
Hjarbæks lokale blad 33. årgang. Juni 2022



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 jserup9@gmail.com
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 Strandvejen 68 20 26 40 11 tina@timedesign.dk

Indlæg til bladet mailes til: tina@timedesign.dk eller afleveres på Strandvejen 68.
Indlæg modtages helst elektronisk i word-fil eller lign. Billeder bedes vedhæftet separat.

Næste deadline: 20. august 2022.

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

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

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

Medsponsor af Sprøjtens trykning: Hydraflex A/S.

Forsidefoto: Mette Rømer.

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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Skt. Hans 
Torsdag 23.6. 2022
på Stejlepladsen
Hermed invitation til Hjarbæk Borgerforenings Skt. Hans 
bål torsdag d. 23.6. ved Stejlepladsen. 

Der er børnebål kl. 17. Medbring selv snobrødspind. 

Kl. 20 holder vores lokale kunstner Felix Pedersen 
båltalen, hvorefter bålet tændes.

Der er parkering ved stranden.
Der vil være mulighed for at købe øl og vand. 
Alle er velkomne.

Vel mødt
Bestyrelsen



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

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

HIMALAYAN TEAS

4



5

Dagens program:
Kl. 10.00: Bussen kører fra p-pladsen ved Hjarbæk Kro
Kl. 12.00: Rundvisning på Fur Bryghus
 Rundvisningen tager cirka 75 minutter. Vi kommer rundt i hele 
 bygningen, fra stuen til maltlageret på 2. sal, og selvfølgelig også 
 ned i bryggeriet, hvor produktionen af øllet foregår.
 Inkl. rundvisningen er 2 × 0,2 liter øl pr. person.
Kl. 14.00:  Guidet rundtur på Fur
 Museumsinspektør John Bertelsen tager med i bussen og fortæller 
 om alt det man ser – og mere til. Nogle mennesker lever et godt liv – 
 på trods af de vilkår, livet byder dem. John er blind, men formår på 
 fremragende vis at få andre til at åbne øjnene, når han viser rundt på 
 øen. Tid til at gå en tur på Fur havn og evt. tid til at nyde en øl på 
 Skuret (Fur Havnekiosk) 
Kl. 17.00: Tidlig aftensmad på Fur Færgekro
 Hovedret: Dansk bøf med bløde løg, kartofler og rødbeder
 Dessert: Citronfromage

Bussen kører os retur til Hjarbæk efter aftensmaden … Herefter er der fri leg.

Turen koster 375,- kr. pr. person. Inkl. i prisen er:
•	 Bus	fra	Hjarbæk	til	Fur	samt	retur	til	Hjarbæk
•	 Sandwich	samt	drikkelse	til	frokost
•	 Rundvisning	på	Fur	Bryghus	inkl.	2	×	0,2	liter	øl
•	 Guidet	rundtur	på	Fur	(Fur	fra	den	„blinde	vinkel“)
•	 Danske	bøf	med	bløde	løg,	kartofler	og	rødbeder	samt	citronfromage	på	
 Fur Færgekro.

Medbring selv div. drikkevarer til turen.

Borgerforeningen giver et tilskud til turen. Prisen for turen er derfor 550,- kr. for personer, 
der ikke er medlem af Hjarbæk Borgerforening.

Der er plads til max. 54 personer. Hvis der kommer færre end 30 tilmeldinger, udsættes 
turen. Tilmelding til Jytte, Bavnevej 5, Hjarbæk, tlf. 29 21 13 65.
Når tilmeldingen er bekræftet af mig, må du/I gerne putte en kuvert i min postkasse, der 
indeholder det aftalte beløb samt navn og tlf.nr. på de tilmeldte.

Tilmeldingsfrist: Senest søndag d. 21. august 2022.

Lørdag d. 1. oktober kører vi en tur til Fur

Nu kører bussen
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I kunstudvalget er vi benovet over, at vi igen må låne rigeligt med haver til årets 
udstilling. Haverne afgørende for udstillingen. Vi er klar over, at nok siger folk, at 
de ser på kunst, men haverne betyder mindst lige så meget for oplevelsen. 

Vi glæder os til at vise årets kunst i jeres haver, og der bliver alverdens kunst 
udført i vidt forskellige materialer – bl.a. broderi, skrot, alu-plader, sten, bronze, 
pil, plexiglas, foto, stentøjsler og fiberbeton. I år medvirker 26 kunstnere, og de er 
blevet bedt om at forholde sig til temaet: UDSYN. Vi er ret spændte på at se, om 
kunstnerne husker temaet, og om det bliver tydeligt i udstillingen. 

Som noget nyt vil der i år være en pop-up Kunstcafé, og her bliver der mulighed 
for at tage en pause og købe kaffe, kage, sandwich mm. Vi har fået lov til at låne 
Sejlklubben til formålet, og cafeen er åben den 23., 24., 25., 29., 30. og 31. juli 
samt den 1. august og 5., 6., 7. august fra kl. 10 til 16. 
Karin og Hannah vil være de gennemgående figurer i cafeen, og mange har tilbudt 
deres hjælp. Der er dog stadig lidt huller i vagtplanen, så hvis du kunne tænke at 
være medhjælper et par timer, kan du kontakte Karin på 26 44 47 31. 

Udstillingen åbner lørdag d. 23. juli med en fernisering, og vi håber, at rigtig mange 
af jer vil komme og være med til at gøre åbningen festlig. 

Med hilsner fra kunstudvalget
Hannah, Arne, Ketty, Ulla, Orla, Elin og Margit
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Fernisering lørdag d. 23. juli

Kl. 10-12: Sand & Harbo 
 Ivan Sand og Torben Harbo mestrer på en fabelagtig måde guitar, violin 
 samt vokal, og dribler elegant mellem flere musikalske stilarter: 
 Folk, Rock, Blues og Swing. 
Kl. 11: Åbningstale 
 Maler, skulptør og kunstformidler Susanne Ahrenkiel holder åbningstalen. 
 Ahrenkiel bor i Almind og er et kendt ansigt i Viborg-området. 
 Hun underviser bl.a. på Kulturskolen i Viborg.
 
Under ferniseringen byder kunstudvalget på et lille glas. 

Haverne er åbne hver dag kl. 10-17. 

Katalog
Udstillingens katalog kan købes i Butik Fjord, Hjarbæk Kro og Kunstcafeen ved 
Sejlklubben. Kataloget koster 30 kr. og betales med kontant eller MobilePay.



• 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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Nye i Byen

På Hjarbækvej 29A bor to meget glade 
mennsker; Anja og Benny. De har de sidste 
28 år boet på Spidstoftevej, men flyttede 1. 
marts ind i deres nye, dejlige hus. 
Benny har tidligere arbejdet som service-
tekniker i Retten i Viborg, men er nu gået 
på pension derfra. Han er stadig meget 
aktiv som musiker i hhv. Collage og Kaj 
Werners Kapel – dog på et lavere blus end 
tidligere. 

Anja begår sig på Viborg Teater samt 
i Musiksalen, hvor hun sørger for det 
administrative – både i forhold til booking 
og afholdelse af forestillinger samt udlejn-
ing af salen til både musik og foredrag. 
Hun drager afsted på job i både dags- og 
aftentimer. 

Anja og Benny har tilsammen 5 børn og 
4 børnebørn, som bor hhv. i København, 
Miami og Silkeborg. 

De er begge lykkelige for at være kommet 
til Hjarbæk – de føler, at de er kommet 
hjem – og her bliver de! De kender mange 
mennesker herfra og har derudover begge 
haft berøring med Hjarbæk tidligere. Som 
barn camperede Anja i Hjarbæk sammen 
med sin familie – og Benny har tilbage i 
1990 boet 8 måneder i sommerhus på 
Nørresiden.

De har allerede skrevet sig op til en 
bådplads i havnen, da de drømmer om at 
erhverve sig en lille båd, så de kan drage 
på fjorden med børn og børnebørn.
Stort velkommen til Hjarbæk!

Elmer Lyngsø Bech 
– en ægte hjarbuk
Elmers far og mor er Cris-
toffer og Lisa, og den lille 
familie bor på Hjarbækvej 31B. 
Elmer kunne ikke hurtigt nok få 
startet livet, så han meldte sin 
ankomst 11 dage før termin, 
nemlig d. 2/4 kl. 16.25. Han 
var en gut med en kampvægt 

på 3140 gr og hele 51 cm fra 
top til tå, men er allerede nået 
op i en helt anden vægtklasse. 
Elmer er 4. generation i Hjar-
bæk. Cristoffer er også født og 
opvokset i byen, ligesom sin 
far Orla. Orlas forældre boede 
flere steder i byen – til sidst i 
huset på Bavnevej 3. 

Velkommen til Elmer.
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Søren er kommet i Hjarbæk siden 
1969, hvor hans familie blev tilknyttet 
Sejlklubben efter at have anskaffet sig 
en skærgårdskrydser. Med lidt god 
vilje og fleksibilitet kunne træbåden 
rumme familien på 5 på ture rundt i de 
danske farvande. 

I ’87 blev Søren hjarbuk, da han efter 
et tip fra sin gode ven Ole Rømer, fik 
nøglerne til Jørgen og Kirstens lille 
stråtækte hus på Strandvejen 1b. 
Søren husker Hjarbæk som noget af 
en pensionistby, da han begyndte at 
komme i byen, men efterhånden skete 
der et generationsskifte, og en del 
unge mennesker bosatte sig i byen. 
Det var dengang, der var diskotek på 
Kroen, hver fredag og byens beboer 
ofte mødtes til en fyraftensøl i Slyn-
gelstuen på kroen. På den måde var 
det let at lære byens beboer at kende 

og man kunne altid gå ned i båden 
og overnatte, hvis turen på knallert til 
Viborg blev for uoverskuelig. Sørens 
forældre er i dag i 90’erne, men klarer 
sig selv, i deres treetagershus i Spar-
regade, som var Sørens barndoms-
hjem.

Søren havde en drøm om at købe en 
båd og sejle rundt i Middelhavet sam-
men med en kammerat. Kammeraten 
sprang fra lige før mødet med banken. 
Renten var høj og pengene små, men 
det stoppede ikke den unge eventyrer, 
og i ’85-86 sejlede han rundt i Middel-
havet i en selvapteret Drabant 38 med 
skiftende besætning. Inge var med på 
en del af turen. 

I ’88 var Inge færdig med uddannelse 
og klar til at flytte til Hjarbæk. Der 
var ikke meget plads i det lille hus, 
men det var rigtig hyggeligt. I ’89 blev 
Søren valgt til borgmester i Hjarbæk. 
Dette hverv besad han i 10 år. I den 
periode ramte Hjarbæk Borgerforen-
ing sit 50-års jubilæum. Der var 
ingen penge i kassen, så Søren og 
daværende kromand Poul Hansen fik 
ideen til at åbne en ølvogn og riste 
nogle pølser til de sultne og tørstige 
deltagere til sjægte VM. Der var 
potentiale for en fornuftig forretning, 

PORTR Æ T  A F  EN  HJA R BUK

Søren Schou 
– født i 1955
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da sejlerne manglede dette udbud på 
havnen under arrangementet. Der blev 
tjent penge nok til at der kunne holdes 
50 års- jubilæumsfest.

Det var også i denne periode at 
Borgerforeningens blad Sprøjten så 
dagens lys, som supplement til Træet, 
der ikke kunne rumme alle informa-
tionerne omkring, hvad bestyrelsen 
arbejdede med. Inge var sekretær og 
Tina Rømer tegnede illustrationerne til 
bladet. Søren fik fat i en gammel kopi-
maskine, der kunne trykke 10 sider i 
minuttet!

Sørens arbejdskarriere startede som 
bud hos herreekviperingsforretningen 
Vagn Larsen i Viborg. Søren fik et til-
bud om at blive murerarbejdsmand og 
hoppede fra budjobbet. Senere kom 
han i lære som tømrer. I ’87 kørte han 
galt og gik sygemeldt længe på grund 
af en hånd, der ikke rigtig virkede. 
Skæbnen ville, at det gjorde at Søren 
kom til at arbejde med unge kontant-
hjælpsmodtagere i ca. 10 år. Herefter 
blev han ansat som souschef i Klub 
Vest i 9 år. I 2004 fandt han værktøjet 
frem igen og startede sit eget tømrer-
firma. De sidste 12 år har han hjulpet 
Villy Mørup med at sætte industrikøk-
kener op, når der var brug for det. 
Søren tager stadig småopgaver ind, 
men er så småt begyndt at tænke på 
at drosle lidt ned arbejdsmæssigt. Han 
har værksted i Rindsholm og har i år 
startet et samarbejde op med sin nor-
ske ven Kenneth om at sælge spabade 
fra Rindsholmadressen. 

I ’90 flyttede Søren og Inge ind på 
adressen Hjarbækvej 19 som lejere 
af 1. salen. De købte huset året efter, 
men forblev på 1. salen og lejede 

underetagen ud til forskellige lejere de 
næste ca. 10 år. Søren har en dat-
ter og en bonus datter fra et tidligere 
forhold. Derudover har Søren og Inge 
to døtre sammen, der begge studerer 
i Odense.

Parret har stadig båden ”Den Anden” 
og Søren fungerede i nogle år som 
havnefoged. Han tog også lige 6 år 
mere i Bestyrelsen i Borgerforeningen, 
men valgte at give plads til en anden 
ved forrige valg. 

Søren er passioneret ølelsker og eks-
perimenterer selv med at brygge. 
For år tilbage underviste han en flok 
hjarbukkere i fremstilling af sølvsmyk-
ker. Det blev til rigtig mange kreative
og hyggelige stunder i de mørke 
vinteraftner sammen med andre med 
samme interesse. Måske bliver der 
tid til at genoptage denne syssel, når 
Søren rammer pensionen?

Søren og Inge har den øverste som-
merhusgrund på Svanevej. Det er 
tanken, at de vil bygge et hus på 
grunden og flytte derop engang i 
fremtiden.

 Helle



Strafferet
Familieret
Testamenter
Dødsboer

Toldboden 3, 1. sal D

8800 Viborg / 88 91 70 14

www.rg-advokater.dk

Kundevenlige åbningstider
Mandag Lukket
Tirsdag 9.00-16.00
Onsdag 9.00-20.30
Torsdag  9.00-20.30
Fredag 9.00-16.00
Lørdag 9.00-13.00

Velkommen i min salon
Her vil du føle dig hjemme og få en rigtig god oplevelse. 
Jeg er frisør med høj faglighed og kreativitet, og har 
fokus på kvalitet og dig som kunde.

Jeg tilbyder alle typer af hårklip og farvning.

Dameklip 295,-
Herreklip 239,-
Bestil tid på telefon eller på www.salonpeitsch.dk
Jeg glæder mig til at byde dig velkommen!

Salon Peitsch · Kølsenvej 15 · 8831 Løgstrup · Tlf. 42 60 50 53 · www.salonpeitsch.dk
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Ideen med listen er at fordele opgaverne mellem flere hænder. Det er lettere at 
overkomme opgaverne i byen, når vi løfter i flok. Tanken er, at man melder sig til 
én eller flere opgaver og kan hidkaldes til opgaver af bestyrelsen inden for det 
område, man har tilkendegivet, at man vil hjælpe med – eller selv tager initiativ til.

By pedeller og Ad hoc opgaver 
i Hjarbæk 2022-23

Aktivitet Ansvarlig Frivillige

Oprydning på havnen 1/1 Alle! Bente og Anna Marie

Gåtur nytårsaften Søren og Inge

Fælles indkøb af nytårs-
skyts og affyring nytårs-
aften

Kirsten S, Gitte B og Kurt 

Julebanko Gitte B og Sis Ole Rømer

Juletræstænding Karin F og Jesper

Teltsjak opsætning/nedtag-
ning til arrangementer

Inge, Niels R, Bent K

Skt. Hans bålansvarlig Børnebål: Helle, Lene V, 
Inge

Kagebagere til 
arrangementer

Solveig, Lene V, Margit D, 
Lone/Peter 

Ølvogn bemanding og 
planlægning

Marianne Orla, Gitte, Bente, Kirsten 
H og Inge

Sprøjten: Skribenter Tina R Helle W og Henrik Z

Bladomdelere Tina R Vivi, Line/Jimmie, 
Marianne, Lene K, Bente, 
Elin, Lone/Peter

Stejlepladspedeller Preben og Kim Orla, Kurt, Ole R, Carl J og 
Herta

Græsslåning Jørgen H Hanne H Bach

Hjertestarter banden Villy, Frank og Marianne

Alverdens kunst i haverne Arne Hannah, Karin F, Margit G, 
Ulla, Elin, Orla, Lene V og 
Ketty

Tøndeslagning til Fastelavn Helle Lene V og Lene K

VM



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

Deadline for næste blad: 20. august 2022

Hjarbæk  
Kalenderen 

Dato Arrangement Flag
8/6 Oprydning på Stranden, kl. 19.00

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

25/6 DGI Cykelløb gennem Hjarbæk kl. 11-16 X

20/7 Visens Venner, Sejlklubben kl. 19.30

23/7-7/8 Alverdens Kunst i Hjarbæk. Fernisering 23/7 kl. 10-12 (X)

19-20/8 VM i Sjægtesejlads X

1/10 Nu kører bussen, fra P-pladsen kl. 10

Sommer 2022
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Der var én, der var to, der var tre, 
der var fire, der var fem på cykeltur …
DGI Hærvejscykelløbet kører gennem Hjarbæk lørdag d. 25.6 mellem 
kl. 11 og kl. 16. De kommer fra Strandvejen og kører op i sommerhus-
området Fuglebakken. Det kunne være festligt, hvis flagene bliver hejst, 
så vi kan byde deltagerne velkommen til Hjarbæk på behørig vis.
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Sjægte VM i Hjarbæk

Noget af det vi arbejder 
videre med i Bestyrelsen
Til generalforsamlingen fremlagde flere forslagsstillere deres bud på, 
hvad de kr. 25.000, som vi vandt ved at blive nr. 2 i konkurrencen som det 
bedste lokalområde, skal bruges til. Der var rigtig mange gode bud. 

Et af dem er at få ryddet lidt op i skilteskoven ved Træet. Det har vist sig 
lettere sagt end gjort! Vi har ikke givet op endnu, så måske en dag kan vi 
se skoven eller træet for bare skilte. Der arbejdes også på, at trafikanter i 
automobiler henvises til at holde ved Stranden.

Dommerkomiteen, som er bestyrelsen, har besluttet at gå videre med 
ideen om at bruge pengene på kanoer. 

I hører nærmere.

Traditionen tro afholder Hjarbæk Sjægtelaug i 
weekenden i uge 33 Verdensmesterskab. I år 
er det fredag d. 19.8 og lørdag d. 20.8. Fredag 
sejles der, sidst på eftermiddagen, prolog og 
om lørdagen dystes der fra morgenen af om 
pladser på podiet. Hjarbæk Borgerforening 
og Hjarbæk Sjægtelaugs festudvalg har in-
dgået en aftale om, at vi hjælpes ad med at 
lave en rigtig god og festlig weekend. Der vil 
være ølvogn, grillpølser og café med alverdens 
lækkerier ved skurene. Salgsstederne vil blive 
betjent af et mix af gode borgere fra Hjarbæk 
og fra Sjægtelauget. Vi håber, at rigtig mange 
vil bakke op om arrangementet ved at deltage 
i festlighederne på havnen og i teltene til festen 
om aftenen. Der vil senere komme mere info 
ud om weekenden, men sæt allerede nu X i 
kalenderen.
 Bestyrelsen Foto: Anne Hvass



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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Oprydning på stranden
Onsdag 8/6 kl. 19.00

Kom og vær med til et par hyggelige timer, 
hvor vi gør stranden sommerklar. Medbring 
haveredskaber og trillebør. Lad det sive …
Borgerforeningen sørger for øl og vand til det 
arbejdende folk. Vi ses!



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

Stor tak til 
Sprøjtens sponsor og annoncører

– I gør det muligt at lave dette blad!
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•	Af	alle	mennesker	der	nogensinde	har	levet	på	jorden,	udgør	dem	
 der er i live i dag hele 7 procent. Det gælder summen af alle 
 mennesker siden homo sapiens for første gang så dagens lys 
 for omkring 50.000 tusind år siden.

•	Alle	verdens	myrer	vejer	omkring	det	samme	som	alle	verdens	
 mennesker. Der findes ca. 10 kvadrillioner 
 (10,000,000,000,000,000) myrer i verden på ethvert givet tidspunkt.

•	Verdens	højeste	befolkning	findes	i	Holland,	hvor	gennemsnits-
 højden er 183 cm.

•	Verdens	laveste	befolkning	findes	i	Indonesien,	hvor	gennemsnits-
 højden for et voksent menneske er 157 cm (gennemsnit af begge 
 køn).

•	En	computer-programmør	fra	San	Francisco	hyrede	en	kvinde	til	
 at give ham en lussing, hver gang han gik på Facebook og andre 
 sociale medier. Ifølge programmøren blev hans produktivitet øget 
 fra 35 procent til 98 procent. Idé hermed videregivet.
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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: Elvira Lykke, Bavnevej 13
Voksensiden: Kurt Herløv, Bavnevej 12

Den, som kun tager spøg for spøg og alvor for alvor,
har faktisk fattet begge dele lige dårligt.

– Piet Hein



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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Well done …
En fredag eftermiddag sidst i april mødtes gæve mænd og kvinder fra Sjægte-
lauget og Borgerforeningen på havnen/Stejlepladsen, for sammen at klargøre 
områderne til sommersæsonen. Der blev arbejdet flittigt et par timer, hvorefter 
der var tid til at få stillet den værste sult og tørst. Der var et rigtig flot fremmøde, 
og vejret gjorde arbejdet både muligt og hyggeligt. Tak for hjælpen og de lækre 
kager.
 Bestyrelsen

Fotos: Niels R.



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

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.
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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 slikpose.

✁

JuniorSIDEN
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Find 5 fejl. 

legoglektie.dkc

FIND 5 FEJL



✁

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

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

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

Kom med dit bud og aflevér siden til Kvist, Strandvejen 4, inden 20/8, 
så er du med i lodtrækningen om lidt liflig vin.
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Voksensiden

Alle veje fører til Hjarbæk, men hvor langt er der til de forskellige destina-
tioner fra centrum af Hjarbæk? Afstandene er målt i fugleflugtslinje. 
Forbind de rigtige kombinationer.

Rom

222 km

Beijing

973 km

Hamborg

2.321 km

Paris

7.310 km

London

518 km

Sydney

1.655 km

New York

5.865 km

Berlin

834 km

Athen

11.277 km

København

16.190 km

Honolulu

334 km



- smag forskellen...

Kvalitet siden 1876

Det er filosofien bag vore produkter, og 
bl.a. derfor brygger vi stadig efter de gam-
le metoder. 

Traditionelt håndværk – tager tid 
Vore produkter er alle brygget med den 
dybeste respekt for de naturlige proces-
ser, der ligger til grund for ølbrygning, 
f.eks. kold gæring og lagring ved 0 grader 
fra 7 uger og helt op til 2 år. Det er gam-
melt traditionelt håndværk uden industri-
processer og uden tilsætning af vand ved 
tapning.

Råvarer i rundhåndede mængder 
Til alle vore øl anvender vi kun malt af bedste 
kvalitet, ligesom verdens fineste og dyreste 
humle, den tjekkiske Saaz, anvendes til alle 
varianter. Saaz er i øvrigt, blandt øl kendere 
rundt om i verden, altid et tydeligt tegn på 
godt øl.

Det er derfor, du kan smage forskel!

Vi brygger det bedste øl
- til dig der kan smage forskel ...

27



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.


