
Krejbjerg Nyt
Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Februar 2012

Fastelavnsfest
19. februar 2012 - kl. 14

Så er tiden igen kommet, hvor vi skal slå katten af tønden. 
Find udklædningstøjet frem og mød op til en hyggelig dag med kå-
ring af kattekonger og –dronninger.
Der vil være leg og dans til discorytmer, samtidig med at der serveres 
kaffe, brød og fastelavnsboller.

Entré: Voksne kr. 40,- og børn kr. 20,-
Prisen er inkl. kaffe m/brød
Øl, vand og pølser med brød kan købes.

HUSK tilmelding til Birgitte Christensen på tlf. 97 56 30 94, 
på listen i forsamlingshuset eller på www.krejbjerg.dk
senest onsdag 15. februar.
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Siden sidst…
Så har vi haft årets generalforsamling i Krejbjerg Borger- og Idræts-
forening. Mødet foregik i en hyggelig og positiv atmosfære. Der var 
3 medlemmer fra den ”gamle” bestyrelse, som ikke modtog genvalg, 
hvorved der er en ny bestyrelse og konstitueringen er som følger:

Formand: Margit Christiansen
 Åbakken 26, Krejbjerg
 Tlf. 97 56 32 32 
Næstformand: Claus Rasmussen
 Åbakken 30, Krejbjerg
 Tlf. 86 64 66 67
Kasserer: Birgitte Christensen
 Åbakken 37, Krejbjerg
 Tlf. 97 56 30 94
Hovmester: Laust Nørgaard
 Åbakken 1, Krejbjerg
 Tlf. 97 56 30 63
Bestyrelsesmedlem: Jan L. Pedersen
 Åbakken 9, Krejbjerg
 Tlf. 97 56 30 13
Bestyrelsesmedlem: Kristoffer Eggert Arborg
 Åbakken 6, Krejbjerg
 Tlf. 26 71 45 66
Sekretær: Britta Falkenberg Larsen
 Buksager 8, Krejbjerg
 Tlf. 97 56 31 80

Vi siger naturligvis tak til den afgåede bestyrelse og mange tak for det 
store arbejde, som de har udført.

På generalforsamling fremkom et forslag om, at vi skulle prøve at 
fremme interessen for Krejbjerg, og gøre det mere attraktivt at flytte 
til området. Der var stor opbakning til forslaget, og der blev nedsat en 
arbejdsgruppe, som vil fokusere på de forskellige måder at promovere 
byen på. Vi ser frem til resultatet.
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Borger- og idrætsforeningen har ansøgt om en hjertestarter (til op-
sætning ved forsamlingshuset) hos Trygfonden. Det blev desværre et 
afslag, men vi prøver igen. Der er utrolig mange ansøgninger i forhold 
til antal bevilligede hjertestartere.
Vi ser frem til godt samarbejde og håber på opbakning til vores ar-
rangementer.

Den nye bestyrelse

Aktivitetsudvalget
På generalforsamlingen 19. januar blev der nedsat et udvalg som fik 
til opgave at se på Krejbjergs udviklingsmuligheder frem mod år 
2020. Endvidere skal udvalget også virke som inspirator for nye ideer 
og tiltag som kan gennemføres af KBIF i de kommende år.

Udvalget har afholdt sit første møde mandag d. 30. januar hvor alle 
bød ind med ideer og nytænkning.

Her er et lille udpluk af ideerne som skal viderebehandles på næste 
møde: Gadekær ved Jens Væver torvet, velkomstpakke til nytilkomne, 
branding af Krejbjerg, egen side på Facebook, hjertestarter, forårs-
fest med grill og/eller karneval, lerdueskydning, børneaktiviteter, 
”posefes ter”, fast grillaften på torvet, samarbejde med menighedsråd 
og andre foreninger og mange flere forslag.
Så har du / I forslag så mød op onsdag 15. februar (kl. 19 i forsam-
lingshuset) og giv dit besyv med.

Udvalgsmedlemmerne er indtil videre: Ivan Andersen, Aase Frost-
holm, Bente Rossen, Brian Amtoft, Ina Hundahl, Anne Zetterquist, 
Jeppe Frostholm, Claus Rasmussen og Helge Zetterquist.
Udvalget kan intet beslutte, men derimod indstille til Krejbjerg Bor-
ger og Idrætsforening der så træffer de endelige beslutninger.
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Vi udfører alt indenfor:
•	 Nybyggeri
•	 Renovering
•	 Reparationer
•	 Kloak 

Både for private samt erhverv.

Nedsivningsanlæg 
udføres
inkl. søgning af 
tilladelser og
færdigmelding til 
kommune.

Problemer med rotter i kloak?
Kontakt os, og vi vil være 
behjælpelige med løsning.
 
              

Nørregade 73, Balling – 7860 Spøttrup
Tlf. 97 56 43 01
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Badmintonstævne!
Vi gentager succesen fra sidste år og inviterer til 
badmintonstævne
lørdag den 25. februar 2012 kl. 9.30.

Vi starter lidt blidt ud med kaffe og morgenbrød.
Der spilles damer, herrer og mix double. 
Deltagelse pr. række kr. 25,-

Tilmelding senest den 22. februar 2012. 
til Helge Zetterquist eller på liste i forsamlingshuset.

Vi håber på en hyggelig dag!

Gymnastikopvisning!
Søndag 11. marts kl. 10 afholdes der gymnastikop-
visning i Balling Hallen.

Der startes med fælles indmarch og herefter vil der være opvisning af 
”Legestuen” og vore to egne gymnatikhold: 
Voksne Piger og Parholdet. 
Derudover vil der komme to gæstehold: 
Bjergsnæsskolen og 1 andet 
hold.

Entré: kr. 35,- 
(Børn u/12 år gratis)

Fuldt program offentliggøres 
senere i Uge-avisen.
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Hver mandag

Flerkorns Rugbrød
  950 gr.

895

Hver tirsdag

Arla Mælk
Let  - mini - skummet

     3 L 1495

Hver onsdag

Frugtmarked
Mange varianter

     10 stk. 1500

Hver torsdag

Coop Pålæg
Flere varianter

     1 pakke 1000

Husk vi har
• Apoteks udsalg
• Indlevering af rensetøj
• GLS pakke shop
• Tips / Lotto / Skrab
• Gratis internet
• Varetur hver tirsdag
• Rundstykker fra 
  Konditorbageren Skive

Rødding
Alle dage 730 - 1900

Nyt! Nyt! Nyt!

Nu kan du snart tanke 
billig OK benzin og 
diesel i Rødding
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Fællesspisning!
Der vil igen være fællesspisning i forsamlingshuset
fredag 20. april 2012 kl. 18.30.

Kirsten, Eline og Ivan vil traditionen tro fremtrylle 
en lækker menu. 
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. 
Øl, vin og vand kan købes til de sædvanlige lave priser.

Tilmelding senest den 18.04.2012 
til Birgitte Christensen på tlf. 97 56 30 94, 
på listen i forsamlingshuset eller på www.krejbjerg.dk.

Fælles oprydningsdag!
Træk en gammel sweater på og la’ bare skægget 
stå og mød op til fælles arbejdsdag lørdag den 
28. april 2012.
Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 9.00 til fælles 
morgenkaffe.
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Krejbjerg Byfest!
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen lørdag 
16. juni 2012, hvor årets byfest finder sted. 

Nærmere program følger i næste 
Krejbjerg-Nyt.

Tombola!
Skulle I/du have lyst til at hjælpe 
med at samle ind til årets gevinster i 
tombolaen ved byfesten, eller har I/
du lyst til at skænke en gevinst eller 
to, så vil vi være dybt taknemlige. 
Kontakt under alle omstændigheder Birgitte Eskildsen på tlf. 97 56 31 
56, så vil hun venligst koordinere dette.

krejbjerg.dk
Websiden er som altid åben og modtagelig for indslag - også mellem 
de papirbaserede udgaver af Krejbjerg Nyt.
 

www.krejbjerg.dk


