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Februar 2015 
 
 

Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn 
 

FASTELAVNSFEST 
Så er det igen tid til at slå katten af tønden. 
 
Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar 

kl. 14.00. Find udklædningstøjet frem og mød op til en hyggelig dag 

med kåring af kattekonge og –dronning. Der vil være leg og dans til 

musik, og der serveres kaffe, brød og fastelavnsboller. 

 

Pris: Voksne kr. 50,-  Børn kr. 25,- 

Sodavand og pølser m/brød kan købes. 

 
Tilmelding senest onsdag d. 11. februar til Birgitte – mobil 

51893469, Margit – tlf. 97563232 eller på listen i forsamlingshuset. 

 

 



FÆLLESSPISNING 

Fredag, den 20. februar kl. 18.30 er der årets 

første fællesspisning i forsamlingshuset. 
 

Så står madholdet igen på spring og er klar til at traktere os.  

 

Menuen er:  Bøf m/løg, sovs, kartofler og salat 

Fløderand m/jordbærsovs 

Kaffe og småkager 

Pris: Voksne kr. 50,-  Børn kr. 25,- 

 

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

18. februar til Birgitte – mobil 51893469, Margit – tlf. 97563232 

eller på listen i forsamlingshuset. 

 

BADMINTONSTÆVNE 

Lørdag, den 21. februar afholdes det årlige 
stævne i Krejbjerg Forsamlingshus. 
 
Dagen starter med kaffe og morgenbrød kl. 9.30, og efter nogle 
gode kampe og hyggelige timer, slutter vi dagen af med at spise 
aftensmad sammen. 
 
Der spilles dame, herre og mixdouble, og der trækkes lod om 
holdene på selve dagen.   
 
Tilmelding til Helge Zetterquist på tlf. 97563435 eller på listen i 
forsamlingshuset. 
 

Alle kan deltage. 



 
HJERTESTARTER 

Der afholdes kursus i brug af hjertestarter 

mandag, den 23. februar kl. 18.00 i Krejbjerg 

Forsamlingshus. 
 

Som mange sikkert har observeret, er der blevet opsat en 

hjertestarter ved forsamlingshuset. Da det jo er vigtigt, at der er 

nogle kompetente hjælpere til brug af denne, har vi arrangeret et 

kursus fra DGI ”Førstehjælp i hjertestop”. Kurset er et modul på 4 

timer og varer fra kl. 18.00 – 22.00. 

 

 For medlemmer af Krejbjerg Borger- og idrætsforening er kurset 

gratis. For ikke-medlemmer er prisen kr. 50,- 

 

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet til Margit på tlf. 

97563232. Max. 12 deltagere. 



Hver mandag 

Flerkorns Rugbrød 

 

     950 gr.   8
95 

Hver tirsdag 

Thise Mælk 

Let-mini-skummet-Jersey 

  1 l                     6
00

 
Hver onsdag 

Frugtmarked 

Mange varianter 

 10 stk.     16
95

 

Hver torsdag 

Yoghurt 
Flere varianter 

  1 l               10
00

 
Hver fredag 

Løsvægt slik 

100 gr.           7
95

 

Hver lørdag 
Rundstykker 

5 stk.          20
00

 
 

   Husk vi har 
    -Apoteks-udsalg                         -Indlevering af rensetøj 

    -Varetur hver tirsdag                  -Gratis internet 

    -Post Danmark pakke-posthus   -GLS pakkeshop 

    -Rundstykker fra Vils Bageri     -Tips/Lotto/ Skrab 

 

 
Rødding 

Alle dage kl. 7
30

 - 20
00

 



 
 

GYMNASTIKOPVISNING 

Lørdag, den 7. marts kl. 10.00 afholdes årets 

gymnastikopvisning i Pulsen, Balling. 
 

Der startes med fælles indmarch, hvorefter vores festlige parhold 

giver opvisning. Ligeledes kommer de fra Skyum Efterskole og 

viser, hvad de kan. Der vil derudover være opvisning fra 2 gæste-

hold. Fuldt program offentliggøres senere i Spøttrup Ugeavis. 

 

Entré: kr. 40,00 

Børn u/12 år gratis. 

 

 



DILETTANT 

Lørdag, den 21. marts er de lokale talenter 

klar til vise årets dilettant. 
  

Holdet vil opføre stykket: ”Kampen om den kolde hane.” 

 

 
 

De medvirkende er: 
 

Lotte Mortensen, Susanne Rusbjerg, Anette Kjær Christensen, Bente 

Rossen, Hans Henrik Rasmussen, Jesper Skipper, Viggo Pedersen, 

Bjarne Kristensen, sufflør Birgitte Christensen og instruktør Hans 

Bajlum. 

 

 

PROGRAM: 
 

Generalprøve: kl. 14.00 
Pris: Voksne kr. 40,-  Børn kr. 20,- 

 



 

 

Forestilling (den store premiere): kl. 19.00 

Efter forestillingen er der spisning og musik & dans. 

Pris: kr. 225,- pr. person 

 

Husk tilmelding til Birgitte – mobil 51893469, Margit – tlf. 

97563232 eller på listen i forsamlingshuset senest den 18. marts. 

 

Ekstra forestilling: 

Mandag den 23. marts kl. 19.00. 

Pris: kr. 60,- inkl. kaffe og kage. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

EN OPLEVELSES-BUTIK 

 

Kom og oplev Tingfinderiet; et anderledes loppemarked. 800 m
2 
retro, 

rå romantik, antik og nostalgi. En rejse i tiden med gamle ting og møbler 

til kreativ boligindretning. Se 360
o 
visning på hjemmesiden. 

 

Åbent fre-lør-søn kl. 13-17. Ferie og helligdage ekstra åbent. 

Se www.tingfinderiet.com  

 

Buksager 9, Krejbjerg, 7860  Spøttrup. Tlf. nr. 3052 9960 

 

 

http://www.tingfinderiet.com/
http://www.tingfinderiet.com/index.php/home


AKTIVITETSUDVALGET 

Ny sæson med gode aktiviteter. 
 

Aktiviteterne har hen over Julen været i vinter-dvale, ligesom de 

fleste af os andre. Vi ser frem til en ny sæson med arrangementer og 

glæder os især til de hyggelige grillaftener på torvet. 

 

 
 

 

 

BJARNE KRISTENSEN 
- SALG AF STÅL OG RESERVEDELE 

- SMEDE OG MONTAGE-OPGAVER 

- SALG AF BIOBRÆNDSEL – TRÆPILLER 

 

BUKSAGER 10, KREJBJERG                            CVR. NR. 35695338 

7860  SPØTTRUP                          Tlf. nr. 30 36 94 76 

                           Mail:  bjkr@hotmail.dk  

mailto:bjkr@hotmail.dk


 
 

INSPIRATIONSAFTEN 

Torsdag, den 26. marts kl. 19.00 har vi 

arrangeret en inspirationsaften til årets 

påskedekorationer i forsamlingshuset. 
  

Vi har igen prøvet at arrangere en aften, hvor man kan få idéer til 

Påskens dekorationer. Kom og bliv inspireret til at lave et fint 

forårsarrangement eller din egen lille dekoration. En dekoratør vil 

lige som sidst vise os, hvad man kan lave og kommer med tips og 

tricks til, hvad man kan gøre. 

 

Pris kr. 50,- for deltagelse pr. person inkl. kaffe og kage.  



SIDEN SIDST 

Borgermøde: 

Der blev den 13. november afholdt borgermøde i forsamlingshuset. 

Der var mødt godt 30 personer, og der blev i grupper udarbejdet 

forslag til planer og idéer for grunden vest for torvet. Der blev ned-

sat en arbejdsgruppe, som arbejder videre med projektet og forslag 

til finansiering. 

 

Generalforsamling: 
Krejbjerg Borger- og Idrætsforening afholdte den 15. januar årets 

generalforsamling.  

 

Formanden afgav beretning om årets gang i foreningen, og fortalte 

om købet af hjerterstarter (ophængt ved indgangen til forsam-

lingshuset). Alle bestyrelsesmedlemmer på valg modtog genvalg, og 

der blev udtrykt en stor tak til dem, der har ydet frivillig hjælp til 

foreningen og de forskellige arrangementer. Og en ekstra tak til 

Brian Amtoft, for hans arbejde gennem flere år med billeder, 

hjemmeside og trykning af blad. 

 

Helge Zetterquist redegjorde for arbejdsgruppens arbejde og 

forslag ved ovennævnte grund på Ginnerupvej. Fine forslag, som 

der bliver arbejdet videre med. 

 

Efterfølgende har bestyrelsens konstitueret sig som følgende: 

 

Formand: Margit Christiansen, Næstformand: Bjarne Kristensen, 

Kasserer: Birgitte Christensen, Sekretær: Kirsten Hundahl, 

Hovmester: Laust Nørgaard, Best. medlem: Gert Skov Jørgensen, 

Best. medlem: Kirsten Madsen. 



Hjemmeside: 

Hjemmesiden www.Krejbjerg.dk er igen tilgængelig, men den er 

endnu ikke opdateret. Dette arbejdes der på, og foreningen håber 

snart at kunne præsentere en side, som er ”up to date” med aktuelt 

nyt og billeder. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 KREJBJERG MENINGSHEDSRÅD 
Tirsdagsklub: 

17.02. Hanne Sejersen fra Harre kommer og vil fortælle om 

Aksel Sandemose og janteloven. 

 

03.03. Tidligere sognepræst i Estvad, Rønbjerg – Boye Bruhn 

kommer og fortæller om Rønbjerg-rakkere og andet 

godt folk. 

 

17.03. Sognepræst Susanne Troelsgård kommer og fortæller 

om forår, lys og glæde. 

 

31.03. Påskehygge med blødkogte æg, sang og påske-

fortællinger.  

 

14.04. Inge Kjær fra Museum Salling fortæller om 

udgravninger fra oldtiden i Vestsalling. 

 

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. 

http://www.krejbjerg.dk/


 

Arrangementer 2015: 
 

15.02.  Fastelavnsfest 

20.02.  Fællesspisning 

21.02.  Badmintonstævne 

23.02.  Hjerterstarter-kursus 

07.03.  Gymnastikopvisning i Pulsen, Balling 

21.03.  Dilettant (generalprøve og premiere) 

23.03.  Dilettant (ekstra forestilling) 

26.03.  Påske-inspirationsaften 

17.04.  Fællesspisning 

18.04.  Fælles oprydningsdag 

23.06.-27.06. BYFEST 

19.09.  Fest 

23.10.  Fællesspisning 

26.11.  Jule-inspirationsaften 

04.12.  Jule-fællesspisning 

06.12.  Julelotteri 

 

 


