
Krejbjerg - Nyt 

Oktober 2014 
 
 

Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn 
 

 

FÆLLESSPISNING 
Fredag, den 24. oktober kl. 18.30 er der igen 

fællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. 
 

Madholdet har igen smøget ærmerne op og er klar til at servere en 

hyggelig efterårsmenu: 

 

 Grillkøller m/ salat, sovs og kartofler 

 Æbletærte m/ flødeskum 

 Kaffe og småkager 

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

 

Vin, øl og vand kan som sædvanlig købes. Tilmelding senest 

onsdag d. 22. oktober til Birgitte – mobil 51893469, Margit – tlf. 

97563232 eller på listen i forsamlingshuset. 

 

  



NYT – NYT – NYT  
Som et nyt tiltag inviteres du hermed til  

hyggeaften i mødelokalet i forsamlingshuset. 

Start den 23. oktober fra kl. 19-21.  
 

Vi er nogle stykker, som gerne vil mødes til hygge og samvær hen  

over vinteren. Alle muligheder er åbne. Tag dit strikketøj eller  

andet med eller kom bare og få en snak. Vi kan jo altid finde på 

nogle idéer til ting og emner i løbet af vinteren. Man tager selv kaffe 

og kage med, og der er ingen tilmelding. Man møder bare op.  

 

Alle er velkommen. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-EFTERLYSNING – LUCIAOPTOG 

Byens børn opfordres til at møde op til Lucia – så vi kan lave vores 

egen optog her i Krejbjerg. Graver Else Klokmose har været så 

venlig at påtage sig opgaven. Øvningen vil foregå i forsamlingshuset 

i november måned. Ring til Birgitte på 51893469 eller Margit på 

97563232 for tilmelding. 

 



 
 

BORGERMØDE 
Torsdag, den 13. november kl. 19.00 

afholdes der et borgermøde i Krejbjerg 

Forsamlingshus. 
 

Krejbjerg Borger- og Idrætsforening har i februar 2014 købt 

grunden Ginnerupvej 6. Og nu er det op til jer – Krejbjerg Borgere – 

at komme med ideer, forslag og visioner, om hvordan vi får mest 

muligt ud af den indkøbte grund, så den kommer os alle til gavn og 

glæde. Byens nye mand i Landsbyudvalget, Helge Zetterquist, vil 

styre slagets gang. 

 

Så op af sofaen og ud af busken og mød op denne aften og giv 

din mening til kende! 

 

Samme aften vil Hans Ingvard Andersen give en orientering om 

planerne for Nymølle Teglværkshavn.  

 

Bestyrelsen er vært med kaffe og kage. 



 

 

Vi sælger også smørrebrød  

og pålægskagemænd! 

 

Håndmadder uspec. kr. 17,- 

Håndmadder spec. kr. 19,-  

Smørrebrød uspec. kr. 25,- 

Smørrebrød spec. kr. 27,- 

Smørrebrød lux kr. 32,- 

 

Lille pålægskagemand 7-9 pers. kr. 350,- 

Stor pålægskagemand 11-15 pers. kr. 550,- 
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INSPIRATIONSAFTEN 

Tirsdag, den 25. november kl. 19.00 har vi 

arrangeret en inspirationsaften til årets 

juledekorationer. 
 

Kom og lav din egen juledekoration eller få ideer til, hvordan årets 

kreation skal se ud. Blomsterdekoratør Anni Godsk vil give en lille 

demonstration og nogle tips og tricks til, hvordan man kan gøre. 

Derefter er der mulighed for selv at prøve. Anni vil tage materialer 

med (som kan købes), og du er også velkommen til selv at ting og 

pynt med, som du gerne vil anvende. 

 

En god mulighed for at komme i begyndende julestemning. Pris kr. 

50,- for deltagelse pr. person inkl. Kaffe og kage. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BYENS JULETRÆ OG LYS PÅ 

TORVET 
Tændes søndag, den 30. november 

 





 
 

JULEFÆLLESSPISNING 

Traditionen tro, er der fællesspisning fredag 

den 5. december kl. 18.30. 
 

Julemiddagen vil bestå af: 

  

 Flæskesteg m/ hvide og brune kartofler, sovs, 

                               rødkål og andet tilbehør. 

 Ris a la mande med jordbærsovs (og mandelgave)  

 Kaffe, the og Annas lækre hjemmelavede klejner. 

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

 

Der vil være mulighed for amerikansk lotteri. Vin, øl og vand kan 

som sædvanlig købes. Tilmelding senest onsdag d. 3. december 

til Birgitte – mobil 51893469, Margit – tlf. 97563232 eller på listen i 

forsamlingshuset. 



 

JULELOTTERISPIL 

Søndag, den 7. december kl. 19.00 afholdes 

årets lotterispil i Krejbjerg Forsamlingshus. 
 

Pladepris kr. 10,-. Man vil kunne købe Jackpot, Krejbjerg Spil og 

Amerikansk lotteri. I pausen sælges kaffe, the, sodavand, gløgg og 

æbleskiver.  

 

Mød talrigt op til en hyggelig aften og få del i de gode gevinster. 

 

 
Mange tak til Søren Andersen, Danbo Møbler for endnu en gang at 

være vores hovedsponsor. 

OBS – OBS – OBS! 

Vær opmærksom på at arrangementet foregår om aftenen. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

GENERALFORSAMLING 

Der afholdes generalforsamling torsdag, den 

15. januar kl. 19.00 i forsamlingshuset. 
 

Mød op og giv udtryk for din mening – ris som ros til Krejbjerg 

Borger- og Idrætsforening. Overvej om du ikke har lyst til en 

periode i foreningen, for at vi fortsat kan holde nogle spændende og 

hyggelige arrangementer i vores lille lokalsamfund. Foreningen vil 

være vært med et traktement. 

 

Dagsorden vil senere blive offentliggjort i dagspressen. 



HERREHÅNDBOLD SERIE 3 

Der vil være træning i herrehåndbold hver torsdag kl. 20.30 i 

Pulsen i Balling. Kontaktperson Kristian Jørgensen – tlf. 21457444 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

BADMINTON 
Der er ledige badminton-tider både i Pulsen (Balling) og i 

forsamlingshuset. Ring til Margit på tlf. 97563232 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

DILETTANT 
Hvis skjulte talenter går rundt og brænder for et gennembrud på de 

skrå brædder eller du bare er til sjov, så meld dig som aktør til 

forårets dilettantforestilling. I skrivende stund forventes det, at 

Hans Bajlum igen vil være tovholder for foretagendet.  

 

Ring til Bjarne Kristensen for yderligere information, tlf. 30369476 

 

 



 SIDEN SIDST 
Tysklandstur: 
Der var i september tur til Tyskland, som var arrangeret af 

Aktivitetsudvalget. Det var en rigtig hyggelig tur, fantastisk vejr, en 

 frisk chauffør og der blev gjort gode indkøb. En heldagstur, der 

stærkt kan anbefales. 

 

Grillaftener: 
Der har i sommerens løb været flere grillaftener på Torvet. Der har 

været stor tilslutning og vejret har (næsten) altid været med os.  

Dejligt at se så mange i alle aldre til en uforpligtende hyggeaften. 

 

Travaften: 
Tur til Skive Travbane er udsat til foråret. Dels pga. reparation af  

selve travbanen og dels pga. de nu mørke aftener. 

 

Bagagerumssalg: 
Som et nyt tiltag prøvede vi med bagagerumssalg ved forsamlings- 

huset. Selvom der vist kun blev åbnet 9 bagagerum, blev der lystigt 

 solgt, byttet og købt. Folk trodsede eftermiddagens regn for en god 

 handel. 

 

Karate: 
Vi havde besøg af 3 dygtige karate-instruktører fra Vinderup i  

august. Blot for at prøve at introducere en ny sportsgren. Flere 

 kiggede forbi, men der blev vist ikke udleveret sorte bælter denne 

 aften. 

 



Høstfest: 

Vi så os desværre nødsaget til at aflyse ovennævnte arrangement 

pga. manglende tilslutning. 

Hjemmeside og Krejbjerg Nyt: 

Foreningen er opmærksom på, at hjemmesiden www.Krejbjerg.dk 

ikke fungerer for tiden. Det arbejdes der på, og Henning Frostholm 

har indvilget i at være behjælpelig med dette.  

 

Ligeledes prøver foreningen at ændre lidt på Krejbjerg Nyt og 

undertegnede har lovet at være skribent for bestyrelsen. Så hvis 

man ønsker ændringer eller har kommentarer bladet, er man 

velkommen til at kontakte Britta Falkenberg Larsen tlf. 41160031. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KREJBJERG JAGTFORENING 

Generalforsamling i jagtforeningen: 

 

Den årlige generalforsamling finder sted i mødelokalet i Krejbjerg 

Forsamlingshus mandag , den 27. oktober kl. 19.30. 

 

Rævejagt: 

 

Der er rævejagt søndag, den 18. januar 2015. Vi mødes på 

Ginnerupvej 23 hos Vagn Jensen. 

 

 



 

KREJBJERG MENINGSHEDSRÅD 
Tirsdagsklub: 

21.10. Flemming Eskildsen, tidligere borgmester, vil fortælle  

 og underholde. 

 

04.11. Vi vil høre om Kræftens Bekæmpelses arbejde. Der 

kommer to fra den lokale forening og fortæller. 

 

18.11. Sognepræst Susanne Troelsgaard kommer og fortæller. 

  

02.12. Vi holder julehygge med en lille frokostanretning, 

synger julesange og en hører en lille julehistorie. 

 

Kommende datoer: 6. jan., 20. jan. og 3. feb. Se nærmere under  

Kirkesiden i Spøttrup Ugeavis.  

 

Juletræspyntning: 

 

Igen i år vil vi gerne have pyntet juletræet i Krejbjerg Kirke. Vi  

håber, der er nogle børn, som kunne tænke sig at hjælpe graveren   

med det. Det foregår tirsdag, den 23. december kl. 13.00. Du må 

gerne tage dine forældre eller bedsteforældre med. Vi skal 

lave pynt, pynte træ, høre historie og spise godter. 

Håber vi ses.  

Gudstjenester:  
 

Se aktuelle gudstjenester i Spøttrup Ugeavis. 


