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

HØSTFEST
Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes
årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus.
I år prøver vi at gøre det på en helt anden måde, og håber på
opbakning fra jer Krejbjerg-borgere.
I skal selv medbringe mad og service til eget forbrug. Vi sørger for
musik i højttalerne, og er der nogle, som har nogle festlige indslag
er de meget velkomne. Vi opfordrer til, at I tager naboen med.
Entreen er naturligvis gratis! Drikkevarer må ikke medbringes,
men der kan naturligvis købes øl, vin og vand til rimelige priser.
Tilmelding senest onsdag d. 16. september til Margit – tlf.
97563232 eller til Birgitte – mobil 51893469. Man kan også tilmelde sig på listen i forsamlingshuset eller på hjemmesiden
www.Krejbjerg.dk.

FÆLLESSPISNING
Fredag, den 23. oktober kl. 18.30 er der
efterårets fællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus.
Madholdet har ladet op hele sommeren og er igen klar til at kaste
sig ud i endnu en kulinarisk opgave. I kan roligt glæde jer! Menuen
bliver:
Forloren hare m/sovs, kartofler og salat
Æblekage
Kaffe og småkager
Pris: Voksne kr. 50,- Børn kr. 25,OBS – OBS: Efter spisning vil Laurits Stisen vise filmen om
Krejbjerg. En privat optagelse fra Krejbjerg by og omegn, som her
så ud i 1980’erne.

Tilmelding senest onsdag d. 21. oktober til Margit – tlf.
97563232 eller til Birgitte – mobil 51893469. Man kan også
tilmelde sig på listen i forsamlingshuset eller på hjemmesiden
www.Krejbjerg.dk.

VINTERSÆSONEN!
Efteråret er over os og den mørke tid er nært forestående. Men
derfor er der jo stadig masser af aktiviteter i Krejbjerg og især op
imod julen:

BADMINTON
Sæsonen er skudt i gang, men der er stadig
ledige pladser.
Der er både ledige pladser i Pulsen (Balling Hallen) og i Krejbjerg
Forsamlingshus. Kontakt Margit Kristiansen for yderligere information på tlf. 9756 3232.

KURSUS – HJERTESTARTER
Nyt kursus i brug af byens hjertestarter.
Der vil her i efteråret 2015 blive afholdt et kursus ”Førstehjælp i
hjertestop”. Kurset er arrangeret igennem DGI og vil være gratis for
medlemmer af Krejbjerg Borger- og Idrætsforening. Prisen er kr.
100,- for ikke-medlemmer.
Den endelige dato vil blive annonceret på søjlen i byen. Tilmelding
foregår efter først til mølle princippet til Margit tlf. 97563232. Max.
12 deltagere.

INSPIRATIONSAFTEN
Torsdag, den 19. november kl. 19.00 har vi
arrangeret endnu en inspirationsaften til
julens dekorationer.
Blomsterdekoratørerne Janne Krejbjerg og Pernille Hangaard fra
Roslev vil først vise os lidt om, hvordan de laver dekorationer og
forskellige ting til julen. Derefter er der mulighed for selv at kaste
sig ud i kunsten som dekoratør.
Medbring selv det du skal bruge – gran, pynteting, limpistol, grensaks osv. Der er mulighed for at købe enkelte ting. Tilmelding
senest d.12.november til Margit tlf. 97563232.
Pris kr. 100,- incl. kaffe og brød.
Kom og vær med til en hyggelig aften og kom i begyndende julestemning!

BYENS JULETRÆ OG LYS PÅ
TORVET
Tændes søndag, den 29. november

----------------------------------------------------------

LUCIAOPTOG
Else Klokmose vil igen i år stå for Luciaoptog i Krejbjerg. I er meget
velkomne til at tage veninder/venner med. Første øvedag bliver
lørdag, den 21. november kl. 10.00 i forsamlingshuset. Tilmelding
senest mandag, den 16. november til Birgitte på 51893469 eller til
Margit på 97563232.

Tror I de to madnisser er klar ?? Det tror vi nok, de er!!!

JULEFÆLLESSPISNING
Traditionen tro, er der fællesspisning fredag
den 4. december kl. 18.30.
Julemiddagen vil bestå af:
Flæskesteg m/ hvide og brune kartofler, sovs,
rødkål og andet tilbehør.
Ris a la mande med jordbærsovs (og mandelgave)
Kaffe, the og småkager.
Pris: Voksne kr. 50,- Børn kr. 25,Der vil være mulighed for amerikansk lotteri. Vin, øl og vand kan
som sædvanlig købes. Tilmelding senest onsdag d. 2. december
til Birgitte – mobil 51893469, Margit – tlf. 97563232 eller på listen i
forsamlingshuset.

BILVASK
MANDAG – TIRSDAG – ONSDAG

FRA

kr. 49,Balling

Vi støtter den lokale sport med 5 øre pr. liter
tanket benzin/diesel.
I 2015 støtter vi Krejbjerg Borger- og idrætsforening
med kr. 4099,15

JULELOTTERISPIL
Søndag, den 6. december kl. 19.00 afholdes
årets lotterispil i Krejbjerg Forsamlingshus.
Pladepris kr. 10,-. Man vil kunne købe Jackpot, Krejbjerg Spil og
Amerikansk lotteri. I pausen sælges kaffe, the, sodavand, gløgg og
æbleskiver.
Mød talrigt op til en hyggelig aften og få del i de gode gevinster.

Mange tak til Søren Andersen, Danbo Møbler for endnu en gang at

være vores hovedsponsor.
-------------------------------------------------------------------------------------

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling i Krejbjerg Borger- og
Idrætsforening torsdag, den 14. januar 2016 kl. 19.00.

ÅRETS BYFEST
Der skal lyde en STOR TAK til dem, der har sponsoreret ting til
byfesten samt til alle dem som har givet en hjælpende hånd med.
TAK!
-------------------------------------------------------------------------------------

JENS VÆVER MUSEUM
Jens Væver Museum har fået en ansigtsløftning. Kunstner og
dekoratør Lone Boe Nielsen har stået for opfriskningen, ligesom
hun har malet udsmykningen på vores plakatsøjle.
Så kig forbi museet, hvis du har lyst – og se ændringen.
-------------------------------------------------------------------------------------

KREJBJERG MENIGHEDSRÅD
Tirsdagsklub:
22.09.

Vi udfordrer vores hjerneceller med div. konkurrencer
og hygger os med lidt fællessang.

06.10.

Den flyvske pilot Niels Ove Studstrup, Skals kommer
og fortæller om hans oplevelser i nogle af mange lande,
som han har arbejdet i.

20.10.

Inge Kjær fra Skive Museum kommer og fortæller om
oldtiden i Vestsalling.

03.11.

Hans Frederiksen vil fortælle historier på jysk, og hvad
han nu ellers synes, vi skal høre.

17.11.

Jens Harald fra Oddense synger og spiller for – og med
os.

01.12.

Vi holder julefrokost med god mad og hygge.

05.01.16

Nytårskoncert med 3 x Hans. Vi drikker kaffe i
forsamlingshuset og går over i kirken til koncerten.

Vi mødes altid kl. 10.00 i forsamlingshuset og starter med kaffe og
rundstykker. Pris pr. gang kr. 25,00. Alle der har tid og lyst til at
mødes med andre tirsdag formiddag er meget velkomne, også selv
om du ikke lige bor i Krejbjerg.

Gudstjenester:
20.09.

Kl. 19.30: Høstgudstjeneste v/Jens Hvidtfeldt. Kor
Light fra Oddense deltager med sang og musik. Efter
gudstjenesten er der kaffebord med hjemmebagte
kager m/årstidens frugt.

04.10.

Kl. 10.15: Gudstjeneste v/Susanne Troelsgaard –
derefter kaffebord.

25.10.

Kl. 9.00:Salmevalgsgudtjeneste v/Susanne Troelsgaard

01.11.

Kl. 10.15: Allehelgensgudstjeneste v/ Susanne
Troelsgaard. Efter gudstjenesten er der et lille
traktement, da vi fejrer at vores graver har været ansat
i 10 år.

Se i øvrigt aktuelle gudstjenester i Spøttrup Ugeavis.

Arrangementer 2015/2016:
I løbet af efteråret
19.09.15
23.10.15
19.11.15
21.11.15
29.11.15
04.12.15
06.12.15
14.01.16

Kursus i brug af hjertestarter
Høstfest
Fællespisning
Jule-inspirationsaften
Opstart på lucia
Byens juletræ og lys tændes
Julefællesspisning
Julelotteri
Generalforsamling

Øvrige arrangementer kommer i næste Krejbjerg Nyt. Ellers se
aktivitetskalenderen på www.Krejbjerg.dk eller vores side på
facebook.

