Så alt i alt kan vi konstatere, at der er 
håb for Hjarbæk med et lille nyt mand-
folk og op til flere sjægtesejlere!

Og om der åbner et Strandvejs-
pizzaria på et tidspunkt, kan vi kun 
krydse fingre for …
 Ulla
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Jytte fremviser førstesalen. Margit var her 
desværre ikke, da fotografen var forbi.



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

Hvorfor står der er skilt med 
'Krydsende cyklister 30 m' lige før 
Prebens grund, vil nogle måske 
spørge.

Jeg syntes heller ikke, Preben er 
så dårlig en cyklist. Måske der er 
Kirsten. Nej, hende er det sjældent 
at se på cykel.

Det kan heller ikke være Jesper, 
skiltet refererer til, da han bor langt 
ude i horisonten på den anden side af 
cykelstien, der ligger 70 m fra skiltet.

Det er altså sandsynligt, det er på 
grund af Prebens mangelfulde cykel-
færdigheder og fraværende kendskab 
til vigepligt, at kommunen har valgt 
at opsætte skiltet.
 Franker  
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Alverdens 
kunstudstilling 
2016

TAK – sikken fantastisk opbakning fra 
både haveejere og kunstnere. Det blev 
en kæmpe kunstnerisk og lokal suc-
ces. Udstillingen i år blev endnu større 
end sidste år, idet der var udstilling i 
ikke mindre end 21 haver og bådhuset 
hos Grete og Søren. Vi ved, at vi nu 
er på vej til at være anerkendt som et 
sted, hvor der er en unik sommerud-
stilling, og det er skønt. Lidt stolte har 
vi da lov til at være i Hjarbæk, der var 
flere tusinde besøgende, selvom vejret 
ikke just var med os.

Uden haveejernes opbakning havde 
det ikke været muligt at lave en ud-
stilling af den art. Så endnu engang 
mange tak til alle jer, der har stillet 
jeres private lokalitet til rådighed for 
udstillingen.

Tak til alle kunstnerne, fordi de gik med 
på spøgen.

En speciel TAK til de 6 kunstnere, som 
deltog i workshoppen, der vil sikkert 
også blive en workshop 2017 i en eller 
anden form. 

Der var i år større variation på udstill-
ingen, og ikke alle besøgende kunne 
lide alt, og sådan skal det vel også 
være. Hvis ikke kunst pirrer – er det 
ikke kunst.

Næste års udstilling i Hjarbæk
Nu må det vist være en tradition at der 
sker noget kulturelt i Hjarbæk om som-
meren. Sidder du inde med gode ideer 
til, hvad vi kan / skal lave til næste år, 
vil vi gerne høre det.
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Mange besøgende har givet udtryk for 
den helt unikke oplevelser, der ligger 
i kombinationen mellem de private 
haver og kunsten. Alle foreløbige 
tilbagemeldinger fra både udstillere og 
haveejere tyder på tilfredshed med de 
14 dage, som udstillingen varede.

Hvis du endnu ikke er med i udstill-
ingen, og hvis du skulle have et sted, 
stort som lille, hvor der er mulighed for 
at udstille, er du mere end velkommen 
til at henvende dig til kunstudvalget. 
Siden udstillingen sluttede er der kom-
met 3 nye udstillingssteder til.
På samme måde er det, hvis du 
kender en kunstner, som laver noget 

der kan udstilles i det åbne rum, så lad 
os bare vide det.

Vi skal til enhver tid arbejde med ud-
vikling af det lokalområde, vi bor i – for 
at sikre kvalitet for os selv – og især for 
at inspirere andre til at flytte til vores 
område og dermed sikre vækst. 
Tak til sponsorerne og Borgerforenin-
gen, tak til Hjarbæk.

På vegne af Hjarbæk Borgerforening 
/ Kunstudvalget: Frida, Inge, Margit, 
Hannah og Arne

Kunstudvalget: Margit, Inge, Frida, Hannah og Arne.
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Alverdens 
kunstudstilling 
2016

Der er så mange flotte kunstværker 
og skønne billeder. Vi kan kun vise et 
udpluk, for der er desværre ikke plads 
til at bringe dem alle.
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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

Tak til Marianne og Kirsten for at arrangere 
badmintonaften i april. Kirsten var desværre 
syg på dagen og måtte overlade tøjlerne til Kurt. 
Det var en sjov og hyggelig aften, som gerne 
må gentages – evt. med endnu flere deltagere.
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Kjellerup Visesangere var igen i 
Hjarbæk. Dejlig aften med lunt vejr 
modsat sidste år, hvor vi var lige 
ved at blæse væk.

Vi var på Sejlklubbens terrasse. 
Der var sang og musik, som man 
enten kunne synge med på eller 
lytte til nogle dejlige tekster. 

Der var mange sejlere, sommerhus-
folk og folk fra byen – det var rigtig 
hyggeligt.

Midt i det hele kom en mærkelig 
mand med 3 ben – Steen med det 
ekstra ben. Godt gået!

Et godt arrangement – håber det 
kommer igen næste år – så ses vi!
 Frida

Som supplement kan det nævnes, 
at der dukkede omkring 100 
mennesker op til arrangementet 
– det må siges at være en succes!      
 Redaktionen

Kære husmødre og skønne kvinder i byen: 
Glem ikke at melde jer til  – det bliver 
bastskørterystende godt den 1. oktober 
i Pavillonen! Der er take-off kl. 16.00.

Nalle disker op med lækker mad og prisen 
for hele herligheden er 175,- kr. Medbring 
egne drikkevarer eller køb dem på kroen.

Tilmelding 
inden 11/9 til
Conny: 2764 2813
Bente: 5337 2883
Inge: 2484 0930
Tina: 2026 4011

All night 
long!Reminder

Hawaiian og 
Caribbean Night

Viseaften



 

Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

Tlf. 86 61 30 26
jan@myrthue.dk · www.myrthue.dk
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Dato Arrangement
1/10 Tøsefest, kroens pavillon kl. 16.00 (husk tilmelding)

5/11 Løvfaldsfest, kroens p-plads kl. 18.00 (husk tilmelding)

4/12 Juletræstænding, Stejlepladsen ± kl. 16.00 

5/12 Julebanko på kroen klokken nitten – og det var klokken nitten

31/12 Nytårsgåtur, Træet kl. 13.00

✁
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:  22. november 2016

Hjarbæk  
Kalenderen 

Fredag aften til VM blev endnu én i perlerækken af smukke sommeraftener.
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Traditionen tro blev der afholdt høst-
marked i Hjarbæk, og endnu engang 
spillede vejret ind. Det var en dag 
med høj solskin, lidt regn og megen 
vind. Der var desværre et afbud fra en 
udstiller dagen før, men dem der var 
med, havde en aktiv dag.

I lighed med sidste år var der mange 
besøgende i Hjarbæk den dag. Men 
denne gang var der takket være de 
mange frivillige hjælpere omkring 
parkering styr på den del af dagen. 
Alt forløb til alles tilfredshed.

Men hvis Høstmarkedet i Hjarbæk skal 
have en fremtid, skal der findes flere 
udstillere/stande. Så har du gode for-
slag er det bare med at komme frem 
med dem, og gerne hurtigst mulig.

Endnu engang mange TAK til alle 
hjælperne for deres store indsats, og 
sidst men ikke mindst tak til Helle og 
Kim for at stille 'parkeringspladsen' til 
rådighed.

Mvh Arne

Høstmarked
Hjarbæk 

�
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Frida og CC holdt helt trafikken i kort snor.

Gratis smagsprøver flere steder
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Kanoturen blev en bragende succes. 
Igen i år havde vi en fantastisk dejlig tur, 
men vejrguderne skylder snart noget på 
den konto.

I år var det Simested å, der lagde vand og 
meget smuk natur til en herlig tur for de 
forventningsfulde og lidt vejrbekymrede 
deltagere. Det meste af turen forløb dog i 
godt vejr, og forude havde de 3 unge piger 
Mette, Freja og Trine lagt sig spidsen af 
feltet, til tider med en noget alternativ form 
for sejlads. Flere fulgte trop sågar med 
baglæns kanoføring, og andre mente det 

var nemmest at lade den foranliggende 
kano tage slæbet … hmpf. 

Helle og Kim havde før prøvet turen ned af 
åen og kendte et godt sted at ligge til og 
indtage den lækre sandwich fra kroen. Den 
bare mark var ideel til dette formål, men 
udfordrede de trængende piger.

Sidste del af turen endte desværre med 
lyn, torden og masser af vand, en våd om-
gang som alle dog tog med godt humør.
Stor tak til alle, der stod for turen, og vi 
glæder os allerede til næste års tur.
 Kurt Herløv

Tour de Simested Å
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Træet
Byens opslagstavle for stort 
og småt, mødested, brochure-
holder og en del af de snart 
hedengange vejtræer – det 
store kastanjetræ på hjørnet 
af Strandvejen og Hjarbækvej 
lakker for alvor mod enden. 

Det er vemodigt at følge det 
stolte træ drage sine sidste 
suk. Træet har i de senere år 
været angrebet af sygdom, 
og i år er det tydeligt, at det 
er definitivt slut.

Kommunen har planer om at 
beskære træet 4 meter oppe. 
Der er forslag om, at Søren 
Brynjolf skal lave motorsavs-
kunst i træet. Bestyrelsen 
følger sagen.

Det er trods alt en trøst, hvis 
det i en eller anden form kan 
leve videre som byens 'Træ'. 

Fuglen er 
på plads
Som opfølgning 
på sidste blad kan 
det oplyses, at 
byens nye kunstfugl 
nu er monteret på 
sin piedestal, hvorfra 
den kan skue ud 
over Stejlepladsen.

Julemanden
tænder

juletræet
Søndag den 4/12 kl. 16± 

(rensdyr overholder ikke altid fartgrænsen)

En hyggelig eftermiddag med varm kakao, 
gløgg og æbleskiver til børn og voksne

Gratis og alle er velkomne 
– gerne med gæster og masser af børn
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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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Naboovervågning?? Samtale på højt plan??

Shit, har udendørslokummet 
fået et come-back?

En lille lortesang
Mel: Hønsefødder og gulerødder

Her i vores skønne by

der lurer ækle sager;

Grøftekant og vej og strand

det fæle syn fremdrager.

Barnets glade smil forgår

– det viger brat fra munden,

når den lille fra sandet får

en nylagt ’hilsen’ fra hunden.

Hesteejer og hundeven,

vi vil hermed formane:

Dem, der ikke fjerner den,

de har en hæslig vane.

Hjarbækvej fra 'bagsiden'. Foto: Frank Rømer

Løst og fast om stort og småt



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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•	Sætningen	'I	never	said	she	stole	my	money'	kan	have	syv	
 betydninger alt efter, hvor man betoner udtalen.

•	Hvis du skriver 'askew' i Googles søgefelt, vil siden vises let drejet 
 i urets retning.

•	Hver	dag	har	9	mio.	mennesker	fødselsdag.

•	Bikinien	og	tamponen	blev	opfundet	af	mænd.

•	Moskva	er	den	by	i	verden	med	flest	milliardærer. 

•	'Avocado'	kommer	oprindelig	af	det	aztekiske	ord	'ahuacatl',	
 der betyder 'testikel'.

•	'Guacamole'	stammer	ligeledes	fra	det	aztekiske	ord	'ahuacamolli',	
 der betyder 'testikel sauce’.

•	Kamasutra,	den	indiske	lærebog	om	elskovskunst,	findes	i	en	
 udgave for blinde med relieffer, som man kan føle på.

•	Ifølge	Bibelen	har	Gud	slået	mindst	2,4	mio.	mennesker	ihjel,	
 mens  Satan kun har slået omkring 10 mennesker ihjel.

Verden ifølge Peter Plys:
Det er klogt at spørge nogen, 

hvad man leder efter, 
før man begynder at lede efter det.

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

Juniorsiden: Iben Wang Rasmussen, Hjarbækvej 7
og 
Voksensiden: Ulla Wang, Hjarbækvej 7

Stort tillykke til jer begge.

PS. Det kunne nu være hyggeligt, hvis der var 
lidt flere besvarelser at trække lod i mellem 
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Luksus til hverdag 
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Efter en gedigen regnbyge endte Skt. Hans aften som en lun og bjergtagende smuk aften



•	 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 22/11, 
så er du med i lodtrækningen om en pose slik. 

✁
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JuniorSIDEN

Løsning:

Løs opgaverne og vær med i konkurrencen

Løsning:

Løsning:

Løsning:

Hvor mange æbler er der gemt i bladet?



✁
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Navn: ........................................................................................................................

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

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 22/11 
og vær med i lodtrækningen om 1 flaske god rødvin.

Gæt, hvor vi har været!
Så har vi igen gået en tur rundt i byen med 
kameraet om halsen. Gæt, hvor vi har været, 
og skriv det rigtige bogstav ud for hvert foto. 

Alle motiverne kan ses fra alfarvej – vi er altså 
ikke kravlet over plankeværk eller noget. 
Som hjælp oplyser vi adresserne, men i 
vilkårlig rækkefølge.
 
 A) Hjarbækvej 7
 B) Strandvejen 3
 C) Søndersiden 2
 D) Hjarbækvej 17
 E) Hjarbækvej 18 
 F) Strandvejen 11
 G) Hjarbækvej 38
 H) Strandvejen 18
 I) Hjarbækvej 34
 J)  Strandvejen 22
 K) Søndersiden 12





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

259,-


