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Fælles nyt fra foreninger i
Krejbjerg og omegn

Siden sidst
Efter et par hektiske uger i forbindelse med sommerfesten, har vi
i bestyrelsen slappet lidt af med sommerferie, feriebørn osv.
Men nu er vi klar til at tage fat på sensommerens og efterårets aktiviteter og først gælder det

Høstfest
Lørdag 26. september kl. 19.00 i Krejbjerg
Forsamlingshus.
Musikken leveres af Popcorn.
Menu:
Forret:

Kyllingestykker på salatbund med ananas, ferskner
og peber på, hertil brød.
Hovedretter: Appelsinmarineret svineculotter, m. kartoffelsalat.
Grillet barbequemarineret nakkefilét, hertil
flødekartofler.
Barbeque kyllingbryst m. halve krydderkartofter.
3 blandede salater og brød.
Dessert:
Is m. makron og chokoladestykker.
Kaffe og småkager.
Kuvertpris: 175,- kr. Tilmelding senest 22. september 2009 til
Kirsten Madsen, 97 56 30 62, på seddel i forsamlingshuset, eller
via www.krejbjerg.dk.
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-2Krejbjerg Nyt - September 2009

Badmintonsæsonen starter
Så er det igen tid til at finde badmintonketsjeren frem.
Tider i Krejbjerg:
Torsdage kl. 16.00 - 22.00
Tider i Balling Hallen:
Onsdage kl. 19.00 - 20.30 på op til 5 baner.
Tilmelding hos Helge Zetterqvist, tlf. 97 56 34 35.
Start 1. september.
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Aktiviteter i Krejbjerg Kirke
• Gudstjeneste søndag 6. september kl 19.30 “salmevalgsgudstjeneste”, det er en gudstjeneste hvor menigheden kan komme
med forslag til salmerne der kan synges i forbindelse med
gudstjenesten.
Efter gudstjenesten vil der være kaffe/småkager i våbenhuset,
håber der kommer mange forslag til nogle smukke salmer vi
kan synge.
• Gudstjeneste søndag 13. september kl. 9.00.
• Søndag 27. september er der høstgudstjeneste i Krejbjerg
Kirke kl. 19.00. Der vil være et lokalt kor med under gudstjenesten, derefter er der hyggeligt samvær med kaffe og brød i
forsamlingshuset, hvor koret synger sammen med os.
• 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.
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Gymnastik i Krejbjerg
Start 22. september 2009.
Rytme- springpiger - fra 8 år.
Tirsdage kl. 16.30 - 18.00
Leder: Lona Rossen
Voksne piger
Tirsdage kl. 19.15 - 21.15
Leder: Lone Jensen
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Andre aktiviteter
Af andre aktiviteter, som der arbejdes med kan nævnes:
Afklaring af hvilket firma, der skal udføre arbejdet med anlæg af
springvand ved forsamlingshuset.
Udskiftning af de sidste gamle legeredskaber.
På lidt længere sigt (forår 2010) håber vi på at kunne udvide
yderligere på legepladsen med en hoppepude.
Indenfor murene forventer vi at få udskiftet gardinerne, samt
malet i nogle af lokalerne.
Også i det tidligere bibliotek vil der ske ændringer.
Endvidere skal vi have malet Jens Væver museet udvendigt.
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Vi servicerer dansk landbrug
Aut. Valtra forhandler og serviceværksted
Forhandling af
Thaler minilæsser,
Lely græsmaskiner,
BvL produkter,
Besson jordbehandling,
Murray plæneklipper,
Echo motorsav og buskrydder,
Alto højtryksrenser og støvsuger,
Reno højtryksrenser
og kompressor.
alle Grene produkter.
Vi har landbrugsbutik med stort udvalg
af SIKU og Bruder legetøj
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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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