Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn

Indvielse af orangeri
Fredag den 31. august kl. 18.00 klipper vi snoren
til det nye orangeri!

KBIF er vært ved en let buffet med vin, vand, øl og kaffe.
Medbring selv service og bestik!
Tilmelding senest tirsdag den 28. august til Margit – mobil
20235920 eller til Birgitte – mobil 51893469. Man kan også
tilmelde sig på listen i forsamlingshuset eller på hjemmesiden
www.Krejbjerg.dk.

Bagagerumssalg
Søndag den 26. august ved orangeriet på
Bertel Nørgaards Plads kl. 10.00-15.00.
Mød op med ting fra gemmerne eller andet du gerne vil have
solgt/byttet.
Ingen tilmelding og gratis stadeplads. Alle er velkommen!

VINTERSÆSONEN!
Også i den mørke tid sker der meget i Krejbjerg:

Dart og billard

Fra mandag til torsdag mellem klokken 16.00 og 22.00 kan der
spilles dart og billard i vores fine "spillebule" i Krejbjerg
Forsamlingshus. Kun for voksne!

Badminton
Opstart af badminton for sæson 2018/19:
Alle, nye som gamle medlemmer skal bestille tid, og tiderne tildeles
efter "først til mølle" princippet.
Kontakt Margit Christiansen for tilmelding på mobil 20235920 eller
tlf. 97563232.
Der er både ledige pladser i Pulsen (Balling Hallen) og i Krejbjerg
Forsamlingshus.
Krejbjerg Forsamlingshus:
Periode 3. september 2018 - 31. marts 2019
Pulsen:
Hver onsdag aften fra 19.00 til 21.00
Periode 5. september 2018 - 6. februar 2019

Tirsdagsmotion
Så er vi klar til en ny sæson med motionsgymnastik for de unge,
som er blevet lidt ældre - m/k, hver tirsdag kl. 19.00-20.00.
Timen består af opvarmning og cirkeltræning, hvor vi laver
styrketræning og konditionstræning. Alle kan deltage, også selvom
man har en lille skavank.
Håber at se nye som gamle deltagere!
Venlig hilsen Lona
Kom og få kroppen rørt og få de stive led løsnet. Opstart d. 18.
september. Instruktør: Lona Rossen. Tilmelding til Margit
Christiansen på mobil 20235920 eller tlf. 97563232 senest den 14.
september.

Strikke- og hæklekursus
Torsdag, den 4. oktober til 20. december
kl. 19.00 til ca. 21.00.
Pris for hele perioden inkl. kaffe/te: 200 kr.
Så starter vi op igen med at strikke og hækle. Alle er velkomne
uanset, hvor meget du kan.
Hjertegarn A/S sponserer garn til ét projekt.
Tilmelding til underviser Susanne Rusbjerg på tlf. 24940399 eller
mail susanne.rusbjerg@gmail.com.

ABSOLUT SIDSTE TILMELDING ER DEN 31 AUGUST 2018

Fællesspisning

Fredag, den 26. oktober kl. 18.30 er det tid
for efterårets fællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus.
Madholdet består af Anette og Bjarne Støjberg samt Karen og Søren
Andersen .
Hovedmenu:
Stegt flæsk og persillesovs
Vin, øl og vand kan som sædvanlig købes.
Tilmelding senest onsdag d. 24. oktober til Margit – mobil
20235920 eller til Birgitte – mobil 51893469. Man kan også
tilmelde sig på listen i forsamlingshuset eller på hjemmesiden
www.Krejbjerg.dk.

Vinsmagning
Fredag, den 2. november kl. 19.30
gentager vi succesen og inviterer til vinsmagning.
Her får du mulighed for at smage på forskellige vine til julen og
nytåret. Pris 150 kr. inkl. vin, ost og kiks.
Tilmelding til Susanne Rusbjerg tlf. 24940399 eller mail
susanne.rusbjerg@gmail.com ABSOLUT SENEST DEN 30. OKTOBER
2018.

Foredrag med Bent Ole Pedersen,
tidligere præst på Venø
Torsdag, den 8. november kl. 19.00
"Det er så dejligt herude på landet"
50 kr. inkl kaffe og kage.
Fra Viborg Stifts Folkeblad om B. O. Pedersen:
"...Karl på landet, læreruddannelse, senere lærerstillinger afbrudt af
to udstationeringer i Afrika som missionær og ulandsmedarbejder.
Den sidste i Tanzania varede seks år fra 1968 til 1974. Den kunne
have ført Bent Ole Pedersens ind i diplomatiet som sit lands
ambassadør: Men nej. Hjemad gik det. De unge års udlængsel var
stillet. Næsten. For han måtte lige to år til Grønland i begyndelsen af
1990'erne for at fungere som præstevikar i Nuuk."

Byens juletræ og lys på torvet
Tændes søndag, den 25. november

Juleinspiration
"PÅ DEN GRØNNE GREN"
Vi gentager successen fra de sidste år og afholder en kursus/inspirationsaften med mulighed for at lave dine egne juledekorationer, pynt til kirkegården, adventskrans mv. til den kommende
juletid.
Du må selv medbringe materialer, men der er også mulighed for at
købe det hos ”Den grønne gren”.
Pris: 125 kr
KBIF er vært v. kaffen
Tilmelding 23. november til Margit – mobil 20235920 eller til
Birgitte – mobil 51893469. Man kan også tilmelde sig på listen i
forsamlingshuset eller på hjemmesiden www.Krejbjerg.dk.

Julefællesspisning
Traditionen tro gør vi klar til julemåneden
med fællesspisning fredag, den 30. november
kl. 18.30 i forsamlingshuset.
Julemiddagen vil bestå af:
Flæskesteg m/ hvide og brune kartofler, sovs,
rødkål og andet tilbehør.
Ris a la mande med jordbærsovs (og mandelgave)
Kaffe, te og småkager.
Pris: Voksne kr. 60,- Børn kr. 30,Der vil være mulighed for amerikansk lotteri. Vin, øl og vand kan
som sædvanlig købes. Tilmelding senest onsdag d. 28. november
til Birgitte – mobil 51893469, Margit – mobil 20235920, på listen i
forsamlingshuset eller på www.Krejbjerg.dk.

Julebanko

Søndag, den 2. december kl. 19.00 afholdes
årets jule-bankospil 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.
Hovedsponsor:

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

Generalforsamling
Krejbjerg Borger- og Idrætsforening afholder
generalforsamling torsdag, den 17. januar
2019 kl. 19.00.
Så er tiden kommet for årets generalforsamling. Kom og hør aktuelt
nyt fra foreningen og giv din mening til kende eller kom evt. med
forslag eller ideer. Foreningen er vært med et lille traktement.
Punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage
inden.
Dagsorden vil senere blive offentliggjort i dagspressen.

TIRSDAGSKLUB
Alle tirsdage er kl. 10.00 og vi mødes i forsamlingshuset til sang,
morgenkaffe og hyggeligt samvær. Pris pr. gang kr. 25,00.
Tirsdag d. 11. sept
Udflugt til Fur. Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 10.00 og derefter
kører vi i bus til Fur, Hvor en lokal person har lovet at vise os rundt,
Vi skal kø're det meste af tiden, så du kan godt komme med selvom
du ikke går så godt.
På Fur vil vi få rundvisning og spise frokost, så drikker vi kaffe på
vej hjem.
Pris pr. person 150,00 kr og det dækker bustur, rundvisning,
frokost og eftermiddagskaffe.
Tilmelding til Else senest d. 7. sept. på 29629465
Tirsdag d. 25. sept. Provst Susan Aaen kommer og fortæller
Tirsdag d. 9. okt

Laurits Goul fra Balling spiller og synge for os

Tirsdag d. 23. okt. Elly og Ejvind Navntoft fortæller om en tur til
Indien
Tirsdag d. 6. nov Vil Hans Støttrup Jensen fra Johannes v. Jensen
museum i Farsø fortælle om forfatteren Johannes V. Jensen
Tirsdag d. 20. nov. Tirsdagsklub
Tirsdag d. 4. dec. Julefrokost pris pr. pers 50,00 kr.
Tirsdag d. 15. jan. Nytårskoncert

Arrangementer 2018/2019:
26.08.18
31.08.18
03.09.18
05.09.18
11.09.18
18.09.18
25.09.18
04.10.18
0610.18
09.10.18
23.10.18
26.10.18
02.11.18
06.11.18
20.11.18
25.11.17
28.11.18
30.11.18
02.12.18
04.12.18
17.01.19

Bagagerumssalg på B Nørgaards plads
Indvielse af orangeriet
Opstart badminton, Krejbjerg
Opstart badminton, Pulsen
Udflugt til Fur (Tirsdagsklub)
Start på motionsgymnastik m/k
Tirsdagsklub
Opstart af strikke- og hæklekursus
Running Dinner
Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Fællesspisning
Vinsmagning
Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Juletræ og julelys på torvet tændes
Inspiration hos ”Den grønne gren”
Julefællesspisning
Julebanko
Tirsdagsklub
Generalforsamling

