
Fællesspisning 
fredag 29. april kl. 19.00

Ivan Andersen har lovet at være primus motor for at arrangerer fæl-
lesspisninger i 2011. Hvis der er nogle frivillige, der vil være med til
at lave maden, så kontakt Ivan på tlf. 9756 3146.
Bestyrelsen takker Ivan for det flotte tilbud.

Menuen er følgende:
Glaseret hamburgerryg med kartofler og tilbehør.
Islagkage.

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

Pris: voksne 50,- og børn 25,-

Husk tilmelding i forsamlingshuset, på www.krejbjerg.dk
eller til Birgitte på tlf. 9756 3094 senest onsdag, den 27. april.

Arbejdsdag lørdag 7. maj

Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 9.00 til morgenkaffe.
Der skal laves opgaver inde og ude.
Der skal bl.a. males legeredskaber, ryddes op ved 
Jens Væver museet, på torvet og på multibanen.

TAG ARBEJDSTØJET PÅ 
OG MØD OP!

www.krejbjerg.dk
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Den nye bestyrelse i 

Krejbjerg Borger & Idrætsforening

Formand:                  Margit Kristiansen 
                              Åbakken 26 7860 Spøttrup
                              tlf. 97 56 32 32 / 20 23 59 20

Næstformand:           Hans Ingvard Andersen
                              Humlegaardvej 3 7860 Spøttrup
                              tlf. 97 56 30 48 / 20 63 91 28

Kasserer:                  Hans Henrik Rasmussen 
                              Åbakken 22 7860 Spøttrup
                              tlf. 97 56 30 34 / 51 74 04 11

Sekretær:                 Karen Marie Jørgensen
                              Åbakken 39 7860 Spøttrup
                              tlf. 97 56 31 94 / 24 46 40 58

Hovmester:               Laust Nørgaard
                              Åbakken 1 7860 Spøttrup
                              tlf.97 56 30 63 

Best.medlem:           Claus Rasmussen
                              Åbakken 30 7860 Spøttrup
                              tlf. 86 64 66 67

Best.medlem:           Birgitte Christensen
                              Åbakken 37 7860 Spøttrup
                              tlf. 97 56 30 94 / 51 89 34 69

Vi siger tak til den afgåede bestyrelse og tak for det store stykke
arbejde de har udført.

KBIF
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Lykkentoft 
 

Foder og Rideudstyr 
 

Lykken 10, Krejbjerg 
 

 
Tlf.: 97 56 31 42 

 
E-mail: lykkentoft@hotmail.com 

 
Hjemmeside: www.lykkentoft.dk 

 
 

Åbningstider: 
 

Mandag - fredag klokken 15.00 - 18.00 
Lørdag klokken 10.00 - 14.00 

Søn- og helligdage: Lukket 
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Herrehåndbold

Som før skrevet har vi i
Krejbjerg et håndboldhold i
serie 4 herrer, og da det er
det eneste hold vi har i øje-
blikket er der da god grund
til at skrive at holdet har
formået at spille sig til 2
kampe om oprykning til
serie 3 til næste år.
I skrivende stund har hol-
det mødt MidtThy

Håndbold i den første af de 2 oprykningskampe. Denne kamp slutte-
de i Krejbjergs favør med 27-24.
På søndag 10. april skal holdet til Snedsted for at spille sidste
kamp om oprykningen og det er vores håb at vi kan fejre en opryk-
ning efter denne dag.
Er der interesse for at overvære kampen kan der evt. arrangeres
kørelejlighed til Snedsted.
Følg med på hjemmesiden www.krejbjerg.dk mht. tider m.m.

Legestue

Nu er der ved at være mange børn
her i byen, så derfor vil vi gerne prøve at
afholde en formiddag med legestue hvor forældre og børn er velkom-
men til hyggelig samvær og leg. 
Første gang er 15. maj kl. 10.00 i Krejbjerg Forsamlingshus.
Hvis I skulle have lyst til at være med til at organisere dette i frem-
tiden eller bare syntes det er en rigtig god ide, men er forhindret
denne dag, så er du velkommen til at kontakte Heidi Rasmussen tlf.
86 64 66 67 / hfjogcr@gmail.dk



Fastelavnsfest

Søndag 6. marts blev der afholdt fastelavnsfest.
Tilslutningen var stor, 38 børn og 46 voksne
deltog. Der var rigtig mange udklædte børn.
Vi havde en rigtig dejlig eftermiddag med tønde-
slagning, efterfølgende kåring af kattekonge og
–dronning, leg og dans.

Byfest

Sæt X i kalenderen til byfesten 2011.

Torsdag 16. juni:       Rundboldturnering, kaffe og hygge i teltet.
Lørdag 18. juni:        Byfestdag med aktiviteter og fest om aftenen.
Torsdag 23. juni:       Cykeltur til Nymølle og Sct. Hans bål.

Nærmere omtale af byfesten i næste Krejbjerg Nyt.

Husk også
At du finder Krejbjerg Jagtforenings program på websiden.
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Sponsor for byfesten 2011



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:  
Første gang den 4. maj.
Hver onsdag aften kl. 19.00 mødes vi ved forsamlingshuset og
bestemmer herefter hvor vi cykler hen og hvor langt vi cykler.
Hvis man er til gåture i stedet, er dette også en mulighed.

Sport for sjov:
Første gang den 5. maj.
På stadion hver torsdag kl. 19.00. 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. Til de, som ikke er til
denne sport, vil vi kunne spille volleyball, basketball eller stavhoc-
key.
Der er jo også 2 petanque baner til fri afbenyttelse.
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  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

Fasanvej 11, Rødding

7860  Spøttrup



Badmintonstævne
Lørdag 19. marts afholdte vi
badmintonstævne i forsam-
lingshuset. Der var 18 til-
meldte.
Der blev spillet mange gode
kampe. Det var en rigtig hyg-
gelig dag, som sluttede af
med spisning om aftenen.
Helge Zetterquist havde
arrangeret denne dag. Det vil
bestyrelsen gerne sige tak for. 

Se www.krejbjerg.dk for den komplette liste over vindere.

Gymnastikopvisning

Søndag 10. marts afholdte vi
gymnastikopvisning i Balling
Hallen. Der var stor tilslutning
med 319 betalende gæster. 
Det var utrolige flotte opvisnin-
ger gymnastikholdene fra
Krejbjerg og gæsteholdene lave-
de.
Vi benyttede lejligheden til at
takke Mette Bach Stisen for 50
års ledelse af gymnastikhold.
En repræsentant fra DGI takke-
de hende også for den flotte indsats.
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www.krejbjerg.dk

”Krejbjerg Mestre 2011” i damedouble


