Krejbjerg Nyt

Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn

Juni 2014

Byfest i Krejbjerg 2014
18. – 23. juni på sportspladsen, i forsamlingshuset
og ved Nymølle
Onsdag 18. juni

19.00 Byfestgudstjeneste

Torsdag 19. juni 18.30 Rundboldturnering
Ca. 20.30 Kaffe og hygge i teltet
Lørdag 21. juni
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12.00
12.00
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15.45
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19.00
		
Mandag 23. juni

Optog fra det gamle mejeri
Pladsen åbner
Børnedyrskue
Loppemarked, køb-salg-byt
Krejbjerg Dysten
Bagekonkurrence/kaffe i forsamlingshuset
Sumobrydning
Pladsen lukker
Fest i teltet.
Musik: Diskoteket Nine-Star v/Poul Ebbesen

18.30 Cykeltur til Nymølle
20.00 Sct. Hans bål på stranden

		Båltaler:
		
socialdemokrat og folketingsmedlem Annette Lind

Hovedsponsor:

Onsdag 18. juni
Kl. 19.00 Byfestgudstjeneste

Igen i år vil byfesten starte med en gudstjeneste i teltet. Efter gudstjenesten
vil menighedsrådet være vært ved en kop kaffe. Gudtjeneste er ved Susanne
Troelsgård og musikken er ved vores organist Dorthea Søndergård. Efter kaffen
vil der være fællessang.

Torsdag 19. juni
Kl. 18.30 Rundboldturnering
Der spilles i alt 4 kampe.
Holdene er som følger:
1.
Ginnerupvej (sidste års vindere)
2.
Lykken, Granly, Humlegårdvej, Heden
3.
Buksager, Jens Vævers Vej, Næsbækvej
4.
Åbakken, Norvej, Andrupvej

Der ligger meget tradition bag dette arrangement og hvert år møder
mandskaberne fra de enkelte veje og forsøger at redde vejens ære. Derfor er der
alt mulig grund til at snakke med de andre på vejen og få sammensat så stærkt
et hold som muligt til denne dyst.
Ingen tilmelding – kom i god tid og tag hele familien med.

Kl. 20.30 Hygge og kaffe i teltet
Mød op til en hyggelig aften.
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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.

klimatek a-s · Fabriksvej 16, V. Lyby · 7800 Skive
Tlf. 97 53 63 22 · Fax 97 53 63 80
info@klimatek.dk · www.klimatek.dk
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Lørdag 21. juni
Kl. 12.00 Optog med start fra ”mejeriet”.

Vi mødes ved det gamle mejeri og starter optoget mod festpladsen med pyntede
barnevogne, cykler, trækvogne, heste, m.v.

Kl. 12.00 Festpladsen åbner - fri entre
Børnedyrskue

Vi har igen i år været så heldige at Las og Hartvig har
takket ja til at være dommere. Tilmeldingen er gratis og
skal ske til Birgitte, 51893469, Margit 97563232 eller
på listen i forsamlingshuset senest torsdag, den 19. juni.
HUSK: dyrene skal være på pladsen senest kl. 12.00.

Loppemarked, Salg - Køb - Bytte

Her er en kærkommen mulighed for at få ryddet op i
gemmerne. Har du ting du gerne vil sælge, købe eller bytte
så er chancen her.
Der vil blive stillet et bord til rådighed i teltet pr. bod.
Tilmelding er gratis og skal ske til Birgitte, 51893469,
Margit, 97563232 eller på listen i forsamlingshuset senest torsdag, den 19. juni.

Tombola

Nu er der ikke længe til byfesten og tombolaen er næsten klar. Der lægges nu
de sidste hænder på opgaven, og vil du gerne støtte tombolaen, er du meget
velkommen til at kontakte Louise og Kasper som samler ind i Krejbjerg.
Holdet bag tombolaen i år er: Anette Støjberg, Susanne Jensen, Margit
Kristiansen, Bente Rossen, Inge Kristiansen, Louise Fisker og Kasper Olesen,
Susanne og Mogens Rusbjerg, Anita Meldgård og Birgitte Eskildsen.
Der er i alt 9 ruter fordelt i Skive, Rødding, Balling, Hem, Vejby, Lyby, Krejbjerg
og omegn. Samt der skrives breve til mange forlystelsessteder. Hvilket bl.a. har
givet gratis biletter til Djurs og Fårup Sommerland, Jyllands Park Zoo, Hjerl
Hede, Ree Park-Ebeltoft safari, Nordsøen Oceanarium samt Den gamle By.
Det er en stor opgave hvert år, at finde 300 gevinster, og det kan kun lade
sig gøre med den store skare af frivillige, som gerne vil give en hånd med.
Foreningen vil hermed gerne sige mange tak for den frivillige hjælp med
tombolaen. Er der nogle som er interesseret i at hjælpe til næste år, er I meget
velkommen til at kontakte Margit Kristiansen.
Så kom og prøv lykken og vind nogle af de fine sponserede gevinster.
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Hoppeborg

Der vil i år være et stort disco hoppeborg hvor børnene kan
boltre sig hele dagen.

Skydetelt

Kom og vær med i skydekonkurrencen - både damer og herrer
kan være med.
Jagtforeningen vil stå for dette arrangement.

Pilekast/dartspil

Skyd ballonerne ned med pile og det udløser gevinst.
Dartspil – hvem kan samle flest point sammen?

OK

Er på pladsen. Der kan tegnes nye benzinkort og nye el-abonnementer.
HUSK: OK støtter idrætsarbejdet i foreningen og afregner et ørebeløb for hvert
tanket liter benzin/diesel. Har man både kort og el giver det ekstra penge.

Pølsevognen

Er stillet op og der kan købes pølser, is, popcorn, chips, slushice og sodavand.
Fadøl kan købes på pladsen.

Kl. 13.15 Krejbjerg Dysten –
hvem bliver Krejbjergs mester

En konkurrence hvor der konkurreres i forskellige discipliner mod hinanden og
hvor vi til sidst vil finde Krejbjerg mesteren – den bedste, klogeste og hurtigste.
Er det overhovedet muligt i en og samme person?
Det vil både være hold- og enkeltmands-præstationer.
Tilmelding på pladsen.

Kl. 14.40 Bagekonkurrence og kaffe i
forsamlingshuset

Hanne Ettrup og Johnny Olsen vil komme og bedømme kagerne.
Alle kan deltage i bagekonkurrencen. Find din ynglingsopskrift frem og kræs for
detaljerne. Der vil være præmie til de 3 bedste kager.
Tilmelding til Birgitte, 97563094, Margit, 97563232 eller på listen i
forsamlingshuset senest torsdag, den 19. juni.
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Kl. 15.45 Sumobrydning
Turnering i Sumobrydning.
Tilmelding på pladsen.

Kl. 17.00 Festpladsen lukker
Kl. 19.00 Fest i teltet

Maden leveres fra Slagtermesterinden, Balling og menüen er buffet:
• Kalkun frikadeller, Kyllingespyd, Krydderculotter, Gratinerede
oksekødsfyldte pandekager
• Kold kartoffelsalat, Råstegte kartofler, Marineret pastasalat
• 2 blandede salater med dressing og brød
• Dessert: Hjemmelavet islagkage
• Kaffe, the og småkager
Drikkevarer kan købes i teltet.
Musik: Diskoteket Nine-Star v/Poul Ebbesen
Pris: 225,- kr.
Tilmelding til Birgitte, 97563094, Margit 97563232 eller på listen i
forsamlingshuset senest onsdag, den 18. juni.
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Mandag 23. juni - Sct Hans
aften
Kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle

Vi mødes ved Forsamlingshuset og cykler til Nymølle Strand, hvor vi kan nyde
den smukke natur.
Der vil være mulighed for at bage snobrød og der kan købes kaffe, the, brød, øl
og sodavand. Pølsevognen er også åben.

Kl. 20.00 Skt. Hans bål på standen

Socialdemokrat og folketingsmedlem Annette Lind vil holde båltalen.
Vi håber at få en hyggelig aften - forhåbentligt i tørvejr.
Vi har brug for frivillige hjælpere, så har du lyst til at give en hånd med i
byfestugen kan du kontakte Birgitte, 51893469 eller Margit, 97563232.
Hovedsponsor for byfesten 2014:

Nyt fra Aktivitetsudvalget
HUSK – Grillaften sidste fredag i måneden – første gang 30. maj fra kl. 18.00.
Tur til Skive Travbane i august eller september måned afhængig af hvornår
travbanen er færdig renoveret.
Fisketur i august – vi forsøger at planlægge en aftentur til H.P.’s Fiskesø den, 2.
august fra klokken 15.00 – 21.00 med mulighed for at grille sin egen aftensmad
– evt. fangst.
Tysklandstur den 6. september – pris 100,- kr. incl. kaffe og rundstykker – mere
om det til den tid. Tilmelding senest onsdag, den 20. august til Bente Rossen,
97563035.
Aktivitetsudvalget
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Nyt fra menighedsrådet
Gudtjenesteliste
8. juni
29. juni
6. juli
27. juli
10. august
24. august
7. september

kl. 10.00 ved Susanne Troelsgård.
kl. 10.15 ved Jens Hvitfeldt med efterfølgende kaffebord.
kl. 9.00 ved Jens Hvitfeldt.
kl. 10.15 ved Jens Hvitfeldt med efterfølgende kaffebord.
kl. 9.00 ved Susanne Troelsgård.
kl. 9.00 ved Susanne Troelsgård.
kl. 10.15 ved Jens Hvitfeldt med efterfølgende kaffebord.

Tirsdagsklubben

Vi holder sommerferie indtil
september. Vi siger mange tak for
den store tilslutning der har været,
vi har nydt hver eneste gang og det
håber vi også jer der har været der
har.
Vi glæder os til at se jer igen til
september.
Med venlig hilsen
Else og Anne Kristine

Byfestgudstjeneste 18. juni

Igen i år vil byfesten starte med en gudstjeneste i teltet. Efter gudstjenesten
vil menighedsrådet være vært ved en kop kaffe. Gudstjenesten er ved Susanne
Troelsgård og musikken er ved vores organist Dorthea Søndergård. Efter kaffen
vil der være fællessang. Gudstjenesten starter kl. 19.00.

Foredrag i Krejbjerg Kirke

Tirsdag, den 9. september kommer Hans Erik Mogensen fra projektet pioner
Afrika, som handler om at sætte afrikanere i gang med at drive landbrug, som
vi gjorde her i Danmark for 50 år siden. Hans Erik Mogensen er en meget
spændende fortæller og har prøvet mange ting i sit arbejde med landbrug i
Afrika.
Mødet er kl. 19.00 og vi håber rigtig mange har lyst at være med.
Alle er velkommen.
Hilsen menighedsrådet
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