Hjarbæks lokale blad

32. årgang. December 2021

Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse
Borgmester:
Kaj-Lykke Larsen Bavnevej 13
Sekretær:
Helle Würtz
Hjarbækvej 16
Kasserer:
Karl Tholstrup
Søndersiden 10
Medlem:
Jytte Serup
Bavnevej 5
Medlem:
Vivi Zacho
Nørresiden 5

20 19 60 93
23 62 29 14
29 11 88 62
29 21 13 65
20 43 01 54

kaj-lykke@live.dk
helle.wyrtz@gmail.com
karltholstrup@gmail.com
jytte@post9.tele.dk
vrz@zacho.net

Henvendelse til bestyrelsen kan ske på denne mail: hjarbaekborgerforening@gmail.com
Redaktion (ansvarshavende + annoncørkontakt) vedr. »LokalSprøjten«
Redaktør:
Tina Rømer
Strandvejen 68 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. februar 2022.
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 400 stk.
Web-redaktører:
Webmaster:
Tina Rømer
Co-webmaster: Inge Schou

tina@timedesign.dk
nummer19@mail.tele.dk

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.
Forside: Første søndag i advent ankom julemanden til Hjarbæk med hestevogn. Han delte godter ud
og tændte juletræet på havnen i fællesskab med de fremmødte børn. Gløgg'en, æbleskiverne og den
varme kakao lunede fortrinligt på den vinterkolde eftermidddag. Foto: Johanne Würtz.

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
i Hjarbæk Borgerforening
tirsdag den 8/2 2022 kl. 19.00
i Sejlklubbens lokaler

– hvis corona-anbefalingerne fortsat tillader det.
Følg med på Træet og på Facebook for evt. ændringer.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af skriftfører
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Årets bypedeller
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen for to år:
		 På valg er Kaj-Lykke, Karl og Vivi.
		 Alle modtager genvalg.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år.
		 På valg er Revisor Erling Hansen og Jesper Bak.
		 Begge modtager genvalg.
10. Eventuelt

INDKOMNE FORSLAG
afleveres til Helle Brandhøj Würtz:
helle.wyrtz@gmail.com senest 1. februar 2022.
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Livsstilsbutik ved fjorden
Søndersiden 10 · Hjarbæk · 8831 Løgstrup
Følg med på instagram: butik_fjord

HIM AL AYAN TEAS
Import og salg:
Tais Mogensen
Strandvejen 20
Hjarbæk
Tlf. 22 20 75 99
www.himalayantea.dk

Forhandles bl.a. hos
FI N ES T E Ø KO LO G I S K E T E I B R E V E O G L Ø S VÆGT
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Kontingentindbetaling 2022
til Hjarbæk Borgerforening
Så er det tid til at finde muldvarpen frem i lyset, for nu skal
der betales kontingent. Der skelnes ikke prismæssigt mellem
aktive (Hjarbæks borgere) og passive (andre interesserede)
medlemsskaber.
Kontingent for 2022 til Hjarbæk Borgerforening ser således ud:
Husstande i Hjarbæk by: Kr. 300,- årligt
Enlige/seniorer i Hjarbæk by: Kr. 150,- årligt
Passivt medlemsskab/Sommerhuse: Kr. 300,- årligt
Passivt medlemsskab for enlige/seniorer: Kr. 150,- årligt
Beløbet bedes indsættes på Hjarbæk Borgerforenings konto
i tidsrummet mellem 1/1 2022 og 10/2 2022.
Husk at skrive tydeligt navn og adresse på indbetalingen.
Nordea: 9255-0727 503 978
Mobilepay: 28 738

Hvad skal pengene bruges til?
Med nomineringen til Årets Landsby fulgte
en check på 25.000 til Hjarbæk. Mange af jer
sidder muligvis og tænker “ih, det kunne være rart
med …” Gør I det – så del endelig jeres gode idéer
med os 
Send en mail på vrz@zacho.net eller smid en
seddel i postkassen hos én af os i bestyrelsen
– gerne inden den 10. januar 2022.
Vi venter spændt!
/Bestyrelsen
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Nye i Byen
Lisa og Cristoffer har købt Hjarbækvej
31B, hvilket de er rigtig glade for. Cristoffer er vendt hjem til Hjarbæk, hvor han er
opvokset hos sine forældre, Gitte og Orla.
Lisa er uddannet sociolog og
arbejder som akademiker indenfor
beskæftigelsesområdet i Mariagerfjord
kommune. Cristoffer er fysioterapeut
og arbejder ved Viborg kommune med
genoptræning i Sundhedscentret Toldboden i Viborg.
Til foråret kommer hjemmet på Hjarbækvej til at danne rammen om en lille
hyggelig familie, da Lisa og Cristoffer
venter barn.
STORT tillykke til jer begge to og hjertelig
velkommen til Hjarbæk.

Sprøjten
ønsker vore
læsere
en god jul og
godt nytår
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Fællesspisning
Fredag den 28. januar kl. 18 mødes vi til en hyggelig aften i
Sejlklubben. Årets køkkenhold vil bestræbe sig på at frembringe noget lækkert at spise med dertilhørende drikkevarer.
Pris ca. 50 kr pr person – børn under 15 år halv pris.
Øl, vin og vand kan købes til favorable priser.
Tilmelding (først-til-mølle) senest den 15. januar
til Kirsten og Jan på sms 22 37 88 81
eller på mail til justesenjan@hotmail.com

Vi glæder os til at se jer
til en hyggelig aften :-)
Kirsten & Jan
Margit & Brian
Ulla & Christoph
Henrik & Vivi
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ApS

40 40 59 69
• Totalentreprise

• Til- og ombygning

• Vinduer/døre

• Nybyggeri

• Renovering

• Køkken/bad

Jimmie Larsson • Hovedgaden 3A • 8831 Løgstrup
tomrerlarsson@tomrerlarsson.dk • www.tomrerlarsson.dk
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Hanne

– endnu en ægte Hjarbuk
På Nørresiden lå Anna på Bakkens hus. Det
er der, hvor Merete og Henrik bor i dag.
Det stod tomt, og ejerne Minna og Thyge
ville gerne have både lejere og en bruseniche. Leif og Hanne ville gerne bo i huset,
men havde ikke råd til indskud. Det blev
klaret ved at Leif, der er uddannet murer,
byggede en bruseniche som indskud. Parret
boede i huset indtil deres bryllup i 1980.
Hanne arbejdede et par år på Skalma i
Skals, men hendes hjerte bankede mere
for pleje og omsorg end støvede stoffer, så
symaskinen blev skiftet ud med en kittel
i Hjemmeplejen. Senere blev det Viborg
Sygehus på øre-/næse-/halsafdelingen.

I det herrens år 1958 blev Hjarbæk en ny
borger rigere, da husmoder Dagny og
havnefogeden Arne Jensen blev velsignet med datteren Hanne. I forvejen havde
forældrene sørget for to ældre søskende
til Hanne og senere kom endnu en bror til
søskendeflokken.
Den lykkelige begivenhed fandt sted på
Bavnevej 11 - der hvor Lisbeth har Bed&
Breakfast i dag og i øvrigt i nabohuset til
Hannes nuværende bolig. Hanne har aldrig
boet andre steder end Hjarbæk.
Hanne blev færdig med Handelsskolen i
76-77 og havde mødt sit livs kærlighed Leif.
Hun var ”ung pige i huset” hos Margit og
Jens Dalsgaard i Viborg, inden de flyttede til
Hjarbæk, efter at hun og Leif flyttede sammen i Grethe og Leif Vangs hus ved havnen,
lige som så mange andre både før og efter
dem. Senere blev flyttelæsset kørt længere
ud af byen til Karin og Lars Kvists hus på
Hjarbækvej.

I dag modtager Hanne seniorpension.
En tidlig aften i april 2015 var Hanne og Leif
gået tidligt i seng, fordi de skulle op midt
om natten, for at køre til lufthavnen for at nå
et fly til sydens sol. Få timer forinden var de
blevet bedsteforældre til datteren Vibekes
tvillinger, der er født ca. 8 uger før termin,
men parret havde valgt at tage af sted, da
mor og børn havde det godt og var i de
bedste hænder på sygehuset. Hanne vågner
om natten ved, at der kommer en underlig lyd fra Leif. Han kommer på sygehuset
og det viser sig, at han har en aneurisme i
hjernen. Hanne og Leif kommer ikke på ferie
denne gang! Leif er på det tidspunkt 58 år
og han bruger omkring et år på genoptræning inden Hanne vælger at Leif skal hjem og
bo, så hun kan passe ordentligt på ham.
Parret var med til at starte Sjægtelauget op.
Hannes erfaringer fra tiden som syerske
kom i spil, da parret selv syede sejl til deres
sjægt. Arbejdet foregik ved en hånddrevet
symaskine. Senere købte parret en lille
træfiskekutter, der senere blev skiftet ud
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med en Spidsgatter. Parret gik ind i projektet ”Svalen”(Kattegat båd, der er bevaringsværdig, men nu er solgt videre) sammen
med flere familier fra byen. De gik ud af
projektet da Leif blev syg.
I stedet brugte de fritiden til at rejse meget
sydpå. I 2018 købte de en autocamper, som
de brugte som transportmiddel og køretøj,
når de udforskede Danmark.
Ud over Vibeke har Hanne og Leif også sønnen René. Derudover er der 6 børnebørn og
hunden Oscar. Alle bor tæt på Hjarbæk.
Hanne fortæller, at nærheden altid har betydet meget for hende. Sådan var barndom-

men i Hjarbæk også. Alle kendte alle i byen
og man legede på kryds og tværs af køn og
alder i byen. Mødrene var oftest hjemme og
dørene var åbne for alle.
I løbet af 2022 får Hanne og Leif ny adresse
i byen, da de har købt en grund ved siden af
Ole Utoft på Hjarbækvej, af Søren og Grete.
Søren er Hannes storebror og lidt længere
henne ad Hjarbækvej bor lillebror Preben.
Hanne og Leif beretter samstemmigt, at det
det har været guld værd at have familien så
tæt på, da de altid stiller op for at hjælpe,
hvis der er det mindste.
/Helle

Ka’ du gætte, hvem jeg er?
Traditionen tro fejrer vi fastelavn i Hjarbæk.
Kom og vær med søndag den 27. februar kl. 14
på Hjarbækvej 16, hvor vi slår katten af tønden.
Når kattedronning og -konge er kåret, går vi på Stejlepladsen
og hygger med kaffe/te/sodavand og fastelavnsboller.
Vi glæder os :-)
Bestyrelsen

Gamle erhverv i Hjarbæk

Daglejere

Lægger, ligger, lå, har lagt, lagde …
- En af de svære grammatiske udfordringer
i det danske sprog.
Ikke desto mindre lå mange kvinder fra
Hjarbæk i kartoflerne om efteråret for at
supplere husholdningsbudgettet.
Nogle af dem, der var et fast team fra Hjarbæk, var Orlas mor Karen, Kis og Hedevig
Møller, der boede i bindingsværkshuset
– der står til at blive revet ned – ved siden
af Kroen. De var daglejere og tilknyttet
kartoffelcentralen i Løgstrup. Der var også
mandlige daglejere. Deres opgave var oftest at køre traktor og vogn, bære de fyldte
kartoffelkurve hen til tømning på vognene
og etablere kartoffelkuler. Der kom en bus
og hentede dem om morgenen og ditto
retur sidst på eftermiddagen. Det var et
slidsomt arbejde, hvor arbejderne kravlede på knæerne for at samle kartoflerne
op, efter at en traktor havde løsnet jorden
omkring knoldene. Knæerne var polstret
godt med ekstra lag skind, skumgummi,
vat og stof, for at få mest mulig komfort ud
af situationen. Samtidig var der også plads
til en masse spas og ikke mindst nyhedsinformationer, da daglejerne kom fra de
omkringliggende landsbyer.
Det var før nyhedsflowet fra diverse elektriske devices gjorde sit indtog i verdenen.

Det var her, man hørte nyt – stort og småt
– og sladder fra nabolandsbyerne. Den
daglige nyhedsspredning var ellers forbeholdt landposten, der ofte var først med
nyt fra postruten.
Kvinderne kravlede 2 og 2 og ofte opstod
særlige venskaber mellem kvinderne,
der havde god tid til at lære hinanden at
kende. Kis fortæller, at de flere hundrede
meter lange rækker var de værste. De fik
aldrig ende, så kvinderne ”bed dem over”
midtvejs, for at det ikke skulle virke så
uoverskueligt. Først i slutningen af 60’erne
kom gummihandskerne frem. Det var en
kæmpe lettelse.
Bagermester Mortensen fra Løgstrup holdt
sig orienteret om, hvilke kartoffelmarker
der blev samlet kartofler på. Han lagde så
hans rute deromkring, så han kunne sælge
nybagt wienerbrød til det hårdtarbejdende
folk. Lønnen var omkring 3 kr. i timen for
kvinderne.
Ofte var det de samme kvinder, der over
sommeren hakkede roer for landmændene.
Kis bestred disse jobs i mange år indtil
1969, hvor hun fik fuldtidsarbejde på
Skalma i Skals. Der fik hun 6 kr. i timen.


/Kis og Helle

Strafferet
Familieret
Testamenter
Dødsboer

Toldboden 3, 1. sal D
8800 Viborg / 88 91 70 14
www.rg-advokater.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

Nytårs-gåturen 2021
Traditionen tro mødes vi ved Træet den 31/12 kl. 13.00.
I år er der ingen historiske eller kulturelle indslag. Vi går den lige vej til Vorde. Næsten!
For selvfølgelig kan man ikke have en nytårs-gåtur uden sving!
Så: Tag lidt at lune dig på med i lommen eller rygsækken til svingene undervejs. Villys
Foderbræt ledsager os på ruten med fadøl ad libitum. Pølserne serveres i Vorde hos
Jesper og Pia, hvor de som altid står klar med deres lækre glühwein og store gæstfrihed.
Tag hele familien, store og små, med på årets hyggeligste gåtur, hvor vi får snakket og
grinet på kryds og tværs, hilst på nye og gamle og ønsket hverandre godt nytår. Turens
længde afstemmes efter vejrforholdene, men det tilrådes at klæde sig på efter vejret.
Ruten er klapvognsvenlig. Husk at jeres nytårsgæster også er meget velkomne på
turen. Og en særlig opfordring skal lyde til de mange nye i byen om ikke at misse denne
helt fantastiske tradition og oplevelse. Det foregår vist ikke andre steder!

Arkivfotos

DIN LOKALE INTERNETUDBYDER
Få en løsning der passer til dit forbrug

Kontakt os på Tlf. 40 50 21 65
Skivevej 244A | 8831 Løgstrup | jan@8800.dk

✁

Hjarbæk
Kalenderen

Klip ud og hæng op

Vinter 2019/2020

Dato

Arrangement

6/12

Julebanko, Kroen kl. 19.00

31/12

Nytårsgåtur, vi mødes ved Træet kl. 13.00

1/1

Fælles afskydning på havnen, kl. 00.20

28/1

Fællesspisning, Sejlklubben kl. 18.00

1/2

Sidste frist for indlevering af forslag til generalforsamling

8/2

Borgerforeningens Generalforsamling, Sejlklubben kl. 19.00

27/2

Fastelavn/tøndeslagning, Hjarbækvej 16 kl. 14.00

Bindingsværksdelen af »Hedevigs hus« dyster med det røde stråtækte på Hjarbækvej 5 om titlen af at
være Hjarbæks ældste hus. Skæbnen for Hedevigs hus er imidlertid beseglet, da kommunen netop
har godkendt nedrivning samt opførelse af et dobbelthus på matriklen.

Deadline for næste blad: 20. februar 2022

Udskiftning af hjertestarteren
Den eksisterende hjertestarter er ved at have nået en alder, hvor den ikke længere kan garanteres at være stabil.
Det er på bestyrelsesmødet besluttet, at den nødvendige udskiftning skal
foregå. Udskiftningen forventes i december måned.
For at reducere omkostningerne for Borgerforeningen har vi bedt nogle lokale
aktører om et tilskud. Sejlklubben har meldt positivt ud og ligeledes Kroen.
Er der private, der synes ideen med hjertestarteren er god, er de også velkomne
til at give et tilskud på 100 kr., som indsættes på Borgerforeningens konto mærket Hjertestarter.
Det er nu 10 år siden, vi holdt kursus. Vi vil ca. i februar afholde en session,
først for max. 30 personer, i praktisk brug af hjertestarteren. Dette vil ske på
brandstationen. Senere i februar vil vi for alle interesserede fra byen og de i byen
hørende foreninger afholde et hjerte/lunge-repetitions kursus. Villy Mørup vil
skænke en fantomdukke, hvorpå man kan øve sig, tak herfra.
Ved brug af hjertestarteren instruerer denne i, hvordan man skal agere. Det
primære på hjerte/lunge kurset er, at man skal lære at trykke det rigtige sted og
med den rigtige kraft, derudover også kunstigt åndedræt.
Kurset er tilmelding efter først-til-mølle princippet. Den endelige dato er ikke
fastlagt, da vi ikke har fået dato fra brandvæsnet. Naturligvis er der mulighed for
framelding, når endelig dato findes.
Tilmelding til Marianne: mariannenyvang@gmail.com
Med ønsket om en glædelig jul
Hjertestarterudvalget

Kæmpe stor TAK til bypedellerne og alle hjælpere, som gennem året har fået det hele til at lykkes.
Ved fælles hjælp udretter vi rigtig meget, som alle nyder godt af! Med fare for at glemme nogle er der
hermed (igen) stor tak for kagebagning, græsslåning, maling, til Sprøjten for skrivning, tegning,
klipsning, samling, præmiehåndering og omdeling, nytårskrudsoprydning, julebankogevinstfremskaffelse, nytårsgåturplanlægning, krudtindkøb og -afskydning, hjertestartertilsyn, Stejlepladsoprydning,
teltsjak, cykeltursigangsættere. Og julemanden!

Julebanko

Mandag den 6. december
kl. 19.00 på Kroen
Masser af flotte gevinster!
20 kr pr. plade og 20 kr for
gløgg og æbleskiver.
Du kan betale kontant
eller MobilePay. Vi ses!
Hilsen Gitte og Sis

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

S tat u s på a r b e j d e t m e d B o r g e r p l a n e n

STATUS EFTER MØDE
På borgermødet i Løgstruphallen 26/10 blev planer, økonomi og tidsrammer i det, der
nu hedder Realigeringsplanen, fremlagt. I den forbindelse: Tak til alle for flot fremmøde!
Det er fantastisk at opleve så stort et engagement i vores lille lokalsamfund. Søren fra
LABLAND her helt ret: Vi har noget særligt her i Hjarbæk!
Som tidligere nævnt er alle punkterne fra borgerplanen stort set kommet med i realiseringsplanen og er nu arbejdet sammen til en større helhed bestående af fire punkter:
Leg ved Stejlepladsen, ophold på havnen, toilet og formidling på havnen samt etape 1
af sti mod nord (til Gormendal) inkl. stranden og området omkring.
• Toilet på stranden er allerede sat i proces og er således ikke en del af ovenstående.
• Sti mod syd er ligeledes påbegyndt i form af koafgræsningen. Dette projekt er ikke
en del af realiseringsplanen, men der arbejdes sideløbende med at indhente tilladelser
m.m., så alt ligger klar, når køerne engang har gjort deres arbejde.
• Emnerne omkring trafik og mulighed for flere p-pladser har Trafik&Vej påtaget sig,
det er nu en kommunal opgave – som vi naturligvis følger tæt ;-)
• Vinterbadning og sauna bliver der arbejdet videre på i privat regi.
• Etape 2 af sti mod nord (fra Gormendal til campingspladsens fjordhytte) er et større
anlægsprojekt, som vi ikke inddrager med i denne realiseringsplan. Men det er et langsigtet ønske at føre stien videre, så der skabes forbindelse til Himmerlandsstien.
• Forbedring af vandkvalitet i fjorden er ikke hverken en lokal eller kommunal opgave,
dertil må større pengekasser inddrages. Men vi har fået sat fokus på emnet, og ved at
følge med i dagspressen vil man erfare, at vandkvaliteten i Hjarbæk Fjord nu er på
dagsordenen og ét af kommunensfokusområder.
Så alt i alt ser det ud til, at vi kommer i mål med stort set det hele.
Realigeringsplanen har netop været i korrektur hos Følgegruppen, og bliver nu sendt til
behandling og godkendelse i byrådet i starten af det nye år, hvorefter det sendes videre
til statslig godkendelse. De 2,5 mio vil ikke slå helt til, og her vil ansøgninger om fondsmidler komme ind i billedet. Med en så gennemarbejdet og velskrevet projektbeskrivelse
som LABLAND og Therese Agerkilde fra Viborg Kommune har leveret, vil vi være klædt
godt på til at kunne komme i betragtning, når vi ansøger om fondsmidler.
Jeg er helt enig med Niels Rahbek i, at det er en fornøjelse at arbejde med en så
fokuseret og engageret Følgegruppe – bistået af dygtige og meget kompetente sparringspartnere. Her tænker jeg specielt på Therese Agerkilde fra Viborg Kommune, som
altid møder op velforberedt, som kender processer, arbejdsgange og deadlines ud og
ind og som leder møderne med stor faglighed, venlighed og imødekommenhed. Samarbejdet med LABLAND var også utroligt positivt, og takket været deres blik og forståelse
for os borgere og brugere af Hjarbæk, Hjarbæks ånd, naturen og helheden er vi nået
frem til noget, der er endnu bedre, end vi selv kunne have fundet på.

/Tina Rømer

LØGSTRUP AUTO
86 64 28 00

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

STYRK DIT BRAND!
Henrik Zacho

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

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 den heldige vindere:
Juniorsiden: Birk Fredslund, Hjarbækvej 8. Der er en slikpose på vej.
Voksensiden: Ester og N.P. Bro, Strandvejen 22. Der er en gavekasse øl på vej.

Sorg er prisen, vi betaler for kærlighed.
– Queen Elisabeth II

• Kvinder i gennemsnit bruger 76 dage af deres liv på at lede i
deres håndtaske.
• Rekorden i at spytte kirsebærsten er 21,71 meter.
• At en gennemsnitlig person falder i søvn i løbet af 7 minutter.
• Rotter formerer sig så hurtigt, at ét par i løbet af 18 måneder
er blevet til 1 million rotter.
• Kunstige juletræer blev opfundet i 1930’erne af en britisk
toiletbørstefabrikat, da samme maskineri og børstehår kunne
anvendes dertil.
• Brenda Lee var blot kun 13 år gammel, da hun indspillede
»Rockin’ Around the Christmas Tree«
• I Norge betaler man kun halv skat i november, så alle får råd til
en god jul.
• Rensdyr kan se ultraviolet lys. Det gør dem i stand til bl.a. at skelne
sne og hvid pels, hvilket hjælper dem med at kunne spotte rovdyr.

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

Fælles indkøb
og afskydning af
nytårsfyrværkeri
Vi fortsætter successen med fælles indkøb af nytårsfyrværkeri.
Det indsamlede beløb vil blive brugt til indkøb af kvalitetsfyrværkeri, som fru Olsen sørger for at futte af på betryggende vis.
Det kæmpe nytårsbrag vil ske kl. 00:20, så alle kan nå at få
overtøjet på og komme på havnen, efter at have skålet til
Rådhusklokkerne.
Praktisk info
Betaling på Mobilepay: Box 36406.
Alternativt kontanter i postkassen på Hjarbækvej 33 hos Gitte Bak.
Mærk betalingen med ’Fyrværkeri’.
Valgfrit beløb, dog minimum 50 kr.
Sidste indbetalingsdag er den 20. december.
Forbindtligst
Krudtuglerne Gitte Bak og Kurt Herløv

Festlokale med køkken
• Perfekt til firmaarrangement,
familiefest, bryllup, barnedåb m.m.
• Plads til 90 pers.
• Stor legeplads
Vi tilbyder borddækning, mad, drikkevarer, servering, opvask og oprydning efter ønske.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Hulager 2 · 8831 Løgstrup · Tl. 22 13 15 00 · info@hjarbaek.dk · www.hjarbaek.dk
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JuniorSIDEN
FIND 5 FEJL

Hvor mange
stjerner ser du her?
................................
Aflevér siden til Karen Kvist,
Strandvejen 4, inden 20/12, så er
du med i lodtrækningen om en
slikpose til udlevering inden jul.
Navn:....................................................
Adresse:����������������������������������������������
Tlf:�������������������������������������������������������

Hjælp musen med
at finde vej op til
stjernen.

Beforejuls-motion-quiz
Melodi: The Støvle dance
Ev’rybody up and stand

Aflever nu dit papir

Dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn

Dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn

Tag så Sprøjten in your hand

in the postkass’, Strandvej’ 4

Dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn

Dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn

Gå ’round in the hele town

Hop and dance and klask your knee

Dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn

Dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn-dæwn

mens du skriver svar’ne down

Vind some rødvin, nice and free

How many campstones er der around the Stejleplads?������������������������������������������
How many skridts er der (ca.) between de inderste
boms on the sti foran Kongsgården?����������������������������������������������������������������������
How many shark tænder er der i bunden af Swan road?����������������������������������������
How many light poles er der between the bumps på Hjarbækvej?������������������������
How many nisser er der i Alp Valley? – altså only outside, ikk’ ;-) �������������������������
How many green skure er der på havnen?��������������������������������������������������������������
How many ’blind road‘ skilte can you find in Hjarbæk?������������������������������������������
How many straw roofs er der i Hjarbæk?����������������������������������������������������������������
How many anchors er der outstillet i byen?������������������������������������������������������������
How many afmærkede p-båses er der på kropladsen?������������������������������������������
How many windows er der i the ugly toiletbygning?�����������������������������������������������
How many houses are there on søndersiden af Søndersiden?������������������������������
Aflevér siden til Kvist, Strandvejen 4, inden 20/12, så er du med i lodtrækningen om
some rødvin, nice and free, til udlevering inden jul.

Navn:........................................................................................................................
Adresse:...................................................................................................................
Tlf:.............................................................................................................................
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Voksensiden
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JULEFROKOST PÅ HJARBÆK KRO 2021
SERVERES I WEEKENDERNE: 26-28/11, 3-5/12, 10-12/12, 17-19/12.

Nytårsmenu

Nu kan du bestille
årets nytårs-takeaway
Se vores bud på den lækreste nytårsmenu 2021
på www.hjarbaekkro.dk/nytaar

