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Fælles nyt fra foreninger i
Krejbjerg og omegn

Bogudsalg fra det nedlagte bibliotek
I efteråret 2007 fik vi som bekendt overdraget
”resterne” af det nu nedlagte Krejbjerg bibliotek. Efter grundige overvejelser og en
debat på generalforsamlingen i november
hvor et stort flertal sagde god for at
afhænde bøgerne, er det hermed bestemt
at bøgerne realiseres på den måde at alle i
Krejbjerg får mulighed for at købe de bøger
som måtte have netop deres interesse.
Krejbjerg Borger & Idrætsforening har haft hjælp til at frasortere
de bøger som har relevans til området og som derfor ikke kommer til salg, resten sælges på bogudsalg i forsamlingshuset.
Lørdag 18. april og søndag 19. april kl. 13-16.
Bøgerne sælges efter ”først til mølle princippet” og der kan ikke
reserveres.
Krejbjerg Forsamlingshus, 18. & 19. april 2009, kl. 13 - 16.
Vi har kaffe på kanden!
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Ferielejlighed udlejes

Åbakkens Gårdbutik
Åbakken 40
Krejbjerg
7860 Spøttrup

~2 ~

Fællesspisning
Der er fællesspisning i forsamlingshuset den
24. april 2009 kl. 19.
Aftenens menu er
Hamburgerryg med kartofler og grøntsager og sovs.
Kaffe og småkager.
Pris:
Voksen - kr. 50,Børn - kr. 25,Tilmelding senest 21. april 2009, til Kirsten Madsen, 97 56 30
62, på liste i forsamlingshuset, eller via www.krejbjerg.dk

Formandens klumme
Nu er de første 3 måneder gået det nye år. Vi er godt i gang
med at forberede byfesten, men inden da er der bogudsalg og
fællesspisning der skal overståes først.
I januar havde vi fællesspisning den 23. Der var 104 spisende
personer og det var en hyggelig aften.
Den 22. februar var der fastelavnsfest for børn, hvor vi havde
fået Per Madsen som DJ. Der var mange børn og voksne, og vi
havde en god dag.
Den 28. februar var der badmintonstævne med 8 damer og 8
mænd som deltagere. Der blev spillet mange gode kampe inden
vinderne blev fundet. Om aftenen havde jeg lavet bøf med bløde
løg og dessert og der var 16 som spiste.
15. marts var der gymnastikopvisning i Balling Hallen, hvor vi
havde 3 lokale hold + Bjergsnæs Efterskole på besøg. Hele 344
betalende kom og så opvisningen. Det var virkelig flot. En stor
tak til lederne og frivillige for en flot indsats. Også en stor tak
til alle dem som har hjulpet til ved arrangementerne som er
afholdt.
Så nu kan vi roligt sige at alle vinteraktiviteterne er overstået og
forude venter sommerlegene.
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KBIF

Balling el A/S
97 56 42 44

BAMSES VENNER

Jørgen .......... 20 28 96 80
Henrik ........... 20 28 96 79
Søren ............ 20 28 96 78

Tlf. 97 56 30 04 • Fax 97 56 30 70

Rybjergvej 29, Roslev / Ginnerupvej 25, Krejbjerg
Tlf. 40 41 57 18 / 40 41 87 18

SØHOLM
TRÆPILLER

Midsommerfesten 2009

præsenterer

Krejbjerg Borger & Idrætsforening

Hovedsponsor:

Holstebrovej 80 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 38 22 · Fax 97 51 13 99
www.danbomobler-skive.dk · e-mail: post@danbomobler-skive.dk

Andrupvej 20, Oddense . 7860 Spøttrup

. Totalentreprise.

arbejde.

. Ny-, om- og tilbygning.
. Støbe og belægnings-

og ﬂiser.

. Badeværelser, klinker

2721 1404 . 2728 1404

Åbakken 26 - Krejbjerg
7860 Spøttrup
SE 27 98 30 30 - Tlf./fax 97 56 32 32
Biltlf. 40 34 60 26

Rossen & Sønner ApS

Vognmand

foto
altien.dk

vikanalt.dk
massage

skive

Holstebrovej 80 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 38 22 · Fax 97 51 13 99
www.danbomobler-skive.dk · e-mail: post@danbomobler-skive.dk

www.krejbjerg.dk

Telefon: 97 56 31 45
Mobil: 22 61 31 45
Mail: bjarnestoejberg@mail.dk

BJARNE STØJBERG

Montagefirmaet

Rødding afdeling

Samt www.krejbjerg.dk og tlf. 97 56 31 45

LYKKENTOFT
FODER OG
RIDEUDSTYR

Et arrangement i samarbejde med de
erhvervsdrivende i Krejbjerg og omegn

Tlf. 97 56 31 42

Lykken 10, Krejbjerg

LYKKENTOFT
FODER OG
RIDEUDSTYR

Balling el A/S

Billetpris inkl. spisning: 225,Billetsalg hos

Lørdag 20. juni 2009, kl. 19.00
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Krejbjerg Borger & Idrætsforening
præsenterer

Byfesten 2009

Midsommerfesten 2009

Som bekendt er forberedelserne til årets fest i Krejbjerg i fuld gang, og
vi vil hermed gerne bekendtgøre hovedpunkterne i hele arrangementet.
Torsdag 18. juni er der, i lighed med tidligere år, rundboldstævne på
sportspladsen i Krejbjerg. Vi danner som sædvanligt 4 vejhold som
dyster mod hinanden over i alt 4 kampe.
Dette er en rigtig traditionel familieaften hvor man som ny i Krejbjerg
har mulighed for at komme til at kende en masse mennesker.
Efter rundboldturneringen vil der være arrangement i teltet, omfanget
af dette bekendtgøres i næste udgave af Krejbjerg Nyt.

Lørdag 20. juni starter vi allerede kl. 11 hvor der vil være optog gennem byen med flot pyntede cykler og evt. heste. Der vil i løbet af eftermiddagen være forskellige arrangementer på sportspladsen, f.eks.: stor
tombola, fiskedam, skydetelt, bagekonkurence, hoppeborg for børn og
barnlige sjæle, trillebøre ringridning, sømbrædt og ikke at forglemme
”børnedyrskue”.
Netop børnedyrskue har i de seneste år lidt af faldene tilslutning, derfor er her en opfordring til jer som har børn under 15 år og husdyr af
den ene eller anden art, til at forsøge at hæve antallet af udstillede
dyr, giv dit barn mulighed for at vise sit kæledyr frem og få en flot
præmie med hjem for veludført pasning. Så vil vi lægge os i selerne for
at skaffe endnu flottere præmier til børnene.
Årets hovedarrangement er Midsommerfesten 2009, som starter kl. 19
i det store telt, og som bekendt har Bamses Venner på programmet.
Billetsalget til dette arrangement er for
længst gået i gang og pr. 1/4 har vi
åbnet op for salgssteder i følgende
butikker: Spar Salling Rødding, Balling
El, Lykkentoft Foder og Danbo Møbler i
Skive.
Har du endnu ikke fået billet er der
ligeledes mulighed for at bestille på
www.krejbjerg.dk eller hos undertegnede på tlf. 97 56 31 45.
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Tirsdag 23. juni forsøger vi så at fuldføre planen fra 2008 med en
cykeltur til Nymølle, hvor der ligeledes vil være stort skt. Hans bål med
en kendt taler, pølsevogn, snobrøds bagning for de små og meget
mere.
Det endelige program vil være på gaden i begyndelsen af maj måned,
men sæt kryds i kalenderen allerede nu ved ugen hvor Krejbjerg fester.
Med varme forårs hilsner
Bjarne Støjberg
festansvarlig

PS: Har du lyst til at hjælpe med alt det praktiske i byfestugen,
så ring til Kirsten Madsen, tlf. 97 56 30 62.

Sommeraktiviteter
Hver mandag og onsdag i sommerperioden er der “kom-og-værmed” aktiviteter.
Vi starter ved forsamlingshuset kl. 19.
Første gang er mandag 4. maj.
Vi arrangerer løbeture, cykelture og stavgang.
Derudover er der hver torsdag fodbold.
Vi starter kl. 19.

3 mænd søges
Håndbold serie 3 søger flere spillere til holdet.
Vi mangler pt. 3 mænd der gerne vil med ud og spille kamp.
Træning er ikke noget vi dyrker - kun kamp
Meld dig til Mogens Rusbjerg, 97 56 31 29 / 24 63 62 70
ellers er vi desværre nødt til at nedlægge holdet.
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