
Krejbjerg Nyt
Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn August 2013

Premiereaften

Filmen om Jens Væver    
Krejbjerg Borgerforening og Spøttrup Aftenskole har nu rullet den røde løber ud. 
Vi har lavet en aftale med Karsten Mortensen og Jens Jakobsen om den FØRSTE 
officielle visning af filmen om Jens Væver. Før filmen vil der være korte indlæg 
om produktionen og efter skal vi have en god snak om filmen.

Sted: Krejbjerg Forsamlingshus. 
Tid: Torsdag, den 15. august 2013 kl. 19.00.
Pris: 60,- kr. inkl en lille forfriskning.

                                             

Balling
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Aktivitetsudvalget
Fisketur 
Lørdag, den 17. august – Ta’ med ud og fisk i HP’s 
fiskesø i Oddense. 

Vi har lejet hele søen fra kl.  10.00 – 16.00. Medbring 
lidt fiskegrej og godt humør samt mad og drikke. Der er 
præmier til den største fisk og til den, der fanger flest 
fisk. Pris pr. line, der fiskes med, er 100,- 

Du er selvfølgelig  også velkommen til blot  at kigge på 
og få en hyggelig dag – det koster gratis!! 
Knæk og bræk.

Grill på torvet
Den sidste grill aften på torvet er fredag, den 30. 
august.

Lerdue-skydning
Lørdag, den 31. august kl. 13.00, hos Britta og Jens Åge Larsen, Buksager 8, 
Krejbjerg, bliver der afholdt lerdue-skydning i lighed med sidste år under kyndig 
vejledning af Bent Frostholm. 
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• Klargøring af
biler til syn

• Reparation af biler

• Service på
landbrugsmaskiner

v/ Tom Engelbrecht
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Vinteraktiviteter
Badminton
Opstart badminton 2013-2014
Tider til badminton kan bestilles nu.
Alle nye som gamle medlemmer skal bestille tid.

Krejbjerg Forsamlingshus:
Start 1. september – 31. marts.

Balling Hallen:
Da den er under renovering bliver der desværre ingen badminton i Balling i 
denne sæson.

Tiderne tildeles efter ”først til mølle” princippet.
Tilmelding til Margit,  tlf. 9756 3232.

Bordtennis
Husk -  der er også mulighed for at spille bordtennis i forsamlingshusets lille sal.
Tilmelding til Margit,  tlf. 9756 3232.

Håndbold
Har du lyst til at spille håndbold, så har vi et herrehold som spiller i serie 3.
Kontakt Kristian Jørgensen, mobil 2145 7444.

Børnegymnastik 1-6 år
Tid: Tirsdage fra kl. 16.30 – 17.30
 Første gang den 10. september
Leder: Heidi Rasmussen
Er du fra 1 – 6 år og har lyst til at bevæge dig til musik og lege lege 
og synge sanglege. Så er børnegymnastik måske lige noget for dig.                                                                                                   
Hvis du er 1 – 3 år vil det være en god ide at have mor eller far med.
Glæder mig til at se jer.  
Gymnastik hop hilsner
Heidi Rasmussen

Parhold
Tid: Onsdag fra kl. 19.00  -  21.00
Leder: Mette Bach Stisen.
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Efterårsfest 
 
Lørdag den, 28. september 2013 kl. 19.00 i 
forsamlingshuset

Menü:
Forret:  Hønsesalat på salatbund med ananas, 
  hertil brød 
  Røget svineinderlår på salatbund
Hovedret: Sprængt svinefilet med persille, 
  hertil smørbrunede persillekartofler
  Marineret flanksteak med flødekartofler
  Grill marineret nakkefilet, 
  hertil græsk kartoffelsalat
  Hertil blandede salater og brød
Kaffe og æblekage

Vin, øl og vand kan købes til fordelagtige priser.

Musik: Popcorn

Pris pr couvert:  225,- kr.

Tilmelding senest onsdag, den 25. september til Birgitte, 
tlf. 9756 3094, på liste i forsamlingshus 
eller www.krejbjerg.dk

Vi håber at mange vil møde trofast op og hjælpe med til at 
vi alle får en festlig og hyggelig aften.
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Foredrag
Mandag, den 7. oktober kl. 19.30 

Oldtidens Krejbjerg
v/ arkæolog Inge Kjær Kristensen, Muse®um, Arkæologi

Til hverdag er der nok ganske få, der tænker på at fortidens menneskers 
har efterladt sig spor rundt i Krejbjerg sogn. De fleste har bemærket de ca. 
50 fredede gravhøje der findes i sognet, men på museet findes oplysninger 
indsamlet gennem de sidste 125 år om mere end 215 lokaliteter. Bopladser og 
gravhøje, men også offerfund og enkeltliggende genstande.

Mange oldsager er kommet til museet enten som gaver eller som et resultat 
af en aktiv udgravning enten ved gårdejer M. Reffsgaard, Krejbjerg, der solgte 
sin samling til Skive Museum i 1930érne eller ved Nationalmuseet eller Skive 
Museums udgravninger. 

Denne aften vil der blive fortalt oldtidslokalhistorie, 
vist billeder og oldsager fra Krejbjerg sogn.
 

Fællesspisning
Husk at sætte kryds i kalenderen til næste fællesspisning  
fredag, den 25. oktober.
Mere herom i næste Krejbjerg Nyt.

OK aftale
Vi har fået vores sponsor afregning fra OK på kr. 6.101,43.
Vi takker for at I flittig benytter jeres OK kort når I tanker benzin/diesel. 
Bliv fortsat ved med det.
Der er i alt tegnet 68 kort og de har tilsammen købt for 86026 liter benzin/
diesel. Flot.
Der er også mulighed for at tegne el abonnement. Kontakt da OK. Det får vi jo 
også en afregning på. 
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Siden sidst
Fællesspisning fredag,den 12. april. 
Vi var omkring 80 personer. Det var igen en skøn aften med god mad og hyglig 
samvær.

Arbejdsdag lørdag, den 20. april.
Der mødte ca. 10 op foruden bestyrelsen, friske og veloplagte til at give en hånd 
med. Tak for det.
Vi fik pokalerne pudset. Multibanen, skur og legeredskaberne blev malet. Ukrudt 
blev fjernet fra legepladsen. Fik gjort rent ved Jens Væver Museet. Ryddet op i 
kælderen.

Travbane mandag, den 27. maj.
Vi var en tur på Skive Travbane og spille på hestene. Desværre løb ingen med den 
helt store gevinst, men vejret var godt. Vi var 15-20 personer afsted.

Byfest
Endnu engang tak for alle der har sponsoreret gaver til vores tombola og stor tak 
til alle de frivillige som har givet en hånd med. 
Byfesten gik rigtig  godt med mange fremmødte til de forskellige aktiviteter. 
Dejligt når folk bakker op om det vi arrangerer i foreningen.
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Arrangementer 2013 

15/08 Premiere filmen om Jens Væver

17/08 Fisketur 

30/08 Sidste grillaften i år

31/08 Lerdueskydning

01/09 Start badmintonsæson i Krejbjerg

10/09 Start børnegymnastik

28/09 Efterårsfest

07/10 Foredrag. 
 ”Oldtidens Krejbjerg”

25/10 Fællesspisning

29/11 Julefællesspisning

01/12 Julelotteri


