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

FÆLLESSPISNING
Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus.
Madholdet er i forårshumør og klar til at servere endnu en dejlig
middag for os alle. Menuen bliver:
Mørbradgryde m/ ris, kartofler og salat
Citronfromage
Kaffe og the med småkager
Pris: Voksne kr. 50,- Børn kr. 25,Tilmelding senest onsdag d. 15. april til Margit – tlf. 97563232
eller til Birgitte – mobil 51893469. Man kan også tilmelde sig på
listen i forsamlingshuset eller på hjemmesiden www.Krejbjerg.dk.

FÆLLES OPRYDNINGSDAG
Lørdag, den 18. april kl. 9.00 er det tid for
den årlige oprydningsdag.
Vi starter langsomt op med kaffe og rundstykker i forsamlingshuset. Derefter vil vi ved fælles hjælp rydde op og finpudse omgivelserne på legepladsen, torvet og den nye grund. Arbejdsopgaverne bliver fordelt på dagen. Man er naturligvis også velkommen, selvom man ikke kan hele dagen.
Så har du en time eller to tilovers denne dag, så kom og brug dem i
fællesskabets ånd sammen med os andre Krejbjerg-borgere!!

SOMMERAKTIVITET
Så tager vi cykler frem og suser af sted…
Vi starter igen vores hyggelige cykelaftener hen over sommeren.
Opstart er onsdag, den 6. maj kl. 19.00, hvor vi mødes ved
Krejbjerg Forsamlingshus. Turen aftales, når vi mødes.
Vi starter blidt ud, så alle, mand som kvinde, kan være med.

AKTIVITETSUDVALGET
Grillaften på torvet.
Sommerens komme er lig med de hyggelige grillaftener på torvet.
Det er den sidste fredag i hver måned i perioden maj-august. Første
gang i denne sæson er fredag, den 29. maj kl. 18.00. Tag selv
mad/kød til grillen med.

Travaften.
Mandag, den 1. juni er der mulighed for at komme med en tur på
travbanen i Skive. Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 17.30 og kører
i egne biler til travbanen. Man er velkommen til at tage madkurven
og/eller kaffe med.

INDLÆG FRA PULSEN
Generalforsamling i Pulsen:
Repræsentantskabet i Pulsen Balling har afholdt den årlige generalforsamling. Heri deltog Jens Peter Nielsen og Susanne Rusbjerg
fra KBIF.
Kaj Sørensen, som takkede af efter 11 år som formand, berettede
om den lange og til tider besværlige proces med Pulsen. Det færdige
resultat er nu i brug. Dog med lidt ændringer pga. besparelser og
ændrede bevillinger.
Regnskabet udviste et forventeligt underskud på kr. 230.000. I
regnskabsåret 2015 forventes et underskud på kr. 100.000. Herefter skulle det gerne give overskud. Det er vigtigt af forstå, at et
sådant projekt kræver lidt for at komme i gang. Især det reklamemæssige og de faste udgifter tynger i starten.
Allerede nu er der dog rigtig god gang i Pulsen med diverse hold,
kurser og andre aktiviteter. Alt som vil bidrage positivt til den
fremtidige drift. Ligeledes er både lægedelen og fysioterapien godt i
gang. Pt. er der 1½ læge i Pulsen og det forventes at lægekapaciteten kommer op på 2 i løbet af 2015/16. Der er desuden lige
ansat en sygeplejerske til at bistå lægedelen.
På generalforsamlingen blev den nye bestyrelse til Pulsen valgt:
Formand Boe Madsen – Balling, næstformand Pernille Aggerholm –
Krejbjerg, Helle Nielsen – Balling, Erik Cour – Balling og Henning
Smed – Balling.

Der vil blive husstandsomdelt en folder med diverse telefonnumre
til Pulsen. Vi opfordrer til at hænge den på opslagstavlen samt
støtte op om Pulsen fremadrettet.
På vegne af KUIF – Susanne Rusbjerg

SIDEN SIDST
Diverse arrangementer:
Der har siden udgivelsen af sidste Krejbjerg-Nyt været en del
arrangementer i KUIF, såsom fællesspisning, fastelavnsfest,
hjertestarter-kursus, badmintonstævne og gymnastikopvisning.
Sidste afholdte arrangement har været dilettantforestillingerne.
Vores dygtige lokale skuespillere opførte ”Kampen om den kolde
hane” med instruktion af Hans Bajlum. Vi takker hele holdet for den
store indsats og et virkeligt godt grin.

Vi var desværre nød til at aflyse påske-inspirationsaftenen. Ikke
pga. af manglende interesse, men det var desværre håbløst at
fremtrylle en dekoratør. Men vi prøver igen til næste år.
Ønsker man at vide mere om de enkelte arrangementer, kan dette
læses på hjemmesiden www.Krejbjerg.dk under fanen ”Hvad sker?”
– Referat af arrangementer.

Hjemmesiden:
Så er hjemmesiden for alvor oppe og køre. Vi håber virkelig, at I vil
afsætte lidt tid til at kigge på den. Her er der mulighed for at følge
med i fortid, nutid og fremtid vedr. Krejbjerg. Ligeledes kan I
tilmelde jer til arrangementerne herinde. Og der ligger masser af
billedmateriale, hvis I er i det nostalgiske hjørne. Adressen er

www.Krejbjerg.dk

HUSK BYFEST DEN 27. JUNI

KREJBJERG MENIGHEDSRÅD
Tirsdagsklub:
14.04.

Fortælling om Bertel Nørgaard.

28.04.

Formanden for Støtteforeningen af tidligere Jehovas
vidner kommer og fortæller om at sige farvel til
Jehovas vidner efter mange års medlemskab.

12.05.

Sognepræst Jens Hvidtfeldt vil fortælle og dermed
afslutte forårets tirsdagsarrangementer.

En stor tak til alle, der har været med i denne sæson. Vi ses igen til
september.

Gudstjenester i Krejbjerg Kirke:
02.05.

17.05.

Kl. 9.00 og
kl. 10.30
Kl. 10.15

Konfirmation v/ Jens Hvidtfeldt.
Gudstjeneste v/ Susanne Troelsgaard med
efterfølgende kaffebord i sideskibet.

Friluftsgudstjeneste i Krejbjerg:
Onsdag, den 24. juni kl. 19.00 er der friluftsgudstjeneste
v/Susanne Troelsgaard i forbindelse med Krejbjerg Byfest.
Gudstjenesten vil blive holdt i teltet på festpladsen ved
forsamlingshuset og menighedsrådet vil bagefter servere kaffe og
brød. Så mød op og tag del i en anderledes gudstjeneste.

Arrangementer 2015:
17.04.
18.04.
06.05.
29.05.
01.06.
19.06.
23.06.
24.06.
25.06.
27.06.
31.07.
28.08.
19.09.
23.10.
26.11.
04.12.
06.12.

Fællesspisning
Fælles oprydningsdag
Cykeltur (opstart)
Grillaften på Torvet kl. 18.00
Tur på Skive Travbane
Grillaften på Torvet kl. 18.00 (rykket
pga. byfest)
Cykeltur og Skt. Hansbål ved Nymølle
Strand
Friluftsgudstjeneste i telt ved
forsamlingshuset
Gade-rundbold
BYFEST
Grillaften på Torvet kl. 18.00
Grillaften på Torvet kl. 18.00
Fest
Fællesspisning
Jule-inspirationsaften
Jule-fællesspisning
Julelotteri

