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Fælles nyt fra foreninger i
Krejbjerg og omegn

Fællesspisning
Fællesspisning fredag den 23. oktober kl 19:00
I forsamlingshuset
MENU:
Karbonader med kartofler, grøntsager og brun sovs.
Is med jordbærsovs.
Kaffe med småkager.
Tilmelding senest tirsdag den 20. oktober.
På liste i forsamlingshuset.
Til Kirsten på tlf. 97 56 30 62
eller via www.krejbjerg.dk
Maden laver Conny, 2x Bente og Kirsten.
Traditionen tro vil der være Amerikansk lotteri i løbet af aftenen.
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Så er det tid til fotografering til

JULEKORT
Fotografering til
julekort foreg r
i weekenderne:

rets

7. & 8. november
14. & 15. november
Ring og aftal tid.

Fotografering og 10 stk
julekort m. kuvert:

kr. 275,›

V lg mellem traditionel juledekoration
(7. › 8. nov.)
eller en flot juledekoration lavet af
Valmuen, Balling. (14. › 15. nov.)

Fotograf Brian Amtoft
N sb kvej 2, 7860 Spłttrup
Tlf. 97 56 46 90 / 40 56 06 90
www.altien.dk

Blomster Inspiration
Inspiration
Kreativ
Kreativ Nytænkende

Posthusv
Posthusvej
ej 2A, Balling
Balling,, 7860 Spøttr
Spøttrup
up

Tlf
Tlf.. 97 56 08 16

Ja, nu er efteråret kommet, og
alle indendørs aktiviteter er
godt i gang.
Høsten er vel overstået, og blev
afsluttet med en kanon
høstfest.
Der var 65 personer til en 3
retters menu fra Balling
slagter.
Musikken "POPCORN" stod 2
unge mænd for, og præst
Susanne Troelsgaard stod for
høsttalen.
Aftenen var utrolig hyggelig,
maden knaldgod, og musikken super. En rigtig god
aften.
Biblioteket er blevet tømt og
rengjort, så vi håber at få den
møbleret i den nærmeste
fremtid, så det kan blive
brugt.
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Aktiviteter i Krejbjerg Kirke
• Søndag 25. oktober er der busk-gudstjeneste i Krejbjerg Kirke
kl. 10.15 BUSK står for børn-unge-sogn-kirke.
Balling spejderne vil være en aktiv del af gudstjenesten. Efter
gudstjenesten vil menighedsrådet være vært med kaffe og småkager.
HUSK man kan altid komme med kirkebilen, Roslev Taxa 97 57
14 14 - bestil helst dagen før. Det er en service I bare skal bruge
lige så tit I har brug for det, det er for jeres skyld der findes en
kirkebil.

-4Krejbjerg Nyt - Oktober 2009

-5Krejbjerg Nyt - Oktober 2009

Andre aktiviteter
Fra kommunen har vi modtaget godkendelse af projekterne med
vandsten og hoppepude. Arbejdet med vandsten håber vi kan
igangsættes inden for 4-5 uger.
Hoppepuden bliver først etableret til foråret.
Arbejdet med maling og udskiftning af gardiner er afsluttet.
Ellers ser listen over arrangementer for resten af året således ud.
23. okt - Fællesspisning
4. dec. - Julefællesspisning
6. dec. - Julelotteri
27. dec. - Børnenes juletræ
Vedr. forslag til kommuneplan for perioden 2010-2020 deltog jeg
i en kort gennemgang den 17. september.
Mødet fandt sted på Ramsing Skole,hvor Alex Lind gav en orientering om hvilke tanker kommunen har for udviklingen i Krejbjerg
og øvrige byer i Vestsalling.
Planen ligger til gennemsyn på :
Teknisk forvaltning Kirke Alle 1, Ramsing
Skive Bibliotek Østergade 25, Skive
Borgerservice Torvegade 10, Skive
Svend Horup
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JULEØl smagning
Kom og få en rigtig hyggelig aften.
Åbakken’s gårdbutik inviterer til juleølsmagning

fredag d. 6. november kl. 19.00.

Juleøl præsenteres af Poul Erik fra Kloster Bryggeri.
Han har arbejdet med øl siden 1973.
Der vil blive serveret lækre håndmadder
og spændende øl.
Pris 175,- kr. pr. deltager.

Tilmelding på tlf.:
86 10 60 15 eller
29 21 03 15

Åbakken 40, Krejbjerg

Flagallé
Holdes der fest i Krejbjerg, så giv begivenheden en festlig start,
og lad gæsterne møde en flagsmykket by.
Pris: kr. 400,Der etableres flagallé på Buksager, Ginnerupvej og Åbakken.
Ring til Eigil Knudsen, 97 56 31 17, eller Reinholdt Kallestrup,
97 56 30 88 senest 14 dage forinden.
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