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Sommeraktiviteter
Cykelaften - første gang onsdag, 2. maj kl. 19.00
Vi mødes ved forsamlingshuset og 
får en snak om hvor turen går hen.
Find cyklerne frem, få dem pumpet 
og mød op til en frisk cykeltur i den 
skønne natur omkring Krejbjerg.

Sport for sjov – første gang torsdag, 3. maj kl. 19.00
Vi mødes på stadion. Der er mulighed for at spille fodbold, basketball, volleyball, 
stavhockey, petanque.
Alle kan deltage i disse arrangementer uanset alder og køn.
Mød bare op. Vi får noget motion samtidig med social samvær.
NB: Der er bolde, stave og net i skuret til fri afbenyttelse, men HUSK de lånte 
ting skal sættes tilbage i skuret igen efter endt brug. Skuret er IKKE låst. 

Legestue
Den 1. søndag i hver måned er der legestue i forsamlingshuset/legepladsen.
Det starter kl. 10 - og fortsætter til kl. ?
Der er stor tilslutning, så mød bare op, der er altid plads til flere.
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Nyt fra Aktivitetsudvalget
Udvalget har fået grønt lys af Krejbjerg Borger- og Idrætsforening til at sætte en 
række aktiviteter igang for 2012.
 

Grillaften på torvet
Den sidste fredag i hver af månederne maj, 
juni, juli, august og september.
Grillen bliver hver gang tændt kl. 
18.00 – så det er bare at møde op med 
grillmad, tilbehør og drikkevarer. Så er alle 
muligheder for at få en hyggelig aften til 
stede.
I dagene op til, vil der blive opslag som 
reminder. I tilfælde af regn og rusk aflyses, men udvalget har bestemt at det 
bliver en god sommer, så vi håber på stor opbakning.

Facebook
Der bliver oprettet en speciel Facebookgruppe for Krejbjerg, hvor 
alle aktiviteter bliver omtalt og diskuteret, ligesom nye ideer er 
velkomne. Det har været et udtalt ønske fra de unge i udvalget.
Men vi gamle er også meget velkomne – husk blot at oprette en 
profil! Er der nogle der skal have hjælp til til det – så kontakt 
enten Jeppe Frostholm, Ina Hundahl eller Anne Zetterquist.

Travløb på Skive Travbane
I løbet af forår/sommer laver vi en fællestur til travløb i Skive. Der bliver 
fælles bustransport fra Forsamlingshuset ud og hjem, og vi vil forsøge at få en 
rundvisning i staldene og spilleinstruktion. Nærmere opslag om tid og pris pr. 
person for bustransport, ca. 14 dage før afholdelse.

EM i fodbold
Danmark er kvalificeret til EM – slutrunden i fodbold.
Den  9. juni mod Holland  kl. 19.00.
Den 13. juni mod Portugal kl. 19.00.
Den 17. juni mod Tyskland kl. 21.45.

Hvis forsamlingshuset er ledigt vil vi arrangere storskærm, og mulighed for at 
købe øl og vand samt pølser i halvlegen.
Så find klaphatten frem og mød op til nogle spændende og sjove aftener.
Opslag i dagene op til.
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Fisketur på Det gule Rev
I løbet af august/september bliver der fisketur på Vesterhavet med 
udgangspunkt fra Nr. Vorupør. Det er en heldagstur for de søstærke og med 99% 
chance for mange og store fisk.
Når turen annonceres er det efter ”først til mølle” princippet med bindene 
tilmelding til Bent Frosthom. Der er kun 12 pladser på fiskekutteren.

Flugtskydning
I løbet af efteråret bliver der arrangeret flugtskydning/lerdueskydning.
Bent Frostholm, der har instruktøruddannelse vil styre skydningen på forsvarlig 
vis.
Så er du rutineret skytte – øvet – eller aldrig 
prøvet det før – så mød op og prøv dine evner 
af. Annoncering af tid og sted vil finde sted.

Indkøbstur til Tyskland
Der bliver arrangeret 1 eller 2 busture til 
Tyskland i løbet af 2012.
Nærmere annoncering finder sted.

DVD – et år i Krejbjerg
Et år i Krejbjerg byder på rigtig mange aktiviteter, som udvalget vil søge at 
visualisere i form af en DVD. De første optagelser vil ske i forbindelse med 
byfestugen. Et år fremefter vil der blive filmet. Og taget billeder af (alle) 
begivenheder – store som små.
Jeppe Frostholm og Brian Amtoft vil stå for optagelserne. Når resultatet 
foreligger vil det blive lagt ud på internettet med link til Krejbjerg 
Borgerforenings hjemmeside. Ligeledes håber vi at lokale mæglere vil bruge 
linket til at fremme salg af ejendomme i Krejbjerg. Potentielle tilflyttere skulle 
gerne få lyst til at bosætte sig i Krejbjerg frem for andre steder på egnen.

Velkomstpakke til nye tilflyttere
Velkomstpakke med rabatkuponer til lokale forretninger i 
Balling og Rødding, samt gratis medlemskab i Borgerforenin-
gen-  plus velkomst af Borgerforening med blomster eller vin.
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Blomster, vin og chokolade 
KUN TIL FARMAND  

 
Mangler du inspiration til en fars dags gave? 

 
Så kom ind hos Carla Blomster i Vinderup  

lørdag den 2. juni 2012,  
fra kl. 11.00 – 14.00 hvor vi afholder åbent hus med vin og 

chokolade smagning.  
Her vil jeg vise mine bud på vin og chokolade dekorationer, 

som helt sikkert vil falde i god smag hos far.   
 

Jeg glæder mig til at se jer! 
Hilsen  

Lene Meldgaard Pedersen 
Ginnerupvej 35, Krejbjerg 

 

 

Carla Blomster 
Søndergade 44, 
Vinderup 
97 44 11 60 
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Bedre kommunikation
Hvordan bliver vi bedre til at fortælle omverdenen om alt det der sker i Krejbjerg 
– om sammenholdet og fællesskabet der trives i Krejbjerg?
Vi kan alle medvirke ved at fortælle venner, bekendte, arbejdskolleger, 
sportsvenner osv. om hvorfor vi valgte at bo i Krejbjerg.

Med disse aktiviteter – som supplement til alle de traditionelle arrangementer 
som Borgerfoeningen gennemfører i løbet af året – håber vi på jeres opbakning 
og deltagelse.

På udvalget vegne
Helge

Badmintonstævne
Lørdag, den 25. februar afholdt vi badmintonstævne i forsamlingshuset.
Det startede kl. 9.30 med 
kaffe og rundstykker, 
hvorefter der var 
lodtrækning om hvem der 
skulle være makkere i double, 
og kampene kunne begynde. 

Der var 4 hold i damedouble, 
5 hold i herredouble og 9 
hold i mixdouble. Der blev 
spillet rigtig mange og gode 
kampe.

Vinderne:
Damedouble: 1. Bente Rossen og Birgitte Christensen, 
  2. Aase Frostholm og Anna M. Frederiksen
Mixdouble: 1. Bente Rossen og Bent Frostholm, 
  2. Birgitte Christensen og Helge Zetterquist
Herrredouble: 1. Hans Andersen og Helge Zetterquist, 
  2. Henning Frostholm og Jørgen Johnsen

Arrangementet blev dygtig ledet af  Helge Zetterquist og afsluttet med 
flæskesteg med tilbehør om aftenen.
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Herrehåndbold
 
Håndboldsæsonen er slut for vores herrehold i serie 3.
De fik en flot 2. plads i deres pulje.

 
Fastelavnsfest
Søndag, den 19. februar blev der afholdt fastelavnsfest i forsamlingshuset.
Tilslutningen var stor med 44 voksne og 38 børn.
Der var mange fine udklædte børn og vi havde alle en rigtig hyggelig 

eftermiddag.
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Gymnastikopvisning
Der blev den 11. marts holdt 
den årlige gymnastikopvisning i 
Balling Hallen.
Der kom godt 300 tilskuere ud 
over de udøvende gymnaster.
Der blev startet ud med 
Krejbjergs Legestue, som kunne 
vise et talstærkt hold, med 
nogle meget engagerede børn i 
fuld udfoldelse. Herefter viste 
de første gæster ”Salling Holdet 
Junior” deres formåen. 
Så var vores 2 lokale hold på 
gulvet.  Først ”Voksne Piger” 
ved Lone Mark Jensen og 
dernæst ”Parholdet” ved Mette 
Bach Stisen. Meget flotte 
præstationer fra begge hold og 
altid meget populære at se. 
Til sidst blev hele hallen fyldt 
med det andet gæstehold, 
nemlig Bjergsnæsskolen fra 
Viborg. Hold da op, der var 
fart over feltet. Utrolig dygtige 
elever, der med stor entusiasme 
viste både spring og rytmisk gymnastik. En MEGET flot opvisning. 

Det var en meget hyggelig og inspirerende formiddag i gymnastikkens tegn. 
Fra foreningen skal lyde en stor tak til ledere og udøvere, frivillige hjælpere og 
naturligvis alle tilskuere.

Fællesspisning
Den 20. april var der fællesspisning i forsamlingshuset.
80 personer var tilmeldt og endnu engang kunne vi nyde den gode mad 
som Ivan, Kirsten og Eline havde lavet. Også en stor tak til de trofaste 
kartoffelskrællere og borddækkere.
En rigtig hyggelig aften.
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www.krejbjerg.dk

Byfest
Lørdag, den 16. juni Byfestdag og fest i teltet.
Torsdag, den 21. juni Rundboldaften og hygge i teltet.
Lørdag, den 23. juni Cykeltur til Nymølle, Sankt Hans aften.

Arrangementer 2012
16 - 23 juni   Byfest
Lørdag, den 29. sept.  Høstfest
Fredag, den 26. oktober  Fællesspisning
Fredag, den 30. november Julefællesspisning
Søndag, den 2. december Julelotteri
Fredag, den 28. december Juletræsfest


