
Krejbjerg - Nyt 

Februar 2018 
 
 

Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn 
 

FÆLLESSPISNING 

Fredag, den 23. februar kl. 18.30 er der årets 

første fællesspisning i forsamlingshuset. 
 

Denne gang prøver vi noget nyt og laver LAM i forskellige varianter. 

Hertil serveres ris og kartofler, samt diverse tilbehør. Er du ikke til 

lam, så kom alligevel; der bliver nemlig også serveret frikadeller. 

Desserten er citronfromage.  

 

Fåreavler Karsten Villadsen har sponsoreret lammet, hvilket vi 

siger mange tak for. Efter middagen vil han fortælle lidt om lam og 

får. Herefter serveres kaffe og småkager og der vil være amerikansk 

lotteri.  

Pris: Voksne kr. 60,-  Børn (op til 14 år) kr. 30,- 

 

Vin, øl og vand kan som altid købes. Tilmelding senest tirsdag d. 

20. februar til Birgitte – mobil 51893469, Margit – tlf. 20235920, 

Susanne – tlf. 2494099, på www.Krejbjerg.dk eller listen i forsam-

lingshuset.  

 

http://www.krejbjerg.dk/


  

  

  

BBAALLLLIINNGG  BBLLOOMMSSTTEERR  TTIILL  

HHVVEERRDDAAGG  OOGG  FFEESSTT…………....  

 
                      

KOM IND OG BLIV INSPIRERET AF DE 

    MANGE FLOTTE BUKETTER,  

    DEKORATIONER MV. TIL DIN NÆSTE 

                            FEST. 

 

INGEN OPGAVE ER FOR LILLE ELLER FOR STOR. 

 

ØNSKER DU AT FORNY BLOMSTER ELLER PLANTER I DINE KRUKKER 

UDENFOR, ER  BBAALLLLIINNGG  BBLLOOMMSSTTEERR STEDET. 

 

OGSÅ TIL LIVETS AFSLUTNING STÅR VI KLAR MED HJÆLP TIL PYNTNING MV. 

 

BBAALLLLIINNGG  BBLLOOMMSSTTEERR  HHAARR  ÅÅBBEENN  DDAAGGLLIIGGTT  FFRRAA  KKLL..  99..3300  TTIILL  KKLL..  1177..0000  SSAAMMTT  

HHVVEERR  LLØØRRDDAAGG  FFRRAA  KKLL..  99..0000  TTIILL  KKLL..  1122..0000..  

 

 

 

 

 

Balling Blomster 

Vestergade 5 

7860  Spøttrup 

Tlf. 97 56 41 51 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

GYMNASTIKOPVISNING 

Lørdag, den 3. marts kl. 10.00 afholdes årets 

gymnastikopvisning i Pulsen – Sparekassen 

Balling Hallen. 
 

Der startes med fælles indmarch, hvorefter der vil være opvisning 

af:  

 

Boblerne fra Skive 

Showholdet fra Skive 

Parholdet v/Mette Bach Stisen 

Skyum Idrætsefterskole 

 

Entré: kr. 40,00 

Børn u/12 år gratis. 

 



 

BADMINTONSTÆVNE 

Lørdag, den 24. marts kl. 9.30 afholdes det 
årlige stævne i Krejbjerg Forsamlingshus. 
 
Så er det igen tid til at kåre de årlige badmintonmestre i henholds-
vis damedouble, mixdouble og herredouble. Vi starter med morgen-
kaffe kl. 9.30, hvorefter kampafvikling finder sted indtil mestrene er 
fundet. 
 
Som sædvanlig slutter vi dagen med at spise flæskesteg oven på 
dagens strabadser.    
 
Tilmelding til Helge Zetterquist på tlf. 41185724 eller på listen i 
forsamlingshuset senest den 17. marts. 
 
Vel mødt til alle såvel spillere som publikum. 
 
 

 
Dyb koncentration!!! 



 

FOREDRAG 
Torsdag, den 5. april kl. 19.00 er der foredrag 
ved vores lokale ildsjæl Ivan Andersen. 
 
Alle os, der kender Ivan, ved at han har tabt sit hjerte til Rumænien 
og han brænder for at hjælpe de fattige der. Denne aften vil han 
holde et spændende foredrag: 
 

”Roma” betyder menneske 
Om social udstødelse 

Om de stærkes ret 
Om nød og om hjælp til Europas allerfattigste 

 
 

 

 

Pris: kr. 6o,-  incl. kaffe og kage. Øl og vand kan købes. Kr. 10,- af 

entreen går til hjælp i Rumænien. 



  



 
 

ØLSMAGNING 
Fredag, den 6. april kl. 19.30 er der mulighed 

for ølsmagning fra Staarup Håndbryg. 
 

Det er et af de mindste bryggerier i Danmark – skabt på en nedlagt 

ejendom i Staarup ved Skive. Her satses på håndbrygget øl af god og 

høj kvalitet.  

 

Denne aften bliver der mulighed for at smage 6-8 forskellige øl, som 

serveres i et ølkrus, som du må tage med hjem, som et varigt minde.  

Til øllet serveres små lækre delikatesser. Pris for deltagelse kr. 

150,- 

 

Tilmelding senest d. 3. april til Susanne Rusbjerg – mobil 

24940399 eller listen i forsamlingshuset.  
 

 



 
 

FÆLLESSPISNING 
Fredag, den 13. april kl. 18.30 er der forårs- 

fællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. 
 

Mon vi ikke er ved at være i forårshumør og klar til hyggelig middag 

i fællesskabets tegn. Menuen er endnu ikke fastsat, men vil helt 

sikkert være værd at vente på. Der vil være en hovedret, dessert og 

naturligvis kaffe og småkager. 

 

Pris: Voksne kr. 60,- Børn (op til 14 år) kr. 30,- 

 

Tilmelding senest onsdag d. 11. april til Margit – tlf. 20235920 

eller til Birgitte – mobil 51893469. Man kan også tilmelde sig på 

listen i forsamlingshuset eller på hjemmesiden www.Krejbjerg.dk. 

 

 

http://www.krejbjerg.dk/


 
 

FÆLLES OPRYDNINGSDAG 

Søndag, den 15. april kl. 9.00 er det tid for 

den årlige oprydningsdag. 
 

Vi starter langsomt op med kaffe og rundstykker i forsamlings-

huset. Derefter vil vi ved fælles hjælp rydde op og finpudse om-

givelserne ved forsamlingshuset. Arbejdsopgaverne bliver fordelt 

på dagen. Man er naturligvis også velkommen, selvom man ikke kan 

hele dagen. 

 



 

Generationsskifte hos 

Slagtermesterinden. 

Det er med stolthed i hjertet, at jeg kan fortælle jer at Troels 

og Søren d. 1-10-17 indgår som medejere af Slagtermester-

inden. 

De har begge været en stor del af mit liv og virksomhed, så de 

kender indgående til hvilket arbejde og hvilke udfordringer 

de står over for. 

Vi skal sammen videreføre Slagtermesterinden i samme 

ånd, med mad af god kvalitet, det bedste danske kød vi kan 

skaffe, højt humør og en god arbejdsplads. 

Jeg glæder mig til sammen med drengene at videreføre og 

udvikle butikken yderligere. 

Kærlig hilsen Kirsten Munkesø 

Vi anbefaler altid gerne et lækkert Pølsebord med 5 slags 

pålæg incl. alt tilbehør til 65,- pr kuvert, skal bestilles senest 

dagen før 

 

 



 
 

BILLIARD, DART OG SKAK 
 

Aktivitetsrummet er dagligt åbent fra kl. 18.00-22.00 mandag til 
torsdag. På andre tidspunkter kan det aftales med Helge Zetterquist 
og nøgler udleveres.  
 
Prisen, for at benytte faciliteterne, er et årskontingent på kr. 
200,-, der gælder hele husstanden. Gæster koster kr. 20,- pr. næse, 
som betales kontant eller med mobilpay. Ønsker man at benytte 
lokalet en hel dag, f.eks. fredag, lørdag eller søndag betales kr. 100,- 
Man er selvfølgelig erstatningspligtig, hvis noget går i stykker. Er 
forsamlingshuset udlejet, kan lokalet ikke benyttes.  
 

God fornøjelse! 
 

 



KREJBJERG BYFEST 2018 
 

 
 

Byfesten forløber over uge 25, altså den 18.-24. juni. (Program 

kommer senere). 

 

TOMBOLA TIL BYFESTEN 
Hjælp efterlyses!! 

 

Vi vil rigtig gerne have en god og spændende tombola med 300 

gevinster til årets byfest i uge 25. 

 

 Hvis du har lyst til at hjælpe borgerforeningen med at samle ind, 

skal du henvende dig til Susanne Rusbjerg på tlf. 24940399 eller 

mail: susanne.rusbjerg@gmail.com. 

 

VI MANGLER INDSAMLERE.. 

 

Har du lyst til at give en gave til tombolaen, så er du meget 

velkommen til at henvende dig til Susanne. Du er også velkommen 

til at tage kontakt til Helge Zetterquist, som samler ind i Krejbjerg. 

Helge kan træffes på tlf. 41 18 57 24. 

 

 

mailto:susanne.rusbjerg@gmail.com


 

 
 

GRILLAFTNER PÅ TORVET 
Sæsonen for de hyggelige grillaftner starter fredag, den 25. maj. 

Grillen er klar kl. 18.00 og man medbringer selv mad og drikke. 

Der vil også være grillaften d. 29. juni, d. 27. juli og d. 31. august. 

 

 

STRIKKEKLUB  
HUSK: Opstart af strikkeklub – efterår 2018 er d. 4. oktober 

 

 



 

 
 

 

SIDEN SIDST 
Der har været afholdt generalforsamling, og den nye bestyrelse har 

konstitueret sig. Se nærmere på hjemmesiden www.Krejbjerg.dk  

 

Så er det jo et år siden, at Krejbjerg Borger- og Idrætsforening 

overtog driften af Krejbjerg Forsamlingshus. Et år med en masse 

beslutninger og gøremål. Vi vil sige mange, mange tak til de 

frivillige, som har brugt timer på renovering og hjælp. Og ligeledes 

stor tak til jer, der har sponseret udstyr, inventar m.m.  

 

Forsamlingshuset står nu med nyt gulv, renoveret garderobe, 

mellemgang og spillerum. Ligeledes 150 nye stole. Så alt i alt nogle 

dejlige lokaler, som vi håber I vil benytte jer af og hjælpe med at leje 

ud.  Den fremtidige drift afhænger jo af, at faciliteterne bliver brugt. 

http://www.krejbjerg.dk/


KREJBJERG MENIGSHEDSRÅD 
Tirsdagsklub: 

27.02. Søren Just kommer og fortæller om Torsmarks historie 

og hverdagen på sådan en gård. 

 

13.03. Ib Svenningsen, Lihme kommer og fortæller om emnet 

”min barndom i brunkulen” og brunkulens historie. 

 

27.03. Påskehygge med påskeæg, sang og sjov underholdning 

af en lokal person. 

 

10.04. Grethe og Karin vil synge og spille for og med os.  

 

24.04. Peder Christensen, fungerende borgmester, vil fortælle 

for os. 

 

08.05. Bertil Lundbye fortæller om en Lem-dreng, der aldrig 

er kommet videre. 

 

Tirsdagsklubben er for alle som har tid og lyst. Det foregår i 

Krejbjerg Forsamlingshus, hvor vi starter kl. 10.00 med morgen-

sang, kaffe og rundstykker. Pris pr. gang pr. person kr. 25,00. 

 

 



Arrangementer 2018: 
 

23.02.   Fællesspisning 
27.02.  Tirsdagsklub 
03.03.  Gymnastikopvisning i Pulsen, Balling 

13.03  Tirsdagsklub 

24.03.  Badmintonstævne 

27.03.  Tirsdagsklub 

05.04.  Foredrag v/Ivan Andersen 

06.04.  Ølsmagning 

10.04.  Tirsdagsklub 

13.04.  Fællesspisning 

15.04.  Fælles oprydningsdag 

24.04.  Tirsdagsklub 

08.05.  Tirsdagsklub 

25.05.  Grillaften på torvet 

Uge 25  BYFEST 

29.06.  Grillaften på torvet 

27.07  Grillaften på torvet 

26.08.  Bagagerumssalg 

31.08.  Grillaften på torvet 

04.10.  Opstart af strikkeklub 

06.10.  Running Dinner 

26.10.  Fællesspisning 

 

 


