Krejbjerg Nyt

Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn

Februar 2013

Fællesspisning
Fredag den 8. februar kl. 18.30
årets første fællesspisning.

Fastelavnsfest
Søndag, den 10. februar kl. 14.00 i
Krejbjerg Forsamlingshus.

Badmintonstævne
Lørdag, den 23. februar kl. 9.30 gentager vi
succesen fra de forrige år og inviterer til
badmintonstævne.

Gymnastikopvisning
Fredag den 15. marts kl. 19.00 afholdes årets
gymnastikopvisning i Balling Hallen.

Siden sidst
Årets generalforsamling i Krejbjerg Borger- og Idrætsforening blev afholdt
torsdag, den 17. januar. Mødet foregik i en hyggelig og positiv atmosfære. Der
var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg og 3 modtog genvalg. I stedet for Claus
Rasmussen blev Bjarne Kristensen valgt ind.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger:
Formand:
		
		

Margit Kristiansen
Åbakken 26, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
tlf. 97 56 32 32 / 20 23 59 20

Næstformand: Bjarne Kristensen
		
Buksager 10 , Krejbjerg, 7860 Spøttrup
		
tlf. 97 56 36 76 / 40 24 45 85
Kasserer:
		
		

Birgitte Christensen
Åbakken 37, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
tlf. 97 56 30 94 / 51 89 34 69

Sekretær:
		
		

Jan L. Pedersen
Åbakken 9, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
tlf. 97 56 30 13 / 61 74 36 74

Hovmester:
		
		

Laust Nørgaard
Åbakken 1, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
tlf.97 56 30 63

Best.medlem: Susanne Jensen
		
Ginnerupvej 32, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
		
tlf. 97 56 31 89 / 23 80 36 09
Best.medlem: Kristoffer Eggert Arborg
		
Åbakken 6, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
		
tlf. 26 71 45 66 / 20 68 40 13
Vi siger tak til Claus Rasmussen for godt samarbejde og mange tak for det store
stykke arbejde, som han har udført.
Vi ser frem til godt samarbejde og håber på stor opbakning til vores
arrangementer.
Den nye bestyrelse
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Flag allé
Da vores flagmænd Eigil Knudsen og Reinholdt Kallestrup har valgt at stoppe for
at nyde deres otium, vil vi byde velkommen til de 2 nye flagmænd som er Bent
Brunshøj , tlf. 3042 9000 og Mogens Rossen, tlf . 4034 6026.
De ser frem til travlhed, da det jo kun koster 400 kr. at få flagalléen sat op.
Vi siger mange tak til de ”gamle” flagmænd for godt samarbejde.

v/Helle Pedersen
Nørregade 10A, Balling
7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 41 98
✄
✄
✄

Åbent man-fredag, lørdag efter aftale
Torsdag - ingen tidsbestilling indtil kl. 12.00!
Formiddags-/eftermiddagspriser
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Fællesspisning
Fredag 8. februar kl. 18.30
starter vi med årets første
fællesspisning.
Vores trofaste ”personale” står klar
med menüen som er:
Frikadeller med kartofter, sovs og
råkost salat
Fløderand med jordbærsovs
Pris: 50 kr. for voksne
og 25 kr. for børn.
Vin, øl og vand kan købes til de
sædvanlige lave priser.
HUSK Tilmelding senest onsdag, den
6. februar til Birgitte på tlf. 97 56 30
94, på listen i forsamlingshuset eller på
www.krejbjerg.dk

Håndbold
Det går rigtig godt for vores herrer i håndbold.
De er efter jul rykket op i serie 2. Godt gået drenge.
Er der nogen som har lyst til at være med på holdet kan det nås endnu.
Kontakt Kristian Jørgensen, tlf. 2145 7444.
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Fastelavnsfest
Søndag, den 10. februar kl. 14.00 i Krejbjerg Forsamlingshus.
Så er tiden igen kommet, hvor vi skal slå katten af tønden
Find udklædsningstøjet frem og mød op til en hyggelig dag
med tøndeslagning og kåring 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.
Sodavand og pølser med brød kan købes.
HUSK tilmelding til Birgitte på tlf. 97 56 30 94,
på listen i forsamlingshuset eller www.krejbjerg.dk senest onsdag, den 6.
februar.

Aktivitetsudvalget
Aktivitetsgruppen arbejder stadig på nye som gamle arrangementer, som vil
blive afholdt i løbet af året. Nærmere besked herom senere.
Brænder du inde med en god ide eller et godt forslag så henvend dig til Helge
Zetterquist, tlf. 97 56 34 35.
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Badmintonstævne
Lørdag, den 23. februar kl. 9.30 gentager vi succesen fra de forrige år og
inviterer til badmintonstævne.
Vi starter blidt ud med kaffe og mogenbrød.
Der spilles dame, herre og mix double.
Deltagelse pr række kr. 25,Tilmelding senest onsdag den 20. februar til Helge Zetterquist eller på liste i
forsamlingshuset.
Vi håber på en hyggelig dag, med mange gode kampe.

Gymnastikopvisning
Fredag den 15. marts kl. 19.00 afholdes årets gymnastikopvisning i Balling
Hallen.
Der startes med fælles indmarch og herefter vil der være opvisning af:
Salling Holdet
Salling Holdet, Junior
Parholdet v/ Mette Stisen
Bjergsnæsskolen, Viborg
Vi glæder os til at se nogle flotte opvisninger og håber på et stort fremmøde.
Entre: kr. 35,- kr
(Børn u/12 år gratis)

Krejbjerg Nyt - februar 2013

Krejbjerg Nyt - februar 2013

Arrangementer 2013
08/02

Fællesspisning

10/02

Fastelavnsfest

23/02

Badminton stævne

11/03

Gymnastikopvisning i Balling Hallen

12/04

Fællesspisning

20/04

Fælles oprydningsdag

20/06 – 23/06

Byfest

28/09

Høstfest

25/10

Fællesspisning

29/11

Julefællesspisning

01/12

Julelotteri
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