
Hjarbæks lokale blad 32. årgang. Juni 2021



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
Medlem: Jytte Serup Bavnevej 5 29 21 13 65 jytte@post9.tele.dk
Medlem: Vivi Zacho Nørresiden 5 20 43 01 54 vrz@zacho.net

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 helst elektronisk i word-fil eller lign. Billeder bedes vedhæftet separat.

Næste deadline: 
20. august 2021.

Sprøjten husstandsomdeles af frivillige borgere i Hjarbæk by, i sommerhusområderne
”Fuglebakken“, Strandhaverne, Gormendal og i Vorde by.

Hjarbæk LokalSprøjten udkommer 4 gange årligt (primo marts, juni, september og december) 
i et oplag på 350-400 stk, størst oplag i sommerhalvåret.

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

Forside: 
7. maj 2021 fik Hjarbæk atter et ishus – og det var populært.
Så nu må vi vist bare vænne os til at stå i kø. 

Udlejning af Borgerforeningens telt
Borgerforeningens telt (ca. 5 x 8 m) kan udlejes til foreningens medlemmer 
for 200,- kr.

Teltet kan bookes for indeværende år (næste år kan bookes fra 1. januar), 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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Indkaldelse til 

GENERALFORSAMLING
i Hjarbæk Borgerforening

mandag den 21/6 2021 kl. 19.00
i Sognegården, Løgstrup

Der kun er plads til 50, og tilmelding er nødvendig.
Vi opfordrer til, at kun én fra hver husstand møder op.

Tilmelding til Vivi senest 18/6 på sms 20 43 01 54 eller mail: vrz@zacho.net
PS: Husk at man skal have betalt kontingent for at have stemmeret. 

                  Dagsorden
 
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af skriftfører
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Kongsgården
 7. Årets bypedeller
 8. Indkomne forslag
 9. Valg til bestyrelsen for to år: 
  På valg er Jytte Serup og Helle Würtz.
  Begge modtager genvalg.
10. Valg af suppleant for et år.
  Jesper Bak. Han modtager genvalg.
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år. 
  På valg er revisor Erling Hansen og rev. suppleant Jesper Bak.
  Begge modtager genvalg. 
12. Eventuelt
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Livsstilsbutik ved fjorden
Søndersiden 10 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup
Følg med på instagram: butik_fjord

Import og salg:
Tais Mogensen
Strandvejen 20
Hjarbæk
Tlf. 22 20 75 99

www.himalayantea.dk

Forhandles bl.a. hos

HIMALAYAN TEAS

F I N E S T E  Ø K O L O G I S K E  T E  I  B R E V E  O G  L Ø S VÆ G T
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Søndag 22. august i Vorde Kirke 
kl. 11.00:
Nicklas Vigen Drejer, Hjarbækvej 20

Lørdag 28. august i Vestervang 
Kirke:
Andrea Kvist, Hjarbækvej 29

Konfirmation

Husk at hejse flaget på denne festdag

Hjertestarteren 
mangler nyt blod
Serviceteamet omkring hjertestarteren skal 
bestå af min. 3 personer, men grundet fraflyt-
ninger er teamet nu nede på 1.

Kunne det være noget for dig at hjælpe med 
at holde øje med byens hjertestarter? I så fald 
kontakt Marianne Nyvang (22 92 58 41), hun 
kan fortælle mere om, hvad det indebærer.

Du får sikkert også mulighed for at høre mere 
om det til generalforsamlingen under punktet 
'Bypedeller'.

Tak for jeres venlige opmærksomhed ved Ivans bisættelse. 
Mvh. familien.



KogekonerneKogekonerne
Gamle erhverv i HjarbækGamle erhverv i Hjarbæk

Kogekonerne i Hjarbæk

I Kis’ barndom og frem (slut 40’erne 
-60’erne) var der mange af byens 
kvinder, der tog ud som kogekoner til 
store fester for at supplere hjemmets 
indtægt. Arbejdet strakte sig typisk 
over to dage, hvor dagen før festen 
blev brugt til at forberede maden. 
Sjældent lød menuen på andet end 
suppe, steg og is. Det var hjemmelavet 
suppe med kød- og melboller, som 
blev fremstillet på stedet. De dygtige 
kogekoner kunne trille tre kødboller 
ad gangen og melbollerne stod ud af 
bollesprøjten som kuglerne i geværild. 
Den store udfordring var at få nedkølet 
maden tilstrækkeligt i de varme somre, 
da moderne køkkener med frys og 
køle faciliteter var ikkeeksisterende.

Ofte var det et team, der rykkede ud i 
køkkenerne i de nærliggende forsam-
lingshuse. Kvinderne kendte hinanden 
godt og kogekonen ledede slagets 
gang. Kis’ mor; Anna Mogensen og 
smedens kone Krista var fast mak-
kerpar. Krista var kogekonen og Anna 
rangerede lige under. Køkkenholdet 
kunne også levere serveringsper-

sonale til at varte op, hvis de lokale 
piger ikke klarede den opgave rundt i 
sognene. 

Der var ikke nogen af damerne, der 
selv havde bil, så det var en del af 
aftalen, at damerne skulle fragtes frem 
og tilbage. De store gårde kunne ofte 
selv holde festerne hjemme. I sommer-
halvåret blev lo og lade brugt flittigt til 
de store fester. Den lokale spillemand 
fra Løgstrup, Viggo Cementstøber, 
spillede op til dans efter middagen. 
Festerne var mange og store; ofte 100 
gæster eller flere deltog.

Hvis konerne på gårdene selv magt-
ede opgaverne med at forberede 
maden, kunne værtsparret nøjes med 
en kone til at anrette maden og et 
par piger til at varte op. Peter Torsks 
kone Ingrid (boede i Jesper og Gittes 
hus) og Orlas mor, Karen Erik, klarede 
disse opgaver. Egentlig hed hun Karen 
Mortensen, men hun var gift med 
Erik Mortensen, der blev kaldt Erik 
Bornholmer eller Strimmel (Han var en 
meget slank mand).
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Fra venstre mod højre ses Edith Olsen, tømrerens kone Hedvig Møller og Kims bedste-
mor Anna Mogensen. Beklager, at billedet ikke findes i en bedre kvalitet.

Mens der var kø ved ishuset, hyggede 3 lokale fritidsfiskere sig på havnen 
… Vi beklager igen den forringede billedkvalitet.
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• Totalentreprise • Til- og ombygning • Vinduer/døre
• Nybyggeri • Renovering  • Køkken/bad

40 40 59 69
ApS

Jimmie Larsson • Hovedgaden 3A • 8831 Løgstrup 
tomrerlarsson@tomrerlarsson.dk • www.tomrerlarsson.dk
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Skt. Hans 
Onsdag 23.6. 2021
på Stejlepladsen
Der vil være børnebål fra kl. 17, hvor det er muligt at 
bage snobrød og pandekager over bål. (Husk pind til 
snobrød).

Der vil være båltale kl. 20, hvorefter bålet bliver tændt 
og vi synger et par sange … hvis man må.
Borgerforeningen sælger øl og vand.

Vi opfordrer til, at de fremmødte overholder 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til 
Corona anbefalingerne.

Vel mødt
Hjarbæk Borgerforening



I 1985 købte Kirsten og Olsen grunden 
på Hjarbækvej (det første hus på ven-
stre hånd på vej til Hjarbæk) af Ivan og 
Bente Møller. Grunden var en jordlod 
fra deres ejendom på Søndersiden. De 
måtte betale 60.000 kr. for de 2200 m2. 

Valget faldt på Hjarbæk og grunden på 
grund af Olsens interesse for sejlads 
og havnemiljøet og Kirstens interesse 
for haven og de vide rammer omkring 
grunden. Parret byggede selv huset. 
Olsen var uddannet tømrer. Egentlig 
hed han slet ikke Olsen, men han selv 
og alle andre kaldte ham aldrig andet. 
Det var noget med motorcykler og olie, 
der gav ham navnet. Der blev byg-
get et godt værksted, hvor der blevet 
makket meget. Derudover blev der 
etableret en stor urtehave. Begge dele 
er blevet flittigt brugt gennem årene. 

Udenfor huset er der stadig levn fra 
Olsens tid: Han var jernbaneentusiast 
og et par skilte har stadig deres plads 
udenfor værkstedet. For Kirsten er det 
vigtigt at få jord under neglene, men 
det er kun for sjov, og det er nærmest 
en buffet for rådyr, harer og andet vild-
skab. Kirsten: ”En have skal indeholde 

Enkefrue Olsen
– alias 
Kirsten Sørensen; 
endnu en hjarbuk
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rod, krat og kvas for at dyrene gider at 
være der, den skal ikke være for pæn 
og friseret.” 

Der gik ikke lang tid efter, at parret 
var gået i gang med at grave ud til 
sokkel, inden Holger Klausen kom for 
at spørge om prisen for grunden og 
hvilke familier parret kom fra. I midler-
tidig var nybyggerne blevet varskoet 
om denne form for velkomst, så han fik 
en historie fra ”de varme lande”. Den-
gang i midt firserne kunne man også 
forvente, at få post leveret selvom 
adresse og navn var ukendt. Posten 
kendte jo alle – også deres kæle/øge-
navne. Kirsten fortæller, at de modtog 
et brev adresseret til Olsen og Kirsten 
i det 1. røde hus i Hjarbæk med den 
røde postkasse. 

Kirsten og Olsen havde sjægt sammen 
med Jesper Hjermind og Pia fra Vorde. 
Det var mest Olsen og Jesper, der sej-
lede i sjægten, men efterhånden blev 
det folkebåden, som Olsen sejlede i. 
Det blev til mange ferieture. Kapsejlads 
duede ikke for parret. Kirsten siger, 
at det ville koste for meget liv, hvis de 
skulle dyste sammen i kapsejlads.

Kirsten er uddannet på kontoret 
hos Brøndum VVS. Hun startede på 
Hovedbiblioteket i Viborg i ’85 og er 
der stadig. Hun kan gå på folkepen-
sion som 67-årig om to år, men det 
ved hun ikke om hun har lyst til. 
Udover Viborg Bibliotek arbejder hun 
også i Møldrup og Frederiks afde-
lingerne. 

Kirsten bliver til enkefrue Olsen i ’08, 
hvor Olsen dør efter 3½ mdr. kræft-
forløb.

I ’89 kom sønnen Asbjørn til verden. 
Han bor i dag med sin lille familie 
nord for Suldrup. Datteren Ida kom til 
verden i ’91. Hun bor i dag på Sjælland 
med mand og børn. 

Kirsten bliver i Hjarbæk sammen med 
den røde kat Oliver. Huset kunne godt 
nok bruge Olsens håndværkerfærdig-
heder, siger Kirsten, men det går nok 
alligevel. Kirsten roser sine naboer og 
det fællesskab, byen giver.

Fritiden bruges ikke kun i haven, men 
også på vandet i en havkajak sammen 
med de andre i Virksund Havkajak Klub. 

11



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

  

Strafferet
Familieret
Testamenter
Dødsboer

Toldboden 3, 1. sal D

8800 Viborg / 88 91 70 14

www.rg-advokater.dk
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Corona pandemien spænder desværre igen i år ben for afholdelse af havne-
festen, da forsamlingsforbuddets forventede loft på 100 personer for et 
udendørs arrangement (læs; arrangeret), ikke vil kunne håndteres. 

Medlemmerne af Hjarbæk Sjægtelaug, Hjarbæk Borgerforening og Viborg 
Sejlklub kan dog selv afgøre, om de vil mødes på Stejlepladsen med egen 
medbragt mad og drikkevarer d. 12. juni sidst på eftermiddagen. I så fald vil 
de kunne anvende de store griller efter behag. 

Det vil være den enkeltes ansvar, at gældende corona-restriktioner over-
holdes, og at der vises hensyn efter anbefalingerne.

Viborg Kommune har skænket nye siddepladser til Stejlepladsen i form af 
to stk borde-/bænkesæt samt gedigne egetræsklodser og kampesten til
afgrænsning af Stejlepladsen. Vi er meget glade for erhvervelserne, som 
klæder byen og som allerede er taget godt i brug.

Hjarbæk Havnefest 
den 12. juni 2021 er aflyst.

Værs’go at tage plads …
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DGI Hærvejsløbet er et årligt motionscykelløb langs Hærvejen, der slutter i 
Viborg i forbindelse med Snapsting. Der køres både på landevej og for moun-
tainbikes på grusveje og større stier.

I år er der planlagt en MTB-rute på grus, der går fra Ulbjerg til Viborg via bl.a. 
Hjarbæk, se nedenstående kort. Den 26. juni vil deltagerne passere i tidsrum-
met 11.00-15.00. Ruten vil blive markeret med skiltning, og dagen efter går ar-
rangørerne ruten efter, for at sikre at der er ryddet ordentligt op. 

Hærvejsløbet
kommer til Hjarbæk
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Alverdens Kunst i Hjarbæk 2021 
bliver til noget!
Sæt kryds i kalenderen  24. juli kl. 11.00, hvor der vil være fernisering 
på Stejlepladsen. Selve udstillingen er herefter åben hver dag kl. 10-17 
indtil  8. august. Katalog omkring de udstillende kunstnere kan købes 
ved Hjarbæk Kros Ishus. 

Også i år er der mange spændende kunstnere af høj kvalitet – så glæd 
dig, og tag familie og bekendte med på en oplevelsesrig kunsttur i 
Hjarbæks mange haver!

Apropos haver, så vil vi i kunstudvalget gerne takke alle de Hjarbæk-
borgere, der har tilbudt deres matrikel til udstillingen. Vi er i den 
privilegerede situation, at vi har flere haver end vi skal bruge – så tusind 
tak til alle for den store opbakning!

Mange hilsener og på gensyn den 24. juli.

Kunstudvalget Alverdens Kunst i Hjarbæk



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

Dato Arrangement Flag
4/6 Kunstforum Viborg, fernisering (X)
12/6 Havnefest (dog aflyst som arrangement)
21/6 Generalforsamling kl. 19 i Sognegården
23/6 Skt. Hans 
26/6 Hærvejsløbet (X)
24/7-8/8 Alverdens Kunst, dagligt kl. 10-17 (X)
22/8 Konfirmation X
28/8 Konfirmation X

Deadline for næste blad: 20. august 2021

Arrangementerne gennemføres i henhold til gældende corona-restriktioner.
Hold øje med Facebookgruppen ’Det sker i Hjarbæk’ og ”Træet” for eventuelle 

aflysninger, ændringer eller nye arrangementer.
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Hjarbæk  
Kalenderen 

Sommer 2021



God rådgivning behøver ikke at koste
en formue .

Ejendomsmægleren med den højeste pris eller det laveste salær er ikke
altid det rigtige valg.

Hos danbolig Bent Kohls tilbyder vi ”Solgt eller gratis”, og vi mener det!

Vi ved, at vi kan sælge din bolig.
Sker det mod forventning ikke, arbejder vi GRATIS*

*Gælder også dokmentationsomkostninger og fotograf,
men IKKE Tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærke

Skal din bolig være den næste, vi sælger?

Ring til Danbolig Bent Kohls på 70 250 222 eller
besøg vores lokale side på danbolig.dk/viborg

danbolig Bent Kohls
Nytorv 2

8800 Viborg
Tlf: 70 25 02 22
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Duck Residence lander i år 
også i Hjarbæk
Fire af de 13 kunstnere, som Kunstforum Viborg har inviteret med på årets 
udstilling »Nordens lys«, udstiller i Hjarbæk. Fire andre ved Jordbro Engsø og 
resten ved Søndersø ved Golfhotellet. 

De fire kunstnere i Hjarbæk er Elena Redelli (it/no), Susanne Ahrenkiel (dk), Jens 
Rømer (dk) og Bjørn Kromann Andersen (dk). To af kunstværkerne placeres på 
fjorden ved molen, to andre værker placeres på skrænten ved stranden

Udstillingen starter fredag d. 4. juni. Åbningen foregår kl. 15 ved Jordbro Engsø 
med åbningstale og en forfriskning. Derefter går turen til Hjarbæk, hvor kunst-
nerne vil præsentere deres værker. Turen sluttes af ved Golfhotellet, hvor de 
sidste værker præsenteres.

Vi håber, at folk i Hjarbæk vil tage godt imod kunstværkerne og at de mange, 
som besøger Hjarbæk, vil få glæde af projektet.

Kunstforum Viborg

Den Trojanske And' i proces af Bjørn Kromann-Andersen.

'Solvogn' i proces af Jens Rømer.



Henrik Zacho

STYRK DIT BRAND!

Et stærkt brand tilfører din virksomhed værdifulde 
konkurrenceparametre. Jeg har i mere end 30 år 
arbejdet med branding, rebranding og kommunikations-
strategi, og er derfor din stærke samarbejdspartner, når 
din virksomhed skal være kundernes førstevalg.
Se referencer på www.zacho.net

LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00

Støt Sprøjtens annoncører
– de gør det muligt at lave dette blad!
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•	Det	tager	en	snegl	637	år	at	nå	fra	Nordjylland	til	Spanien.

•	Snegle	har	40.-125.000	små	tænder	på	tungen,	der	fungerer	som	
 et rivejern. Når de er slidt ned, vokser der nye frem.

•	Snegle	er	meget	muskuløse,	og	kan	trække	10	gange	sin egen 
 vægt lodret og 50 gange vægten, når den bevæger sig vandret.

•	En	snegl	kan	kravle	hen	over	motorhjelmen	på	en	bil,	der	kører	
 120 km/t.

•	Når	en	vinbjergsnegl	bevæger	sig	hurtigst,	tilbagelægger	den	
 1,3 cm pr. sekund.

•	De	fleste	landsnegle	har	to	tentakelsæt:	Det	øverste	er	deres	syn,	
 og det nederste deres hørelse. De kan trække en eller flere tentak-
 ler ind ad gangen.

•	Snegle	er	hermafroditter	og	har	kønsorganer	fra	begge	køn.	
 De kan dog ikke yngle alene; de skal parre sig med en anden snegl 
 for at kunne lægge æg.

Du må ikke være så bange for at sige og gøre det 
forkerte, så kommer du aldrig til at gøre det rigtige.

– Johannes Møllehave

Vindere fra sidste blad:
Tak for besvarelserne! 
Husk at udfylde med navn og helst også tlf.nr.
… ellers kan der ikke overrækkes en præmie  
Notarius Kvisticus udtrak de heldige vindere:

Juniorsiden: Mia og Jonas Møller Lindhard, Søndersiden 14
Voksensiden: Preben Jensen, Hjarbækvej 38
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Årets oprydning på Stejlepladsen
Den årlige tilbagevendende begiven-
hed, hvor de gæve borgere fra Hjar-
bæk mødes for at gøre byens samling-
spunkt lækker og indbydende er løbet 
af staben. Derudover bliver eftermidd-
agen også flittigt brugt til at få snakket 
med nogle af dem man ellers ikke lige 
får snakket med i dagligdagen- og i 
særdeleshed i denne coronatid. Alle 
kunne være med. Yngste mænd var 
Erik og Otto på godt et år, hvis op-
gave var at sprede store smil ved at 
charmere uhæmmet. 

Det var lidt koldt og blæsende, men 
det forhindrede ikke de arbejdsivrige 
Hjarbukkere i at tage fat og få no-
get fra hånden. Kommunen havde i 
forvejen opgraderet pladsen, ved at 
investere en betydelig sum penge i 
egeblokke og kampesten rundt langs 
kanten. De er allerede blevet taget 
godt imod af lokale og turister, der 
bruger begge dele til at sidde på. Vi 
ønsker os allerede lidt flere blokke, da 
det vil indramme Stejlepladsen endnu 
smukkere. 

Arbejdsdagen blev afrundet med 
grillede pølser og Solvejs hjemmebag.
Borgerforeningen har fået jævnet den 
sydlige del af Stejlepladsen, så det 
ser pænt ud og vi kan udnytte plad-

sen til de vogne og joller, der er en 
konsekvens af den stigende interesse 
for jollesejlads på fjorden. Desuden er 
tiltaget også forberedelse til arbejdet 
med genetablering af strandengene i 
forbindelse med Borgerplanen.

Vi vil i den forbindelse gerne opfordre 
brugerne af Stejlepladsen til at være 
kritiske i forhold til om den/de joller 
og vogne, der opbevares på pladsen 
reelt, bliver brugt. Vi vil gerne undgå 
at jollerne og bådvognene bliver glemt 
og derved forladt. Vær venlig at lade 
jeres vogne og joller registrere hos 
Kim (5383 9747) kim.wyrtz@gmail.com 
eller Preben (22179394) prebenorg@
hotmail.com. Derudover vil vi gerne, at 
der er tydeligt navn og telefon nummer 
på jollen/vognen.

Skt. Hans bålet er blevet skubbet læn-
gere mod syd. Vi kan desværre ikke 
tilbyde, at man kan køre grene på bålet 
i år, da bålet allerede er monsterstort, 
i og med at vi ikke kunne afholde skt. 
Hans og bålafbrænding sidste år på 
grund af Corona.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne 
sige tak for det store fremmøde og 
flotte arbejde.
 /Helle
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Hjarbækvej 33
Det er oprindelig bygget som et kvadratisk hus i 1947.

Der solgt fisk fra kælderdøren, det er meget sjovt at tænke på, og man kan sta-
dig tydeligt se, hvor karrene med ål og skrubber var.

I midt i 1960’erne kom der tilbygning mod SØ, der hvor vi har bryggers og toilet 
nu, og sidst i 1970’erne kom der en tilbygning mod NV, vores nuværende stue.

Vi overtog huset i december 1999 efter Oda Jensen, Carl Jensens mor, hun 
havde sammen med sin mand skovfoged J. Jensen haft huset siden juni 1975, 
hvor de købte det af Inger og P. Bredgaard Jensen (Peter Torsk).

Hugo Bredgaard, som fiskede meget i Hjarbæk til sin død for ca. 10 år siden, er 
vokset op i huset. (Orla ved hvor mange børn de var, og hvad han hedder, ham 
der stadig kommer i Hjarbæk).

Vi byggede nye spær på huset i 2004 for at kunne udnytte 1. sal. Det var et stort 
projekt, hvor Gittes far Jørgen og Olsen hjalp meget til.

Vi nyder hver eneste dag, at vi bosatte os i Hjarbæk, og det er hyggeligt at bo i 
et hus med lidt historie.

Der fulgte i øvrigt 2 gasflasker med i 1975, da Carls forældre overtog. De var der 
ikke i 1999 da vi overtog, det ved jeg ikke lige hvordan jeg skal håndtere … ;-)

/Jesper

Hjarbækvej 33 i 1999.
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Hjarbækvej 33 i 1959.

Ombygning i 2004, hvor Olsen hjælper til.

Slutseddel 11. juni 1975 inkl. 
2 stk gasflasker.



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.

Åbningstider:  Mandag lukket
 Tirsdag - søndag: 6.00 - 16.00
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Stemningsbillede fra Hjarbæk fra 1980’erne. Fotograferet af Niels Aage, Kis’ mand.



Hulager 2 · 8831 Løgstrup · Tl. 22 13 15 00 · info@hjarbaek.dk · www.hjarbaek.dk

Lækkert poolområde
•	 Nyrenoveret	pool	med	27°	vand	(35,-)
•	 Kæmpestor	legeplads
•	 Minigolf	(25,-)
•	 Minicafeterie	med	pizza	og	amr.	hotdogs
•	 Og	meget	mere	…!
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Navn: .....................................................................................................................

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

Tlf:..........................................................................................................................

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

✁

JuniorSIDEN
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Kan du tyde skriften på stenene?



✁

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

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

Tlf:.............................................................................................................................

Aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 20/8, 
hvis du vil være med i lodtrækningen om lidt god vin.

Voksensiden
H
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ryd

se
r

I m
id

ten af 1990’erne ud
fæ

rd
iged

e en m
and

 ved
 navn C

olin i Lø
vel 

en ræ
kke kryd

sord
sop

gaver til S
p

røjten. V
i vil fra tid

 til and
en 

genud
give nogle af d

isse kryd
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Velkommen
til en sanselig oplevelse af 

hyggelig stemning og god mad.

Book dit bord på www.hjarbaekkro.dk
Vi glæder os til dit hyggelige besøg.

Mikkel, Lone og Morten.


