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Fælles nyt fra foreninger i
Krejbjerg og omegn

November / December 2009
www.krejbjerg.dk

Julens arangementer

Så er det snart december, og julen sniger sig ind i
alle hjem.
Derfor tændes juletræet ved forsamlingshuset sædva-
nen tro den 1. søndag i advent, altså søndag den 29.
november.
Hermed en stor tak til Erna og Svend Krejbjerg, og
Leo Andersen, som har skænket juletræerne.

Fredag den 4. december er der julefællesspisning.
Husk at tilmelde  i god tid!

Søndag 6. december er der julelotterispil med mas-
ser af gode gevister: Hovedsponser er igen i år Danbo
Møbler v/ Søren Andersen.Tusind tak for det.

Det sidste arrangement i år er juletræsfesten for børn
og voksne. Vi tror julemanden kommer på besøg, og
Jens Jacobsen spiller til julesalmerne.

I det nye år, altså i januar skal vi have generalfor-
samling, og der skal nye folk til bestyrelsen.
Hvis der sidder nogle som kan tænke sig at ”hjælpe
til”, vil vi gerne høre fra jer.

Til sidst vil vi gerne ønsker jer en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.



Julefællesspisning
Fredag 4. december kl. 1900

Menuen er traditionen tro følgende:
Ü Flæskesteg med brune og hvide kartofler, brun sovs, franske

kartofler, rødkål og surt
Ü Ris a la mande med kirsebærsovs

Når mandelgaverne er delt ud, vil Sofie Munkholm og det lokale
Luciahold 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 jule-
sange/ salmer fra højskolesangbogen.

Der kan købes øl, vin, sodavand.

Entre: Voksne 50,- kr.
Entre: Børn 25,- kr.

Tilmelding senest 1. december.
Til Kirsten på tlf 97563062 eller på www.krejbjerg.dk         

- 2 -
Krejbjerg Nyt - November - December 2009



Åbningstider:
ALLE  DAGE

730-2000

BallingPOSTHUSETS ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 10.00-17.00
Lørdag 9.00-12.00

ALTID BILLIG BENZIN

30 KR.
på OK-benzinkort, Visa-Dankort samt diverse kreditkort

GRATIS støvsuger til rådighed

VASK
MANDAG
TIRSDAG  FRAONSDAG

Balling
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Julelotterispil 
Søndag 6. december kl. 1400

Der bliver 24 spil samt Krejbjergspil, jackpot
og amerikansk lotteri.

Pris pr plade 10,- kr.
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Juletræsfest
Søndag 27. december kl. 1900

Juletræet er flyttet indenfor og pyntet op til den store julefest.
Først går vi rundt om juletræet og synger julens salmer og sange,
derefter danser vi og laver forskellige sanglege, alt sammen akkom-
pagneret af Jens Jacobsen.

Vi tror julemanden lægger vejen forbi.

Der serveres gløg, æbleskiver, kaffe/the og
hjemmebag, og der kan købes røde pølser med
brød.

Pris pr. person 35,- kr.

Tilmelding senest 25. december til Kirsten 97563062 eller
www.krejbjerg.dk



Nye Krejbjergborgere:

Louise Fredholm og Henrik Bligaard har købt hus på Åbakken.

Vi byder dem velkommen. 
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Nå det inden jul

Få lavet flotte
 portrætter der vil
glæde alle i familien.

Ring til fotografen.

Fotograf 
Brian Amtoft
Tlf. 97 56 46 90
www.altien.dk



Andrupvej 20, Oddense ■ 7860  Spøttrup

Krejbjerg Totalbyg Aps

2721 1404 ■ 2728 1404

■ Badeværelser, klinker og fliser.
■ Ny-, om- og tilbygning.
■ Støbe og belægningsarbejde.
■ Totalentreprise.



Flagallé

Holdes der fest i Krejbjerg, så giv begivenheden en festlig start,
og lad gæsterne møde en flagsmykket by.

Pris: kr. 400,-

Der etableres flagallé på Buksager, Ginnerupvej og Åbakken.

Ring til Eigil Knudsen, 97 56 31 17, eller Reinholdt Kallestrup,
97 56 30 88 senest 14 dage forinden.
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Krejbjerg


