Krejbjerg - Nyt
Juni 2015
Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn

ÅRETS BYFEST 2015
Den 23. – 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg.
Tirsdag den 23. juni

kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle
kl. 20.00 Skt. Hans bål på stranden

Onsdag den 24. juni

kl. 19.00 Friluftsgudstjeneste

Torsdag den 25. juni

kl. 18.30 Gaderundboldsturnering
kl. 20.30 (ca.) Kaffe og hygge i teltet

Lørdag den 27. juni

kl. 12.00 Optog fra det gamle mejeri
kl. 12.00 Festpladsen åbner
kl. 12.00 Børnedyrskue
kl. 12.00 Loppemarked, køb-salg-byt
kl. 13.30 Politihjemmeværnskompagniet
kl. 14.45 Kaffe og bagekonkurrence
kl. 15.30 Præmieoverrækkelse - dyrskue
kl. 15.45 Krejbjerg-dysten
kl. 17.00 Pladsen lukker
kl. 19.00 Fest i teltet

Se udførligt program på følgende sider!

Lykkentoft
Foder og Rideudstyr
Lykken 10, Krejbjerg
7860 Spøttrup
Tlf.: 97 56 31 42
E-mail: lykkentoft@hotmail.com
Hjemmeside: www.lykkentoft.dk
Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 15.00 –
18.00
Lørdag kl. 10.00 – 14.00
Søn- og helligdage: Lukket

Tirsdag, den 23. juni:

Skt. Hans aften.
Kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle.
Vi mødes ved Krejbjerg Forsamlingshus og cykler til Nymølle
Strand. Her vil der være mulighed for at bage snobrød, og der kan
købes kaffe/the, brød, øl og sodavand. Ligeledes vil pølsevognen
være åben.

Kl. 20.00 Skt. Hans bål på stranden.
Vi tænder bålet og forfatter Oda Lauritsen, Harre (tidligere Rødding
og Spøttrup Ugeavis) vil holde årets båltale.
Vi håber på tørvejr og en hyggelig aften.
NB: Har I noget brændsel liggende, som er velegnet til bålet og som
I gerne vil af med, så kontakt gerne Bjarne Kristensen, mobil 30
36 94 76.

Onsdag, den 24. juni:

Friluftsgudstjeneste.
Kl. 19.00 Gudstjeneste i teltet på festpladsen.
Som optakt til byfesten vil der blive afholdt friluftsgudstjeneste ved
sognepræst Susanne Troelsgaard i teltet ved forsamlingshuset.
Efter handlingen vil menighedsrådet være vært med en kop kaffe,
og der vil være lidt fællessang.
Mød op til en anderledes og hyggelig gudstjeneste.

Torsdag, den 25. juni:

Gaderundboldsturnering.
Kl. 18.30 Rundbold på sportspladsen.
Så er det tid for den årlige dyst gaderne og vejene imellem. Der
spilles i alt 4 kampe, og holdene er som følger:
1.
2.
3.
4.

Ginnerupvej
Lykken, Granly, Humlegaardvej og Heden
Buksager, Jens Vævers Vej og Næsbækvej
Åbakken, Norvej og Andrupvej

Tag hele familien med og vær med til at redde vejens ære. Ingen
tilmelding.

Kl. 20.30 Hygge og kaffe i teltet.
Ovenpå rundboldsdysten er der mulighed for kaffe, hygge og en god
snak. Vel mødt!

Lørdag, den 27. juni:

Byfest-dagen.
Kl. 12.00 Optog med start fra ”Mejeriet”.
Vi mødes ved ”det gamle Mejeri” med pyntede barnevogne, cykler,
trækvogne, heste mv. og starter optoget mod festpladsen.

Kl. 12.00 Festpladsen åbner – fri entre

Børnedyrskue.
Kom og vis børnenes kæledyr frem. Vi har hyret vores tro og
kompetente dommere Las og Hartvig til at bedømme dyrene og de
fine udsmykkede bure m.m. Gratis tilmelding senest den 25. juni
til Margit – tlf. 97563232 eller Birgitte – mobil 51893469. Ellers på
listen i forsamlingshuset eller på www.Krejbjerg.dk. Der gøres
opmærksom på, at dyrskuet er for børn til og med 16 år og at der
ikke må være klovbærende dyr på pladsen. Dyrene skal være på
pladsen senest kl. 12.00.

Loppemarked, salg-køb-bytte.
Har du ting og sager, som du gerne vil sælge, købe eller bytte, så er
her chancen. Vi stiller et bord til rådighed pr. stade i teltet eller i det
fri (alt efter vejret). Gratis tilmelding senest den 25. juni til Margit
– tlf. 97563232 eller Birgitte – mobil 51893469. Ellers på listen i
forsamlingshuset eller på www.Krejbjerg.dk .

Tombola.
Så er den succesrige tombola snart klar til dette års byfest. 300
flotte sponsorerede gevinster fra især lokale sponsorer. Der skal
lyde en stor tak til alle som har skænket en gevinst og også til alle
de frivilliges hjælp. Holdet bag tombolaen er i år: Susanne og
Mogens Rusbjerg, Elsebeth Albrechtsen, Susanne Jensen, Inge
Kristiansen, Karen Marie Jørgensen, Annette Støjberg, Margit
Christiansen og Bente Rossen.
Vil du gerne skænke en gevinst kan denne afleveres hos Susanne og
Mogens Rusbjerg, Ginnerupvej 29.
Så kom og prøv lykken og vind nogle af de fine gevinster.

Øvrige aktiviteter på festpladsen.
Traditionen tro vil der være et væld af sjove aktiviteter for alle
aldre på pladsen denne dag.

Hoppeborg – hvor børnene kan boltre sig hele dagen.
Skydekonkurrence – både for damer og herrer.
Pilekast/dartspil – vær heldig at skyde balloner ned med pile eller
forsøge at ramme ”bullseye” i dart – og vind en gevinst!
Fiskedam – for de mindste børn til og med 8 år. Hyggelig og sjov ny
aktivitet.
Hønseskidningskonkurrence – køb lodder og vær heldig – måske
hønen rammer dit felt.

vil være på pladsen, hvor der kan tegnes nye benzinkort
og el-abonnementer. HUSK at OK støtter idrætsarbejdet i foreningen og afregner et beløb for hvert tanket liter benzin/diesel.
Pølsevognen – er naturligvis fast inventar. Her kan der købes
pølser, popcorn, slushice og sodavand. Fadøl kan købes på pladsen.
NYT – Der kan købes lækker Bondegårds Is fra ”Ismejeriet
Hveddegaard” i Kibæk. Se evt. mere på www.hveddegaard.dk.

Kl. 13.30 Politihjemmeværnskompagni Skive
Krabbesholm viser, hvad deres arbejde
består af.
Politihjemmeværnskompagniet favner bredt. De støtter politiet i
mange opgaver, såsom trafikregulering, afspærringer, bevogtninger
og også en del hunde tilknyttet. De er ligeledes uddannet til at støtte
ryddertjenesten EOD. Kompagniet har lang tradition for skydning
og har opnået mange gode placeringer ved Feltskydning rundt om i
landet.
Til byfesten vil de vise noget af deres udstyr og et par køretøjer. Der
er mulighed for en snak om arbejdet og man kan prøve materiellet.
Derudover vil der være en lille DYST med nogle frivillige i én af
deres discipliner.

Kl. 14.45 Bagekonkurrence og kaffe i forsamlingshuset.
Frem med kageopskriften og kast dig ud i konditorfaget og deltag i
konkurrencen om at blive årets kagedronning/-konge. Hanne
Ettrup og Johnny Olsen prøvesmager og bedømmer de deltagende
kager. Der er tilmelding senest den 25. juni til Margit – tlf.
97563232 eller Birgitte – mobil 51893469. Ellers på listen i forsamlingshuset eller på www.Krejbjerg.dk .

Kl. 15.30 Præmieoverrækkelse.
Det vil være tid for overrækkelse af præmier i børnedyrskuet.

Kl. 15.45 Krejbjerg-dysten!
Der konkurreres i forskellige discipliner mod hinanden – hvem er
den bedste, klogeste og hurtigste? Vi vil til sidst finde den sande
Krejbjerg-mester. Der vil være hold- og enkeltmandspræstationer.
Tilmelding på pladsen.

Kl. 17.00 Festpladsen lukker.

Kl. 19.00 Fest i teltet.
Så er der lagt op til en hyggelig og sjov fest i teltet. Musikken bliver
leveret af Diskotek ”Nine-star” v/Poul Ebbesen.

Menuen vil bestå af buffet fra Slagtermesterinden, Balling. Desuden
vil der være dessert og efterfølgende kaffe/the og småkager.

Pris kr. 225,00 pr kuvert
Tilmelding senest den 24. juni til enten Margit - tlf. 97563232 eller
Birgitte – mobil 51893469. Ellers på listen i forsamlingshuset eller
www.Krejbjerg.dk.
Sponsor ved byfesten er

