Krejbjerg Nyt

Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn

April 2014

Fællesspisning

Fredag, den 11. april kl. 18.30 i forsamlingshuset.
Menû:
Hamburgerryg m/kartofler, aspargessovs og gemûse.
Rå frugt m/fløde.
Kaffe/The og småkager.
Øl, vin og sodavand kan købes.
Tilmelding senest onsdag, den 9. april til Birgitte 5189 3469,
Margit 9756 3232 eller på listen i forsamlingshuset.

Arbejdsdag
Igen i år har vi fælles oprydnings-og arbejdsdag , i og omkring
forsamlingshuset.
Det foregår Lørdag d. 26. april kl. 9.00
Vi starter som sædvanlig med kaffe og rundstykker, hvor vi
lægger en slagplan for dagens opgaver.
Vi håber at se rigtig mange glade mennesker til en hyggelig
dag, vi har bestilt godt vejr.
Det er ikke afgørende om du kan være der hele dagen eller bare et par timer
Der vil være lidt at spise til middag.

Sommeraktiviteter
Cykelaften – første gang onsdag, den 7. maj 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.

Sport for sjov
Første gang onsdag, den 7. maj kl. 19.00.
Vi mødes ved forsamlingshuset. Der er så mulighed for at spille fodbold,
basketball, volleyball, stavhockey, petanque eller andet.
Alle kan deltage uanset alder og køn.
Mød bare op – det er ganske gratis at deltage. Det gælder bare om at få motion
og hyggelig samvær.
NB! Der er bolde, stave og net i skuret til fri afbenyttelse, men HUSK at sætte
tingene på plads igen efter endt brug. Skuret er IKKE låst.

Byfest
Husk byfest i Krejbjerg fra onsdag, den 18. juni – 23. juni.
Nærmere omtale i næste Krejbjerg Nyt.
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Tlf.
Fax

97 56 30 04
97 56 30 70

Jørgen 20 28 96 80
Henrik 20 28 96 79
Søren 20 28 96 78

Fasanvej 11, Rødding
7860 Spøttrup
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Nyt fra aktivitetsudvalget
Udvalget har afholdt møde i marts måned. Vi mødes igen 5. maj 2014 kl. 19.00,
så hvis du har forslag til nye aktiviteter, så mød op i forsamlingshuset til kaffe og
kage og få luftet dine ideer.
På mødet i marts blev vi enige om at fortsætte med grillaftener på torvet den sidste fredag i månederne maj, juni,
juli og august med start kl. 18.00.
Der er arrangeret fisketur på
Vesterhavet 31. maj 2014 fra
Nr. Vorupør. Der er endnu
enkelte ledige pladser, så hvis
du har lyst til at komme med,
kan du tilmelde dig hos Bent
Frostholm på telefon 97 56 30
59.
Der er ligeledes arrangeret en tur på det gule rev i sensommeren 23. august
2014. Hvis man vil have syn for sagen kan I gå ind på hjemmesiden
www.maagen.com
I løbet af efteråret vil vi igen arrangere lerdueskydning. Bent Frostholm, der har
instruktør-uddannelsen, vil som sædvanligt styre skydningen på forsvarlig vis.
Tid og sted annonceres senere.
Når Skive Travbane er blevet udvidet og renoveret, vil vi igen arrangere en tur,
hvor du kan få prøvet dine evner og held af. Nærmere om tidspunkt senere.
Der er kommet forslag om at lave et sangkor med en korleder. Inden vi arbejder
videre med dette tiltag, vil vi gerne vide, om der er interesse for det. Hvis du har
lyst til at synge i kor eller evt. at være korleder, så ring til Lisbeth Zetterquist på
telefon 30 24 97 58 aften eller weekend.
På udvalgets vegne
Helge Zetterquist
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Menighedsrådet

Program for Tirsdagsklubben
15. april
29. april
13. maj
27. maj

Påskehygge med påskesange om historien om
rødhalsen som Selma Lagerløff har skrevet.
Den ene af vores kirkesangere Kirsten Roelsgård vil
fortælle lidt og synge lidt for og med os.
Hans Frederiksen læser Jeppe Åkjær på jydsk.
Gamle historier levet i folkemunde fortalt af Inger
Brauner, Hindborg og Else Christensen, Skive

Møderne starter kl. 10.00 og er i forsamlingshuset. Vi starter alle møder med en
sang og kaffe og rundstykker. Pris pr. person pr. gang 20,00 kr.
Vi ses hilsen
Graveren og menighedsrådet

Gudstjenester i Krejbjerg Kirke
Palmesøndag d. 13. april
Påskedag d. 20. apri
Søndag d. 27. april
Søndag d. 4. maj
Søndag d. 25. maj
Søndag d. 1. juni

Gudstjeneste kl. 9.00 ved Jens.
Gudstjeneste kl. 9.30 ved Susanne.
Salmevalgsgudstjeneste kl. 9.00 ved Jens.
Konfirmation kl. 10.00 ved Jens.
Gudstjeneste kl. 10.15 ved Jens.
Derefter kaffe og brød i sideskibet..
Gudstjeneste kl. 9.00 ved Jens.

Lørdag, d. 3. maj
Søndag d. 11. maj

Konfirmation kl. 10.00 ved Jens i Balling Kirke.
Konfirmation kl. 10.00 ved Jens i Oddense Kirke.
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Nyt fra bestyrelsen
Medlemskort 2014

Det er nu tiden for fornyelse af medlemskontingentet, for året 2014,
Bestyrelsen er for tiden ude for at opkræve kontingent og har I ikke fået besøg
eller ikke været at træffe, vil vi gerne opfordre jer til at henvende jer til en fra
bestyrelsen for at aftale et besøg.
Vi håber at alle i og omkring Krejbjerg gerne støtter op omkring foreningen.
Kontingentet er uforandret på kun kr. 50.- pr. voksen person.

Køb af grund, Ginnerupvej 6

KBIF har nu købt grunden på Ginnerupvej 6. Det er
meningen at vi vil bruge foråret/sommeren til at få ryddet
op i bevoksningen og få sået noget græs.
Der er ikke konkrete planer for, hvordan grunden skal
bruges, men er der nogen der har en god ide til hvad man
kan få ud af den, vil bestyrelsen gerne modtage forslag.
Der vil blive oprettet en idé bank til indkomne forslag.

Siden sidst

Vi har afholdt fællesspisning, badmintonstævne, fastelavnsfest,
gymnastikopvisning og dilettant.
Alle arrangementer med rigtig god tilslutning, især gymnastikopvisningen, var
en stor succes med flotte opvisninger og mange tilskuere.
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Vejen til den perfekte
græsplæne – uden arbejde

Husqvarna robotplæneklipper Automower® 220 AC – styrer selv klipning
og opladning. Beregnet til græsplæner på op til 1800 m2.

Krejbjerg Nyt - april 2014

Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

14.995,-

Arrangementer 2014
11/04 Fællesspisning
26/04 Fælles oprydningsdag
07/05 Sommeraktiviteter starter
Derefter hver onsdag i sommerperioden
07/05 Sport for sjov starter
Derefter hver onsdag i sommerperioden
30/05 Fælles grillaften på torvet
31/05 Fisketur
15/06 – 23/06

Byfest

27/06 Fælles grillaften på torvet
25/07 Fælles grillaften på torvet
27/09 Høstfest
23/08 Fisketur
29/08 Fælles grillaften på torvet
24/10 Fællesspisning
05/12 Julefællesspisning
07/12 Julelotteri
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