
Høstfest

Lørdag 24. september kl. 19.00

Menü fra Slagtermesterinden, Balling.

Forret:

Spinatroulade m. rg. oksefilet på sprød salat, dressing og brød.

Hovedret: 

Græske okseruller i svøb, kold krydderfilet, kyllingespyd.
Kold kartoffelsalat, pastasalat, krydderkartofler, bulgursalat.
3 salater, dressing og brød.

Dessert:   

Islagkage, kaffe/the og småkager.

Natmad:  

Røde pølser med brød og tilbehør.

Vin, øl og vand kan købes til fordelagtige priser.

Pris pr couvert 200,- kr.

Musikken leveres af Poul Gade.
Susanne Troelsgaard vil holde høsttalen.

Tilmelding senest søndag den 18. september til 
Birgitte, tlf. 9756 3094, i forsamlingshuset eller www.krejbjerg.dk.

www.krejbjerg.dk
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Badminton

Så er vi klar igen til en ny sæson.
Tider til badminton kan bestilles nu. 
Alle, nye som gamle medlemmer, skal bestille tid.

Krejbjerg Forsamlingshus:
Start 1. september – 31. marts.

Balling Hallen:
Der er op til fem baner og der spilles onsdag aften 
kl. 19.30 – 21.00
Start  7. september – til og med uge 7 2012.

Tiderne tildeles efter ”først til mølle” princippet.
Tilmelding til Margit, tlf. 9756 3232.

Bordtennis

Der er også mulighed for at spille bordtennis i forsamlingshuset’s
lille sal.

Henvendelse til Margit, tlf. 9756 3232.



Her i forretningen anvender vi kun dansk kød, fordi vi har
mange rigtigt dygtige landmænd herhjemme, og vi ved at
fødevaresikkerheden i Danmark er væsentligt bedre end i

mange andre lande.

Hvor grundlaget førhen var omsætning af traditionelle
slagtervarer, er vi i dag en servicebutik som sælger mad-

løsninger til et hvert formål.

Alle vore forslag bygger på vore egne specialiteter
 fremstillet helt fra bunden, og vi fremstiller ligeledes

næsten alt vores pålæg her i butikken.

Står du foran en fest, er du meget velkommen i 
butikken, hvor vi udarbejder en ”madoplevelse” 

til netop Dine gæster.

Med venlig hilsen
Kirsten & Co.
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Gymnastik

Sæsonstart i Krejbjerg Forsamlingshus.

Voksne piger:
Tid:                          Tirsdage fra kl. 19.00 – 21.00.
                              Første gang 27. september.       
Leder:                      Lone Mark Jensen.

Parhold:  

Tid:                          Onsdage fra kl. 19.00 – 21.00.
                              Første gang 21. september.
Leder:                      Mette Bach Stisen.

Blandet rytme/springhold:

Lona har valgt at stoppe med at træne, så vi har pt. ingen træner.
Er der nogle der har lyst til at træne holdet eller har kendskab til
nogle, så kontakt os hurtigst muligt.

Vi vil gerne takke Lona og hendes piger for trofast træning i mange
år. Tak for det.



Forsamlingshus – bibliotek

Vi har nu næsten fået ryddet op i biblioteket.
Der vil blive malet og indkøbt nye borde og stole.

Der skulle derefter være mulighed for at byens borgere kan
samles og spille kort, hygge sig, m.m.

Foredrag om Rumænien

Foredrag i forsamlingshuset tirsdag 20. september kl. 19.00.

Ivan Andersen vil bl.a. fortælle om befolkningens liv, hverdag, land-
skabet og naturen, og om de rumænere han har lært at kende der.
Han vil også fortælle om deres oplevelse, da de var på besøg i
Krejbjerg / Skive.
Ivan viser billeder fra sin tur til Rumænien.

Derefter serveres kaffe/the med brød.

”Korlight” vil underholde med musik og sang.

Menighedsrådet og Krejbjerg Borger og Idrætsforening er vært
ved dette arrangement.
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Forsamlingshusets dag

Vi har meldt os til forsamlingshusets dag søndag 6. november.
En dag hvor vi bl.a. viser hvilke aktiviteter der foregår i huset.

Fællesspisning

Husk at sætte kryds i kalenderen til næste fællesspisning 

fredag 28. oktober kl. 18.30.

Ivan Andersen vil stå for maden.
Menüen er ikke fastlagt endnu, men den offentlig gøres senere.
Vin, øl og vand kan købes

Pris:
Voksne 50,-   Børn 25,-

Tilmelding senest mandag 24. oktober til Birgitte, tlf 9756 3094,
i forsamlingshuset eller www.krejbjerg.dk.

Foto

Ved at følge linket fra
Krejbjergs hjemmeside
(www.krejbjerg.dk) kan du se
nogle af de fotos jeg i løbet af
året har taget i Krejbjerg og
omegn. Et projekt der skal
ende med at nogle af dem
hænges op i forsamlingshuset.
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Udlejning af Jukebokse, slushice, softice,
popcorn, fadølsmaskiner, isbar, saftevands-

maskiner og professionelle bardiske!!!

Skal du / I have:
Fødselsdag

Bryllup
Byfest

Kræmmermarked
Festival

Rejsegilde
Reception

Stævne o. lign.

Lej den originale
würlitzer jukebox

Bedste musik

Bedste lyd

Bedste service

OBS OBS OBS

Jyllands bedste og
billigste 

udlejningsvirksomhed

Ring og få et 
uforpligtende tilbud!

Har du spørgsmål eller reservering af dato, 

er I velkommen til at kontakte os.

Tlf. 26 17 48 00 - www.sallingudlejning.dk

v/ Lars Jeppesen
Skovvænget 1
7860 Spøttrup

Sa

lli
ng Udlejning & Musik-Boksen



Arrangementer 2011 

24. september          Høstfest

28. oktober              Fællesspisning

02. december           Julefællesspisning

03. december           Julelotteri

27. december           Børnenes juletræ
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