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FFæælllleess  nnyytt  ffrraa  ffoorreenniinnggeerr  ii
KKrreejjbbjjeerrgg  oogg  oommeeggnn

JJuunnii  22000099  --  BBYYFFEESSTTUUDDGGAAVVEE
wwwwww..kkrreejjbbjjeerrgg..ddkk

BBAAMMSSEESS  VVEENNNNEERR

LLøørrddaagg  2200..  jjuunnii,,  1199..0000
Billetpris inkl. spisning: 225,-

Billetsalg hos

Samt www.krejbjerg.dk og tlf. 97 56 31 45

Hovedsponsor:

BByyffeesstteenn  22000099

1188..  jjuunnii::
18.30 Rundboldturnering

Ca. 20.30 Sangaften 
i teltet

2200..  jjuunnii::
11.00 Optoget starter

Save Niels er på pladsen

12.00 Børnedyrskue

14.00 Bagekonkurrence

14.30 Kaffebord

15.30 Trillebøre Rally

19.00 Midsommerfesten

2233..  jjuunnii::
18.30 Cykeltur 
til Nymølle strand

Sct. Hans bål 
på stranden

Midsommerfesten 2009
KKrreejjbbjjeerrgg  BBoorrggeerr  &&  IIddrræættssffoorreenniinngg  

præsenterer

KKBBIIFF

Balling el A/S
LLYYKKKKEENNTTOOFFTT  

FFOODDEERR  OOGG
RRIIDDEEUUDDSSTTYYRR

Holstebrovej 80 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 38 22 · Fax 97 51 13 99
www.danbomobler-skive.dk · e-mail: post@danbomobler-skive.dk

Rødding afd.
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TToorrssddaagg  1188..  jjuunnii
18.30 Rundboldturnering med 4 vejhold, i alt 4 kampe.

Holdene er som følger:
1: Ginnerupvej. (Forsvarende mestre fra 2008)
2: Lykken, Granly, Humlegårdvej, Heden.
3: Buksager, Jens Vævers Vej, Næsbækvej.
4: Åbakken, Norvej, Andrupvej.
Der er ingen tilmelding til dette arrangement, men det
kunne da være en idé hvis I snakker sammen med andre
på vejen og evt. udtænker et tema for påklædning til hol-
det. Ellers møder man bare op på pladsen i god tid.
Regler findes på www.krejbjerg.dk

Ca. 
20.30 Sangaften i teltet 

med Jens Jacobsen & Sognepræst Susanne Troelsgaard.
Krejbjerg Menighedsråd er vært ved kaffen hvor der serve-
res friskbagte boller med pålæg, imens vi drikker kaffen
synger vi sammen nogle af de kendteste fædrelandssange
og måske fortæller Jens og Susanne lidt historie om
disse. En aften som udelukkende står i ”hyggens tegn”.

LLøørrddaagg  2200..  jjuunnii
07.30 Flagalléen opsættes.

Eigil og Reinholdt klæder byen på til fest. Og vi 
håber at alle som har en flagstang vil gøre det samme!

11.00 Optog som starter ved ”mejeriet”.
Forrest børneoptog i lighed med tidligere år.
Thy Veteranbilklub deltager.

11.30 Festpladsen åbner.

12.00 Børnedyrskue ved forsamlingshuset.
I lighed med tidligere år er der også i år dyrskue for vore
kæledyr, det er vort håb at I ”støver” alle jeres kæledyr af
og pynter dem op til fest.



~4 ~

I år koster det ikke noget at udstille, men I skal tilmelde de
enkelte dyr til Kirsten på tlf. 97 56 30 62 eller på listen i
forsamlingshuset senest torsdag 18. juni.
Dyrene skal være på pladsen senest kl. 11.45, med mindre
de deltager i optoget.
Børnedyrskuet er sponseret af Mollerup Mølle.

Save Niels begynder på en træskulptur.

Tombola, fiskedam, skydetelt og hoppeborg, sømbrædt og
pølsevogn findes på pladsen. 

14.00 Bagekonkurence
Igen i år er Valmuen i Balling sponsor for
bagekonkurrencen. 
Alle kagerne skal være i forsamlingshuset senest lørdag kl.
12.00. Herefter starter de 2 dommere Peter og Johnny
bedømmelsen af de forhåbentligt mange mesterværker.
Tilmelding til konkurrencen skal ske til Bente Sørensen på
tlf. 97 56 30 16 eller på listen i forsamlingshuset senest
torsdag 18. juni.

14.30 Stort kaffebord i forsamlingshuset. 

15.30 XL byg “Familie trillebøre rally”
Årets skøreste påfund som afløser
familie stafetten og trillebøre ringridning.
2 hold dyster på banen om hvem der først kommer gennem
forhindringerne som tæller både halmballer og vandgrav.
Trillebøren må ikke vælte og føreren må ikke lide overlast….
Vinderen er det hold som kommer først over målstregen.
Af sikkerhedsgrunde er minimumsalderen for føreren af tril-
lebøren 16år.
Tilmelding på pladsen senest kl. 13.00

16.30 Save Niels gennemgår det færdige resultat.

17.00 Festpladsen lukker.

Posthusvej 2A, Balling, 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 08 16

 Blomster     Inspiration 
Kreativ     Nytænkende

 7860 Spøttr, Ballingej 2A,Posthusv

. 97 56 08 16Tlf

Blomster   ation  Inspir
eativ     NytænkendeKr

Blomster   
eativ     Nytænkende

  

up 7860 Spøttr
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18.00 Dørene åbnes til aftenarrangementet.

19.00 Midsommerfest 2009
Menú:
Koteletter i fad, med løse ris, kartofler, salat og brød.
Fløderand med jordbærsauce ála Gitte Jørgensen. 
Kaffe, the og småkager
Der sælges amerikansk lotteri med flotte præmier og barerne
er åbne.

Ca .21.30 – 01.30 Kæmpe bal med Bamses Venner.
Udenfor er der sømbrædt (i år med nye hamre og lys!!).
Pølsevognen åbner kl. ca. 24.00.

SSkktt..  HHaannss  aafftteenn  ttiirrssddaagg  2233..  jjuunnii

18.30 Cykeltur til Nymølle Strand.
Vi starter ved forsamlingshuset og samler op på vejen til
Nymølle.
Snobrødsbagning, pølsevogn m.m.

20.30 Stort Skt. Hans bål på stranden.
Byrådsmedlem og tidligere borgmester Peder Christensen
holder båltalen.
Samvær og hygge i forhåbentligt godt vejr.

Ret til ændringer forbeholdes!

Vinder af  AllStars 2009
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Åbningstider
Mandag-Fredag 9-17
Lørdag 9-17
Søndag og helligdage 9-12

Fra 15. juni - 12. sept.:
Lørdag 9-14 og søndag lukket.

Egebjerg Planteskole

wwwwww..eeggeebbjjeerrggppllaanntteesskkoollee..ddkk

Egebjergvej 36. Tlf 97 44 64 64 



KKiirrsstteennss  nnootteerr
Som alle ved har vi jo “arvet” penge fra Brugsfonden. For de
penge, skal der laves et bed med vandsten og resten af pengene
skal bruges til legepladsen.
Derfor har vi lørdag 23. maj haft oprydningsdag og det var en
rigtig hyggelig og dejlig dag. Der kom 25 personer i arbejdstøj.
Vi fik pudset pokaler og ryddet op i kælderen. Multibanen og
petauquebanerne blev renset og malet. Borgen blev af sikker-
hedshensyn taget ned. Stenene og bænkene - også dem på tor-
vet - blev malet. Resten bliver løbende malet, når vejret er til
det. Vi håber det bliver inden byfesten.
Herfra skal lyde en stor tak til alle som kom og hjalp.
Det næste der skal ske, er jo den store byfest, og vi håber I alle
kommer og støtter op om arrangementet.

“Bestyrelsen”

BBøøggeerr
Efter et par travle dage med udsalg af bøgerne fra Krejbjerg
Bibliotek, har vi stadig en del bøger tilbage!
Disse har vi nu pakket i “lykkeposer” - een til hver husstand i
Krejbjerg. Vi håber I må få glæde af bøgerne, ellers kan det
måske starte en bytteepedemi naboer imellem.
God fornøjelse.

MMiiddssoommmmeerrffeesstteenn  22000099

Overvejer du stadig om du skal deltage eller har du bestemt
dig, men endnu ikke købt billet, hører vi gerne fra dig, da vi
kán komme i en situation hvor vi må melde alt udsolgt.
Vi vil gerne tilgodese folk i lokalområdet, men belært af sid-
ste år sælger vi nu billetterne i takt med bestillingerne.
Har du købt billetter og er du kommet i tanke om et venne-
par eller et par kollegaer som du gerne vil invitere med er
det stadig muligt at komme til at sidde sammen under spis-
ningen.
Klik ind på www.krejbjerg eller ring på tlf. 97 56 31 45.
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Andrupvej 20, Oddense . 7860 Spøttrup

2721 1404 . 2728 1404
. Badeværelser, klinker 
og fliser.

. Ny-, om- og tilbygning.

. Støbe og belægnings-
 arbejde.
. Totalentreprise.

Tlf. 97 56 30 04 • Fax 97 56 30 70

Jørgen .......... 20 28 96 80

Henrik ........... 20 28 96 79

Søren ............ 20 28 96 78

Vognmand

Rossen & Sønner ApS
Åbakken 26 - Krejbjerg

7860 Spøttrup
SE 27 98 30 30 - Tlf./fax 97 56 32 32

Biltlf. 40 34 60 26

vviikkaannaalltt..ddkk
mmaassssaaggee

ffoottoo
aallttiieenn..ddkk

LLYYKKKKEENNTTOOFFTT  
FFOODDEERR  OOGG

RRIIDDEEUUDDSSTTYYRR

Lykken 10, Krejbjerg
Tlf. 97 56 31 42

Montagefirmaet 
BJARNE STØJBERG

Telefon: 97 56 31 45 
Mobil:   22 61 31 45

Mail: bjarnestoejberg@mail.dk

SØHOLM
TRÆPILLER

• Træpiller
• Briketter
• Træ til brændeovn
• Foder til hobbydyr (kun i Roslev)

Træpiller kan leveres og blæses ind.

SØHOLM TRÆPILLER
Rybjergvej 29, Roslev / Ginnerupvej 25, Krejbjerg
Tlf. 40 41 57 18 / 40 41 87 18

Åbningstider i Roslev: Onsdag kl. 16.00-18.00
Fredag kl. 16.00-18.00. Lørdag kl. 10.00-14.00.

Åbningstider i Krejbjerg: Tirsdag, torsdag og
fredag kl. 07.00-16.30. Lørdag kl. 09.00-12.00.

SØHOLM
TRÆPILLER

• Træpiller
• Briketter
• Træ til brændeovn
• Foder til hobbydyr (kun i Roslev)

Træpiller kan leveres og blæses ind.

SØHOLM TRÆPILLER
Rybjergvej 29, Roslev / Ginnerupvej 25, Krejbjerg
Tlf. 40 41 57 18 / 40 41 87 18

Åbningstider i Roslev: Onsdag kl. 16.00-18.00
Fredag kl. 16.00-18.00. Lørdag kl. 10.00-14.00.

Åbningstider i Krejbjerg: Tirsdag, torsdag og
fredag kl. 07.00-16.30. Lørdag kl. 09.00-12.00.

skive

Holstebrovej 80 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 38 22 · Fax 97 51 13 99
www.danbomobler-skive.dk · e-mail: post@danbomobler-skive.dk

EErrhhvveerrvvsslliivveett  ii  KKrreejjbbjjeerrgg  oogg  oommeeggnn  bbaakkkkeerr  oopp
oomm  MMiiddssoommmmeerrffeesstteenn  22000099

Balling el A/S
97 56 42 44


