
Høstfest 
lørdag 25. september kl. 19.00

I skrivende stund er høsten ved at være slut, og det er tid til at for-
berede den festlige afslutning.
Invitér dine folk og din familie til et rigtigt høstgilde i Krejbjerg
Forsamlingshus.

Forret: Spinattærte m/røget laks. Hertil let salat.
Tunmoussé på salatbund. Hertil dressing & brød.

Hovedret: Sprængt svinefilet med persille. Hertil smørbrunede per-
sillekartofler.
Rosa stegt oksekød med flødekartofler.
Hertil 3 blandede salater & brød.

Dessert: Islagkager, kaffe/te og småkager.
Natmad: Røde pølser med brød og tilbehør.

Pris pr. couvert kun 200,-
Vin, øl, vand og sprit kan købes til fordelagtige priser..

Musikken leveres igen i år af duoen ”POPCORN”
Festtaler er, traditionen tro, Susanne Troelsgaard.

Tilmelding senest onsdag 22. september til BS på tlf. 97 56 31 45,
i forsamlingshuset, eller på www.krejbjerg.dk

Driver du forretning og ønsker en samlet regning på gildet, er der
også mulighed for det, blot du siger det ved tilmeldingen. 

www.krejbjerg.dk
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Formandens klumme

I den tid der er gået siden sidste almindelige udgave af Krejbjerg
Nyt udkom, er der sket en hel del i foreningen. Vi måtte i slutningen
af maj sige farvel til Birgitte Eskildsen som af personlige årsager
valgte at trække sig. Som suppleant for hende indkaldte vi Karen
Marie Jørgensen, ligeledes meddelte Louise Fisker i juli måned at
hun af arbejdsmæssige årsager valgte at trække sig. Som suppleant
for Louise indkaldte vi derfor Laust Nørgaard.
Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Formand: Bjarne Støjberg 
Næstformand/Hovmester: Hans Ingvard Andersen
Kasserer: Hans Henrik Rasmussen
Sekretær: Karen Marie Jørgensen 
Best.medlem: Laust Nørgaard 
Best.medlem: Åge Bengaard 
Best.medlem: Conny Knudsen

I foråret henvendte vi os til Skive Kommune og ansøgte om en omla-
kering af gulvet i forsamlingshuset, da det efterhånden var så slidt
at det umuliggjorde at træne gymnastik m.m.  En henvendelse der
har resulteret i at gulvet nu er slebet ned og nylakeret.

I juni måned underskrev vi, som bekendt, en sponsoraftale med OK
og Dagli Brugsen i Balling, som bevirker at foreningen får et ørebe-
løb for hver liter brændstof der tankes hos OK.
Ved byfesten var der mulighed for at registrere sit eksisterende ben-
zinkort til foreningen, eller at tegne helt nye kort.
Dette var efter OK´s og min mening en stor succes, da vi
kom i kontakt med omkring 60 personer ved den lejlighed.

I forbindelse med opstart af vintersport, vil vi gerne opfordre til at
man enten flytter sit kort over på vores sponsoraftale, eller opretter

- 2 -
Krejbjerg Nyt - September 2010



- 3 -
Krejbjerg Nyt - September 2010

et nyt kort, da det alt sammen vil være til gavn for Krejbjerg Borger
& Idrætsforening.

Vi har i flere år haft et beløb stående til etablering af spærrenet på
multibanen, det er nu monteret, og giver mulighed for at spille eks.
tennis på banen uden at boldene flyver rundt i hele byen.

Kører man gennem byen kan man desværre konstatere at der er en
del huse til salg, hvilket ikke er et særsyn i det man kalder
”Udkantsdanmark” i dag. En udvikling som helst skal stoppes, vi er
derfor i foreningen i gang med tiltag som gerne skal starte en debat
vedr. affolkning af byer som vores.

Vi er lige skredet over i den første efterårsmåned, dog er dagene
endnu lune, så lune at det er muligt at få høstet færdigt, og inden
længe vil markerne være sået til igen, æblerne høstet og vinteren
melde sin ankomst.
Lad mig her ønske jer alle et godt efterår!

Bjarne Støjberg
formand

Hjemmesiden www.krejbjerg.dk

Som nogle af jer måske har bemærket, hvis I har forsøgt at besøge
hjemmesiden, har den ikke været fuldt funktionsdygtig i den seneste
tid. Siden har desværre været udsat for et hackerangreb, hvor de har
brugt siden til at udsende spammails. 
I øjeblikket arbejder jeg på at få den til at fungere igen, men forelø-
big mangler nogle funktioner, f.eks. fotos og kalender.
Jeg håber at alt snarest vil være bragt i orden igen. Indtil da, håber
jeg på jeres forståelse for at ting ikke altid kan klares med det
samme.

Brian Amtoft





Fællesspisning fredag 22. oktober

Som annonceret er der fællesspisning i forsamlingshuset.
Det er bare sådan at vi på nuværende tidspunkt kun kender tids-
punktet.
Kunne du tænke dig at være en af ”madholdet” vil vi gerne høre fra
dig.

Menuen vil blive lagt ud på hjemmesiden så snart vi kender den,
ellers er der bare at opfordre til at sætte et stort kryds ved datoen.

Pris børn 25,-. Voksne 50,- 

Drikkevarer kan købes til de sædvanlige priser.

Husk tilmelding senest 20. oktober på tlf. 97 56 31 45, i
 forsamlingshuset eller på www.krejbjerg.dk

Badminton

Sæsonen er for nogles vedkommende allerede startet i Balling
Hallen og i den kommende uge starter vi i Forsamlingshuset. De
tider der er til rådighed fremgår af nedenstående skema og tildeles
efter ”først til mølle” princippet.

Prisen pr. bane i Krejbjerg er 700,- og i Balling 1000,- for hele
sæsonen, hertil skal lægges et medlemskab af Krejbjerg Borger &
Idrætsforening på 50,- pr. person*.
Tilmelding skal foregå til Conny Knudsen på 
tlf. 40 80 66 55 / 97 56 30 45.
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Gymnastik

Der er stadig et par uger til vintergymnastikken går i gang, så går du
og overvejer, er det endnu ikke for sent.
Tirsdag 21. september kl. 16.30 – 18.00 starter 
”Rytme & Spring Piger” med Nanna og Lona Rossen 
som instruktører.
Pris 250,- pr. person*.

Tirsdag 21. september kl. 19.00 – 21.00 starter 
”Gymnastik for voksne piger” med Lone Mark Jensen som instruktør.
Pris 350,- pr. person*.

Onsdag 22. september kl. 19.00 – 21.00 starter 
”Krejbjerg Parhold” med Mette B. Stisen som instruktør.  
(bemærk at dette hold allerede er overtegnet!)
Pris 350,- pr. person*.

Fælles for alle hold er at tilmeldingen foregår ved at man møder op
på startdagen og helst i god tid.

Sæt allerede kryds i kalenderen ved 13. marts 2011, til vores
forårsopvisning!

*) Da Krejbjerg Borger & Idrætsforening i år implementerer et nyt
medlemssystem, skal der til alle priser tillægges 50,- pr. person til
medlemskab af foreningen, såfremt man ikke enten deltager i en
anden aktivitet eller har købt medlemskort på anden vis.
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Tider i Krejbjerg Forsamlingshus 2010/2011: 

Mandag: 
16.00 – 19.00 Gymnastik (Mette B. Stisen) (Spøttrup Aftenskole!).
19.00 – 20.00 Badminton        
20.00 – 21.00 Badminton        
21.00 – 22.00 Badminton        

Tirsdag:                    
17.00 – 18.00 Badminton        
18.00 – 19.00 Badminton        
19.00 – 21.00 Gymnastik voksne piger     (Lone M. Jensen).
21.00 – 22.00 Badminton        

Onsdag:
17.00 – 19.00 Rytme og spring               (Lona & Nanna Rossen).
19.00 – 21.00 Gymnastik parhold            (Mette B. Stisen).
21.00 – 22.00 Badminton  
   
Torsdag:
16.00 – 17.00 Badminton        
17.00 – 18.00 Badminton        
18.00 – 19.00 Badminton        
19.00 – 20.00 Badminton        
20.00 – 21.00 Badminton        
21.00 – 22.00 Badminton        

Tider i Balling Hallen 2010/2011:

Onsdag:
19.00 – 20.30 Badminton på op til 5 baner fra 1. september til og
med uge 07-2011
      



Herrehåndbold serie 4

I de forgangne år har der i Krejbjerg været et serie 4 håndboldhold.
Holdet har på mange måder bare passet sig selv og vi har i forenin-
gen ikke været gode til at fremhæve denne aktivitet.
Dette agter vi at lave om på, og derfor indkalder vi til et opstartsmø-
de i Krejbjerg Forsamlingshus lørdag 11. september kl. 14.00.
Frank G. Kristensen og Vigan Bertelsen vil i sæsonen 2010/2011
være ledere af et eventuelt Krejbjerg serie 4 hold.
Det du nu skal gøre, er at overveje om du vil være én af spillerne på
dette hold, og om du eventuelt kender nogle du kan få med på hol-
det?
Det er vort mål at et fremtidigt hold skal bestå af tilpas mange spil-
lere, så vi undgår at skulle melde afbud til kampe pga. spillerman-
gel.
Vi håber du vil møde op lørdag 11. september, og vise at du også
mener at der er grundlag for et Krejbjerg hold.

Bordtennis

Som de fleste har bemærket, har Danmark i de senere år høstet en
del medaljer i netop denne sport.
Som det er tilfældet med håndbold, dans, m.m. vil en sådan succes
kunne afspejles direkte i interesse, for tilgang til aktiviteten.
Vi har i mange år haft udstyret til bordtennis stående i forsamlings-
huset, derfor åbner vi i vinter mulighed for at spille på bestemte
tider i den lille sal.
Disse tider vil være mandage mellem 19.00 og 22.00 og torsdage
mellem 16.00 og 22.00.
Er du interesseret bedes du kontakte Hans Ingvard på 
tlf. 20 63 91 28 / 97 56 30 48.
Pris pr. person 150,-*
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Her i forretningen anvender vi kun dansk kød, fordi vi har
mange rigtigt dygtige landmænd herhjemme, og vi ved at
fødevaresikkerheden i Danmark er væsentligt bedre end i

mange andre lande.

Hvor grundlaget førhen var omsætning af traditionelle
slagtervarer, er vi i dag en servicebutik som sælger mad-

løsninger til et hvert formål.

Alle vore forslag bygger på vore egne specialiteter
 fremstillet helt fra bunden, og vi fremstiller ligeledes

næsten alt vores pålæg her i butikken.

Står du foran en fest, er du meget velkommen i 
butikken, hvor vi udarbejder en ”madoplevelse” 

til netop Dine gæster.

Med venlig hilsen
Kirsten & Co.



Midsommerfesten 2010 reprise

Da dette er første nummer af
Krejbjerg Nyt siden byfestugen er
der grund til at se tilbage på den
store begivenhed som byfesten jo
er. En begivenhed der på mange
måder sætter byen på den anden
ende, for ikke at nævne det store
arbejde der ligger i at afholde en
fest af den kaliber.

Endnu engang vil jeg på foreningens vegne sige alle tak for den
store opbakning der er til byfesten, tak til alle der på den ene eller
anden måde har givet en hånd med i forberedelserne og selve afvik-
lingen, men også en stor tak til de som deltog i selve festen.
Det er jo nu engang sådan at det er publikum der skaber festen,
uden dem, ingen fest, det er vigtigt at I alle husker at fortælle det
til alle de som kom udefra for at feste sammen med os her i
Krejbjerg.

I Krejbjerg Borger & Idrætsforening er vi så småt ved at begynde
planlægningen af festen i 2011, og jeg tør godt love at det også vil
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blive en mindeværdig begi-
venhed, det er mit håb at vi
kan løfte sløret for festen
allerede i næste nummer af
Krejbjerg Nyt, så de som
måtte ønske dette kan købe
billetter inden jul.
Jeg vil også endnu engang
sige tak til vores hovedspon-
sor, Spar Salling som for
fjerde år i træk har været
med til at skabe et pænt
overskud til foreningen.

Bjarne Støjberg
Festansvarlig
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Hovedsponsor for

Midsommerfesten 2010



Kalender for 2010

25-09 Høstfest.
22-10 Fællesspisning.
03-12 Julefællesspisning.
05-12 Julelotteri.
27-12 Børnenes juletræ.

De arrangementer som ikke er omtalt i dette Krejbjerg Nyt, kan man
læse om i næste udgave som udkommer i november.
Dog er vi stolte over igen at have lavet en aftale med Danbo møbler
i Skive om et sponsorat til årets julelotteri, som gør at vi igen i år
spiller om flotte præmier fra vores ”lokale møbelhus”. Sæt allerede
nu kryds ved den 5/12.

Arrangementskalender 2011

12-01  Generalforsamling.
04-02  Fællesspisning. 
06-03  Fastelavnsfest.
13-03  Gymnastikopvisning i Balling Hallen.
26-03  Badminton stævne.
29-04  Fællesspisning.
07-05  Fælles oprydningsdag.
16-06 – 23/06  Byfestuge 2011.
24-09  Høstfest.
28-10  Fællesspisning.
02-12  Julefællesspisning.
03-12  Julelotteri.
27-12  Børnenes juletræ.
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Holstebrovej 80 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 38 22 · Fax 97 51 13 99
www.danbomobler-skive.dk · e-mail: post@danbomobler-skive.dk

Lucia

Lørdag 30. oktober
kl. 10 i forsam-
lingshuset er der
opstartsmøde for
alle der har lyst til
at være med i
Luciaoptoget. 
Alle - børn og
 voksne - alle køn,
kan være med. 
Du behøver blot
lysten til at synge.


