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Generalforsamling i Krejbjerg Borgerforening

Som nogle sikkert har bemærket, afholdes der valg til folketinget
tirsdag 13. november 2007.

Derfor er generalforsamlingen i Krejbjerg Borgerforening flyttet til
tirsdag 20. november 2007 kl. 19.30.

Er du interesseret i at gøre en forskel som medlem af
bestyrelsen, komme med ris eller ros til foreningens
aktiviteter, eller vil du bare høre hvordan det står til i
Krejbjerg Borgerforening, ja så er du meget velkom-
men.

Efter generalforsamlingen serveres der håndmadder og en lille én til
ganen.

Tirsdag, 13. november

Tirsdag, 20. november kl. 19.30
i Krejbjerg Forsamlingshus.

Vedtægter finder du på websiden, www.krejbjerg.dk
Se under “Borgerforening”. 
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Formandens klumme

I en skrivende stund er vi gået fra efterår til vinter, det begynder så
småt at blive tid for indendørs sysler, men før vi er helt klar skal vi
lige have plantet bøgen i kummen ved parkeringspladsen og på skrå-
ningen ved handicapindgangen, lagt granitskærver på juletræsplad-
sen og foran busskuret. Dette er en uløber af den fælles arbejdsdag
hvor vi koncentrerede os om at forskønne området omkring forsam-
lingshuset.

Det er mit håb at vi ligeledes får rørene til flagalléen plantet inden
udgangen af denne måned så vi måske kan fremvise denne inden
jul.

Herfra skal lyde en opfordring til at bakke op om årets sidste arran-
gementer (som omtales i dette blad) i samme stil som det har været
tilfældet hen over året, og et ønske om en rigtig glædelig  jul.

Bjarne Støjberg
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Tlf 97 56 30 04

Fax 97 56 30 70

Jørgen 20 28 96 80

Henrik 20 28 96 79

Søren 20 28 96 78

Ginnerupvej 22  - 7860  Spøttrup



Luciaoptog

I forbindelse med fællesspisningen arrangeres
der, traditionen tro luciaoptog.

Der øves første gang søndag 18. november kl.
10.00.
Den endelige øveplan aftales den dag, men vi
ved allerede at der også øves den 25. november.

Der er kaffe og rundstykker til alle der møder op.  

Julefællesspisning

Fredag 7. december kl. 19.00

Menuen er traditionen tro følgende:

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt.
- Ris a la mande med kirsebærsovs. 

Når mandelgaverne er delt ud vil Sofie og hendes lucia piger synge
julen ind.

Anna Kallestrup har igen i år lovet at koge de altid velsmagende
klejner til kaffen.

Henover aftenen sælges der amerikansk lotteri og vi synger julesan-
ge/salmer fra højskolesangbogen.

Øl, vin og sodavand kan købes.

Tilmelding senest 4. december til Kirsten på tlf. 97 56 30 62 eller

BS 97 56 31 45, i forsamlingshuset eller på www.krejbjerg.dk

~4 ~



Julelotteri 

Søndag 9. december 2007 afholdes der traditio-
nen tro julelotteri i Krejbjerg Forsamlingshus.
Vi starter kl. 14.00.
Ved indgangen kan købes amerikansk lotteri,
jackpot og Krejbjerg spil.

I pausen kan købes æbleskiver, kaffe/te, øl og
vand.

Hovedsponsor: Danbo Møbler, Skive.

Den lokale historie må ikke blive glemt
- Vi henter gerne!

Så skulle du have gamle fotos, papirer og dokumenter af beva-
ringsmæssig eller historisk værdi – og gerne vil aflevere det til
vores lokalhistoriske arkiv, evt. låne os det. Eller skulle du ønske,
at blive medlem af foreningen, kan du henvende dig til underteg-
nede:

Tapio Juhl. Lykken 5. Tlf. 97563125. tapiojuhl@hotmail.com
Eller Ivan Andersen. Åbakken 36. Tlf. 97563146 

Du kan også besøge arkivet i kælderen på det tidligere apotek i
Balling, Nørregade 24.

Læs den fulde version på www.krejbjerg.dk
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Juletræsfest

Børnenes juletræsfest afholdes i 
forsamlingshuset 
torsdag 27. december kl. 19.00.

Vi flytter juletræet indenfor og pynter
op til den helt store julefest.

Først går vi rundt om træet og 
synger julens salmer og sange, 
derefter danser vi og laver 
forskellige sanglege, alt sammen
akkompagneret af Jens Jacobsen.

Vi håber at julemanden 
(i lighed med tidligere år) 
lægger vejen forbi…

Der serveres gløg, æbleskiver, kaffe/te 
og hjemmebag.

Pris pr. person 35,-

Tilmelding senest 25. december
til Kirsten på tlf. 97 56 30 62, BS på tlf. 97 56 31 45,
på listen i forsamlingshuset eller på www.krejbjerg.dk
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Ledige badmintonbaner i Krejbjerg
Forsamlingshus

Der er ledigt på badmontonbanen i flg. tidsrum:
� mandag: 21:00-22:00
� tirsdag: 17:15-18:15
� torsdag: 17:00-18:00 og 21:00-22:00

Pris indtil april 300,- pr. bane.
Henvendelse til Pia Skipper på 97563242.

Arrangementskalender for resten af året

20/11 2007: Generalforsamling
2/12 2007: Juletræet tændes
7/12 2007: Julefællesspisning
9/12 2007: Julelotteri 
27/12 2007: Børnenes Juletræ

HUSK !
Har du indslag - også til hjemmesiden - så send det.

Glæd familien og andre
Få lavet et flot portrætfoto
Ring 97 56 46 90 og bestil tid.

www.altien.dkDet kan nås inden jul
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