Krejbjerg Nyt
Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn

November 2010
www.krejbjerg.dk

Julefællesspisning:
Fredag 3. december kl. 19.00
Nu er der ikke længe til…
Dermed nærmer sig tiden også til et af årets største arrangementer i Krejbjerg. På baggrund af en enorm opbakning har denne
aften før opnået mere end 200 besøgende.
Endnu engang vil vi forsøge at starte julestemningen op med den
traditionsrige menu.
s

Forret:
Flæskesteg med rødkål, hvide og franske kartofler og brun
sovs.

s

Dessert:
Ris a la mande med kirsebærsauce og mandelgaver.

s

Til kaffen har Anna Kallestrup endnu engang lovet at koge
sine gode klejner.

I løbet af aftenen vil vore Luciapiger synge.
Entré voksne 50,- børn 25,Vin, øl og vand kan købes til de sædvanlige priser.
Husk tilmelding til BS på tlf.97 56 31 45, på listen i forsamlingshuset eller på www.krejbjerg.dk senest 1. december.

KBIF

Formandens klumme

Endnu engang nærmer vi os årets korteste dag, et vidnesbyrd om at
julen står for døren, og at året går mod sin afslutning.
Dette giver også anledning til at se tilbage på året der er gået, her
tænker jeg ikke mindst på de aktiviteter året har budt på i Krejbjerg
Borger & Idrætsforening.
Endnu engang kan jeg
glæde mig over den store
opbakning vi har til de
forskellige arrangementer, en opbakning man
skal være ydmyg overfor,
især med den viden at
alle får mere og mere om
ørene og derfor ikke kan
deltage i alle tilbuddene.
I dette nummer reklamerer vi for årets sidste arrangementer, men
dette er ikke det eneste der vil ske inden jul.
Vi har nu endelig afgjort valg og placering af den vandkunst som
fremover vil pryde indgangen ved forsamlingshuset og ifølge aftale
med Allan Karlsen vil dette projekt være afsluttet inden frosten går i
jorden og vi vil løfte sløret ved
fællesspisningen 3. december.
Herfra skal lyde et ”vel mødt”
til årets sidste arrangementer
samt en
glædelig jul med tak for året
der er gået.
Bjarne Støjberg
Formand
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tid til årets

julekort
Fotografering til årets
julekort foregår i år på
Spøttrup Borg.
Det er ved julemarkedet på
Borgen
søndag 5. december
kl. 10 - 16.
Ingen tidsbestilling - blot mød op.
Masser af andre handlende og god
julestemning på den gamle borg.
10 stk. julekort inkl. kuvert - kr. 250,Ekstra kort kan købes.
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Julelotteri:
Søndag 5.december kl.14.00
Traditionen tro afholdes der julelotteri i Krejbjerg Forsamlingshus i
december måned. Som omtalt i sidste nummer har vi igen i år lavet
en flot sponsoraftale med Danbo Møbler i Skive og kan således
udlove præmier for over 6000 kroner.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Pladepris 10,Der ud over kan købes amerikansk lotteri,
jackpot og Krejbjerg spil.
I pausen sælges øl, vand, kaffe,
te, gløg og æbleskiver.
Holstebrovej 80 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 38 22 · Fax 97 51 13 99
www.danbomobler-skive.dk · e-mail: post@danbomobler-skive.dk

Lucia optog
Så øver vi!
Foreløbig er vi 11 børn i alderen 5 - 14 år. Hvis du gerne vil være
med, kan du nå det endnu. Mød op på søndag kl. 10 i forsamlingshuset.
Har du spørgsmål så ring:
2993 4320.
Sofie Munkholm
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Lykkentoft
Foder og Rideudstyr
Lykken 10, Krejbjerg
6S¡WWUXS
Tlf.: 97 56 31 42
E-mail: lykkentoft@hotmail.com
Hjemmeside: www.lykkentoft.dk
Åbningstider:
Mandag - fredag klokken 15.00 - 18.00
Lørdag klokken 10.00 - 14.00
Søn- og helligdage: Lukket
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Børnenes juletræ:
Mandag 27. december kl. 19.00
Vi flytter det store juletræ indenfor og traditionen tro synger vi
julesange og salmer til rytmer fra Jens Jacobsen.
Herefter kommer julemanden med gaver til børnene, og aftenen byder på mere underholdning i form af sanglege og dans.
Der serveres gløgg, æbleskiver, kaffe/te og hjemmebag.
Pris pr. person 35,Vin, øl og vand kan købes
Husk tilmelding til BS på tlf.97 56 31 45, på listen i forsamlingshuset eller på www.krejbjerg.dk senest 26. december.

Generalforsamling:
Tirsdag 11. januar 2011 kl. 19.30
Det kan synes som meget langt ud i fremtiden, men pludselig er vi
der.
Grunden til at datoen allerede nævnes nu, er at vi i bestyrelsen er
bevidste om at det kræver grundig forarbejde at få alle pladser besat
ved generalforsamlingen.
Går du rundt med et billede af dig selv i en fremtidig bestyrelse,
eller kender du nogle som kunne være interesseret i at give lidt af
deres fritid til foreningsarbejde i de næste 2 år, vil vi meget gerne
høre fra dig.
Da bestyrelsesarbejde både bygger på erfaring og nytænkning, er det
vigtigt med en så bred sammensætning som muligt. Denne henvendelse er derfor tiltænkt både unge og ældre og nye såvel som gamle
Krejbjerg borgere.
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Vinteraktiviteter
I sidste udgave skrev vi om opstart af de forskellige vinteraktiviteter
og vi vil gøre opmærksom på at der stadig er ledige badmintontider i
forsamlingshuset og ligeledes i Balling Hallen onsdage fra 19.30 –
21.00.
Ring til Conny på tlf. 40 80 66 55/97 56 30 45 hvis du ønsker en
bane.
Desværre har vi måttet nedlægge gymnastik for voksne piger med
Lone M. Jensen pga. for ringe tilslutning.
Håndbold serie 4 herre: igen i år er det lykkedes at stable et hold på
benene, dog søger vi stadig emner til at styrke holdet i forbindelse
med afbud, skader m.m.
Er du interesseret kan du ringe til Vigan som er holdleder på tlf. 97
56 30 50, eller Frank Kristensen (spillende træner) på tlf. 27 28
14 04.
På billedet kan man se holdets nye spillertøj, (farverne
har holdet selv stået for)….
Vil du være med til at
bakke holdet op ved kampene, kan du se kamptiderne for resten af året herunder.
Søn
Fre
Søn
Søn
Lør

14-11-2010
19-11-2010
28-11-2010
05-12-2010
11-12-2010

14.00
18.00
13.00
17.00
14.45

Krejbjerg UIF -Team Spøttrup 5
Sundsøre Håndbold 2-Krejbjerg UIF
Krejbjerg UIF -Hem-Hindb.-Dølby IF 3
Oddense-Otting U&GF 3 - Krejbjerg UIF
Krejbjerg UIF - Hem-Hindb.-Dølby IF 2
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Balling Hallen
Sundsøre Hallen,Breum
Balling Hallen
Oddense Hallen
Balling Hallen

Arrangementer 2011
(bemærk ændringer)*
11/01*
28/01*
06/03
13/03
26/03
29/04
07/05
16/06 – 23/06
24/09
28/10
02/12
03/12
27/12

Tank billig
Tank billigt
og støt og støt
Krejbjerg
Krejbjerg
Borger &
Borger &
Idrætsfor
Idrætsforening
Generalforsamling

Fællesspisning
Fastelavnsfest

Gymnastikopvisning i Balling Hallen
Badminton stævne
Fællesspisning

Fælles oprydningsdag

Byfest uge 2011
Høstfest

Tank billigt
og støt
Du kan støtte Krejbjerg Borger & Idrætsforening, hver gang du tanker. Det
Julefællesspisning
eneste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsorKrejbjerg
aftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket
500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo
flereJulelotteri
penge giver OK, uden det koster ekstraBorger
for dig.
&
Kontakt klubben og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer
Børnenes
juletræ
i gang
med at tanke pengeIdrætsforening
til dem.
Fællesspisning

Du kan støtte Krejbjerg Borger & Idrætsforening, hve
eneste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der e
aftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker h
500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbelø
flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig.

Kontakt klubben og hør, hvordan d
i gang med at tanke penge til dem

Du kan støtte Krejbjerg Borger & Idrætsforening, hver gang du tanker. Det
eneste, du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket
500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du tanker, jo
flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig.

Balling

Kontakt klubben og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer
i gang med at tanke penge til dem.

Balling
www.krejbjerg.dk
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Balling

