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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.

Forside: Keramikeren Elin Kirkelund udstillede i Helle og Kims have.
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Da vi i år har manglet sol og lækre sommeraftener
indbyder Hjarbæk Husmoderforening til

Caribbean Night
Lørdag den 3. oktober 2015 kl. 16.00 i Kroens Pavillon
Pris kr. 175,- (medbring selv drikkevarer)
Lad gerne din påklædning inspireres af aftenens tema,
så sørger vi for festlige omgivelser og solfyldt underholdning
Tilmelding til en af nedenstående hurtigst muligt
og senest 21. september
Hilsen Herta, Conny, Bente og Inge
Herta: 2325 2714, herta@mobeltrylleriet.dk
Conni: 2764 2813, connyheiselberg@jubii.dk
Bente: 5337 2883 kaj-lykke@live.dk
Inge: 2484 0930 ins@grontmij.dk
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Hjarbæk Havnefest


– en sikker succes

Vejret var med os; solen skinnede for en gangs skyld, tørvejr og let blæst. Fra festens
begyndelse var der et leben på Sejlklubbens vinterplads. Tallerkner blev baldret i ”Det
muntre køkken”; med lidt held vandt man en flødebolle. ”Fiskedammen”, en optimistjolle fyldt med spændende pakker, blev flittigt besøgt af de yngste.
Hvor FÅ slag skal der til, for at et fem-tommer søm er banket i træstubben? Mange
forsøgte sig, men det blev Claus fra campingpladsen, som glad cyklede af sted med
sin præmie – en ”Plantation Rom”.
Velstegte grillpølser og flotte kager blev skyllet ned med fadøl og kaffe.
Ind imellem konkurrencerne spillede en musikgruppe fra Salling irsk folkemusik.
Alle borde og bænke var godt og vel optaget; stemningen var rigtig god.
”Cykelringridning” blev med stor elegance vundet af Arne; skjulte talenter!
”Tovtrækning” foregik IKKE på tværs af havnen, som annonceret. Det var fornuftigt
nok, badevands temperaturen indbød ikke just. Sejlklubbens hold vandt over Borgerforeningens.

Urene må synkroniseres, og bagvagten får helt styr
på de sidste opdateringer, inden det går løs.
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Ulla er altid god for lidt kulør
på tilværelsen.

Fiskedammen – bestyret af
Marianne – var godt besøgt
dagen igennem.

Cykelringridning var en populær
disciplin.

De 4 gutter fra Sallng hyggede
sig også, og leverede gedigen
irsk folkemusik.

Der blev kæmpet bravt i ”Elastik-kravling”. Casper fra Løgstrup vandt, men måtte
desværre indkassere et ordentligt ”bagsmæk” da elastikken røg af holde-pælen.
Den oplevelse blev også andre tildels.
”Ski-kapgang”; tre personer pr skipar. Fire hold dystede ihærdigt. Uvist af hvilken
grund, lykkedes det aldrig de to hold, der havde mænd om bord, at komme fra
start. Meget underholdende for tilskuerne! Pige-holdene, derimod, fandt hurtigt
march-rytmen. Vinderne blev Conny, Sissel og Ulla.
Dagen afsluttedes med fest i Sejlklubbens lokale. Kroens Erland leverede den
lækre mad.
Tak til arrangørerne for en festlig og fornøjelig dag.
Ester Bro

r
Flere billede
er
id
s
på de næ ste
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Der hives og slides, men lige lidt hjalp det…

Søren Pølsevender!

Der blev snakket og
hygget på kryds og
tværs.
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Der er altid pl

ads til en svin

gom.

Vinderne
af skigang:
Ulla, Connie
og Sissel.

Dagens
sødeste
bodbestyrer.

…og vi lader billedet stå
et øjeblik.
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Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg
Tlf. 86 62 72 22
www.mathias-menswear.dk
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Blæsten gik lovlig frisk
over Hjarbæk …
… den 14. juli, da Hjarbæk Borgerforening og Viborg Sejlklub afholdt viseaften.
Der var mødt ca. 50 sangglade mennesker fra Løgstrup, campingpladsen
og Hjarbæk op, da »Visens Venner« fra Kjellerup optrådte ved Sejlklubben.
Der var historier, fællessang og hver sanger sang solo, sange vi alle kendte samt
nogle selvkomponerede. De var rigtig gode, men desværre var det lidt (meget)
koldt og blæsende til at den rigtige stemning indfandt sig.
Synd for sangerne, som havde svært ved at holde på noder og tekster.
Næste år er det måske muligt at finde et alternativt sted at afholde sangaften,
når vejret ikke rigtig er til udendørs aktiviteter.
		
Karen K.

Tak for fotos, Gitte P.
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Allerførst tak til Kunstudvalget for det fantastiske initiativ og store arbejde med kunstudstillingen!!!
Lørdag d. 11/7 stod vi en meget stor flok forventningsfulde mennesker på Stejlepladsen.
For hvad var nu det her for noget? Selv TV Midt/Vest var dukket op.
Efter en sjov og utraditionel tale kunne vi så gå på opdagelse i byens haver.
Det var virkelig dejligt at se så meget forskelligt kunst, og så endda få lov at gå ind og se
så mange af byens fine haver. Der var så stor mangfoldighed og variation i udstillingerne
så man blev virkelig overrasket. Skrot og genbrug, sten, keramik, malerier, glas, skiferplader, træskulpturer, bronze skulpturer, pileflet. Ja, det var en stor fornøjelse.
Efterfølgende har det været en daglig glæde at se små grupper med et program
i hånden, gå rundt i byen.
Jeg håber virkelig, at dette bliver en årlig tilbagevendende tradition. Jeg tror, mange har
fået øjnene op for Hjarbæk. Skønt med nye friske initiativer i vores by!!
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Kirsten Herløv
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Tanker omkring Al Verdens kunst i haverne i Hjarbæk
Uden større betænkeligheder sagde vi ja tak til tilbuddet om, at være med i det nye
tiltag i Hjarbæk. Det gav en del brok fra døtrene, som så ikke mente, at det var muligt
at ligge og tage sol hele sommeren med folk rendende hele tiden. Af andre årsager –
her tænker jeg på vejret – blev det jo ikke aktuelt i den forgangne sommer, så det viste
sig, at det ikke blev et problem.
Op til startskuddet for åbningen fik vi lavet rigtig meget i og omkring haven, som helt
sikkert ville have taget meget længere tid under normale omstændigheder. Det var
ligesom, når man skal holde konfirmation hjemme!
Vores kunstner var begejstret for vores haves muligheder og udstillede sine kunstværker på den smukkeste vis til glæde for alle parter.
De besøgende var mange, men ens for alle var, at de var meget ydmyge og positive
over, at de måtte have lov til at kigge ind i vores have. De fleste udtrykte, at det var
fantastisk at se kunst udstillet på denne kreative måde, men samtidig var de nærmest
lige så begejstrede over, at se de mange forskellige og dejlige haver, som ikke lige altid
ses fra facadesiden.
En sidegevinst til hele projektet har været den store og positive omtale som Hjarbæk
har fået. Jeg tænker, at dette binder vores lille dejlige by sammen. Jeg fik også set nogle
haver som jeg ikke havde set før. Samtidig har jeg sludret med andre beboer i byen end
dem jeg normalvis taler med, hvilket også har været rigtig hyggeligt og inspirerende.
For os har det været en positiv og givende oplevelse at deltage i udstillingen. Okay,
to uger havde måske været mere passende, men vores have er så stor, at vi sagtens
har kunnet sidde ugenert, selvom der har været en valfarten af kunst- og haveinteresserede. Det har været dejligt at blive bekræftet i, at vi har et dejligt sted og at
Hjarbæk er helt unik. (Bare vi nu ikke skal til at betale mere i herlighedsværdi!)
I forhold til det positive ved at så mange fra byen har været involveret, er det naturlige
sammenhold som det automatisk giver ved at være fælles om noget. Om det så er
løbeklub, havekunst eller blomsterbinding er i og for sig underordnet, bare vi har en
fælles oplevelse.
Hilsen Helle
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Fotos: Tina Rømer
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Torden og Lynild 
…ville gode gamle Kaptajn Haddock nok have udbrudt, hvis han havde stået
på havnen i Hjarbæk ved 9.30-tiden lørdag den 15. august efterfulgt af et stille
”splitte mine bramsejl”!
Ja, VM 2015 blev skudt eftertrykkeligt i gang med et lynnedslag, vi sent vil
glemme og håber, at vi aldrig skal opleve igen. Heldigvis havde de mange
deltagende både valgt at søge mod start-mærket, så de lå på behørig afstand
af nedslagsområdet, som iflg. forskellige øjenvidner enten var ”50 meter uden
for havnen” – ”lige bag pølsevognen” eller ”i den yderste lygtepæl på molen”!
Ligegyldig hvor, var det i hvert tilfælde alt for tæt på, alt for pludseligt og alt for
chokerende.
Den tiltagende regn holdt heldigvis også de fleste tilskuere, der normalt betragter sejlads-starten fra molen, i tørvejr et andet sted, så det var nådigt sluppet, at kun 3 personer var til tjek på sygehuset efter at have mærket lynets
voldsomme kræfter. Efter kort tid blev der ringet hjem og meldt ”alt vel”, hvilket
lettede stemningen på havnen betydeligt.
Alt imens gik starten for de 53 sjægte med totalt gennemblødte besætninger.
Tilskuerne listede forsigtigt frem fra deres tørvejrsskjul og fyldte langsomt
molen, som det sig hør og bør til et VM med deltagende både fra op til flere
lande. Hvis Kaptajn Haddock havde stået der, havde han nok igen udbrudt:
”Splitte min bramsejl”, hvis han havde fået øje på det yderst usædvanlige fartøj,
der gæstede havnen ved den nordligste bro. Den ombyggede redningsbåd fra
en boreplatform bærer norsk flag og ejes af Kjell-Otto Hansen, som for mange
år siden skrev et brev (jo, det var før mailens tid) til Jesper Hjermind og spurgte
til det hersens sjægtelaug i Hjarbæk…hermed skabtes forbindelsen til Sørlandets Sejlsjekteforening og der har været norske både til VM lige siden. Hvilke
af Kaptajn Haddocks fantastiske skældsord, der end kan udgydes om bådens
ydre, vil dog totalt forstumme, når man bliver budt indenfor i de overraskende
charmerende saloner og man beværtes på en anderledes høvisk vis.
Om eftermiddagen fik vi solen at se, men vejrguderne synes alligevel, at de
hårdtprøvede sejlere lige skulle ha’ et pænt skvat fra oven som afslutning på
3. og sidste sejlads.
Som sædvanligt var Borgerforeningen repræsenteret ved ølvognen og i
anledningen af nedbøren var pavillonen også opsat, så fadøllet kunne nydes
ufortyndet. Og som sædvanligt skal der lyde en stor tak til ”alle dem, der bar”.

	
Inge S.
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Fotos er venligst »lånt« fra Hjarbæk
Sjægtelaugs facebookside.
Tak til de respektive fotografer.
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Gyldenrisvej 7 · 8800 Viborg

Tlf. 86 61 30 26

jan@myrthue.dk · www.myrthue.dk
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✁
Klip ud og hæng op

Hjarbæk
Kalenderen

Efterår 2015

Dato

Arrangement

12/9

Kanotur kl. 9.30

3/10

Tøsefest kl. 16 i Pavillonen

8/12

Julebanko kl. 19.30 på Kroen

29/11

Juletræstænding kl. 16 på havnen

31/12

Nytårsgåtur kl. 13 fra Træet

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

Deadline for næste blad 20. november 2015
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Den dag Madam Skrald tog affære
Først opdagede byens borgere, at nogen
havde smidt en sæk med affald i svinget lige
uden for Hjarbæk. Det førte herefter til nogen
underen over, at nogen kunne finde på sådan
en ubetænksom handling. Så blev følelsen forstærket til forargelse. Det var lige godt for galt!
Hvem F….n gør SÅDAN noget. Der gik nogle
dage, som faktisk blev til uger. Sækken lå der
stadig. I byen gik snakken om, at det godt nok
var noget svineri. Det var alle enige om og man
rystede på hovedet af at nogen kunne finde på
det. Alle tænkte, at nogen nok tog sig af det.
Det må da være en kommunal opgave, men akdet er det ikke, så sækken blev liggende, mens
byens borgere, hver især gik rundt og græmmedes og tænkte at nogen burde da fjerne
svineriet. Efterhånden var papirsækken gået
i opløsning, men naturen kompenserede for
dette, ved at kamuflere svineriet med groning
af diverse græsarter og grøftekantsblomster.
Efter at Madam Skrald havde forargedes over
fænomenet i temmelig lang tid og konstateret,
at ingen åbenbart havde ejerfornemmelser
for sækken og lige så lidt ansvarsfølelse for at
få ryddet op tog hun affære: forsynet med 2
plasticsække, næseklemme og gummihandsker
startede aktion: VÆK SÆK.
Det viste sig at være lidt af en øjenåbner. Der
er rigtig meget info guf at hente i sådan en
affaldspose. Lige pludselig opstod forståelsen
for diverse mediers fristelser til at gå i kendissers skraldespand. Oplevelsen vækkede også
en indre Barneby. Hvem er synderen? Hvordan
skete denne kriminelle handling? Hvorfor
tyede mistænkte til netop denne handling?
Mens Madam møjsommeligt puttede skraldet i
sække, konkluderedes følgende:
Det må forventes at sækken stammer fra en
børnefamilie. Dog en familie med børn udeover blestadiet (Det var Madam Skrald temmelig
taknemmelig for) Der blev fundet en enlig
barnesok i lilla str. 25. I dagens Danmark er det
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svært, at sige om det betyder en dreng eller
pige. Barnet spiste en del Sun lolly ”skub-op is”,
med jordbærsmag, det kunne selvfølgelig også
være forældrene, som har hang til sodavandsis.
Der er blevet spist en enkelt pose Haribo slik.
Familien har et overforbrug af læbepomader:
fire styk tomme smidt ud. En i familien har fjernet højrød neglelak med vatrondeller. Familien
købte ikke økologisk. Mælken, der blev drukket
var henholdsvis minimælk og letmælk. Familien
havde indtaget to pakker skiveskåret laks. Der
er blevet indtaget en enkelt dåseøl af mærket
Tuborg (uden pant). Altså ikke en drikfældig
familie, men en familie som køber ind uden
for den danske grænse. Familien drak forholdsvis meget kaffe, ingen tebreve/blade fundet.
Nærmest intet madspild – her skal dog tages
højde for, at skraldet havde ligget nogle uger,
så måske har diverse insekter og andre dyr
slettet sporene, hvis der var tale om madspild.
Der blev ikke observeret cigaretskodder eller
tomme cigaretpakker; altså ikkerygere-eller
rygere som smider skodderne/emballagen i
naturen! Dette kan der blot gisnes om ligesom
vi jo heller ikke ved om det var far, mor eller
barn som fjernede neglelakken. Vi ved faktisk
slet ikke om det var en traditionel familie med
far, mor og børn!
Efter grundig dissekering af sækken indhold
og en del gisninger er Madam Skrald kommet til følgende konklusion: Der er ikke
spor efter at handlingen var tilsigtet, derfor
tænkes at sækken ved et uheld er tabt af en
børnefamilie på ferie i Hjarbæk, som havde
til intention at rydde op efter sig, men sækken trillede af traileren i det skarpe sving og
familien opdagede først uheldet, da de nåede
bestemmelsesstedet og opgav at råde bod på
fadæsen.
Lad os håbe, at de havde en
god ferie i vores skønne by.
Venlig hilsen
Madam Skrald

Tjele by
nıght
Tirsdag den 25/8 havde Jesper
Bak inviteret byens borgere på
besøg hos Energinets omformerstation i Tjele.
Jesper (med den gule hjelm)
fremviste med stor glæde og
entusiasme anlægget, der
forbinder jævnstrømsledningerne
fra Norge til det nationale
højspændingsnet. Derudover er
anlægget et knudepunkt for det
overordnede 400 og 150 kilovolt
højspændingsnet.
Tak til Jesper for en
interessant rundvisning.
TR
Fotos: Frank Rømer
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Områdets største butik med alt, hvad du behøver …
Stort sortiment i:
Fersk kød og pålæg · Friskt brød · Mejerivarer · Kolonial · Grønt ·
Øl/vin/vand · og meget mere …
Derudover har vi håndkøbsudsalg og postbetjening.
Kundevenlige åbningstider: Alle ugens dage kl. 8 - 19.
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Vindere fra sidste blad:
Da der ikke var modtaget besvarelser fra juniorsiden, har vi i stedet
udtrukket 2 vindere af voksensiden, som begge har vundet en herlig
flaske rødvin.
Tillykke til
Inge Poulsen, Hjarbækvej 5
og
Fam. Schou, Hjarbækvej 19

Verden ifølge Peter Plys:

Unyttig viden

»People say nothing is impossible,
but I do nothing every day«

Vidste du at …

• Geder har firkantede pupiller i dagslys.
• Depressive mennesker spiser dobbelt så meget chokolade
som ikke-depressive.
• Et strudseæg skal koge i ca. 2,5 timer for at blive hårdkogt.
• Skader på penis, som opstår ved brug af støvsuger, kaldes 		
i fagsprog for »Morbus Kobold«.
• Et nys kan opnå en hastighed på 180 km/t.
• Agatha Christie kunne surfe.
• I middelalderen fordømte kirken gaflen som et »hekseværktøj«.
• Børn vokser hurtigere end fingernegle.
• Mænd har større sandsynlighed for at blive ramt af lynet
end kvinder.
• Verdensrekorden i kast med mobiltefefon ligger på 101,46 meter.
• En filumenist samler på tændstikæsker.
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• 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
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

Venlig hilsen Morten og Lone
Vi kan altid kontaktes på 22131500
MØD OS PÅ FACEBOOK
www.facebook.com/hjarbaekfjordcamping
www.hjarbaek.dk
Hulager 2, 8831 Løgstrup · info@hjarbaek.dk
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Skt. Hans

For en gangs skyld artede vejret sig denne tirsdag aften. Dagen før havde vejrguderne
åbnet for alle sluser, så det var en udfordring at få gang i bålet. Til gengæld betød det et
bredt bælte af røg op over byen. Heksen var rendt af pladsen – sikkert taget afsted i
forvejen, for hun var ikke at finde på bålet! Og ja, vi har holdt mandtal på byens fruer
– der mangler ikke nogen!
Jane Fruergaard, forvalteren på Ørslev Kloster, holdt en fin båltale, hvor hun spandt en
tråd omkring »Den signifikante Anden«.
Med god hjælp fra Kvols-koret fik vi prist Hjarbæk og den danske midsommer.
Borgerforeningen og Sejlklubben var igen fælles om sidste del af arrangementet, og mon
ikke der er basis for at det fine samarbejde fortsætter til næste år. Både Sejlklubben, men
især Borgerforeningen oplevede svigtende opbakning til den første del af aftenen. Måske
er der basis for ændringer i konceptet eller måske var det blot tilfældighedernes spil. TR
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Høstmarked
Søndag den 2. august var en rigtig god dag for arrangementet »Smag på
Viborg-egnen«. Vejret var lige tilpas, øllene var svale, isen var nyrørt og
lønnen var lige gået ind. Folk myldrede til fra nær og fjern, og det anslås
at der var omkring 2500 mennesker på besøg i liden Hjarbæk den dag.
Borgerforeningens kaffe/kage telt måtte til sidst melde alt udsolgt, og de
øvrige boder var også godt tilfredse med dagens udbytte.

Den lokale P-vagt udviste
stor myndighed.
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Dagen bød på et broget tæppe af farver, dufte og smage.
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Definitioner på kapitalisme
Traditionel kapitalisme:
- Du har to køer.
- Du sælger en og køber en tyr.
- Din flok vokser, og det samme gør din økonomi.
- Du sælger det hele og lever af salgssummen resten af dit liv.
Amerikansk kapitalisme:
- Du har to køer.
- Du sælger tre af dem til dit aktieselskab og finansierer det med et swap-lån,
som du indfrier med endnu et swap-lån, så du kan købe alle fire køer tilbage.
Malkerettighederne til dine seks køer overføres til et selskab på Cayman
Islands, der sælger rettighederne til de syv køer tilbage til dit aktieselskab.
Årsregnskabet siger, at dit firma ejer otte køer med option på en mere. Du
sælger én ko og køber dig til indflydelse hos USA’s præsident og står tilbage
med ni køer…
Fransk kapitalisme:
- Du har to køer.
- Du går i strejke, fordi du vil have tre.
Japansk kapitalisme:
- Du har to køer.
- Du redesigner dem, så de er mindre end en almindelig ko, men producerer
20 gange så meget mælk.
- Du laver derefter en smart ko-tegnefilm kaldet Kokimon og markedsfører
den over hele verden.
Tysk kapitalisme:
- Du har to køer.
- Du får dine ingeniører til at ændre lidt på dem, så de lever i 100 år, kun
spiser en gang om måneden og malker sig selv.
Italiensk kapitalisme:
- Du har to køer, men du ved ikke, hvor de er.
- Du tager din middagspause nu.
Schweizisk kapitalisme:
- Du har 5.000 køer, som tilhører andre.
- Du tager penge for at opbevare dem.
Kinesisk kapitalisme:
- Du har to køer.
- Du har 300 ansatte til at malke dem.
- Du får journalisten, der afslørede tallene, arresteret.
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Sæt X allerede nu:

O
K
N
A
JULEB
Tirsdag den 8. december kl. 19.30
på Hjarbæk Kro
Præmier for mere end 5.000,- kr.
25,- kr. pr. plade + amerikansk lotteri.
Der serveres gløgg og æbleskiver i pausen.
Hjarbæk Borgerforening
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Gårdhavecafe – Bed & Breakfast

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

Butik Remme

til hverdag
Ved godt vejr er der åbentLuksus
i 'Den
hemmelige Cafe' i Gårdhaven
Gårdhavecafe – Bed & Breakfast

åbent: Fredag: 14Kunsthåndværk, brugskunst, fine tingVi
tilhar
haven,
Lørdag-søndag: 10-18
delikatesser og gaveartikler i høj kvalitet
Samt alle skolefridage

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

Hjarbækvej 8/Søndersiden
Hjarbæk
Vi har åbent: Fredag: 14-18
8831 Løgstrup
Lørdag-søndag:
10-18
Samt
skolefridage
Tlf: alle
4027
3141
www.butik-remme.dk
Hjarbækvej
8/Søndersiden
Hjarbæk
8831 Løgstrup
Tlf: 4027 3141
www.butik-remme.dk
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✁

JuniorSIDEN

Lav opgaven, aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/11,
så er du med i lodtrækningen om en pose slik.

Navn:.............................................................................................................
Adresse:........................................................................................................
Tlf...................................................................................................................
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✁

Gæt, hvor vi har været!

Vi er gået en tur rundt i byen med kameraet
om halsen. Gæt, hvor vi har været, og skriv
det rigtige bogstav ud for hvert billede.
Alle motiverne kan ses fra alfarvej – vi er
altså ikke kravlet over plankeværk eller
noget. Som en ekstra krølle får I kun oplyst
adresserne, men til gengæld lidt rigeligt af
dem ;-)
A)
B
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)

Hjarbækvej 9
Hjarbækvej 32
Strandvejen 9
Hjarbækvej 21
Hjarbækvej 11
Nørresiden 5
Bavnevej 13
Hjarbækvej 17
Hjarbækvej 33
Bavnevej 12
Hjarbækvej 19
Hjarbækvej 18
Hjarbækvej 40

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/11
og vær med i lodtrækningen om 1 flaske god rødvin.
Navn:.........................................................................................................................
Adresse:....................................................................................................................
Tlf...............................................................................................................................
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Hjarbæk Kro
Dagens
2-retters menu

249,-

v/ Jannie og Erland, Sandie og Troels Pedersen
Søndersiden 2 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup
Tlf. 86 64 20 24
www.hjarbaekkro.dk

