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

Gymnastikopvisning

14. marts 2010 i

Balling Hallen kl. 12.30

Program:

• Fælles indmarch

• Rytme- og Springpiger
Ledere: Sarah, Nanna og Lona Rossen

• Voksne piger
Leder: Lone Mark Jensen

• Parhold
Leder: Mette Bach Stisen

• Gæstehold - Bjergsnæs Efterskole 

Viborg (ca. 150 elever)
Ledere: Tanja Kousgaard, Kristine Møller-Nielsen, Sanne Maj Laursen, Kasper

Lykke, Kasper Overgaard og Jonas Bagger

Entré: 35,- kr.
børn u/12 år gratis

KBIF



Badmintonstævne i Krejbjerg Forsamlingshus 

lørdag 27. marts kl. 09.30

Som skrevet i sidste nummer er sæsonen ved at være slut og det er
tid til den endelige dyst.
Desværre var forsamlingshuset ikke ledig på det annoncerede tids-
punkt, men det er den næste gang.

Der serveres kaffe og morgenbrød og derefter går turneringen i gang.

Holdene sammensættes ved lodtrækning og prisen er den samme
som sidst. 25 kr. pr. række.

I løbet af dagen vil der være mulighed for at købe proviant til fordel-
agtige priser.

Afhængig af hvor mange hold der tilmeldes forventer vi at være fær-
dige ved 16 tiden. Hvorefter vi vil forsøge at stable en ”lille” fest på
benene i lighed med sidste år.

Af hensyn til køkkenet bedes du ringe
til Helge på tlf. 97 56 34 35, hvis du
ønsker at deltage hele dagen, eller blot
vil være med til festen sidst på dagen.
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Kompakte traktorer 
til haver i alle størrelser

      
       

       

[ LOCAL RETAIL ADAPTATION ]

HUSQVARNA LTH126 11.995,-
HUSQVARNA LT126  9.995,-

Kom ind og se alle vore andre haveparkmaskiner

      
         

Husk!
1 sværd
+ 2 kæder

til kun
399,-
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Midsommerfesten 2010 med Kandis   

Som skrevet i sidste nummer, ja så starter salget af billetter til årets
”danseaften” nu.

Nu kan Du sikre dig adgang til denne forrygende aften, hvor den
står på fest og dans til et af Danmarks absolut bedste orkestre.

I lighed med tidligere år starter festen kl. 19.00 med spisning i tel-
tet og kl. 21 går Kandis på scenen, med en vifte af de allerbedste
dansemelodier fra deres 20 år på de danske scener.

Tag fat i din familie, dine venner og naboer og bestil billetterne alle-
rede nu, vi er sikre på at det bliver en god aften.

Billetpris inkl. lækker 2 retters menu 250,-

Se mere på www.krejbjerg.dk eller ring til BS på tlf. 97 56 31 45.
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Tombola

Sol, sommer, strand og
vand betyder også BYFEST.
Og hvad er en byfest uden
en tombola?

Tombolaholdet, som denne
gang består af 11 perso-
ner, har nu været samlet
og ruterne er fordelt, så nu
går indsamlingen igang her
i marts, også i Krejbjerg.

Det er dejligt med alle de frivillige som vil hjælpe til med indsamlin-
gen. Tusinde tak skal I have. Det gør det både nemmere og sjovere.

Er der nogle som kunne tænke sig at skænke noget til tombolaen, er
I meget velkommen til at kontakte mig på telefon 97 56 31 56. 

Med venlig hilsen 
Birgitte Eskildsen
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Midsommerfesten 2010

Krejbjerg, 19. juni 2010, kl. 19



Venskabsaften med besøg fra Rumænien

fredag 28. maj kl. 19.00

I forbindelse med et
besøg fra Copaceni i
Rumænien, en lands-
by på størelse med
Krejbjerg og som lig-
ger i den nordvestlige
del af landet i nærhe-
den af byen Turda,
som er på størrelse
med Skive, vil vi i
samarbejde med Ivan
Andersen og Skive
Friskole, arrangere en hyggeaften med en slags fællesspisning og i
forbindelse hermed, en temaaften om Rumænien og landets stor-
slåede natur og yderst gæstfrie befolkning.

Gruppen fra Copaceni tæller ca. 20 børn i alderen 12 – 16 år og ca.
lige så mange forældre. De skal i de 14 dage opholdet varer, opleve
hvordan hverdagen foregår i Danmark.

Vi vil derfor gerne opfordre alle som kunne være interesseret i
Rumænien, og ikke mindst de som har børn i hjemmet om at sætte

kryds i kalenderen allerede nu.

Mere om arrangementet i næste
nummer af Krejbjerg Nyt.

Flere fotos fra Copaceni på 
www.krejbjerg.dk
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ALM. BRAND AALBORG
Ved Stranden 10 · 9000 Aalborg
Telefon 96 30 12 00 WWW.ALMBRAND.DK

VÆLG ET SELSKAB

DER TAGER 
HÅND OM DIG

- også når skaden er sket

BJARNE PRIMDAHL
Exam. assurandør

Søndergade 34, 7860 Spøttrup
Telefon 40 31 61 63
E-mail abrbpr@almbrand.dk



Fællesspisning fredag 23. april kl. 19.00

Som det fremgår af arrangementslisten skal vi have fællesspisning,
men da der som bekendt er lidt tid til endnu, kender vi ikke menu-
en ligesom vi heller ikke har fået tilsagn fra nogle som vil hjælpe
med madlavningen.
Vi er sikre på at menuen bliver spændende og går DU/I og har lyst
til at prøve kræfter med de store gryder, så giv os lige et ”ring”.
Menu mm. opdateres på websiden.

Vin øl og vand kan købes til de sædvanlige lave priser.
Pris: voksne 50,- , børn 25.-

Husk tilmelding i forsamlingshuset, på www.krejbjerg.dk 
eller til Louise på tlf. 96 56 06 16 el.  BS på tlf. 97 56 31 45
senest onsdag 21. april.  

Sommeraktiviteter 2010                                                                                                                       

Igen i år vil vi forsøge at stable forskellige arrangementer på benene
mandag og onsdag aftener, og som tidligere år også ”bold for sjov”
torsdage kl. 19.
Vi ved jo af gode grunde ikke rigtigt hvornår vejret tillader at disse
arrangementer starter, men hvis vi starter før næste nummer af
Krejbjerg Nyt udkommer d. 8/9 maj, vil det blive opslået på skiltet
på hjørnet og ved forsamlingshuset, samt krejbjerg.dk.
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14-03   Gymnastikopvisning i Balling Hallen.
27-03   Badmintonstævne i forsamlingshuset.
23-04   Fællesspisning.
08-05   Fælles oprydningsdag. 
28-05   Besøg fra Rumænien.
17-06   Byfest ugen starter Rundboldturnering.*
19-06   Byfestdag med aktiviteter hele dagen.*
19-06   Midsommerfesten 2010 med Kandis.*
23-06   Skt. Hans bål Nymølle strand (cykeltur).*
25-09   Høstfest.
22-10   Fællesspisning.

03-12   Julefællesspisning.
05-12   Julelotteri.
27-12   Børnenes juletræ.

Bemærk*! Visse ændringer kan fremkomme,
disse vil blive annonceret i senere udgaver af
Krejbjerg Nyt som vi agter at sende på gaden 6
gange i løbet af året.
Kalenderen bliver ligeledes opdateret løbende på
www.krejbjerg.dk

Kalender for 2010


