Krejbjerg Nyt

Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn

Oktober 2013

Fællesspisning

Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i
forsamlingshuset kl. 18.30.

Kortklubben som består af Kirsten Hundahl, Aase og Bent Frostholm, Lisbeth og
Helge Zetterquist, Anna Marie og Niels Frederiksen vil lave maden denne gang.
Menüen er:
Boller i karry med løse ris og kartofler.
Desserten er en overraskelse.
Vin, øl og vand kan købes.
Pris: Voksne 50,- Børn 25,Tilmelding senest onsdag, den 23. oktober til Birgitte, mobil 51893469, Margit,
tlf. 97563232, på listen i forsamlingshuset.

Julefællesspisning

Traditionen tro afholder vi årets julefællesspisning.

Det er i år fredag, den 29. november kl. 18.30.
Menü
Flæskesteg med hvide og brune kartofler, sovs, rødkål og andet tilbehør.
Ris a la mande med jordbærsovs og mandelgaver.
Kaffe, the og Anna’s hjemmelavede klejner og amerikansk lotteri.
Øl, vin og vand kan købes.
Entre: Voksne 50,- Børn 25,Tilmelding senest onsdag den 27. november til Birgitte, mobil 51893469,
Margit, tlf. 97563232 og på listen i forsamlingshuset.

Juletræet og lysene på torvet tændes

Fredag, den 29. november vil juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet
blive tændt.

Julelotterispil

Søndag, den 1. december afholdes julelotterispil i
forsamlingshuset.

Pladepris 10,- kr.
Jackpot, Krejbjerg spil og amerikansk lotteri kan købes.
I pausen sælges sodavand, kaffe, the, gløgg og æbleskiver.
Mød talrigt op og vær med til at vi får en hyggelig eftermiddag. Og måske kan du
være en af de heldige som får en gevinst med hjem.
Tusind tak til Søren Andersen, Danbo Møbler, Skive, som endnu en gang er vores
hovedsponsor.

Holstebrovej 80 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 38 22 · Fax 97 51 13 99
www.danbomobler-skive.dk · e-mail: post@danbomobler-skive.dk

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i forsamlingshuset torsdag, den 16. januar
2014 kl. 19.30.
Hvis der fortsat skal afholdes gamle som nye arrangementer i byen, er I nødt til
at møde op og give jeres mening til kende.
Vi ses.
Foreningen er vært ved et lettere traktement.

Siden sidst
Premiereaften Jens Væver filmen

Det blev en rigtig stor succes da filmen om Jens Væver
blev vist. Omkring 225 personer mødte frem og så
filmen.
Vi vil gerne takke for det gode samarbejde med Spøttrup
Aftenskole og en stor tak til Balling Sparekasse for
sponsorpenge og også en stor tak til Dagli’ Brugsen,
Balling for kransekager.
En stor tak skal også lyde til Jens Jakobsen og Karsten
Mortensen for deres fine indlæg før filmen og de
besvarelser de gav på spørgsmålene efterfølgende.
Filmens Jens Væver på vej til premieren
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Vibeke Plougmann
Strik & design
Hyggeligste specialbutik
med
klassiske kvalitetsgarner
Broderier:
Oehlenschläger
Håndarbejdets fremme
Råd og vejledning
Temadage efter aftale (oprettes løbende)
Åbningstider:
Mandag 10-17.30 (efter 1. november)
Torsdag 10-17.30
Lørdag 10-12

Nørregade 8a, Balling
www.handel-transport.dk
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Fisketur til HP’s fiskesø i Oddense
Det var en dejlig solskins dag hvor ca. 25-30 personer fik luftet fiskestængerne ,
dog uden det store held.
Der blev i løbet af de seks timer nemlig kun fanget 3 fisk.
Men vi havde en hyggelig dag med medbragte madkurve.
Der var 2 præmier. 1. præmie gik til Hans Bajlum og 2. præmie til Henning
Frostholm.

Grill på torvet

Der har ligesom sidste sommer været en stor opbakning til disse grillaftenener
på torvet.
Der har været rigtig mange oppe at spise og vejret har været helt fantastisk.

Lerdue-skydning

I samarbejde med Jagtforeningen har vi afholdt lerdue skydning hos Britta og
Jens Åge. 20-30 personer var mødt frem til dette arrangement. Nogle var mere
heldige med at ramme end andre.
Vi havde en hyggelig eftermiddag, hvor der blev serveret kaffe og kage.

Efterårsfest

Der var desværre kun meldt 34 personer til efterårsfesten. Det er det laveste
antal nogensinde.
Kære borgere, hvis der fortsat skal være fest i forsamlingshuset må vi håbe på
større opbakning .
Men trods alt havde vi en festlig og hyggelig aften med god mad, musik og dans.
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Meningsrådet

Tirsdagsklubben - Nyt i Krejbjerg
Program:
22. oktober
5. november
19. november
3. december
6. januar

Historiefortælling ved Ingrid Bertelsen
Billeder og foredrag om graverens rejser til Grønland
Vi ser filmen om Jens Væver
Adventshygge med sang og julehistorier
Vi fejrer Hellig tre konger

Alle møderne er i mødelokalet i forsamlingshuset og er fra kl. 10.00 og et par
timer frem.
Vi starter hver gang med en morgensang og kaffe og rundstykker. Pris per
person pr. gang 20,- kr.
Tirsdagsklubben er arrangeret af menighedsrådet og graveren. Det vil for det
meste være Anne Kirstine og Else som er der.
Klubben er for alle uanset alder, der har tid, lyst og mulighed for at være
sammen med andre et par timer hver anden tirsdag formiddag.

Gudstjenesteliste
27. oktober
		
10. november
		
17. november
8. december

Busk gudstjeneste kl. 10.15 ved Jens Hvidtfeldt, spejderne fra
Balling medvirker. Efter gudstjenesten er der kaffe til alle.
Stillegudstjeneste ved Jens Hvidtfeldt kl. 19.30.
En aften med sang, tekstlæsning og levende lys.
Morgengudstjeneste kl. 9.00 ved Jens Hvidfeldt.
De ni læsninger ved konfirmanderne og Jens Hvidfeldt kl. 19.30.
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Jagtforening
Den årlige generalforsamling finder sted
i Krejbjerg Forsamlingshus’ mødelokale
mandag, den 28. oktober kl. 19.30.
Medbring årets trofæer og årets bedste vil blive
kåret.
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Vi udfører alt indenfor:

• Nybyggeri
• Renovering
• Reparationer
• Kloak
Både for private samt erhverv.
Nedsivningsanlæg udføres
inkl. søgning af tilladelser og
færdigmelding til
kommune.
Problemer med rotter
i kloak?
Kontakt os, og vi vil
være
behjælpelige med
løsning.

Nørregade 73, Balling – 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 43 01
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Arrangementer 2013
22/10		
25/10		
27/10		
28/10		

Historiefortælling ved Ingrid Bertelsen
Fællesspisning
Busk gudstjeneste
Generalforsamling Jagtforening

05/11		
		
10/11		
17/11		
19/11		
29/11		

Billeder og foredrag om graverens
rejser til Grønland
Stillegudstjeneste
Morgengudstjeneste
Vi ser filmen om Jens Væver
Julefællesspisning

01/12		
03/12		
08/12		

Julelotteri
Adventshygge med sang og julehistorier
De ni læsninger

Arrangementer 2014
06/01
16/01		

Vi fejrer Hellig tre konger
Generalforsamling KBIF

Krejbjerg Nyt - oktober 2013

