
Fællesspisning fredag 29. januar kl. 19.00

Efter vi alle har gjort livet ”fedt” ved at indtage rigelige kalorier i
forbindelse med en velafsluttet jul og nytår, ja så er tiden kommet
til at indtage et almindeligt måltid mad sammen med vore medbor-
gere.

Anni & Ivan og Ingrid & Vigan har lovet at hjælpe os med at frem-
trylle en menu vi alle kan li.

Menuen er følgende: 
Glaseret hamburgerryg med hvide kartofler og aspargessovs, hertil
årstidens salat. 
Appelsindessert med fløde, kaffe og småkager.

Vin øl og vand kan købes til de sædvanlige lave priser.
Pris: voksne 50,- , børn 25.-

Husk tilmelding i forsamlingshuset, på www.krejbjerg.dk 
eller til Louise på tlf. 96 56 06 16 el. BS på tlf. 97 56 31 45
senest onsdag 27. januar.

Har DU mod på at prøve dine
kogekunster til en efterfølgende
fællesspisning, er vi meget inter-
esseret i at høre fra DIG. 

www.krejbjerg.dk
Januar 2010Krejbjerg Nyt

Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn



Fastelavnsfest søndag 14. februar kl. 14.00

Traditionen tro afholder vi tøndeslagning med efterfølgende kåring af
årets kattekonger og dronninger, herefter er der musik, røg og dans
til moderne diskorytmer for børnene, mens forældrene kan nyde kaf-
fen med brød og boller.

Find udklædningstøjet frem og
pynt de små til fest, så sørger
vi for en fornøjelig eftermiddag.

Entré voksne 40,- børn 20,-
Prisen er incl. kaffe/te, fransk-
brød med pålæg og hjemme-
bagte
fastelavnsboller.

Øl, vand og pølser med brød kan købes.

Da der er små overraskelser til børnene er tilmelding nødvendig
senest 10. februar til Louise 96 56 06 16, BS 97 56 31 45,
i forsamlingshuset eller på www.krejbjerg.dk
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Sidste års kattekonge/dronning



Badmintonstævne i Krejbjerg Forsamlingshus

lørdag 27. februar kl. 10.00

Ja så ”lakker” sæsonen igen mod enden og det er tid til den endeli-
ge dyst.

Vi skal se hvem der har fået mest ud af træningsaftenerne gennem
vinteren, der bliver kæmpet på kryds og tværs af aldre og køn over
det meste af dagen.

Har du lyst til at følge kampene, er dørene åbne hele dagen.                                                                                                             

www.krejbjerg.dk er opdateret

De af jer der sommetider surfer forbi www.krejbjerg.dk vil have
opdaget at siden er opdateret med nyt udseende. Og lidt nyt ind-
hold. Der ligger en lille oversigt på forsiden over nye ting på websi-
den. Oplever du problemer med den nye side, eller har du ønske om
andre ting på siden, hører jeg gerne fra dig. Ring eller brug kontakt-
formularen på websiden.

Brian Amtoft
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Den nye bestyrelse i

Krejbjerg Borger & Idrætsforening
Formand: Bjarne Støjberg, 
      Humlegaardvej 9 7860 Spøttrup 
      tlf. 97 56 31 45 / 22 61 31 45
      bjarnestoejberg@mail.dk 

Næstformand: Birgitte Eskildsen, 
      Granly 4 7860 Spøttrup 
      tlf. 97 56 31 56

Kasserer: Hans Henrik Rasmussen, 
      Åbakken 22 7860 Spøttrup 
      tlf. 97 56 30 34

Sekretær: Louise Fisker, 
      Åbakken 8 7860 Spøttrup 
      tlf. 96 56 06 16

Hovmester: Hans Ingvart Andersen, 
      Humlegaardvej 3 7860 Spøttrup
      tlf. 97 56 30 48

Best.medlem: Åge Bengaard, 
      Ginnerupvej 37 7860 Spøttrup 
      tlf. 97 56 30 52

Best.medlem: Conny Knudsen, 
      Åbakken 3 7860 Spøttrup 
      tlf. 97 56 30 45

Suppleanter: Laust Nørgaard
      Karen Marie Jørgensen
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KBIF



Midsommerfesten 2010
Der har været rygter... og nu er det ganske vist, der bliver en
Midsommerfest 2010. Lørdag 19. juni 2010 ”lander” KANDIS i
Krejbjerg.

Så falder du over et par dansesko i løbet af foråret, skal du endelig
ikke lade chancen gå forbi, der er lagt op til en forrygende danseaf-
ten, da de vestjyske spillemænd går på scenen allerede kl. 21.00 og
bliver der indtil kl. 02.00.

I næste udgave af Krejbjerg Nyt følger oplysninger om billetter m.m.
Så sæt kryds i kalenderen allerede i dag..
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Formandens klumme

Ja så er vi her igen, jeg vil lige starte med at ønske jer alle et godt
nytår!

Siden sidst har der været afholdt generalforsamling i Krejbjerg
Borger & Idrætsforening, den første siden sammenlægningen af for-
eningerne i november 2008.
Man kan jo godt konkludere at det lykkedes at ”samle foreningerne”
og som det fremgik af beretningen har det første år budt på en lind
strøm af aktiviteter i vor lille by. Denne strøm agter vi i den nye
bestyrelse at videreføre i det kommende år, og andetsteds i dette
blad findes en kalender over de aktiviteter vi vil tilbyde i 2010.
Ligeledes kan man læse hvem vi er, og på www.krejbjerg.dk er hele
referatet fra generalforsamlingen.
I skrivende stund er vi så småt ved at forberede en af de vigtigste
ting i en forening som KBIF. Nemlig opdateringen af vort medlem-
skartotek. I den forbindelse vil I alle få besøg af et medlem af besty-
relsen i løbet af februar og marts, og det er mit håb at I vil bakke op
om dette i samme omfang som tidligere, det er det der gør forenin-
gen stærk.

En af de ting som virkelig trænger sig på, og som kan blive afgøren-
de for Krejbjergs udvikling fremover, er en høring som i øjeblikket er
i gang vedr. omlægning af busforbindelserne til byen. Der lægges op
til at flere afgange fremover ikke vil køre gennem byen, men direkte
mellem Rødding og Balling. Jeg agter i løbet af de nærmeste dage
at sætte mig ind i hvad det får af konsekvenser for byen, og derefter
tage kontakt til midttrafik.
Samtidig vil jeg opfordre alle til at gå ind på midttrafik.dk og give
deres mening til kende på det høringsskema de har lagt ud på net-
tet, idet det gælder om at få så mange kommentarer som muligt, og
husk at høringen slutter d. 31/1.
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På www.krejbjerg.dk har vi lagt et link ud direkte til midttrafiks spør-
geskema.

I efterhånden en del år har vi, som de fleste ved, haft vores egen
hjemmeside og som de fleste har bemærket, er vores webmaster
Brian Amtoft i øjeblikket i gang med et kæmpe ombygningsarbejde,
som gerne skulle gøre siden endnu mere brugervenlig og med endnu
flere muligheder. Blandt andet ligger der fremover en kalender fast
på siden for både aktiviteter i Krejbjerg og for udlejning af forsam-
lingshuset, og lad mig minde om det efterhånden kæmpe fotogalleri
fra aktiviteter gennem tiden.

Når man kikker ud af vinduet er det meste hvidt og levner ikke
meget plads til tanker om klimaforandring og global opvarmning, det
blev endnu engang vinter i Danmark, men inden længe er det fortid
og dagene blevet længere, vi kan igen se frem til 2 somre og én vin-
ter.

Med Venlig Hilsen
Bjarne Støjberg
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Kalender for 2010

29-01 Fællesspisning.
14-02 Fastelavnsfest.
27-02 Badmintonstævne i forsamlingshuset.
14-03 Gymnastikopvisning i Balling Hallen.
23-04 Fællesspisning.
08-05 Fælles oprydningsdag 
      (vi skal have byen ”pyntet ” efter en lang vinter)
17-06 Byfest ugen starter Rundboldturneringen.*
19-06 Byfestdag med aktiviteter hele dagen.*
19-06 Midsommerfesten 2010 med Kandis.*
23-06 Stort Skt. Hans bål ved Nymølle strand (cykeltur).*
25-09 Høstfest.
22-10 Fællesspisning.
03-12 Julefællesspisning.
05-12 Julelotteri.
27-12 Børnenes juletræ.

Bemærk*! Visse ændringer kan fremkomme, disse vil blive annonce-
ret i senere udgaver af Krejbjerg Nyt som vi agter at sende på gaden
6 gange i løbet af året.
Kalenderen bliver ligeledes opdateret løbende på www.krejbjerg.dk

Foreløbelig tidsplan Krejbjerg Nyt 2010.
(trykning og udbringning).

Januar: 23/24-01
Marts: 06/07-03
Maj: 08/09-05
Juni (byfestprogram) 12/13-06
September: 04/05-09
November: 06/07-11
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