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

Høstfest 29. september 2012
Så er det igen blevet tid til at sætte kryds i kalenderen, for nu afholdes vores 
årlige høstfest.

Vi har i år valgt at sætte de store sejl til, med hensyn til musikken. Vi har nemlig 
fået fat i ”KILDEGAARDS”.
Dem vil I sikkert kunne huske, fra byfesten i 2011. Der fik vi mange gode 
tilkendegivelser fra folk, så det har vi valgt at prøve igen.

Høsttalen holdes ”vanen tro” af Susanne Troelsgård. (hvem ellers?).

Maden vil også være et sikkert hit, for den er nemlig fra 
”SLAGTERMESTERINDEN” i Balling.

Menuen er som følger:
Forret: Spinattærte m/røget laks.
 Peb. mar. okse på sprød salatbund med pesto. Ristede brød.
Hovedret: Babeque mar. kyllingebryst. Kold kartoffelsalat.
 Sprængt svinefilet med persille. Hertil smørbrunede 
 persillekartofler.
 Mar. flanksteak med flødekartofler.
 Dertil vil der være div. salater og brød.
Dessert: Is.
Natmad: Røde pølser med brød.

Vin, øl og vand kan købes til fordelagtige priser.
Pris pr. couvert 225,- kr.

Tilmelding senest søndag, den 23. september til Birgitte, tlf.  9756 3094, på liste 
i forsamlingshuset. eller www.krejbjerg.dk.

Som I kan se, er der lagt op til en rigtig god fest.
Maden og musikken er helt i top, så vi håber på mange festlige mennesker, med 
rigtig godt humør.

Vi i bestyrelsen, glæder os til at se jer.
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Badminton
Opstart badminton 2012-2013.
Tider til badminton kan bestilles nu.
Alle nye som gamle medlemmer skal bestille til.

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

Balling Hallen:
Der er op til 5 baner og der spilles hver onsdag aften kl. 19.00 – 20.30.
Start 5. september til og med uge 7 2013.

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

Bordtennis
Der er stadig mulighed for at spille bordtennis i Forsamlingshuset’s lille sal.

Henvendelse til Margit, Tlf.  9756 3232
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Gymnastik
Sæsonstart i Krejbjerg Forsamlingshus.

Børnegymnastik  –  1 - 6 år:
Tid: Onsdage fra kl. 16.30  -  17.30
 Første gang den 12. september.
Leder: Heidi Rasmussen.       

Er du fra 1 – 6 år og har lyst til at bevæge dig til musik og lege lege og synge 
sanglege. Så er børnegymnastik måske lige noget for dig.
Hvis du er 1 – 3 år vil det være en god ide at have mor eller far med.
Glæder mig til at se jer.
Gymnastik hop hilsner
Heidi Rasmussen

Parhold:
Tid: Onsdage fra kl. 19.00  -  21.00.
Leder:  Mette Bach Stisen.  

Håndbold
Der vil igen i år være et herre 
håndboldhold. 
De spiller i serie 4.

Hvis du er interesseret i at være med, 
kontakt Kristian Jørgensen, mobil 
2145 7444.
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Fællesspisning
Husk at sætte kryds i kalenderen til næste fællesspisning 
fredag, 26. oktober kl. 18.30.

Som noget nyt vil menuen denne gang være anderledes end 
den plejer.
Koy fra Thailand vil komme og tilberede Thai mad.

Så kom til fællesspisning og smag noget nyt og spændende 
mad.

Vin, øl og vand kan købes.
Pris: Voksne 50,-   Børn: 25,-

Tilmelding senest søndag, den 21. oktober til Birgitte, tlf 9756 
3094, på liste i forsamlingshuset eller www.krejbjerg.dk.
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Husqvarna robotplæneklipper Automower® 220 AC – styrer selv klipning 
og opladning. Beregnet til græsplæner på op til 1800 m2.

Vejen til den perfekte  
græsplæne – uden arbejde

14.995,-
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Aktivitetsudvalg
Travbanen
Den 13. august var vi på 
travbanen i Skive. Mellem 20-25 
deltog i dette arrangement.
Vi fik en rundvisning i staldene 
og forklaret lidt om de forskellige 
spil.
Der blev livligt spillet på hestene. 
En rigtig hyggelig aften. 

Flugtskydning
Flugtskydning afholdes søndag, den 16. september kl. 13.00 hos Jens Åge 
Larsen, Buksager 8, Krejbjerg. 
Mød bare op. Alle kan deltage, både m/k. Bent Frostholm er instruktør ved dette 
arrangement.
Der bliver en mindre betaling til bl.a. patroner og lerduer.

Bustur til Tyskland
Der vil blive arrangeret indkøbstur til Tyskland lørdag, den 17. november.
Tilmelding / tidspunkt bliver 
annonceret senere.
NB. Turen bliver kun afholdt hvis 
bussen bliver fyldt op.
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www.krejbjerg.dk

Nyt fra bestyrelsen
Britta Falkenberg er trådt ud af bestyrelsen p.g.a. 
sygdom. I stedet er Susanne Jensen kommet ind.
Vi vil gerne takke Britta for rigtig godt samarbejde.

Foreningen har søgt Trygfonden om en hjertestarter. Vi 
har nu fået afslag for anden gang.
Derfor har vi i bestyrelsen besluttet at købe en selv. Vi 
er i øjeblikket i gang med at undersøge denne mulighed.

Forsamlingshus
Husk at det gamle bibliotek står til rådighed for byens borgere.
Der kan evt. holdes møder, spilles kort, strikkeklub, læseklub, kun fantasien 
sætter grænser.
Kontakt Margit, tlf. 9756 3232, hvis der er spørgsmål eller andre gode ideer.

Arrangementer 2012
Onsdag, den 12. september Gymnastikstart
Søndag, den 16. september Flugtskydning
Lørdag, den 29. september Høstfest
Lørdag, den 17. november Bustur til Tyskland
Fredag, den 30. november Julefællesspisning
Søndag, den 2. december Julelotteri
Fredag, den 28. december Juletræsfest


