
 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn 
  

BYFEST 2018 
Den 19. - 23. juni holder vi vores årlige byfest 

i år med bål i Krejbjerg 
Tirsdag den 19 juni: kl. 19.00   Bankospil i forsamlingshuset 

 
Onsdag den 20. juni: kl. 19.00   Friluftsgudstjeneste 

 
Torsdag den 21. juni: kl. 18.30   Gaderundbold - kaffe i 

orangeriet 
 

Lørdag den 23. juni: kl. 12.00 
kl. 12.00 
kl. 12.30 
kl. 14.30 
kl. 16.00 
kl. 18.00 
kl. 20.00 
 
kl. 20.30 
kl. 21.00 
 
kl. 01.00 

Optog fra det gamle mejeri 
Festpladsen åbner 
Forskellige konkurrencer 
Kaffe m. bagekonkurrence 
Pladsen lukker 
Grillen er klar til dine bøffer 
Bål og båltale ved borgmester 
Peder Chr. Kirkegaard 
Kaffe og kage på torvet 
Fest/hygge m. jukeboks i 
forsamlingshuset 
Aften slutter  

Udførligt program paå  de følgende sider 



Sponsor ved byfesten er 

 
 

Lad os først kaste et blik paå  den store festdag, 
lørdag den 23. juni 

Vi satser hårdt og brutalt på, at vores nye orangeri på Bertel 
Nørgaards Plads er klar til brug på festdagen, sankthans-aftensdag! 
Den formelle indvielse bliver til efteråret, men vi kan ikke vente så 
længe, så vi tyvstarter ved festen. 
Hvorfor så ikke samtidig benytte lejligheden til at forny byfest-
traditionen lidt: 
 
Vi får ingen telt i år, når vi nu har både orangeri og forsamlingshus. 
Den fællesspisning, vi ellers har haft i teltet, er lavet om til 
grillaften. I tager selv mad med til grillning (men ikke drikkevarer, 
dem køber i på stedet). Er vejret smukt kan I spise på torv og plads, 
er det surt, tager I maden med ind i orangeriet -  det blywer æ så 
towli endda! 
Ved 21-tiden spiller jukeboksen op til hygge og glæde (og dans, hvis 
I har uro i benene). Det foregår naturligvis i vores smukke, 
nyrenoverede forsamlingshus. 
 
Sankthansbålet bliver i Krejbjerg og altså dermed i højere grad et 
samlingspunkt for vores sogn. Nu bliver der jo også bål ved Knud 
Strand, hvor de vil skabe en ny sankthans-tradition, og der er ingen 
grund til, at vi konkurerer med dem om beboerne i Rødding og 
langs kysten. 



 
 
 
 

 



Eksempler på aktiviteter om eftermiddagen: 
Pølsevognen er naturligvis paå  pladsen hele dagen. 

 
Fodbold-skydeskive 
Hvor godt rammer du med en fodbold? Afprøv dit fodboldtalent! 
 

  
 
Tombola 
Tombola er et sikkert hit hvert år! De mange indsamlede gaver 
glæder børn mellem nul og 90 år, når de bliver trukket ud. 
 
Tak til alle, der har skænket gevinster og til dem, der har været 
rundt og samle dem ind. 
Vil du gerne sponsere en gevinst, kan du aflevere den til et medlem 
af bestyrelsen. 

       



...og saå  er der  
• forskellige konkurrencer 
• hoppeborg 
• fiskedam 
• dåse-skud 
• dard-spil 
• hønseskidningskonkurrence 

  

 

Kaffe og bagekonkurrence-kage 14.30 
Sidste tilmelding til bagekonkurrence den 21. juni!  
 
 

        
 
 



 

Aktiviteter de øvrige festdage: 
 
 

Tirsdag den 19. juni:  

Bankospil i forsamlingshuset 
Kl. 19.00 er der bankospil 
 
20 spil med gode gevinster. Pladepris 10 kr. Der kan købes 
Jackpot, Krejbjerg Spil og Amerikansk lotteri.  
I pausen sælges kaffe og te. 
 
 

Onsdag den 20. juni: 

Friluftsgudstjeneste 
Kl. 19.00 Gudstjeneste paå  torv eller i orangeri. 

- en anderledes og hyggelig gudstjeneste - 
 

Efter gudstjenesten vil 
menighedsraådet være vært 
ved en kop kaffe, og der vil 
være lidt fællessang.  
 

Friluftsgudstjeneste 2017 
 

 
 
 



Torsdag den 21. juni: 

Gaderundbold 
Kl. 18.30 Rundbold paå  sportspladsen. 
 
Den aå rlige dyst vejene imellem. Der spilles i alt fire kampe, og 
holdene er som følger: 
1. Ginnerupvej 
2. Lykken, Granly, Humlegaå rdsvej og Heden 
3. Buksager, Jens Vævers Vej og Næsbækvej 
4. AÅ bakken, Norvej og Andrupvej 
 
Tag hele familien med og vær med til at redde vejens ære. 
Ingen tilmelding. 
Bagefter (ca. kl. 20.30) er der hygge og kaffe/te i orangeriet. 
 
 
 
 

Sankthansbål 
og båltale - 
alle kommer 
naturligvis!  

 



Orangeriet eller æ drywhus 
 
 

 
 
Endelig, endelig kom der gang i byggeriet af æ drywhus. Da 
pengesager og tilladelser var i orden, skete der omgaående 
noget. 
Planen er nu, at selve huset bliver sat op fra 4. juni og en uge 
frem. Det staå r leverandøren for. Ellers foregaå r det meste med 
lokale kræfter, og jeg skal love for, at det ikke er deér, vilje og 
indsats mangler!! 
Vi glæder os til at se resultatet! 
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