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Byfesten 2010
Endnu engang er tiden inde til årets byfest, vi har igen i år bestræbt
os på at lave et så bredt aktivitetsniveau som muligt, aktiviteter som
tilgodeser alle aldre og køn på en eller anden måde.
Det vi mangler er bare at vejret, som i de foregående år, vil være
med os og ikke mindst at I alle bakker op om arrangementerne, det
er med til at sikre fortsat aktivitet i disse tider, hvor der snakkes
meget om udkanter og forfald.
Ved at vise omverdenen at vi står sammen om sådanne arrangementer er vi i høj grad med til at ”sælge” byen til nye tilflyttere.
Et arrangement af denne størrelse, kræver et stort forarbejde, et
arbejde vi i bestyrelsen ikke er i stand til at udføre alene, derfor
hører vi gerne fra de som vil give en hånd med.
Første gang er på søndag, hvor vi starter ved forsamlingshuset kl.
11.30. Vi skal til Spøttrup for at hente teltet, og vi skal have stillet
boder op ved forsamlingshuset.
Senere er det fredag 18. juni hvor al forarbejdet til festen skal laves
og ikke mindst oprydning 20. juni.
Der er ingen pligter, kun opgaver for dem som kan afse tid til lidt
fysisk arbejde m.m.
Er du interesseret, så giv os et ring eller duk op ved forsamlingshuset, vi sørger for smørelse til ganen m.m.
Vel mødt til Byfesten 2010.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Rundboldturnering
Torsdag 17. juni kl. 19.00
Rundboldturnering med 4 vejhold, i alt 4 kampe.
Holdene er som følger:
1: Ginnerupvej.
2: Lykken, Granly, Humlegårdvej, Heden.
3: Buksager, Jens Vævers Vej, Næsbækvej
4: Åbakken, Norvej, Andrupvej.(sidste års vindere).
Der ligger meget tradition bag dette arrangement og hvert år møder
mandskaberne op fra de enkelte veje og forsøger at redde vejens
ære, sidste års vindere skulle jo nødigt løbe med sejren igen i år.
Derfor er der alt mulig grund til at snakke med de andre på vejen og
få sammensat så stærkt et hold som muligt til denne dyst.
Der er ingen tilmelding til dette arrangement, så kom bare i god tid
og tag hele familien med.
Se i øvrigt rundboldreglerne på www.krejbjerg.dk

Sponsoraftale med OK og Dagli
Brugsen Balling
Som skrevet i maj udgaven har vi indgået en sponsoraftale med OK
og Dagli Brugsen i Balling. Denne aftale er udformet således at alle
som har et OK kort der er vedhæftet vores aftale er med til at støtte
idrætsarbejdet i foreningen, da OK afregner et øre-beløb for hver
tanket liter på standerne i Balling.
Lørdag 19. juni vil OK derfor være at finde på pladsen, og det eneste du skal gøre er at medbringe dit OK kort så vi kan få dette kodet
til Krejbjerg Borger & Idrætsforening.
Har du endnu ikke et OK kort, er der ligeledes mulighed for at
oprette et på dagen.
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Børnedyrskue
Det er med stor glæde at vi endnu engang kan meddele at Mollerup
Mølle igen i år er sponsor for Børnedyrskuet 2010.
Mollerup Mølle er en af de få ”lokale” selvstændige foderstoffirmaer
som både betjener moderne landbrug og hobbyfolket.
Hartvig og Las vil igen i år udfolde deres kompetence som de hårde,
men retfærdige dommere.
Tilmelding til årets børnedyrskue er
gratis og skal ske til Louise på tlf.
96 56 06 16 eller på sedlen som
er ophængt på pladsen torsdag
aften

Besøg af fiskerikontrollen
Vi får i år besøg af ”søens folk” i overført betydning. Folk fra fiskerikontrollen i Nykøbing er på pladsen og vil fortælle om deres arbejde
og fremvise materiellet til opsporing af evt. ulovligt fiskeri.
Derudover besvarer de også spørgsmål vedr. lovstof m.m.
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Byfestprogram 2010
17. juni
18.30

Rundboldturnering med 4 vejhold, i alt 4 kampe.
Holdene er som følger:
1: Ginnerupvej.
2: Lykken, Granly, Humlegårdvej, Heden.
3: Buksager, Jens Vævers Vej, Næsbækvej.
4: Åbakken, Norvej, Andrupvej. (sidste års vindere)

Ca. 20.30
Sangaften i teltet med Jens Jacobsen og sognepræst
Susanne Troelsgaard.
Der serveres gratis kaffe med brød. En aften forbeholdt
hygge og samvær.

19. juni
07.30

Flagalléen opsættes.
Eigil og Reinholdt klæder byen på til
fest.
Har du en flagstang i haven, så hejs
flaget og vær med til at gøre byen flot.

11.00

Optog som starter ved ”mejeriet”.
Traditionen tro mødes vi ved det gamle mejeri, og starter
optog mod festpladsen med pyntede barnevogne, heste
m.m.

11.30

Festpladsen åbner.
Børnedyrskue ved forsamlingshuset, heksebygger konkurrencen starter, flødebollemaskine, skydetelt, bagekonkurence, stort kaffebord i forsamlingshuset, hoppeborg, trillebøre
ringridning. Vi får besøg af 2 mand fra fiskerikontrollen.
Sømbræt og pølsevogn findes som sædvanlig. OK er på
pladsen med deres campingvogn.
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17.00

Festpladsen lukker.

18.00

Dørene åbnes til aftenarrangementet.

19.00

Fællesspisning i teltet.
Menú:
Koteletter i fad, med løse ris, kartofler, salat og brød.
Sommerdessert ála Gitte Jørgensen med flødeskum
Kaffe, the og småkager

21.00

Kæmpe bal med KANDIS.
Udenfor er der sømbræt og
i lighed med sidste år er denne
oplyst.

Ca. 24.00
Pølsevognen åbner.

23. juni - Skt. Hans aften
18.30

Cykeltur til Nymølle strand.
Vi starter ved forsamlingshuset
og samler op på vejen til
Nymølle.
Snobrødsbagning, pølsevogn m.m.

20.30

Stort Skt. Hans bål på stranden.
Tidligere borgmester og nuværende regionsmedlem Egon
Pleidrup Poulsen holder båltalen.
Samvær og hygge i forhåbentligt godt vejr.

Ret til ændringer forbeholdes!
Hovedsponsor for

Midsommerfesten 2010
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Heksebygger konkurrence
Traditionelt bygges årets heks af de konfirmander der er i byen, men
da antallet af konfirmander i 2010 er på 2 kunne dette blive en
uoverskuelig opgave.
Derfor vil vi i år forsøge at få alle byens børn og barnlige sjæle til at
medvirke til at fremtrylle årets heks eller hekse. Derefter kan publikum stemme om hvilken heks de synes er årets flotteste.
Vi sørger for remedier og værktøj, og har du en gammel kjole eller
andet som kunne bruges er du meget velkommen til at medbringe
dette.
Konkurrencen starter ved middagstid og vi kårer heksen lige inden
pladsen lukker, således alle kan deltage i de andre aktiviteter også.

Billetter til Midsommerfesten 2010
Der er nu under 14 dage til festen løber af staben, i den forbindelse
skal det bemærkes at vi på søndag skal flytte teltet fra Rødding til
Krejbjerg og som følge deraf også bestemme hvor stort teltet skal
være.
På nuværende tidspunkt er der mange her fra byen som ikke har
bestilt eller købt billet. Er du en af dem og går du med en forvisning
om at du skal til festen, hører vi gerne fra dig snarrest så vi kan få
sat endeligt antal på og derefter få teltet i en passende størrelse.
Kommer du forbi på søndag er der mulighed for at købe billetter i
forsamlingshuset.
Du kan nå det endnu! Billetter til
Midsommerfesten 2010 kan bestilles på www.krejbjerg.dk eller på tlf.
97 56 31 45
Få fat i dine venner/familiemedlemmer og deltag i årets danseparty.
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OK Trillebøre Ringridning
En konkurrence som stiller krav til samarbejde og kondi og som kun
har et formål nemlig at vinde…
Hvem fanger den sidste ring og har retten til at kalde sig ”Kongen
af Krejbjerg.”
Flotte præmier fra OK og Dagli Brugsen Balling.
Tilmelding på pladsen senest kl. 13.00.
Regler:
• Et hold består af 2 personer.
• Én person sidder med lansen i trillebøren, den anden driver trillebøren.
• Trillebøren skal drives i løbehastighed mellem de markerede linjer.
• Hånden skal være bag den sorte ring på lansen.
• Hvis trillebøren vælter, er man ude af konkurrencen.
• Man kører det antal omgange hvor der stadig er mere end
et hold der fanger ringen.
• Det sidste hold der fanger ringen er vindere.
• I tilfælde af tvivl er dommerens ord ”lov”.

Bagekonkurence

-

Igen i år er Valmuen i Balling sponsor for bagekonkurrencen. Peter
Neumann og Johnny Olsen er klar til en ny omgang kagespisning.
Find din yndlingsopskrift, kræs for detaljerne og deltag i konkurrencen om de flotte præmier fra Valmuen.
Kagerne skal være afleveret senest kl. 12.00.
Tilmelding til Louise på tlf. 96 56 06 16
eller på listen torsdag aften.
Efter bagekonkurrencen er der stort kaffebord i forsamlingshuset.
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Onsdag 23. juni - Skt. Hans aften
Som vi har for vane i Krejbjerg, skal cyklerne luftes Skt. Hans aften. Der er start fra
Forsamlingshuset kl. 18.30, hvor alle
møder med nypudsede stel og fyldte dæk.
Undervejs er der naturligvis mulighed for
at tilslutte sig det hastigt voksende cykelløb gennem naturen.
Vel ankommet til stranden er der mulighed
for at bage snobrød til pølsen der kan
købes i den opstillede pølsevogn.
Kl. 20.30 er der stort Skt. Hans bål. I år
er båltaleren tidligere bogmester på Mors,
Egon Pleidrup Poulsen, nuværende medlem af regionsrådet i Region
Nordjylland.
Vi håber på hygge og godt samvær, i det gode vejr, som vi helt klart
forventer der vil være den aften.
Husk cykelhjelm og lygter til hjemturen.

Vi ses til

Midsommerfesten 2010
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