
Fællesspisning 28. maj kl. 1900

Dette arrangement er i store træk som en almindelig fællesspisning,
men som før omtalt vil der være deltagelse
af ikke mindre end 40 gæster fra den
rumænske landsby Copaceni. Ligeledes
deltager den Rumænske ambassadør
Alexandru Victor Micula. 

Efter spisningen vil der være fremvisning
af billedmateriale fra Rumænien og andre
indslag.

I køkkenet er Ingrid, Vigan & Anni 

Entre voksne 50,- Børn 25,-

Husk tilmelding senest onsdag d.
26/5 til Louise 96 56 06 16, BS
97 56 31 45 eller
www.krejbjerg.dk

www.krejbjerg.dk

Maj 2010Krejbjerg Nyt
Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn

ambassadør 
Alexandru Victor Micula

Menu:
Kabonader med
grønærter og

hvide kartofler,
fløderand

med frugter,
kaffe/the med
småkager.

Vin, øl og vand kan
købes til de 
sædvanlige priser.



Fra Transsylvanien til Danmark

Næste fællesspisning den 28. maj er ekstraor-
dinær. Det er en ekstra, der er puttet ind, og
der er 38 rumænere med.

Når man er i udlandet oplever man typisk byer
og landskaber med alle de seværdigheder, som
er dér. De færreste oplever livet i landsbyen. 

Folkene her kommer selv fra en landsby næsten alle sammen, så jeg 
syntes, at de skulle fornemme noget af livet i Krejbjerg. Samtidig får 
vi så lejlighed til at høre lidt om deres land og område, hvor de også 
er rigtig gæstfrie. 

Jeg glæder mig til at byde dem velkommen i Krejbjerg og til at vise
dem vores landsby, Hjortholm, jættestuen, kirken og gamle Jens
Væver. Men først og fremmest glæder jeg mig til fællesspisningen,
hvor vi kan vise dem vores gæstfrihed - og at et par tusinde kilome-
ters afstand ikke forhindrer venskab.

Jeg håber rigtig mange vil
være med til at gøre denne
aften uforglemmelig for vore
gæster!

Og for øvrigt er karbonader,
fløderand og kaffe jo heller
ikke at foragte!

Ivan Andersen
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Sommertilbud

Vi kan levere materialerne til dit byggeri. 
F.eks. cement, mørtel, fundablokke, 
lecablokke, mursten, træbeklædning, 
tagbeklædning samt døre og vinduer.

Åbningstider:
Mandag-fredag: 7.00-17.00
Lørdag: 8.00-12.00 Grundvadvej 13

7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 15 55
Fax 97 56 17 55
E-mail: grundvad@grundvad-gt.dk · www.grundvad-gt.dk

Kig ind med din materialeliste 
og få et uforbindende tilbud.

Der tages forbehold for prisjusteringer 
og udsolgte varer.

PLANKE BORD/BÆNKEsæt
Varmtgv. stel med 42 mm trykimp. planker. 
Bord: 77x186 cm. Bænk: 38x176 cm.
(ej malet).
 Pr. sæt  

 kr. 2.695,-

Havekærre
Med grøn plastkasse og luftgummihjul. 
Pulverlakeret grønt stel.
80 l el. 150 kg.

Multibøre
Med grøn plastkasse
Og luftgummihjul
100 l.

Sækkevogn
kraftig model 
med udfaldsrampe
300 kg.

Frit valg 399,-



Midsommerfesten 2010 med Kandis

I skrivende stund er der faktisk kun 5 uger til vi skal holde sommer-
fest, og til den store midsommerfest med Kandis.

Billetsalget er i fuld gang og der er solgt mange allerede. Inden 
udgangen af denne måned annoncerer vi i aviserne med de sidste
billetter, så derfor er det en rigtig god idé at begynde at få tal på
hvor mange billetter DU skal bruge til årets fest.

Vi er af den opfattelse at borgere her i byen selvfølgelig har første
bud på denne fest og derfor ikke skal opleve at der er udsolgt.
Derfor en opfordring til alle om at få bestillingen gjort snarest.
Ring til Bjarne på tlf. 97 56 31 45 eller bestil på www.krejbjerg.dk

I byfestudgaven af Krejbjerg Nyt som udkommer i slutningen af uge
22 offentliggøres det endelige program til årets byfest i Krejbjerg
2010.
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Hovedsponsor for

Midsommerfesten 2010



Sponsoraftale med OK og 

Daglí Brugsen Balling

Som du kan se i tv reklamerne, gør OK et stort arbejde for at højne
sporten i Danmark.

Dette gøres gennem et utal af sponsorkontrakter med store og små
idrætsforeninger i hele landet. Kontrakter som i alle tilfælde er
udformet således at man i klubberne gør et stykke arbejde for at
oprette kunder til
den lokale OK tank
og derefter får
udbetalt et ørebe-
løb for hver liter
brændstof der bli-
ver tanket.

Da den nærmeste tank ligger i Balling og fordi
vi i Krejbjerg Borger & Idrætsforening har et
rigtig godt samarbejde med Daglí Brugsen
Balling, er der nu aftalt et
samarbejde om en sponsor-
kontrakt.

I forbindelse med byfesten i næste måned åbner vi op for mulighe-
den for at kode eksisterende OK kundekort til denne aftale og samti-
dig for at kunne tegne nye aftaler, for de som ikke i dag er kunder
hos OK. 
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Arbejdsdagen 8. maj

Som bekendt havde vi årets arbejdsdag i lørdags, vejret blev faktisk
nogenlunde og den stod på de udendørs aktiviteter.
Vi fik stillet de sidste legeredskaber på plads og de fleste af disse
malet, samtidig fik vi ryddet op efter vinteren ved forsamlingshuset i
form af fejning og beplantning ved parkeringspladsen.

Der skal fra Krejbjerg Borger & Idrætsforening lyde en stor tak til de
som valgte at tilbringe dagen sammen med os.

Vi er blevet enige om at udskifte de fleste af vore borde/bænkesæt
både ved forsamlingshuset og på torvet, da de gamle efterhån-
den er så angrebne af råd at de ikke længe-
re kan reddes med maling.
De nye ankommer snarest, men
burde males allerede i år.
Vi vil derfor gerne vide om nogle i
byen evt. har tid til at hjælpe med
dette i nærmeste fremtid, går DU og
tænker at det var da noget for mig, ja så giv os et ring og vi sørger
for materialer og evt. koordinering.
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Åbningstider:
ALLE  DAGE

730-2000

BallingPOSTHUSETS ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 10.00-17.00
Lørdag 9.00-12.00

ALTID BILLIG BENZIN

30 KR.
på OK-benzinkort, Visa-Dankort samt diverse kreditkort

GRATIS støvsuger til rådighed

VASK
MANDAG
TIRSDAG  FRAONSDAG

Balling



Sommeraktiviteter i Krejbjerg

I lighed med tidligere år er der også i år mulighed for at få sig rørt,
oven i købet både onsdag og torsdag aften.

Cykelaften:
Hver onsdag aften kl. 1900 mødes vi ved forsamlingshuset og
bestemmer herefter hvor vi kører hen og hvor langt vi kører.
Det kan også ende med en anden aktivitet hvis f.eks. vejret ikke er
egnet til netop cykling.
Tag din familie eller dine venner med og få en hyggelig aften sam-
men med andre fra byen.

Sport for sjov:
På stadion hver torsdag kl. 1900. Som titlen afslører, er dette sport
på en uforpligtende måde, og vigtigst af alt, henvender det sig til
alle aldersgrupper og køn.
Vi forsøger at stable noget fodbold på benene, og til de som ikke er
til den sport, vil vi i år forsøge at starte en volleybold turnering på
multibanen.

Rammerne har vi, og mon ikke også der snart kommer lidt varme, så
vi sammen kan få nogle hyggelige og uforpligtende sommeraftener.

- 8 -
Krejbjerg Nyt - Maj 2010


