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Julefællesspisning
Der afholdes julefællesspisning i forsamlingshuset
fredag, den 30. november kl. 18.30.
Menü:
t Flæskesteg med brune og hvide kartofler, sovs, rødkål og
andet tilbehør.
t Ris a la mande med kirsebærsovs og mandelgaver.
t Kaffe, the og småkager og amerikansk lotteri.
t Øl, vin og sodavand kan købes.
Entre:
Voksne 50,- kr.
Børn 25,- kr.

t
t

Tilmelding til Birgitte Christensen, tlf. 9756 3094, www.krejbjerg.dk
eller på listen i forsamlingshuset senest onsdag, den 28. november.

Lucia optog
Sofie Munkholm vil igen i år stå for Lucia optoget.
Vi håber der vil møde mange børn op og være med i koret, som jo så skal
gå Lucia og synge sange til vores fællesspisning fredag, den 30. november.
Der øves på følgende dato’er:
Søndag, 11. november kl. 9, hos Sofie - Næsbækvej 2
Fredag, 23. november om eftermiddagen, hos Sofie
Fredag, 30. november - generalprøve, og fællesspisning.

JALOUSIRISTE
Alle faconer, dimensioner, materialer og farver – du bestemmer.
Vi leverer den rigtige løsning til den rigtige pris!

• Jalousiriste/facaderiste
(indtags- eller afkastrist).
Kan også anvendes som afskærmning af tekniske installationer på tag eller i facader, hvor det
visuelle udtryk i risteværket kan varieres.
• Hærværkssikrede riste. Fremstilles i en særlig
kraftig udførelse. Sikrer mod hærværk og
anvendes bl.a på skoler, supermarkeder, skibsværfter m.fl.
• Sandfangsriste. Anvendes til udskilning af
faste partikler.
• Akustisk riste. Ydervægsrist som især anvendes i åbninger, hvor der er behov for lyddæmpning.

• Materialer: Søvandsbestandigt aluminium,
ekstruderet aluminium, rustfri stål, galvaniseret
stål eller kobber.
• Kort leveringstid!!
Se vores øvrige produkter på hjemmesiden
eller ring og forhør nærmere.
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Juletræet tændes
Lørdag, den 1. december vil juletræet ved forsamlingshuset og lysene på
torvet blive tændt.

Julelotterispil
Der vil blive afholdt julelotterispil søndag,
den 2. december kl. 14.00 i Krejbjerg
Forsamlingshus.
Pladepris 10,- kr
Derudover kan der købes jackpot, Krejbjerg
spil og amerikansk lotteri.
I pausen sælges sodavand, kaffe, the, gløgg og
æbleskiver.
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag.
Vi vil gerne takke Søren Andersen, Danbo Møbler, Skive for at han igen i år vil
være vores hovedsponsor til julelotterispillet.
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Juletræsfest
Børnenes juletræsfest afholdes fredag, den 28. december kl. 19.00 i
forsamlingshuset.
Vi flytter det store juletræ indenfor og pynter det op til julefest.
Der danses om juletræet , synges julesalmer og der vil blive lavet forskellige
sanglege som Jens Jakobsen spiller til.
Julemanden kommer selvfølgelig også lige forbi med godteposer.
Der vil blive serveret kaffe, the og kage.
Pris 40,- kr.
Tilmelding til Birgitte Christensen, tlf. 9756 3094,
www.krejbjerg.dk eller på listen i forsamlingshuset senest tirsdag, den 20.
december.
NB: Husk at tilmeldingen er før jul. Det er p.g.a helligdagene og planlægningen
af arrangementet.

Krejbjerg Nyt -november 2012

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling i
forsamlingshuset torsdag, den 17.
januar kl. 19.30.
Mød op og giv din mening til kende.
Såvel ris som ros modtages gerne.
Vi ses.
Foreningen er vært ved et lettere
traktement.
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Tilbuddet gælder til og med uge 46.

Kanontilbud på bremsereparation
Det fås ikke billigere...

Gælder til
og med uge 46
og alle VW
Passat 05-10
Touran 05-10
Golf V 03-08
Motorstørrelse
1,4-2,0

Udskiftning af bremseklodser
og -skiver
Foran, kr.
inkl. moms og montering
Udskiftning af bremseklodser
og -skiver
V. Lyby Reservedelslager
Bagi, kr.
v/Henning Pedersen
inkl. moms og montering
Fabriksvej 4 . V. Lyby
Ring og bestil tid nu!
7800 Skive

2.059,-

1.660,-

97 58 40 33

Tlf. 97 58 40 33
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Flugtskydning

Der blev afholdt flugtskydning søndag den 16 september hos
Britta og Jens Åge Falkenberg Larsen. Vi siger tak for at dette
arrangement kunne afholdes hos jer. Tak for lån af mark og tak for
god forplejning (kaffe og kage).
En stor tak skal også lyde til instruktør Bent Frostholm, som gjorde
det mulig at afholde dette arrangement.
Der var mange fremmødte m/k og der blev skudt mange lerduer
denne eftermiddag.
Du kan se et TV indslag på www.krejbjerg.dk som Spøttrup Ugeavis
lavede fra dette arrangement.
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Filmen om Jens Væver
Producenterne bag filmen om
Jens Væver, Jens Jacobsen og
Karsten Mortensen, fortæller at de
i øjeblikket er i redigeringsrummet
for at færdiggøre filmen. ”Der findes
allerede en grovklippet udgave, som
nu blot behøver fintrimning” siger
Karsten Mortensen, AV Picture i
Skive.
”Vi forventer at filmen er færdig
senest medio december, og at vi kan
lave en offentlig premiereforestilling
i Krejbjerg Forsamlingshus snarest
derefter.” siger de to hårdtarbejdende filmfolk, der ikke ligger skjul på at de
gerne ville have været færdige for et år siden som planlagt. Desværre har udefra
kommende faktorerer, så som dårligt vejr på optagedage og aftaler med eksterne
partnere der ikke holdt, påvirket produktionstiden.
Der er afsat tid i november måned til klippearbejdet og Jens og Karsten er
optimister omkring hele projektet. ”Den bliver færdig så den kan ligge under
juletræet i år” siger de.
Det bliver spændende at se det færdige resultat med filmoptagelser fra bl.a.
Krejbjerg og Nymølle Strand. Flere lokale er med i filmen.
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