
Hjarbæks lokale blad September 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. november 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: Keramik fra haveudstillingen ’Alverdens Kunst’ 2019.

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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Lørdag d. 7. september 
kører bussen kører igen …
Denne gang besøger vi Brænderiet Limfjorden i Sundsøre og 
Muslingeriet i Hvalpsund.

Dagens program
Kl. 12.30: Bussen kører fra p. pladsen ved Hjarbæk Kro
Ca. 13.30: Ankomst til Sundsøre. 
 Her bliver selskabet delt i to hold for en stund. 
Hold 1:  Rundvisning og smagsprøvning på Brænderiet 
Hold 2:  Sejltur med Mark og Kaj-Lykke, hvor vi skal se og høre 
 om Muslingeriet. 

Når begge hold har været på rundvisning og sejltur, sejler Mark og 
Kaj-Lykke os til Hvalpsund, hvor vi får serveret hakkebøf til aftensmad 
på Hvalpsund Marina. 

Bussen henter os på Hvalpsund Marina og kører os retur til Hjarbæk.

Turen koster 200,- kr. pr. person (inkl. hakkebøf på Hvalpsund Marina)

Tilmelding til Jytte, Bavnevej 5, Hjarbæk. Tlf. 29211365. 
Når tilmeldingen er bekræftet, må du/I gerne putte en kuvert i min 
postkasse på Bavnevej 5. Kuverten skal indeholde de 200 kr. pr. 
person samt navn og tlf.nr. på de tilmeldte.

Tilmeldingsfrist: Senest tirsdag 3/9.
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Skt. Hans 
 – for de små …
Igen i år havde borgerforeningen invit-
eret til Sct. Hans for børn.

Initiativet med at lave Sct. Hans for de 
små, opstod for tre år siden, da nogle 
fra Borgerforeningens bestyrelse blev 
opmærksomme på, at der kunne være 
et behov, da de mindste ikke holder 
ud til at kunne være med ved det store 
bål.

I år var der mange glade børn og deres 
forældre og bedsteforældre, som kom 
og legede og hyggede sig på Stejle-
pladsen. Menuen var som de tidligere 
år meget populær, og bestod tradi-
tionen tro af snobrød og pande-

kager lavet over bål. Snobrødene var 
børnene selv med til at lave, pan-
dekagerne blev lavet af nogle søde 
voksne, som blev meget dygtige til at 
lave perfekte pandekager.

Pelle på 5 år havde glædet sig til at 
deltage og kunne huske, hvor gode 
pandekagerne til Sct. Hans var.

Det var en fornøjelse at se og opleve 
så mange børn og voksne komme og 
deltage i et meget simpelt og hyggeligt 
arrangement, hvor der er plads til 
hygge og leg med både nye og gamle 
bekendte i uformelle rammer.
 Martin
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  – og for de store …
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Bonus info: Sct. Hans er helgenen 
Johannes Døberen, som døbte Jesus 
i Jordan Floden for rigtig mange år 
siden …

Den opmærksomme deltager ved 
årets Sct. Hans arrangement noterede 
sig – måske med undren – af der ikke 
blev brændt en heks af. 

Vi havde en diskussion i borgerfore-
ningens bestyrelse om, hvorvidt det 
var rigtigt eller forkert at brænde en 
heksedukke af. Meningerne var mange 
og forvirringen omkring, hvad der var 
tradition på den gode måde og den 
dårlige måde blev ikke mindre.

Jeg har siden læst lidt på lektien for 
at finde hoved og hale i historien om 
hekse-afbrænding. Man skønner at 
omkring 40.000-60.000 hekse og 
trolde gennem tiderne, i Europa, er 
blevet henrettet, heraf ca. 1000 på 
bålet i Danmark. Der hersker tvivl om 
det er Luther og Reformationens skyld, 
eller for Danmarks vedkommende 
Christian IV’s skyld, der var panisk ræd 
for at blive forhekset. Af gode grunde 
er det ikke muligt at spørge dem, så 
den lader vi ligge…

Sidste hekseafbrænding skete i 
Danmark i 1693. Man mente, at hekse 
og trolde var særligt aktive omkring 
midsommer. Første Sct. Hansbål, 
hvor man brændte en heksedukke 
af var omkring 1900. Derfor fastslår 
historikere at dukken skyldes gammel 
overtro og symboliserer, at det onde 
og dårlige skal jages væk, og ikke di-
rekte relaterer til hekseafbrændingen.

Om der kommer en heks på Sct. 
Hans bålet i 2020 er endnu uvist, da 
spørgsmålet om hvilke tanker, menin-
ger og følelser det enkelte bestyrelses-
medlem måtte belemres med, stadig 
er i spil. Til gengæld er det lykkedes os 
at få fat på en båltaler!

Tina og Ole har stadig en heks på 
lager fra 2018, da bålet blev aflyst på 
grund af tørke og blæst. Vi venter med 
spænding.
 Helle

Kilder: Kristendom.dk. Nationalmuseet, 

Kristeligt Dagblad.

Hvorfor brænder man hekse af på Sct. Hansbålet?
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Sct. Mathias Gade 72
8800 Viborg

Tlf. 86 62 72 22
www.mathias-menswear.dk
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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. 26 78 57 90
hjarbaek@vinhus.com · www.hjarbaekvinhus.dk
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Julebanko
Mandag den 2. december 

kl. 19.00 på Kroen

20 kr pr. plade.

Gløgg og æbleskiver kan 
købes i pausen.
Alle er velkomne.

Hilsen Borgerforeningen

Juletræet på 
havnen tændes

Søndag den 1/12 kl. 16.30 

Sæt kryds i kalenderen til en hyggelig
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



12

Alverdens Kunstudstilling  
i Hjarbæk 2019 
Så er kunst i haverne 2019 ovre for 
i år.

Og i den forbindelse vil vi fra Kunstud-
valget gerne igen sige tusind tusind 
tak til jer Hjarbæk-borgere, der har lagt 
jeres tid og haver til projektet. ☺

Vi er så glade for, at I har bakket op 
om de 14 dage også i år. Vi ved, det 
både kræver tid, tålmodighed og plan-
lægning at få det hele til at gå op i en 
højere enhed! ☺

Også tak til alle jer, der har inviteret 
venner og familie på rundtur i byen, 
promoveret udstilling hos dem, I 

kender og ikke mindst tak, fordi I har 
købt programmet til udstillingen, der 
jo som sådan er med til at støtte ar-
rangementet økonomisk.

Vi står tilbage med en dejlig fornem-
melse i kroppen, så endnu engang 
tusind tak for jeres opbakning. Uden 
jer var det ikke gået.

I 2020 kører vi igen i ugerne 30 og 31, 
og hvis I IKKE ønsker at deltage næste 
år, så kom lige til en fra udvalget og giv 
lyd.

Arne, Hannah, Frida, Margit og Morten
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Fortsættes →
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Strafferet
Familieret
Testamenter
Dødsboer

Toldboden 3, 1. sal D

8800 Viborg / 88 91 70 14

www.rg-advokater.dk
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Nyt initiativ i Hjarbæk
Der er efterhånden rigtig mange nye beboere i Hjarbæk, som af gode 
grund ikke kender alle i byen. Derfor vil vi løbende forsøge at portrættere 
nogle af de hjarbukker, som har boet i byen i mange år.

Jørgen Hansen, Strandvejen 1.a
Jørgen har boet i huset i 49 år. Han har haft en afstikker, i en kort periode, 
til Løgstrup, men da Ludwig og Anines hus skulle lejes ud igen, flyttede 
Jørgen tilbage. Han købte huset, og det lille stråtækte ved siden af, i ’82. 
Kirsten var i mellemtiden kommet til, og de fik sammen datteren Mette. 
I forvejen havde Jørgen to sønner, men mistede den yngste, da sønnen 
blot var 25 år.

I sit professionelle virke arbejdede Jørgen 6 år på Løgstrup Mølle. Det var 
dengang man bar det hele på ryggen. Det blev også til 22 år på Løgstrup 
Savværk, inden ryggen sagde stop med en diskusprolaps. 

Siden 97/98 har Jørgen været fritidsfisker på fjorden. Det fik en brat af-
slutning i maj i år, da båd og trailer blev stjålet fra Stejlepladsen. Forinden 
var det dog ikke blevet til så meget fiskeri, da campinglivet tager mere 
og mere af Jørgen og Kirstens tid. Jørgen har gennem mange år stået 
for græsklipning og trimning af Stejlepladsen. Derudover er han på 26. år 
byens indsamler af ”Julens Glæde”. 

Jørgen holder meget af Hjarbæk, havnen og fællesskabet. Selvom han 
og Kirsten ikke deltager så meget i fællesarrangementerne, nævner han 
nærheden mellem beboerne som et stort plus.

Det der med et foto er ikke en mulighed!
Hvis man ikke ved, hvem Jørgen er, må man sørge for at få et kig på ham, 
der slår græs på Stejlepladsen……Det er Jørgen!

Fakta boks
En beboer i Skive er en skibonit. 

En beboer i Viborg er en viborgenser. 

En beboer i Hjarbæk er en hjarbuk.



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
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✁
Klip ud og hæ

ng op
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Dato Arrangement Flag

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

5/10 Tøsefest kl. 16 i Pavillonen

1/12 Juletræstænding kl. 16 på havnen

2/12 Julebanko kl. 19 på Kroen

31/12 Nytårsgåtur kl. 13 ved Træet

Hjarbæk  
Kalenderen 

Efterår 2019

Deadline for næste blad: 20. november 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!

18



19

Koncert med Alberte Winding
Det var med rigtig store forventninger, at vi tog til Kirkekoncert i Vorde
med Alberte Winding. Og forventningerne blev til fulde indfriet!
Det var en super dejlig oplevelse på alle plan.
Alberte sang som en drøm og hendes mand Andreas var virkelig god, 
både på guitar og som sanger. Der var en fantastisk stemning i kirken, ikke 
mindst på grund af Albertes evne til at få publikum med på både ældre og 
nye numre, fortællinger og cover numre.  
Tusind tak for en fantastisk koncert, jeg glæder mig allerede til at se,
hvem der kommer næste år!  Lone 

En aften i Hjarbæk 
med Visens Venner
Flere gange har jeg nydt en aften i gode venners selskab ved Sejlklubben 
i Hjarbæk med underholdning af Visens Venner. Vejret var lidt truende og 
gav da også en enkelt byge regn, men det tog folk nu med godt humør. 
Mange var mødt op, vel 60-70 stykker, men ganske få fra Hjarbæk. Flere 
havde taget madkurv eller kaffekurv med og nød indholdet, mens de blev 
underholdt. Underholdningsmæssigt var der noget for enhver smag og 
der blev sunget, grinet, klappet og lyttet. Tak for en god aften.
Hilsen en fan af arrangementet. 
 Ellen Overgaard, Løgstrup



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



 

•	At	vandmelonen	ikke	er	en	frugt,	men	en	grøntsag	i	agurkefamilien.

•	En	gennemsnitlig	4-årig	spørger	omkring	150	gange	på	en	dag.	

•	Sukkerslikket	Pez	blev	oprindeligt	lavet	som	hjælp	til	rygestop.	
 Derfor er Pez dispenseren udformet som en lighter.

•	Eiffeltårnet	vokser	om	sommeren.	Jern	udvider	sig	i	varmen,	
 og derfor kan tårnet vokse op til 15 cm i varmt vejr.

•	Sommersæsonen	er	uden	sammenligning	den	travleste	periode	
 i biograferne og Hollywood satser altid på at lave den største 
 indtjening i sommerens blockbuster periode.

•	Når	du	bliver	rød	i	kinderne/rødmer,	bliver	din	mave	også	rød.

•	Skældsordet	FUCK	er	oprindelig	en	forkortelse	af	’For Unlawful 
 Carnal Knowledge’. Begrebet stammer fra middelalderen og kan 
 findes i gamle, engelske retsdokumenter. Forbrydelsen blev straffet 
 hårdt, ofte med døden.  

•	Når	de	gamle	romere	ønskede	hvidere	tænder,	børstede	de	dem	
 med urin. Antagelig deres egen. Men vi er ikke sikre.
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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: Andrea Kvist, Hjarbækvej 31
Voksensiden:Kirsten Godtfredsen, Strandvejen 1A

Hvis du er lykkelig, er det sandsynligvis 
din egen skyld, for der er masser af ting 

i verden at være ulykkelig over.

– Storm P



 
 
 
 

 

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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Om sommeren tager man den 
(også) med ro i Hjarbæk …
Det var en af de rigtig varme dage i juli. Jeg kommer på Strandvejen fra strand-
siden på havetraktor og kan se, at der holder nogle biler på vejen udenfor Anne-
Mette og Niels Holger. Jeg slukker traktoren, da det ser ud til, at det kan tage 
noget tid. Et par biler fremme holder en ældre bil med en endnu ældre camping-
vogn. Døren og flere vinduer til campingvognen er åbne, og der er sat en skam-
mel ud, så man bedre kan komme ud og ind ad vognen. Midt på vejen. Udenfor 
vognen står en ældre dame og taler med føreren af den første bil, som holder i 
kø. Hun forklarer, at hun og lillefar skal på camping i Hjarbæk. Føreren forklarer 
tålmodigt vejen derop, mens lillemor smiler og nikker og tydeligvis ikke forstår 
beskrivelsen. Hun fortæller på udpræget sydsjællandsk, at lillefar ikke kan finde 
gavekortet fra børnene til campingpladsen. Imens lyder der utilfredse grynt fra 
campingvognen og endnu et vindue bliver smækket op.
 Efterhånden er flere biler kommet til og holder i kø. Lillemor går lidt frem og 
tilbage og småsnakker med førerne af bilerne. Hun er fuldstændig upåvirket af 
at have skabt trafikkaos. Der er ingen sure miner og folk griner lidt af situationen. 
Efter en rum tid bliver det overdimensionerede sidespejl slået ind, et vindue 
lukket i campingvognen og bilerne kan lige netop smyge sig forbi ved at tage 
Anne-Mette og Niels Holgers indkørsel i brug. Lillemor vinker fornøjet til de flinke 
mennesker i bilerne.
  Håber de fandt gavekortet, campingpladsen og nød ferien …
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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.

Ekstra blade

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

Kreative vinteraktiviteter
Har du lyst til at være kreativ og prøve kræfter med raku ler 
1-2 weekender i løbet af efteråret eller vinteren, så giv et 
praj til Inge på mobil 24 84 09 30.

Raku kan ikke 
anvendes til 
fødevarer, men 
ellers sætter kun 
fantasien grænser 
for kreativiteten.

Cikorie er en 60-80 
centimeter høj urt, der 
vokser ved vejkanter 
og på agerjord. Kendes 
under navnet julesalat. 
Cikoriens rødder blev 
tørret og anvendt som 
kaffeerstatning under 
krigen – RICH’s kaffe-
erstatning.
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Flere om det samme arbejde
Kære alle gode borgere i Hjarbæk
I Hjarbæk er vi så privilegerede, at der generelt er rigtig mange, 
der gerne vil være med til at løfte en opgave. Som eksempel kan 
nævnes Havnefestudvalget og Kunstudvalget. I Borgerforeningens 
bestyrelse har vi snakket om fordelene ved at gøre endnu flere 
borgere aktive i vores skønne lille by. Det vil gøre, at vi er flere om 
at trække læsset og flere vil få en rolle i at få tingene til at fungere. 
Det kan være små opgaver som at bage en kage til et arrange-
ment, være pedel i skuret på havnen, ansvarlig for Sct. Hans bålet, 
opsamling af skrald omkring byen, oprydning af ”fywerlandet” ved 
lavvande ect.

Opgaverne kan være store eller små, men bestemt af betydning for 
det samlede hele. Derfor påtænker vi at udvide AD HOC-udvalgene 
fra generalforsamlingen i 2020. Så allerede nu må du gerne beg-
ynde at tænke på, hvad der vil være hensigtsmæssigt at få på to-do 
listerne og hvad du eventuelt gerne selv vil byde 
ind med.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

VM i år blev igen et 
blæsende et af slagsen.
Fredagens prologsejlads 
foregik i roligt og smukt 
vejr, men om lørdagen var 
der lige rigeligt med vind to 
sjægte måtte ned 
at ’bide i bølgerne’.

Foto: Anne Hvass.



Kære Alle

Så er havne/by-festen 2019 vel overstået. 

Vi havde som sædvanligt en rigtig god fest, 
med mange glade gæster. I dagene op til 
havne/by-festen gik vi og holdt meget øje med 
vejrudsigten. Hver anden dag så det godt ud 
og ellers modsat. 2 dage før kunne vi se, at det 
ville regne det meste af dagen og festudvalget 
besluttede derfor at leje et telt, som var dob-
belt så stort, idet vi skønnede at der nok skulle 
komme gæster, og hvis ikke de kunne komme 
indenfor og få noget at spise og drikke, så ville 
de hurtigt gå hjem igen. 

Der kom nogle kæmpe byger fredag eftermid-
dag og det meste af lørdag formiddag. Jeg 
havde helt ondt i maven og var bange for, at der 
ikke skulle komme nogen gæster og forudså, at 
vi nok ville komme ud med et stort underskud. 

Først på eftermiddagen begyndte de tunge 
skyer at forsvinde, solen kiggede frem og plad-
sen var fyldt med gæster. 

De to musikgrupper, det lokale Knudby Band og 
The Dollerups spillede fantastisk og der blev 
svinget mad og drikke over disken til alle. 

Fjorddysten var med 4 hold; et herrehold fra 
Knudby, et herrehold fra Campingpladsen og 
2 damehold fra Hjarbæk. Holdene kæmpede 
imod hinanden efter køn i konkurrencerne sæk-
kevæddeløb, tovtrækning og sidst, men ikke 
mindst, gå planken ud. Vinderen blev dame-
holdet fra Hjarbæk, Anne-Mette, Jytte, Tina og 
Lene. Kæmpe tillykke til jer alle.

Herefter var der igen tid til lidt drikkevarer og 
god musik, og til aften diskede Slagter Storm op 
med en lækkert og stort grillbuffet til alle. 100 
kr pr. næse og du kunne spise alt, hvad du ville. 
Som i de tidligere år var der også fuldt hus til 
buffeten. Herefter begyndte folk at gå hjem og 
festen ebbede ud hen over aftenen.I modsæt-
ning til tidligere gav festen i år en meget lille 
underskud imod tidligere års overskud.

I 2020 bliver havne/by-festen afholdt lørdag 
den 13. juni 2020. 
Afslutningsvis vil jeg gerne på festudvalget 
vegne takke alle som deltog og hjalp med både 
store og små opgaver.
 Mvh Erling
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Havnefesten
2019
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Havnefesten
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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 20/11, så er du med 
i lodtrækningen om en pose slik.

✁

JuniorSIDEN
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Hvor mange fisk kan du se?



✁

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

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

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/11, hvis du vil være med 
i lodtrækningen om noget god rødvin.
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voksensiden





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,-


