Krejbjerg - Nyt
Juni 2016
Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn

ÅRETS BYFEST 2016
Så er det igen tid for årets byfest i Krejbjerg. Den
afholdes d. 21. – 25. juni med følgende program:
Tirsdag den 21. juni

kl. 19.00 Bankospil i teltet

Onsdag den 22. juni

kl. 19.00 Friluftsgudstjeneste og kor

Torsdag den 23. juni

kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle
kl. 20.00 Skt. Hans bål på stranden

Lørdag den 25. juni

kl. 12.00 Optog fra det gamle mejeri
kl. 12.00 Festpladsen åbner
kl. 12.00 Børnedyrskue
kl. 13.00 Gaderundbold
kl. 15.00 Kaffe og bagekonkurrence
kl. 15.45 Præmieoverrækkelse - dyrskue
kl. 17.00 Pladsen lukker
kl. 19.00 Fest i teltet

Se udførligt program på følgende sider!

ALT I TÆPPER OG GULVE
GARANT – SKIVE , Katkjærvej 1, 7800 Skive, Tlf. 97 51 45 93
Email: skive@garant.nu

Tirsdag, den 21. juni:

Bankospil i teltet.
Kl. 19.00 afholdes der bankospil.
20 spil med gode gevinster. Pladepris kr. 10,-. Der vil kunne købes
Jackpot, Krejbjerg Spil og Amerikansk lotteri. I pausen sælges kaffe,
the, sodavand og øl.

Onsdag, den 22. juni:

Friluftsgudstjeneste.
Kl. 19.00 Gudstjeneste i teltet på festpladsen.
Som en fast tradition vil der også i år blive afholdt friluftsgudstjeneste i forbindelse med byfest-ugen. Sognepræst Susanne
Troelsgaard vil stå for prædikenen i teltet ved forsamlingshuset, og
der vil være underholdning ved ”Kor Light”.
Efter handlingen vil menighedsrådet være vært med en kop kaffe,
og der vil være lidt fællessang. Mød op til en anderledes og hyggelig
gudstjeneste.

Torsdag, den 23. juni:

Skt. Hans aften.
Kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle.
Vi mødes ved Krejbjerg Forsamlingshus og cykler til Nymølle
Strand. Her vil der være mulighed for at bage snobrød, og der kan
købes kaffe/the, brød, øl og sodavand. Ligeledes vil pølsevognen
være åben.

Kl. 20.00 Skt. Hans bål på stranden.
Vi tænder bålet og skoleinspektør og politiker Ole Priess, Balling vil
holde årets båltale.
Vi håber på tørvejr og en hyggelig aften.

Lørdag, den 25. juni:

Byfest-dagen.
Kl. 12.00 Optog med start fra ”Mejeriet”.
Vi mødes ved ”det gamle Mejeri” med pyntede barnevogne, cykler,
trækvogne, heste mv. og starter optoget mod festpladsen.

Kl. 12.00 Festpladsen åbner – fri entre
Børnedyrskue.
Kom og vis børnenes kæledyr frem. Der vil være to dommere til at
bedømme dyrene og de fine udsmykkede bure m.m. Gratis
tilmelding senest den 22. juni til Margit – tlf. 97563232 eller
Birgitte – mobil 51893469. Ellers på listen i forsamlingshuset eller
på www.Krejbjerg.dk. Der gøres opmærksom på, at dyrskuet er for
børn til og med 16 år og at der ikke må være klovbærende dyr på
pladsen. Dyrene skal være på pladsen senest kl. 12.00.

Tombola.
Den altid populære tombola vil igen være at finde på festpladsen
med masser af flotte sponsorerede gevinster fra især lokale
handelsdrivende m.m. Der skal lyde en stor tak til alle som har
skænket en gevinst og til alle der giver en frivillig hånd med.
Vil du gerne skænke en gevinst kan denne afleveres hos Susanne og
Mogens Rusbjerg, Ginnerupvej 29.

Øvrige aktiviteter på festpladsen.
Traditionen tro vil der være et væld af sjove aktiviteter for alle
aldre på pladsen denne dag.
Hoppeborg – hvor børnene kan boltre sig hele dagen.
Fiskedam – for de mindste børn til og med 8 år. Hyggelig og sjov ny
aktivitet.

Pilekast/dartspil – vær heldig at skyde balloner ned med pile eller
forsøge at ramme ”bullseye” i dart – og vind en gevinst!
Hønseskidningskonkurrence – køb lodder og vær heldig – måske
hønen rammer dit felt.
Skydekonkurrence – både for damer og herrer.

vil være på pladsen, hvor der kan tegnes nye benzinkort
og el-abonnementer. HUSK at OK støtter idrætsarbejdet i foreningen og afregner et beløb for hvert tanket liter benzin/diesel.
Pølsevognen – er naturligvis fast inventar. Her kan der købes
pølser, popcorn, slushice og sodavand. Fadøl kan købes på pladsen.
Der kan igen købes lækker Bondegårds Is fra ”Ismejeriet
Hveddegaard” i Kibæk. Se evt. mere på www.hveddegaard.dk.

Kl. 13.00 Gaderundboldsturnering.
Så er det tid for at få kridtet stregerne op og få afgjort, hvem der bor
på den sejeste gade/vej i Krejbjerg. Der er ingen tilmelding og der
spilles i alt 4 kampe med følgende hold:
1.
2.
3.
4.

Ginnerupvej
Lykken, Granly, Humlegaardvej og Heden
Buksager, Jens Vævers Vej og Næsbækvej
Åbakken, Norvej og Andrupvej

Kl. 15.00 Bagekonkurrence og kaffe i forsamlingshuset.
I år vil der være 2 kategorier i bagekonkurrencen. Èn for børn til og
med 17 år, og èn for de voksne. Så lad os smage din favoritkage eller
brug fantasien og fremtryl en lækkerbisken til kagebordet. Kagerne
vil blive bedømt af 2 kompetente dommere, og der er 2 præmier på
højkant i hver kategori. Husk tilmelding senest den 22. juni til
Margit – tlf. 97563232 eller Birgitte – mobil 51893469. Ellers på
listen i for-samlingshuset eller på www.Krejbjerg.dk .

Kl. 15.45 Præmieoverrækkelse.
Det vil være tid for overrækkelse af præmier i børnedyrskuet.

Kl. 17.00 Festpladsen lukker.
Kl. 19.00 Fest i teltet.
Så er det tid for at få luftet danseskoene, da vi har hyret den
populære lokale gruppe Klør 4, som spiller op til dans.

Først skal vi have lidt godt at spise og menuen vil være følgende:
Henrik Aggerholm (han er ikke en del af menuen) vil stå ved grillen
med diverse forskellige slags lækkert kød – Hertil vil der være
kartofler, salat og flutes.
Desuden dessert fra Bondegårds Is og efterfølgende kaffe/the og
småkager.

Pris kr. 225,00 pr kuvert
Tilmelding senest den 22. juni til enten Margit - tlf. 97563232 eller
Birgitte – mobil 51893469. Ellers på listen i forsamlingshuset eller
www.Krejbjerg.dk.

Vi håber på en super byfest med god
opbakning og tilslutning.
Sponsor ved byfesten er

------------------------------------------BYENS ØVRIGE AKTIVITETER:
MADKLUB FOR MÆND:
Som noget nyt vil vi starte en madklub kun for mænd, hvor vi
mødes et antal fredage (i løbet af vinterhalvåret) ca. kl. 18.00 i
forsamlingshusets køkken.
Her kan vi lære og inspirere hinanden i at lave mad – alt fra
almindelige hverdagsretter til gourmetmad. I løbet af sæsonen vil vi
forsøge at få en gæstekok på besøg.
Vi betaler selv for mad og drikkevarer, og ved første møde skaber vi
selv rammerne for, hvordan det skal foregå. Vi skal være 8-10 mand
til en begyndelse, og for at få en fornemmelse af, om interessen er
til stede, skal du (og ikke konen (red.)) kontakte Helge på telefonnr.
41 18 57 24.

PETANQUE- OG MULTIBANEN.
Ovennævnte baner er blevet frisket gevaldigt op, og er jo til for at
blive brugt. Så find sportsånden og brug pladsen flittigt.

GRILLAFTENER PÅ TORVET:
Så er grill-sæsonen på Torvet startet op igen. Følgende fredage vil
grillen være tændt fra kl. 18.00 til ??
Den 1. juli, d. 26. august og sidste gang d. 30. september.
I tilfælde af dårligt vejr aflyses – men det bliver en god sommer –
lover vi!!!

BAGAGERUMSSALG:
Søndag, den 28. august er det igen tid til
bagagerumssalg ved forsamlingshuset.
I år er der intet loppemarked ved byfesten, så saml dine ting
sammen og mød op denne dag, for at få solgt/byttet dine varer.

Arrangementer 2016:
21.06.
21.06.
22.06.
23.06.
23.06.
25.06.
25.06.
25.06.
01.07.
26.08.
28.08.
24.09.
30.09.
28.10.
04.11.
23.11.
02.12.
04.12.

BYFEST-UGEN starter
Bankospil i teltet
Friluftsgudstjeneste og ”Kor Light”
Cykeltur til Nymølle
Skt. Hansbål ved Nymølle Strand
Fest på sportspladsen
Gaderundbold
Byfest med grillmad og dans til Klør 4
Grillaften på Torvet (flyttet pga. byfest)
Grillaften på Torvet
Bagagerumssalg
Fest
Grillaften på Torvet
Fællesspisning
Vinsmagningsaften
Jule-inspiration hos ”Den grønne gren”
Jule-fællesspisning
Julelotteri

