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Midsommerfesten 2008
i Krejbjerg

Kæmpe teltbal

Kom og oplev det fantastiske
og sansepirrende 

“ROADSHOW”
med Sussi & Leo

Lørdag 28. juni, 19.00

Billetter inkl. spisning kun i forsalg på
97 56 31 45 eller www.krejbjerg.dk

Hovedsponsor:

Byfesten 2008

23. juni:
18.30 Cykeltur 

til Nymølle strand

Sct. Hans bål 
på stranden

26. juni:
18.30 Rundboldturnering

Ca. 20.30 Sangaften og
kontakt til kirken

28. juni:
12.00 Børnedyrskue

13.00 Balling Brandvæsen 

14.00 Bagekonkurrence

15.00 Trillebøre-ring ridning

19.00 Midsommerfesten



Mandag 23. juni:

18.30 Cykeltur til Nymølle strand og Sct. Hans bål på stranden. Vi
starter i lighed med tidligere år fra forsamlingshuset og cykler til
stranden, hvor der vil være mulighed for at stille sulten ved pølse-
vognen. Der kan købes kaffe, hjemmebagt kage, slik, is, øl, vand og
snobrødsdej.

Kl. ca. 20.30 tænder vi bål på stranden og båltaler er fhv. 
borg   mester, medlem af Skive Byråd Anna Lise Vestergaard.

Bemærk at dette arrangement af hensyn til dimisionsfesten i Balling skole er flyt-
tet til torsdag.

Torsdag 26. juni:

18.30 Rundboldturnering med 4 vejhold, 
i år spiller vi 4 kampe.
Holdene er som følger:
1: Ginnerupvej.
2: Lykken, Granly, Humlegaardvej, Heden.

Holdet som vandt i 2007, og dermed er forsvarende mestre i år.
3: Buksager, Jens Vævers Vej, Næsbækvej.
4: Åbakken Andrupvej, Norvej.

Bemærk: Der er ingen tilmelding til rundboldturneringen, men mød
op og vær med til at redde ”Din vejs ære”.

Regler findes på www.krejbjerg.dk

Ca. 20.30 Sangaften og kontakt til kirken, et arrangement som fore-
går i samarbejde med Krejbjerg Menighedsråd og sognepræst
Susanne Troelsgaard.
Jens Jacobsen er ved denne ”højtid” bag Teltorglet som akkompag-
nement til sangene.
Der er gratis kaffe og hjemmebag til dette arrangement.



Lørdag 28. juni:

12.00 Børnedyrskuet starter, kagerne til bagekonkurence skal være
afleveret. Dyrene skal være på pladsen mærket med nummer og
dommerne starter bedømmelsen. Vi har igen i år aftalt med Las og
Hartvig at de vil udpege de flotteste og mest ”pyntede” dyr.
Tilmelding af dyr kan foretages til Kirsten på tlf. 97 56 30 62
www.krejbjerg.dk, eller i forsamlingshuset senest torsdag 26. juni.          

Tag din madkurv med og nyd frokosten på stadion, eller i tilfælde af
fugtigt vejr, i teltet.

12.30 Den store tombola åbner.
Er du den ”glade giver” og har du ikke hørt fra os mht. en gevinst til
tombolaen er du velkommen til at kontakte Susanne på tlf. 97 56
31 29.

13.00 Balling Brandvæsen kommer og leger med
slangerne. Her kan enhver opleve hvordan en brand
bliver slukket og føle suset fra en udrykning.

14.00 Udtrækning af præmierne ved årets bagekonkurence. De
kendte dommere fra sidste år: Johnny Olsen og Peter Neumann har
nu endelig nået vægten igen og er friske på en ny omgang kage-
smagning.
Tilmelding af kager til konkurrencen til Bente på tlf. 97 56 30 16,
www.krejbjerg.dk eller i forsamlingshuset senest torsdag 26. juni.  

Bagekonkurencen er sponsoreret af Valmuen i Balling.

15.00 Trillebøre-ringridning
Test din kondi, motorik, samarbejdsevne. Og vær med i konkurren-
cen om at blive ”Kongen af Krejbjerg”
Tilmelding til Kirsten på tlf. 97 56 30 62, www.krejbjerg.dk eller på
pladsen senest kl. 13.00. 

Sponsor for dette arrangement er: Ole Ibsen Balling A/S.



I skrivende stund er der stadig en del billetter til årets hovedarrange-
ment som ikke er solgt, det kan være at vi satte forventningerne lige
i overkanten da vi besluttede os for hovednavnet Sussi & Leo. 

Eller der er mulighed for at DU endnu ikke har købt billet til dette
arrangement?

I den kommende uge kører vi derfor radiospots på Skive og Alfa,
hvor der ligeledes vil være mulighed for at vinde billetter.
Et er sikkert og det er at vi holder en fest som vi alle sent vil glem-
me.
Et håb herfra er at vejret igen i år er med gennem ugen, uden der
skal lyde et grimt ord om regnvejr i øjeblikket.
Velmødt til en forhåbentlig god Byfest i Krejbjerg 2008.

www.krejbjerg.dk
Jvf. bevillingsloven må medbragte drikkevarer ikke nydes på pladsen.

Regler for trillebøre-ringridning:

• Et hold består af 2 personer.
• Én person sidder med lansen i

trillebøren, den anden driver tril-
lebøren.

• Hånden skal være bag den sorte
ring på lansen.

• Trillebøren skal drives i løbe   has -
tighed mellem de markerede 
linier.

• Hvis børen vælter, er man ude af
konkurrencen.

• Man kører i det antal omgange
hvor der stadig er mere end et
hold som fanger ringen.

• Det sidste hold der fanger ringen
er vindere. 

• I tilfælde af tvivl er dommernes
ord ”lov”.

LYKKENTOFT 
FODER OG

RIDEUDSTYR


