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

Byfest i Krejbjerg 2013
19. – 23. juni på sportspladsen, i forsamlingshuset 
og ved Nymølle.
Onsdag 19. juni 19.00 Friluftsgudstjeneste

Torsdag 20. juni 18.30 Rundboldturnering
                         Ca. 20.30 Kaffe og hygge i teltet

Lørdag 22. juni 11.30 Optog
 12.00 Pladsen åbner
 12.00 Børnedyrskue
 13.15  Søren’s  Safari Show v/Søren Brynjolf, Viborg
 14.30   Bagekonkurrence/kaffe i forsamlingshuset
 15.30   Forhindringsbane
 17.00    Pladsen lukker
 19.00   Fest i teltet. 
  Musik:  Mobildiskoteket Nine-Star v/Poul Ebbesen

Søndag 23. juni  18.30  Cykeltur til Nymølle
                         Ca. 20.30  Sct. Hans bål på stranden.  
  Båltaler Dorthe Dalsgård, Brodal

Hovedsponsor: 
 

Byfest i Krejbjerg
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Onsdag 19. juni
Kl. 19.00     Friluftsgudstjeneste 

I anledning af byens sommerfest 
afholdes friluftsgudstjeneste på 
pladsen.
Efterfølgende er der kaffebord i teltet, 
hvor der er sang og musik.
Sognepræst Susanne Troelsgård og 
musiker Poul Burgård deltager.
I tilfælde af ugunstig vejr flyttes 
gudstjenesten ind i teltet.

Menighedsrådet.
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Torsdag 20. juni
Kl. 18.30    Rundboldturnering
Der spilles i alt 4 kampe.
Holdene er som følger:
1. Ginnerupvej
2. Lykken, Granly, Humlegårdvej, Heden (sidste års vindere)
3. Buksager, Jens Vævers Vej, Næsbækvej 
4. Åbakken, Norvej, Andrupvej

Vi håber at I igen i år vil møde trofast op til rundboldturneringen, så vi 
kan få afviklet nogle gode kampe og finde en værdig vinder.
Ingen tilmelding – kom i god tid og tag hele familien med.

Kl. 20.30    Hygge og kaffe i teltet
Mød op til en hyggelig aften.
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Lørdag 22. juni
Kl. 11.30 Optog med start fra ”mejeriet”
Vi mødes ved det gamle mejeri og starter optoget mod festpladsen med pyntede 
barnevogne, cykler, trækvogne, heste, m.v.
                        

Kl. 12.00 Festpladsen åbner  -  fri entre
Børnedyrskue
Mollerup Mølle er i år sponsor for børnedyrskuet.
Las og Hartvig er igen på plads som dommere.
Tilmelding er gratis og skal ske til Birgitte, 
97563094, www.krejbjerg.dk  eller på liste i 
forsamlingshuset senest torsdag, den 20. juni.
HUSK: dyrene skal være på pladsen senest op. 11.30.

Ponyridning
Fra kl. 12.00 til 13.00 vil der være mulighed for en tur på hesteryg.
                       

Tombola
Nu varer det ikke længe til byfesten og tombolaen er næsten klar. Der lægges 
nu de sidste hænder på opgaven, og vil du gerne støtte tombolaen, er du meget 
velkommen til at kontakte Louise og Kasper som samler ind i Krejbjerg.
Holdet bag tombolaen i år er: Karen Marie Jørgensen, Anette Støjbjerg,
Susanne Jensen, Elsebeth Albretsen, Margit Christiansen, Bente Rossen,  Inge 
Kristiansen, Louise Fisker og Kasper Olesen, Susanne og Mogens Rusbjerg, 
Bente Sørensen og Birgitte Eskildsen
Der er i alt 9 ruter fordelt i Skive, Rødding, Balling, Hem, Vejby, Lyby, Krejbjerg 
og omegn. Samt der skrives breve til mange forlystelsessteder. Hvilket har givet 
gratis biletter til Djurs- og Fårup sommerland, Jyllands Park Zoo, Hjerl Hede, 
Ree Park – Ebeltoft safari, Nordsøen Oceanarium samt Den gamle By.
Det er en stort opgave hvert år, at finde 300 gevinster, og det kan kun lade sig 
gøre, med den store skare af frivillige, som gerne vil give en hånd med.
Foreningen vil hermed gerne sige mange tak for den frivillige hjælp med 
tombolaen. Er der nogle som er interesseret i at hjælpe næste år, er I meget 
velkommen til at kontakte Margit Christiansen.
Så kom og prøv lykken og vind nogle af de fine gevinster.
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Hoppeborg
Stedet hvor de aktive og livlige børn kan springe og hoppe hele dagen helt gratis.

Skydetelt
Kom og vær med i skydekonkurrencen - både damer og herrer kan være med.
Jagtforeningen vil stå for dette arrangement.

Pilekast/dartspil
Skyd ballonerne ned med pile og det udløser gevinst.
Dartspil – hvem kan samle flest point sammen?

OK
Er på pladsen. Der kan tegnes nye benzinkort og som noget 
nyt kan der tegnes OK el abonnement.
OK støtter idrætsarbejdet i foreningen og afregner et 
ørebeløb for hvert tanket liter  benzin/diesel. Har man både 
kort og el abonnement giver det ekstra penge.

Pølsevognen
Er stillet op og der kan købes pølser, is, popcorn, chips, slushice og sodavand.
Fadøl kan købes på pladsen.

Kl. 13.15 Søren’s safari Show  
v/Søren Brynjolf
 
Aben Rango og hans lillebror Ludvig og tigeren 
Troels kommer og underholder, synger, spiller og 
laver numre.
Allertiders show for både små og store.
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Kl. 14.30 Bagekonkurrence og kaffe  
i forsamlingshuset
Bente Jeppesen, Rødding og Johnny Olsen, Krejbjerg er dommere.
Find bagegrejet frem og vær med i konkurrencen om hvem der bager de 3 bedste 
kager i byen. Alle kan være med M/K. Kun fantasien sætte grænser.
Tilmelding til Birgitte, 97563094, www.Krejbjerg.dk eller på listen i 
forsamlingshuset senest torsdag, den 20. juni.

Kl. 15.30 Forhindringsbane
Find en makker og deltag i stafet på forhindringsbanen.
Tilmelding på pladsen senest kl. 14.30.

Kl. 17.00 Festpladsen lukker

Kl. 19.00 Fest i teltet
Maden leveres fra Slagtermesterinden, Balling og menüen er buffet:
Koteletter i fad, Hvidløgsmarineret kyllingebryst, Bøf i folie
Flødekartofler, ½ krydderkartoffel, pastasalat, rissalat
3 blandede salater og brød
Dessert
Kaffe, the og småkager
Drikkevarer kan købes i teltet

Musik:  Mobildiskoteket Nine-Star v/Poul Ebbesen

Pris: 225,- kr. 

Bindende tilmelding til Birgitte, 97563094, www.krejbjerg.dk, på listen i 
forsamlingshuset senest søndag, den 16. juni.
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Søndag 23. juni  -   
Sct Hans aften
Kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle
 
Vi mødes ved forsamlingshuset og cykler til Nymølle Strand, hvor vi kan nyde 
den smukke natur.
Der vil være mulighed for at bage snobrød og der kan købes kaffe, the, brød, øl 
og sodavand. Pølsevognen er også åben.

Ca. kl. 20.30 Skt. Hans bål på standen
Venstre og byrådsmedlem Dorthe Dalsgård, Brodal vil holde båltalen.
                           
Vi håber at få en hyggelig aften   -   forhåbentligt i  tørvejr.
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Arrangementer 2013 

20/06 – 23/06 Byfest 

28/06 Grillaften på Torvet kl. 18

26/07 Grillaften på Torvet kl. 18

30/08 Grillaften på Torvet kl. 18

28/09 Høstfest

25/10 Fællesspisning

29/11 Julefællesspisning

01/12 Julelotteri


