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Fælles nyt fra foreninger i
Krejbjerg og omegn

Høstfest
Lørdag 30. september kl. 19.00
Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér
hele “besætningen”!

Menu
Hønsesalat m. flutes.
Buffet med grillet svinekam, glasseret skinke, to slags salat, flødeog krydderkartofler,
Isdessert.
Jens Jacobsen underholder under spisningen og spiller op til dans
bagefter.
Drikkevarer købes til fordelagtige priser.
Enestående menu og underholdning:

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!
Tilmelding senest tirsdag 26. september hos Søren 9756 3185 eller
Gerda 9756 3080, på liste i forsamlingshuset eller via
www.krejbjerg.dk
Jvf. bevillingsloven må egne drikkevarer ikke medbringes til festen.

Bjarnes “klumme”
I skrivende stund høres en brummen af høstmaskiner i baggrunden,
der minder os om at nu er sommeren ved at gå på hæld, og snart er
det efterår/vinter med det den del af året bringer med sig.
Sommeren, hvilken én? Ja man må da nok sige at vi har haft en rigtig én af slagsen, kun de der hader varmen kan med rette sige at
den har været træls. I foreningerne kunne vi glæde os over et rigtigt
godt vejr til årets byfest, det var som om at vejret blev bedre som
arrangementet gled frem, og kulminerede i formidabelt vejr om lørdagen, hvilket lagde ”bunden” til en rigtig god dag for de fremmødte.
Som læserne vil kunne bemærke er der i dette nummer af Krejbjerg
Nyt blevet plads til et par reklamer, det er meningen at vi fremover
vil sælge et par pladser for at kunne lave bladet i den kvalitet som
her.
Som vi skrev i sidste udgave er begge foreninger nu gået sammen så
der fremover udkommer i alt 6 blade om året.
I dette nummer er det værd at fremhæve alle de aktiviteter der foregår hen over efteråret, man skal da være meget negativ for at kunne
påstå at der slet ikke foregår noget ude i de små samfund længere,
når man læser listerne over disse.
Bjarne Støjberg
Formand for Krejbjerg
Borgerforening

“Vi hygger os!”
Glimt fra byfesten 2006
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Blandet sport
(Fodbold, Badminton og Volleyball):
Krejbjerg Undgoms- og Idrætsforening kalder til blandet sport i
Balling Hallen, hver onsdag fra kl. 20.00 – 21.30 med start fra onsdag d. 30/8-06. Mød op og bestem sporten – evt. fra gang til gang.
Du behøver ikke at tilmelde dig – men mød op og træn med – vi skal
nok få det sjovt!
Badminton i Balling Hallen hver onsdag fra kl. 19.00 – 20.00 og
blandet sport fra kl. 20.00 - 21.30.

Badminton
Så er vi klar igen nye som gamle.
Badminton start fredag d. 1. September 2006 i
Forsamlingshuset. Ledige tider om torsdagen fra kl.
17.00 – 19.00.
Henvendelse til Anne-Marie på tel. 9756 3020.

Chr. Mark Borgergade 10, Rødding - 7860 Spøttrup
Telefon: 9756 1110
mandag - fredag: 07.30-19.00 lørdag: 07.30-18.00 søndag: 07.30-12.00

Gymnastik
• Voksne Piger:
Sted:
Tid:
Leder:
• Parhold:
Sted:
Tid:
Leder:

Krejbjerg Forsamlingshus.
Tirsdage fra 19.15 – 21.15 –
Første gang 19/9-06.
Lone Mark Jensen

Krejbjerg Forsamlingshus.
Onsdage fra kl. 19.00 – 21.00 –
Første gang 20/9-06.
Mette Bach Stiesen
PS. Kan ikke tage flere med – der er venteliste.

• Leg, Rytme og Springhold (små):
Sted:
Krejbjerg Forsamlingshus.
Tid:
Onsdage fra kl. 16.15 – 17.00 –
Første gang 27/9-06 kl. 16.15 – 17.30
Leder:
Dorthe Kristensen
Hjælpetræner:
Camilla Kristensen
• Blandet Springhold (store):
Sted:
Krejbjerg Forsamlingshus.
Tid:
Onsdage fra kl. 17.00 – 18.30 –
Første gang 27/9-06 kl. 16.15 – 17.30
Leder:
Lona Rossen og Kaj Balling

Ang. Gymnastik:
Vi kan igen i år stille op med dygtige og erfarne trænere som vi kender. Herudover har vi været så heldige at lokke endnu en dygtig
mand til Krejbjerg, nemlig Kaj Balling. Han har gennem mange år
selv dyrket og trænet gymnastik – specielt spring. Han skal træne
sammen med Lona.
Som noget nyt vil der i år være fælles opstart for leg, rytme og springhold og blandet springhold. Trænerne vil efter første gang lave holdene.

Så piger og drenge vær friske og mød op onsdag d. 27/9-06 kl.
16.15 – 17.30 og vær med. Har du/I tid og lyst er der kaffe på kanden eller en sodavand efter træningen.

Dans
Krejbjerg Ungdoms- og Idrætsforening har
ved Danseskolen Meinert lavet et danseprogram for Krejbjergs borgere – unge som
gamle.
Vi byder dig derfor rigtig velkommen hos
Meinert Dans i Krejbjerg Forsamlingshus,
hvor vi glæder os til at præsentere dig for:

Lynkursus 1:
Dette grundkursus omfatter forskellige dansetyper som følger, samt
variationer i samme: Polka, Rheinländerpolka, Quickstep, Jive, Bugg
og Cha Cha Cha.
Meinert Dans kalder ovenstående danse for ”brugsdanse”, fordi de
er tilrettelagt på en måde, hvor man kan have det sjovt, når man
bruger dem – og uden at man skal være artist i forvejen.
Fakta om Lynkursus
Start:
Tidspunkt:
Varighed:
Pris:
Tilmelding:

1:
September 2006 i Krejbjerg Forsamlingshus.
Mandage fra kl. 20.45 – 22.00
Lynkursus 1 afvikles over 10 uger,
med 1 lektion pr. uge á ca. 70 min.
1.370,00 pr. par.
Bindende tilmelding til
Peder Brokholm på tel. 4074 1182.

For at danse-kurset skal blive til noget er det et krav at mindst 15
par tilmelder sig. Så mød op og vær med.

Besøg på Hancock Bryggeri
Krejbjerg Ungdomsforening har arrangeret en rundvisning på
Hancock bryggeri i Skive for 30 personer. På grund af MEGET stor
interesse for denne rundvisning, er tilmelding absolut nødvendig, og
dette kan ske ved henvendelse til Jens Peter på tel. 9756 3062
eller til Lars Rasmussen på tel. 9756 3333. Tilmelding efter ”først
til mølle” princippet.
Rundvisningen tager ca. en time, hvor vi følger øllets vej gennem
bryghus og tapperi. Herefter er der smagsprøver i den hyggelige kælder.
Rundvisningen finder sted onsdag d. 23. august fra kl. 19.30 til
21.00. Transport til Skive sker evt. med Balling taxa for 25 kr. pr.
person.

Hundetræning/lydighedstræning
Vi vil forsøge at få en hunde-lydighedstræning op at stå i foråret
2007. Sted for træningen vil være på plænen ved Forsamlingshuset.
For at vurdere om der er interesse for dette, og om det er noget vi
skal arbejde videre med, bedes du hurtigst muligt kontakte AnneMarie på tel. 9756 3020. Mere information i næste Krejbjerg Nyt.

Arrangementer
• Fredag 20. oktober:
• Tirsdag 7. november:

Fællesspisning
Generalforsamling Krejbjerg Borgerforening
Tænk over hvem du ønsker i bestyrelsen
• Søndag 3. december:
Julelotterispil
• Fredag 8. december:
Julefællesspisning
• Torsdag 28. december: Juletræsfest for børn og voksne

