Krejbjerg Nyt
Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn

November 2011
www.krejbjerg.dk

Så tænder vi træet
Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved
forsamlingshuset og lysene på torvet.

Fællesspisning
Fredag 2. december kl. 18.30.
Menü:
Flæskesteg med rødkål, kartofler, sovs og andet tilbehør.
Ris a la mande med kirsebærsovs (og mandelgaver).
Kaffe, the og småkager.
Efter maden vil nogle af byens børn gå Lucia og synge nogle sange
for os. Sofie Munkholm vil gerne igen i år stå for dette arrangement.
Så mød op hvis du gerne vil synge med i koret.
Første gang 13/11, anden gang 20/11 og tredje og sidste gang
27/11. Alle gange begynder vi kl. 09.00.
Entre:
Voksne 50,- kr.
Børn 25,- kr.
Vin, øl og sodavand kan købes.
Husk tilmelding til Birgitte Christensen på tlf. 9756 3094,
på listen i forsamlingshuset eller på www.krejbjerg.dk
senest onsdag, den 30. november.

Fernisering
Der vil ved fællesspisningen den
2. december blive afholdt fernisering af de billeder, som Brian
Amtoft har taget i løbet af året i
Krejbjerg og omegn.
De vil derefter blive hængt op i forsamlingshuset.

Vindere af konkurrencen ved
”Forsamlingshusets Dag”
Pernille Aggerholm
Jannie Bætz
Egon Karlsen
Birgit Mikkelsen

Gavekort
Gavekort
Gavekort
Gavekort

til
til
til
til

Fotograf Brian Amtoft
Lykkentoft Foder
Tingfinderiet
Balling El.

OK aftale
Der er beklageligvis sket en fejl i omregistreringen af benzinkortene. Dette er blevet rettet,
så alle nu er tilmeldt KBIF.
Vi fik udbetalt 255,- kr. Derudover har vi modtaget 2000,- kr som kompensation for fejlen.
Vi håber fremover, at I stadig vil købe benzin/diesel hos OK, da pengene jo går til et godt formål.
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Lotterispil
Søndag 4. december kl. 14.00 afholdes der
julelotterispil i forsamlingshuset.
Danbo Møbler, Skive vil igen i år være
hovedsponsor.
Pladepris 10,- kr
Derudover kan der købes jackpot,
Krejbjerg spil og amerikansk lotteri.

Holstebrovej 80 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 38 22 · Fax 97 51 13 99
www.danbomobler-skive.dk · e-mail: post@danbomobler-skive.dk

I pausen sælges sodavand, kaffe, the, gløgg og æbleskiver.
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag.

Juletræsfest
Tirsdag 27. december kl. 19 i forsamlingshuset.
Det store juletræ er flyttet indenfor og blevet pyntet.
Vi vil danse om træet og synge julesange.
Julemanden kommer forbi med godteposer.
Derefter vil Jens Jacobsen spille op til sang, dans og
leg.
Der serveres kaffe, the og kage.
Pris pr. person 35,- kr
Husk tilmelding til Birgitte Christensen på tlf. 9756 3094,
på listen i forsamlingshuset eller på www.krejbjerg.dk
senest torsdag 22. december.
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Legestue
Har i 2011 været en stor succes, for både børn i alle aldre og voksne.
Vi vil derfor selvfølgelig fortsætte i 2012.
(næste gang 8. januar 2012)
Fra februar er det den første søndag i hver måned.
Vi mødes kl. 10.00 - ?
Såfremt vejret tillader det er vi på legepladsen, ellers i forsamlingshuset.
Hver især medbringer fx boller, kage, kiks eller frugt samt saftevand/kaffe – vi deler på kryds & tværs.
Mød op til en super hyggelig formiddag..
Vi ses!

LEGESTUE

Har I spørgsmål eller forslag til legestuen,
kan I kontakte Pernille Aggerholm på 40889084
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Håndbold
Der er startet et herrehold i serie 3 med Kristian Jørgensen som
holdleder.
Hvis du er interesseret i at være med, er der stadig mulighed for
dette. Henvendelse til Kristian på tlf. 2145 7444.

Kampplan:
12-11-11 kl. 16:00
Krejbjerg Borger & Idrætsforening - Sundsøre Håndbold 2
Ballinghallen
20-11-11 kl. 20:00
Krejbjerg Borger & Idrætsforening - Hem-Hindb.-Dølby IF
Spøttrup Kulturhal
22-11-11 kl. 19:00
Stoholm IF 5 - Krejbjerg Borger & Idrætsforening
Stoholm Fritids-og Kulturcenter
03-12-11 kl. 16:40
Team Spøttrup 2 - Krejbjerg Borger & Idrætsforening
Spøttrup Kulturhal
10-12-11 kl. 15:15
Krejbjerg Borger & Idrætsforening - Oddense-Otting U&GF 3
Ballinghallen
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Det Gamle Bibliotek
Nu er der blevet malet og indkøbt nye stole og borde. Det er blevet
et dejlig sted,hvor vi kan holde møder og lign.
Vi håber at byens borgere kan samles og evt.strikke-hygge sig eller
tage sig et spil kort.

Tingfinderiet - et anderledes loppemarked.
700 m2 retro, rå romantik, antik og nostalgi.
Åben fredage, lørdage og søndage kl. 13 - 17.
Eller efter aftale. Tlf. 30 52 99 60.
Ferie og helligdage mere åbent.

Buksager 9, Krejbjerg - 7860 Spøttrup
www.tingfinderiet.com
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2011:
02. december

Julefællesspisning

03. december

Julelotteri

27. december

Børnenes juletræ

2012:
8. januar

Legestue

19. januar

Generalforsamling KBIF

3. februar

Fællesspisning

19. februar

Fastelavnsfest

25. februar

Badmintonstævne

11. marts

Gymnastikopvisning

www.krejbjerg.dk

Arrangementer 2011 - 2012

Generalforsamling
Husk der afholdes generalforsamling torsdag 19. januar 2012 kl.
19.30 i forsamlingshuset.
Mød op og giv din mening til kende. Såvel ris som ros modtages
gerne.
Foreningen er vært ved et lettere traktement.
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