
Hjarbæks lokale blad Juni 2019



Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse 
Borgmester: Kaj-Lykke Larsen Bavnevej 13 20 19 60 93 kaj-lykke@live.dk
Sekretær: Helle Würtz Hjarbækvej 16 23 62 29 14 helle.wyrtz@gmail.com
Kasserer: Karl Tholstrup Søndersiden 10 29 11 88 62 karltholstrup@gmail.com
Blad, web: Søren Schou Hjarbækvej 19 40 19 23 10 nummer19@mail.tele.dk
Medlem: Jytte Serup Bavnevej 5 29 21 13 65 jytte@post9.tele.dk

Henvendelse til bestyrelsen kan ske på denne mail: hjarbaekborgerforening@gmail.com

Redaktion (ansvarshavende + annoncørkontakt) vedr. »LokalSprøjten«
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 i word-fil eller lign. Billeder bedes vedhæftet separat.

Næste deadline: 
20. august 2019.

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

Hjarbæk LokalSprøjten udkommer 4 gange årligt (primo marts, juni, september og december) 
i et oplag på 375 stk.

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

Forside: Lone på Strandvejen 10 er bidt af en gal lerklat og er startet i fritidslære som pottemager ved 
siden af sit normale arbejde. Hun påtænker at indrette atelier og et lille udsalg på adressen, og alle-
rede nu kan man smugkøbe hendes og læremester Mads Ottows fine keramik udenfor den påtænkte 
butik. Du kan følge hendes fine arbejde på facebook, ’Pottemagerens lærling‘.

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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Arrangører:

Lørdag 15. juni
På Stejlepladsen

Festpladsen åbner kl. 12.00

Rooster Swing kl. 13.00, The Dollerups kl. 16.00 

Masser af boder og aktiviteter

Fjorddyst mellem Hjarbæk og nabobyerne kl. 15.00 

med tovtrækning, skigang, pudekamp m.m.

Velassorteret ølvogn · Grillpølser · Kaffe og kage

Aktiviteter: Sømslåning · Knob · Fiskedam · Ansigtsmaling m.m.

Kl. 18: Lækker grillmenu fra Slagter Storm

Arrangører:

Grill-selv kl. 18.00
Vi slutter dagen med grill-selv.

Medbring selv dit kød til grillen og tilbehør.

Program
Boderne åbner kl. 12.30.

Irsk folkemusik fra kl. 14.00.

Forskellige konkurrencer i løbet af dagen.

Hvem vil hjælpe?
• med en kage til kaffen i boden

• med indpakkede præmier til fiskedam

• med oprydning

BODERNE VIL VÆRE
ÅBNE HELE DAGEN:

Det muntre køkken 
Fiskedam  · Søm islåning

Salg af øl, vand og grillpølser

Forskellige konkurrencer
Irsk folkemusik

Hjarbæk 
Sjægtelaug
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Facebookgruppen
’Det sker i Hjarbæk’
Følg med, når der sker arrange-
menter, ændringer, aflysninger 
m.m. 

Send en anmodning til gruppen via 
Facebook. Medlemmer kan også 
invitere nye medlemmer med.

Lys på cykelstien

Viborg Kommune har bevilget 
penge til belysning på Himmer-
landsstien i Løgstrup.

Godt arbejde af Løgstrup 
Borgerforening.

’Alverdens Kunst’
Følg med i seneste nyt om udstilllingen 
på facebook. Søg på ’Alverdens kunst i 
Hjarbæk’. Inden længe kommer der særskilt 
info om udstillingen på www.hjarbæk.dk

Ny busrute til Hjarbæk

Rute 50 erstattes af rute 745 
(Løgstrup – Hjarbæk – Knudby)
pr. 30. juni 2019. Der er Flexbus 
på ruten på "ikke-skoledage".

Rute 940X (Thisted – Viborg)
udvides til at stoppe i Fiskbæk 
og Løgstrup fra d. 12. august 
2019. Køreplanen for rute 940X 
offentliggøres i juni måned.

Se sommer- og helårs-
køreplaner på midttrafik.dk

En god idé

Kunstudvalget (Hannah, Arne, 
Frida, Morten B og Margit G) 
modtager gerne ideer til 
motiv til ”Træet”, der for-
ventes at blive skåret ud til 
en skulptur i forbindelse med 
årets ”Alverdens Kunst”. 

Ekstra blade

I postkassen på Træet kan 
seneste nummer af Sprøjten 
afhentes – så længe lager 
haves.
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Skt. Hans 
på Stejlepladsen

Søndag d. 23. juni er der Skt. Hans bål 
på Stejlepladsen i Hjarbæk.

Kl. 17 vil der være børnebål til at bage snobrød 
og pandekager på. Medbring selv pinde til 
snobrød.

Båltale kl. 20, hvorefter det store bål tændes, 
så heksen kan sendes afsted. 

Hjarbæk Borgerforening sælger øl, vand 
og grillpølser fra kl. 19. Alle er velkomne.

Vel mødt
Hjarbæk Borgerforening
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Sct. Mathias Gade 72 · 8800 Viborg · Tlf. 86 62 72 22 · www.mathias-menswear.dk
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Kig ind i farmors butik
Karen Jepsen, som har boet i Ravsliberens hus siden 
marts, åbner en butik i værkstedet d. 30/5. Hun 
kommer fra Karup og er både farmor og mormor.

Der vil blive solgt hjemmelavede isvafler, garn, 
hjemmestrik, broderiarbejde, æsker etc. Udover kun-
sthåndværk vil der også være mulighed for at lease 
en bog for 10 kr, hvor man får 5 kr. igen, når man 
afleverer den. Karen er uddannet på seminariet på 
Skals Håndarbejderskole og har arbejdet på 
plejehjem indtil for nylig. 

Butikken er åben fra kl. 12.30-19.00 i juni og fra kl.11-20 fra juli til september. 
Karen er ikke afvisende overfor at undervise i nørklerier over vinteren.

Vi lovede Karen at sige mange tak for velkomstpakken bestående af diverse gavekort 
fra nogle af de erhvervsdrivende i Hjarbæk. Dem var hun meget glad for.
Velkommen til Karen.
 /Helle W

Har du husket at 
indbetale kontingent 
til Borgerforeningen 
for 2019?

Ellers kan du nå at gøre det 
endnu, bare husk at skrive 
navn på indbetalingen.
 
Konto overførsel:
9255-0727 503 978

MobilePay: 28 738

Ekstra eksemplarer 
af Borgerplan 2019

Hvis du ønsker et eksemplar 
af Hjarbæk Borgerplanen kan 
du henvende dig til Kaj-Lykke. 
Der er 30 eksemplarer til 
uddeling efter først-til-mølle 
princippet.

Borgerplanen findes som pdf 
på www.hjarbæk.dk 
– se under Aktiviteter



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. 26 78 57 90
hjarbaek@vinhus.com · www.hjarbaekvinhus.dk
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Så kører bussen igen!
Lørdag d. 7. september besøger vi Brænderiet Limfjorden 
i Sundsøre og Muslingeriet i Hvalpsund

Dagens program
Kl. 12.30: Bussen kører fra p-pladsen ved Hjarbæk Kro
Kl. 13.45: Rundvisning på Brænderiet Limfjorden
 På det nyrenoverede brænderi destilleres og produceres utallige 
 lokale nydelsesprodukter såsom whisky, rom, gin, snaps, likør og 
 håndlavet, friskbrygget øl. Rundvisning og historiefortælling afsluttes 
 med smagsprøver i butikken.
Kl. 15.00: Vi bliver afhentet i Sundsøre af Mark og Kaj-Lykke, hvorefter vi sejler ud 
 på fjorden, mens vi ser og hører om Muslingeriet.
 Sejlturen slutter i Hvalpsund, hvor vi spiser aftensmad på Hvalpsund 
 Marina. Bussen henter os på Hvalpsund Marina og kører os retur til 
 Hjarbæk.

Turen koster 200,- kr. pr. person (inklusiv dagens menu på Hvalpsund Marina).
Der er plads til max. 54 personer.

Tilmelding til Jytte, Bavnevej 5, Hjarbæk. Tlf. 29211365. 
Når tilmeldingen er bekræftet af mig, må du/I gerne putte en kuvert i postkassen 
på Bavnevej 5 med de 200 kr. pr. person samt navn og tlf. nr. på de tilmeldte.

Er der nogen 
der har lyst...???
Som situationen er nu, har bestyrelsen 
i Borgerforeningen ikke overskud til 
at arrangere løvfaldsfest i efteråret på 
grund af usædvanlig mange opgaver. 
Hvis der er nogen, der vil brænde 
noget energi af på at banke en fest op 
engang i efteråret, er der fuld opbak-
ning fra Borgerforeningen. 

I tilfælde af indestængt festenergi: 
Kontakt Borgerforeningens bestyrelse.
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Arrangør: Hjarbæk Borgerforening

Haverne   er åbne 
               dagligt kl.10-17

20.juli
til
4.august
2019
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Arrangør: Hjarbæk Borgerforening

Haverne   er åbne 
               dagligt kl.10-17

20.juli
til
4.august
2019

Arrangør: Hjarbæk Borgerforening

Haverne   er åbne 
               dagligt kl.10-17

20.juli
til
4.august
2019

Fra den 20. juli til og med den 4. august 2019 lægger idylliske Hjarbæk 
haver til kunstudstilling under titlen: ”Alverdens Kunst i Hjarbæk”.

Beliggende ved Hjarbæk Fjord med de gamle sjægte i havnen er Hjarbæk 
et helt unikt sted.

Lyt til vindens susen i sivene, bølgernes slag mod kajen på havnen, 
fuglenes kvidren og mærk historiens vingesus med sjægtenes vuggen i 
vandet.

Gå igennem de små gader med de idylliske huse og de spændende haver 
med masser af forskellig kunst.

Ikke mindre end 24 kunstnere udstiller i 24 forskellige haver, så der vil 
være rig mulighed for en ordentlig én på opleveren i en atmosfære, der 
oser af idyl og hygge.

Når der bliver skrevet Alverdens Kunst, så menes der Alverdens Kunst: 
Der kan opleves kunst i alle mulige afskygninger. Lige fra stentøjsler, 
moler, pottemageri og jernkugler til glaskunst, bronzeskulpturer, pileflet 
og raku.

Det er 6. år i træk at Hjarbæk Kunstudvalg under Hjarbæk Borgerforening 
arrangerer denne på alle måder anderledes og unikke kunstudstilling, og 
alle sejl er sat til for at give de besøgende en fantastisk oplevelse.

Den spændende udstilling og de smukke haver er åbne fra kl. 10.00-17.00 
alle dage i tidsrummet fra den 20. juli til og med den 4. august.

Den officielle åbning af Alverdens Kunst i Hjarbæk sker med fernisering 
lørdag den 20. juli kl. 13.00 på Stejlepladsen. Her vil kulturchef ved Viborg 
Kommune, Steen Lindgaard, holde åbningstalen, mens der serveres et 
godt glas vin, inden udstillingen skydes i gang.



12



13

Kursus for Borgerforeningens 
bestyrelsesmedlemmer m.m.
Viborg Kommune har udbudt en kursus-
række for bestyrelsesmedlemmer i 
borgerforeninger og lignende i alle kom-
munens oplandsbyer. Intentionen med 
kurserne er at klæde bestyrelserne på 
til arbejdet: netværke, brug af sociale 
medier, hjælp til selvhjælp i forbindelse 
med at involvere øvrige borgere i byerne 
-ud over bestyrelsen- og ikke mindst 
komme med fif til at hverve nye folk til 
bestyrelsesarbejdet.

I Hjarbæk er vi meget privilegerede, da 
rigtig mange giver en hånd med ved ar-
rangementer og flere opgaver er delt ud 
på diverse Ad Hoc teams. Dette gør, at 
aktivitetsniveauet er meget højt i vores 
skønne, lille samfund. Kaj-Lykke rappor-
terede i årsberetningen, at ikke mindre 
end 14 arrangementer var blevet afholdt 

i det forgangne år. Dertil skal nævnes at 
alle arrangementer har været velbesøgte. 
Som et eksempel herpå var arbejdsefter-
middagen på Stejlepladsen, hvor ikke 
færre end 30 børn og voksne mødte op 
og fik klaret rigtig mange arbejdsopgav-
er. Dette på trods af at det faktisk var en 
gennemsnitlig aprilvejrsdag med både 
sol og regn. /Helle

Rigtigt mange var mødt op på oprydningsdagen trods det ustadige vejr. 
Maling af toiletbygningen tog Inge S og Lars B sig af den efterfølgende fredag.



Kontakt os på Tlf. 40 50 21 65

DIN LOKALE INTERNETUDBYDER

Skivevej 244A | 8831 Løgstrup | jan@8800.dk

Få en løsning der passer til dit forbrug

14



✁
Klip ud og hæ

ng op
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Dato Arrangement Flag
15/6 Havnefest. Festpladsen åbner kl. 12, musik fra kl. 13.00 X

23/6 Skt. Hans, Stejlepladsen fra kl. 17. Båltale kl. 20

18/7 Visens Venner, Sejlklubben kl. 19.30

20/7-4/8 Kunst i haverne, dagligt 10-17

20/7 Åbningstale/Fernisering, Stejlepladsen kl. 13.00 X

1/8 Alberte Winding koncert, Vorde Kirke kl. 19.30

16-18/8 VM X

7/9 Bustur til Sundsøre m.m, Stejlepladsen kl. 12.30

5/10 Tøsefest. Nærmere info følger

Hjarbæk  
Kalenderen 

Sommer 2019

Deadline for næste blad: 20. august 2019



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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Billetpris 225,- kr. 
Billetter kan købes i Butik Remme.
Telefon: 8660 3141

Alberte Winding – Sang 
Andreas Fuglebæk – Guitar & kor

Arrangør: Kunstudvalget, Hjarbæk 
Borgerforening                                                 

Vorde Kirke
1. august 2019 

kl. 19.30

Alberte Winding Duo



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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Åbningstider:  Mandag lukket
 Tirsdag - fredag: 6.00 - 17.00
 Lørdag - søndag: 6.00 - 16.00



 

•	LEGO	er	verdens	største	dækproducent	med	ca.	306	millioner	dæk	
	 om	året.	I	LEGO-figurstørrelse,	vel	at	mærke.

•	Hvert	menneske	på	jorden	i	gennemsnit	har	62	LEGO-klodser
 – og at vi tilsammen leger med klodser 5 milliarder timer hvert år.

•	De	små	tog,	biler	og	fly	i	Miniland	kører	sammenlagt	mere	end	
 117.000 km om året. Det svarer næsten til tre ture rundt om Jorden 
 ved Ækvator.

•	Minilands	mindste	model	består	af	bare	to	små	LEGO-klodser.

•	Der	findes	915.103.765	forskellige	måder	at	kombinere	seks	
	 ensfarvede	otte-knops	LEGO-klodser	på.

•	Lego	blev	grundlagt	i	1932,	men	LEGO	kom	først	til	2	år	senere,	
 hvor navnet blev skabt ved en sammentrækning af ordene LEG og 
	 GODT.	Først	senere	fandt	man	ud	af,	at	LEGO	på	latin	betyder	
 jeg bygger.
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Vindere fra sidste blad:
Tak for besvarelserne! 
Husk at udfylde med navn, ellers kan der ikke overrækkes en præmie :-) 
Notarius Kvisticus udtrak de heldige vindere, stort tillykke til:

Juniorsiden: Iben Wang, Hjarbækvej 7
Voksensiden: Inge Poulsen, Hjarbækvej 5

Du lever kun en gang, og hvis du 
gør det ordentligt, er det også nok

– Mae West

LEGO tema



 
 
 
 

 

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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Er du dus med himlens fugle 
og skolens grønne træer … 
 … og ikke mindst en ren natur
I denne tid er der stor fokus på forurening. På diverse medier ses ofte skræmme-
kampagner, hvor billeder af plastikøer rundt om på verdenshavene, konkurrerer 
om størst forargelse, da en haj dør af sult, fordi dens mavesæk er fyldt op med 
ufordøjeligt plastikaffald. På Stejlepladsen til arbejdsdagen blev jeg belært 
af Pelle og Idun om, at man skal samle plastik op på strandene for at redde 
havenes dyr. Det har de lært af at se Ramasjang! De der medier har altså en 
stærk indflydelse …

I naturen omkring Hjarbæk ligger der faktisk ikke meget affald og flyder. 
Det kan skyldes, at vi i Hjarbæk generelt benytter affaldscontainerne, men en af 
grundene hertil er helt sikkert også, at rigtig mange føler et ansvar for, at skraldet 
ikke flyder og lige har en pose i lommen til skrald eller tager, hvad man kan bære i 
hænderne, når man alligevel går en tur i de skønne omgivelser. 

BETRAGT	JER	SELV	SOM	HVERDAGENS	HELTE!	 /Helle

Gæve kvinder af Hjarbæk!
Nu er det atter tid til at sætte

et stort X i kalenderen
Lørdag den 5. oktober 

hvor årets tøsefest løber af stablen.
Nærmere info følger ...

Vi glæder os MAX til jeres gode selskab :-)

  Sprudlende hilsner fra 
  Skåneærmebestyrerne 
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Nogle gange må man forbløffes. 
Jeg har samlet en lille kavalkade fra 
nær og fjern under temaet 'Why?'.
Og ja, et par stykker er såmænd lokale …
   /TR

Dette pelsdyr fandt vej til Kvols Hage 
tirsdag 21/5. Per Bach var vaks og fik
fotodokumenteret begivenheden med 
mobiltelefon gennem kikkert!

I øjeblikket er der flere steder i Midtjylland 
observeret en ung hanulv på vandring fra 
Tyskland mod nord – måske var det ham, 
der slog et smut forbi?

Hvis du møder denne unge ulv eller guld-
sjalkal, skal du nyde oplevelsen og tage 
det helt roligt – med mindre, naturligvis, 
du er på vej gennem skoven iklædt en rød 
kappe ;-)

Ulveobservationer kan rapporteres til:
ulv@nathist.dk eller ulveatlas.dk. Det har 
Per gjort i dette tilfælde. /TR

Ulven kommer …
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Status fra udviklingsgruppen
Siden generalforsamlingen i februar har Udviklingsgruppen mødtes 5 gange.
Møderne har været brugt til at konkretisere opgaverne, og ikke mindst til at få 
dem budgetteret samt at indsende ansøgninger til Viborg Kommune om trafik-
forhold og byforskønnelse iht. Borgerplanen. Kommunen havde i øvrigt stor ros til 
vores Borgerplan. 

Der er mange ansøgere til de 2 mio kr, og vi afventer i spænding kommunens 
fordeling af midlerne i løbet af første del af juni, så vi forhåbentlig snart kan 
komme i gang med at realisere projekterne.

Stierne: 
Arbejdet er delt i to: 
N for byen er mindre kompliceret, da der kun mangler sti ud for to matrikler, idet 
flere lodsejerne har etableret sti på eget initiativ. Dialog med lodsejerne pågår.

S for byen er mere kompliceret med ca. 20 involverede matrikler samt ønske om 
afgræsning af Strandengene. Der er mange ting, der skal undersøges til bunds, 
hvorfor arbejdet forventes at strække sig over længere tid.

Legeplads: 
Den ønskede placering ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, hvilket betyder 
at vi skal have dispensation fra Miljøministeriet! Vi afventer i øjeblikket tilbage-
melding fra kommunen, før vi indsender ansøgning. Vi arbejder parallelt med 
div. udkast til en legeplads i naturmaterialer og vil ansøge om midler, hvis/når 
dispensationen foreligger.

 Venlig hilsen Udviklingsgruppen
 (Jens, Arne, Kaj-Lykke, Martin, Gitte B og Tina R)

VM 2019 16.-18. august

Har du tid og lyst til at give en hjælpende hånd i 
ølvognen til VM – enten med ølsalg eller pølsevending 
– så kontakt Søren Schou på 40 19 23 10 eller mail:
nummer19@mail.tele.dk
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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

1968 - 2018

WWW.HJARBAEK.DK

HJARBÆK FJORDCamping



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

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

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/8, så er du med 
i lodtrækningen om en pose slik.

Iben Wang, 9 år, har lavet denne flotte tegning med den lige så flotte titel:
'Gammel dame, der sidder i en lygtepæl og vinker efter en taxa'.

✁

JuniorSIDEN
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Find 5 fejl



✁

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

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

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/8, hvis du vil være med 
i lodtrækningen om noget god rødvin.
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voksensiden
Gæt en kavalergang

LOKAL

UDENBYS

LOKAL
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UDENBYS
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UDENBYS

LOKAL

UDENBYS LOKAL
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Hjarbæk Kro

v/ Jannie og Erland, Sandie og Troels Pedersen

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

www.hjarbaekkro.dk

2-retters

aftenmenu

  299,-


