
Krejbjerg - Nyt 

Februar 2016 
 
 

Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn 
 

FASTELAVNSFEST 
Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og 
andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af 
tønden? 

 
Nu er det igen tid for årets fastelavnsfest. Det foregår i Krejbjerg 

Forsamlingshus søndag d. 7. februar kl. 14.00. Find udklædnings-

tøjet frem og kom til en hyggelig eftermiddag med kåring af årets 

kattekonge og –dronning. Der vil være leg og dans til musik, og der 

serveres kaffe, brød og fastelavnsboller. 

 

Pris: Voksne kr. 50,-  Børn kr. 25,- 

Sodavand og pølser m/brød kan købes. 

 
Tilmelding senest onsdag d. 3. februar til Birgitte – mobil 

51893469, Margit – tlf. 97563232 eller på listen i forsamlingshuset. 



 

 

 

 

 

 

 

 



BADMINTONSTÆVNE 

Lørdag, den 20. februar afholdes badminton-
stævne i Krejbjerg Forsamlingshus. 
 
Vi begynder dagen med kaffe og morgenbrød kl. 9.30, og efter 

nogle motionsrige timer, slutter vi dagen af med at spise aftensmad 

sammen. Der spilles dame, herre og mixdouble, og der trækkes lod 

om holdene på selve dagen.  Alle kan deltage. 

 
Tilmelding til Helge Zetterquist på tlf. 97563435 eller på listen i 
forsamlingshuset. 
 

BORGERMØDE 

Torsdag, den 25. februar kl. 19.00 afholdes 

der et borgermøde. 
 

 
 

Efter den seneste tids debat vedr. Krejbjerg Forsamling og planer 

for byen i øvrigt, og som nævnt på årets generalforsamling, har 

Krejbjerg Borger- og Idrætsforening fastlagt dette møde, hvor alle 

har mulighed for at komme til orde og give sin mening til kende 

vedr. byens fremtid. Foreningen er vært med en kop kaffe og brød. 

 

Mød talrigt op – 

Det er din mulighed for at præge byens fremtid! 



GYMNASTIKOPVISNING 

Lørdag, den 5. marts kl. 10.00  afholdes 

gymnastikopvisning i Pulsen, Balling. 
 

Der startes med fælles indmarch, hvorefter der vil være opvisning 

af:  

Boblerne fra Skive 

Ungdomsholdet fra Skive 

Parholdet v/Mette Bach Stisen 

Salling Ungdomsskole 

Idrætsefterskolen ”Lægaarden” 

 

Entré: kr. 40,00 

Børn u/12 år gratis. 

 

 

 
 



 
 

FÆLLESSPISNING 

Fredag, den 18. marts kl. 18.30 er det igen tid 

for fællesspisning i forsamlingshuset. 
 

Vi regner med, at der ved denne tid er ved at være forår i luften, og 

det giver os alle fornyet energi. Så madholdet er sikkert klar til at 

svinge med gryder, potter og pander. Menuen er endnu ikke fast-

lagt, men det bliver sikkert lækkert mad som altid.  

 

 
 

Pris: Voksne kr. 50,-  Børn kr. 25,- 

 

Vin, øl og vand kan som altid købes. Tilmelding senest onsdag d. 

16. marts til Birgitte – mobil 51893469, Margit – tlf. 97563232 

eller på listen i forsamlingshuset. 

 



DILETTANT 

Lørdag, den 9. april spilles årets dilettant i 

Krejbjerg Forsamlingshus. 
  

Så er det igen tid at få lattermusklerne rørt. Vores lokale skue-

spillere vil opføre stykket: ”Panik før lukketid!” 

 

 
 

De medvirkende er: 
 

Malene Bajlum, Susanne Rusbjerg, Anette Kjær Christensen, Bente 

Rossen, Hans Henrik Rasmussen, Jesper Skipper, Viggo Pedersen, 

Hans Bajlum, sufflør Birgitte Christensen og instruktør Bjarne 

Kristensen. 

PROGRAM: 
 

Generalprøve: kl. 14.00 
Pris: Voksne kr. 40,-  Børn kr. 20,- 

 



Forestilling (den store premiere): kl. 18.00 

Aftenen starter med spisning, altså før forestillingen. 

Forestillingen er kl. 20.00. 

Herefter er der kaffe, dessert, musik og dans. 

Pris: kr. 225,- pr. person 

 

Husk tilmelding til Birgitte – mobil 51893469, Margit – tlf. 

97563232 eller på listen i forsamlingshuset senest den 6. april. 

 

Ekstra forestilling: 

Mandag den 11. april kl. 19.00. 

Pris: kr. 60,- inkl. kaffe og kage. 

 

FÆLLES OPRYDNINGSDAG 

Lørdag, den 16. april er det igen tid til at 

trække i arbejdstøjet. 

 

Vi starter ud kl. 9.00 i den nemme afdeling med kaffe og rund-

stykker i forsamlingshuset, hvorefter arbejdsopgaverne bliver 

fordelt. Der er forskellige opgaver omkring forsamlingshuset, 

museet og ”Bertel Nørgaards Plads” der skal udføres.  
 

Kom og giv et nap med!! 

 

 
Bare rolig – der er også pauser ind i mellem! 



 

Slagtermesterinden spørger??? 
 

Hvis du kan svare ja til følgende spørgsmål, er du helt sikker én af 

dem, vi søger kontakt med: 

 

 Står du nogle gange en onsdag, torsdag, fredag eller lørdag i 

den situation, at du ikke har nogen som helst idé om, hvad I skal 

have til aftensmad? 

 Er du samtidig for træt til at lave noget ordentligt mad til jer? 

 Kunne du få lyst til lidt professionel afløsning? 

 

Så har vi et rigtigt godt tilbud til dig…… 
 

Vi har med stor succes introduceret ”Busy Family Food”-konceptet. 

Vi tilbyder alle I travle familier muligheden for at komme forbi 

butikken og hente et godt, nærende og sundt aftensmåltid, som kun 

mangler at komme i ovnen eller i grillen. 
 

Busy Family Food! 
Let og lækkert, klar til ovn eller grill 

PR. couv. 99,00 kr. 
HVER onsdag, torsdag, fredag og lørdag 

Skal bestilles min. 2 timer før afhentning! 

 

Menuerne kan I finde på FACEBOOK under slagtermesterinden, eller få dem 

tilsendt med vores nyhedsmail, som I lige skal tilmelde jer. 

 

 
 



FÆLLESSPISNING 

Fredag, den 20. maj kl. 18.30 er det tid for 

årets anden fællesspisning i Krejbjerg 

Forsamlingshus. 
 

Her er menuen heller ikke fastsat endnu, men vi stoler på at 

kompetente folk får styr på det inden tid og det vil komme til at 

fremgå af søjlen i byen. Men ellers er alt som traditionen tro:  

 

Pris: Voksne kr. 50,-  Børn kr. 25,- 

 

Vin, øl og vand kan som altid købes. Tilmelding senest onsdag d. 

18. maj til Birgitte – mobil 51893469, Margit – tlf. 97563232 eller 

på listen i forsamlingshuset. 

 

 

 



GRILL PÅ TORVET 

Årets første grillaften er fredag, den 27. maj 

kl. 18.00. 
 

Man møder bare op og medbringer selv mad inklusiv det, man 

ønsker at grille, så sørger vi for, at der gang i kullene.  

 

SIDEN SIDST 

 

Krejbjerg Borger- og Idrætsforening afholdte den 14. januar årets 

generalforsamling.  

 

Det var en generalforsamling med stort fremmøde, og formanden 

afgav beretning om årets aktiviteter. Et emne, der fyldte meget på 

mødet var diskussionen om byens forsamlingshus. Politisk har man 

jo sat spørgsmålstegn ved den fremtidige støtte til huset og sagen 

har jo også været nævnt i nogle artikler i Skive Folkeblad. Bestyrel-

sen har arbejdet og arbejder ihærdigt på at finde en tilfredsstillende 

løsning, og der bliver holdt et borgermøde om emnet (se andetsteds 

i bladet). 

 

Der var 3 medlemmer fra den ”gamle” bestyrelse, som ikke modtog 

genvalg. Konstitueringen af den nye bestyrelse er som følger:  

 

Formand: Margit Christiansen, Næstformand: Bjarne Kristensen, 

Kasserer: Birgitte Christensen, Sekretær: Susanne Rusbjerg, 

Hovmester: Laust Nørgaard, Best. medlem: Diana Christoffersen, 

Best. medlem: Helge Zetterquist. 



 KREJBJERG MENIGSHEDSRÅD 
Tirsdagsklub: 

02.02. Hanne Torp fra Dansk Blindesamfund fortæller om det 

at være blind. 

 

16.02. Den lokale graver fortæller om sit arbejde. 

 

01.03. Anita Meldgaard fortæller om og viser filmen, der 

handler om Else Krogsgaards tid på Rødding Friskole. 

 

15.03. Vi påskehygger med påskeæg og gode historier. 

 

29.03. Jørn Laursen fortæller om et liv med travhesten Tarok. 

 

12..04. Vi skal høre om Møltrup Optagelseshjem. 

 

26.04. Inger Michelsen fra Grathe menighedsråd vil fortælle 

om Steen Steensen Blicher. 

 

10. 05. Vi hører nogle Blicher historier og lader op til, at vil 

skal starte næste sæson med en udflugt til Blicher-

egnen. 

 

Tirsdagsklubben er for alle som har tid og lyst. Det foregår i 

Krejbjerg Forsamlingshus, hvor vi starter kl. 10.00 med morgen-

sang, kaffe og rundstykker. Pris pr. gang pr. person kr. 25,00. 

 

Gudstjeneste: 

Se dagspressen eller Krejbjergs hjemmesides aktivitetskalender. 



 

Arrangementer 2016: 
 

07.02.  Fastelavnsfest 

20.02.  Badmintonstævne 

25.02.  Borgermøde 

05.03.  Gymnastikopvisning i Pulsen. Balling 

18.03.  Fællesspisning 

09.04.  Dilettant (generalprøve og premiere) 

11.04.  Dilettant (ekstra forestilling) 

16.04.  Fælles oprydningsdag 

20.05.  Fællesspisning 

27.05.  Grillaften på Torvet 

20.06.-25.06. BYFEST 

01.07.  Grillaften på Torvet (flyttet pga. byfest) 

29.07.  Grillaften på Torvet 

26.08.  Grillaften på Torvet 

28.08.  Bagagerumssalg 

24.09.  Fest 

28.10.  Fællesspisning 

???.11.  Jule-inspirationsaften 

02.12.  Jule-fællesspisning 

04.12.  Julelotteri 

 

 


