Krejbjerg Nyt

Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn

April 2013

Fællesspisning
Fredag, 12. april 2013 kl. 18.30 i forsamlingshuset
Menûen er :
Hamburgerryg med kartofler, aspargessovs og salat.
Pandekager med is.
Kaffe, the og småkager
Pris: Voksne 50,- kr . og børn 25,- kr.
Vin, øl og vand kan købes.
HUSK: tilmelding senest onsdag, den 10. april til Birgitte 9756 3094, på listen i
forsamlingshuset eller på www.krejbjerg.dk

Fælles oprydningsdag
Lørdag, den 20. april 2013 kl. 9.00
Vi starter med kaffe og rundstykker i Forsamlingshuset.
Derefter fordeles de forskellige opgaver. Der skal ryddes op på
multibanen, legepladsen, petanquebanen, torvet og ved museet
m.m.
Hvis vejret er dårlig kan vi rydde op indenfor.
Håber at I vil møde op og give en hjælpende hånd.
Alle er velkommen.

Aktivitetsudvalget informerer
Grillaften

Grillaften den sidste fredag i maj, juni, juli og august på Torvet kl. 18.00.
Første gang d. 24. maj.

Travløb

Travdag d. 27. maj kl. 18.00 på Skive Travbane.
Vi kører fra forsamlingshuset i private biler kl. 17.30.
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Sommeraktiviteter
Cykelaften
– første gang onsdag, den 8. maj 2013 kl. 19.00
Vi mødes ved forsamlingshuset, hvor vi bestemmer ruten.
Vi ligger stille og rolig ud de første gange. Alle kan være med, så det er bare om
at møde op til en frisk cykeltur og en go’ gang snak.

LEGESTUE

Sport for sjov
– første gang onsdag, den 8. maj 2013 kl. 19.00

Første søndag i hver måned

Vi mødes ved forsamlingshuset. Der er så mulighed for
atstspille
(næ
e gangfodbold,
den 3. juli)
basketball, volleyball, stavhockey, petangue.
Alle kan deltage uanset alder og køn.
Vi mødes kl. 10.00 - ?
Mød bare op – det er ganske gratis at deltage. Det gælder bare om at få motion
Såfremt vejret tillader det er vi på
og hyggelig samvær.
gepladsen, men
ellerHUSK
s i forat
sasætte
mlingshuset.
NB: der er bolde, stave og net i skuret til frileafbenyttelse,
tingene på plads igen efter endt brug. Skuret er IKKE låst.

Vi skiftes til at bage og medbringe frugt.

Legestue

Send gerne en sms med teksten
”navn + legestue” til Pernille på 40 88 90 8
- til brug for en telefonkæde.

Det er nu den sidste søndag i stedet for den første søndag i hver måned der er
legestue i forsamlingshuset/legepladsen.
Vi ses J
Man mødes kl. 10 og til kl. ?.
Vi håber at mange, gamle som nye, vil møde op.
Det er jo er en god måde at komme til at lære
andre børnefamilier i byen at kende. Både børn
som voksne.
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Vi sælger også smørrebrød
og pålægskagemænd !!
Håndmadder uspec 17,Håndmadder spec 19,Smørrebrød uspec 24,Smørrebrød spec 26,Smørrebrød lux 30,Lille pålægskagemand 7-9 pers. 350,Stor pålægskagemand 11-15 pers 550,-

v/ Simone Kristensen
Kåstrupvej 28, V- Lyby
7800 Skive
97 58 58 59
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Byfest
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen til året byfest som bliver afholdt
lørdag den 22. juni 2013.
Nærmere omtale i næste Krejbjerg Nyt.

Bogbus
Husk at bogbussen jo stadig holder på parkeringspladsen ved forsamlingshuset
om mandagene kl. 16.10 – 16.45
Vi vil jo gerne beholde bogbussen i Krejbjerg, så benyt dette gratis tilbud. Der
kan lånes alt lige fra bøger, lydbånd, cd, spil, m.m. Man kan også bestille på
bibliotekets hjemmeside, så har bogbussen det med.

Siden sidst
Fællesspisning

Vi afholdte fællesspisning den 8. februar, hvor vi var
omkring 80 personer. Det var en hyggelig aften og maden
smagte som sædvanlig godt, især frikadellere var rigtig gode.

Fastelavn

Vi afholdte fastelavn den 10. februar, hvor vi var 27 børn og
28 voksne. Der var mange fine udklædte børn og vi havde en
rigtig hyggelig og sjov eftermiddag.
Kattekonge og dronning ved de store børn blev: Nicolaj
Sørensen og Anne Karlsen.
Kattekonge og dronning ved de små børn blev: Lea Alvia
Arborg og Mads Fredholm Bligård.
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Badmintonstævne

Den 23. februar blev årets badmintonstævne afholdt i forsamlingshuset.
Der var 16 tilmeldte, 8 damer og 8 herrer. Der blev spillet kampe i herredouble,
damedouble og mixdouble. Det blev til rigtig mange gode og lige kampe.
Vinderne:
Damedouble: 1. Aase Frostholm og Margit Kristiansen
2. Bente Rossen og Lisbeth Zetterquist
Herredouble: 1. Helge Zetterquist og Søren Johnsen
2. Henning Frostholm og Jan Vestergård
Mix double: 1. Henning Frostholm og Birgitte Christensen
2. Bent Frostholm og Margit Kristiansen
Helge Zetterquist stod for dette arrangement, som blev afsluttet med flæskesteg
om aftenen.

Gymnastikopvisning

Fredag den 15. marts afholdte vi vores gymnastikopvisning i Balling Hallen.
Vores eget hold parholdet lavede en rigtig flot opvisning. De 3 gæstehold, Salling
Holdet, Salling Holdet, junior og Bjergsnæs Efterskole var også utrolig dygtige.
Der var 160 betalende tilskuere og ca. 30 børn plus samtlige gymnaster . De var
alle med til at give en rigtig god stemning i hallen. Tusind tak for det.
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Arrangementer 2013
12/04

Fællesspisning

20/04

Fælles oprydningsdag

24/05

Grillaften på Torvet kl. 18

27/05

Fællestur til Skive Trav

20/06 – 23/06

Byfest

28/06

Grillaften på Torvet kl. 18

26/07

Grillaften på Torvet kl. 18

30/08

Grillaften på Torvet kl. 18

28/09

Høstfest

25/10

Fællesspisning

29/11

Julefællesspisning

01/12

Julelotteri
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