
GLEJBJERG'S LOKALE SIDE

     BIL 40 83 16 71

Tømrermester
Preben Nielsen

Tlf. 75 19 81 28 - Bil: 40 14 48 28
Fax 75 19 81 20

www.prebennielsen.dk

VVS - Blik & Oliefyrsfirma
Glejbjergs
lokale
håndværkere
giver gerne et
uforbindende
tilbud på:
NYBYGNING

OMBYGNING
REPARATION

Murermester
Jan Q. Mortensen

Tlf. 75 19 85 23 - Bil: 21 29 65 23
Fax: 75 19 86 26

Glejbjerg
Murerforretning

v/Hans Chr. Hansen
Tlf. 75 19 82 00

Nye og brugte biler i
alle prislag på lager hos:

AutoMester
v/Jan Pedersen

Tlf       75198088
Mobil  40258088

Glejbjerg Autoværksted-
når du skal være godt kørende

Gudstjeneste
i  vores kirke

søndag den 11. jan
kl. 9.00

Grethe Lyndby Jensen

Minibladet/MiniTryk
Åbningstider:
Fredage fra kl. 10.00 - 12.00
Annonceindlevering:
     Senest fredage kl. 12.00
Borgergade 70A , 6752 Glejbjerg
Tlf.: 75 19 82 43      21 65 87 43
E-mail: Minibladet@youmail.dk

Start med 6 - 9 km  forude

Stadionvej 2F
Henni Hansen

Stadionvej 2F
6752 Glejbjerg
Tlf. 75198144

Henni Hansen

                   www.ensikkerstart.dk

Elever fra Glejbjerg medtages til teori.

Holdstart:  12. februar, 09

E-mail:
hellekoereskole@mail.tele.dk

Nørremarken 1,
Agerbæk
(tidl. Idémøbler)

Bemærk: nyt teorilokale

    Holm & Jensen A/S
               Vognmandsforretning

Reparation af vej med grusudlægger.
Levering af sand,sten,grus, granit, pigsten.
Spredning af kalk. Transport af levende dyr.
Jordarbejde med gummiged, minilæsser.
Container og tvangsblandere udlejes.

Industrivej 3, 6752 Glejbjerg.
Tlf. 75 19 84 44
E-mail: kontor@holm-jensen.dk

GlejbjergGlejbjergGlejbjergGlejbjergGlejbjerg
      Elser      Elser      Elser      Elser      Elservicevicevicevicevice

v/ René Fuglsangv/ René Fuglsangv/ René Fuglsangv/ René Fuglsangv/ René Fuglsang

Døgnvagt:

       75 19 86 7275 19 86 7275 19 86 7275 19 86 7275 19 86 72
       25 32 54 08       25 32 54 08       25 32 54 08       25 32 54 08       25 32 54 08

TANKE - KEDLER - OLIEFYR

Fast pris på udskiftning af olietanke
efter besøg på adressen

E-mail: hnolie@mail.dk
75198493

HN OLIEFYR-
SERVICE

      Tømrermester
         Kim Fyhn
Kloak & Entreprenørafd.
Aut. Kloakmester
Carsten Jørgensen Tlf 2021 6336

 •Nedsivningsanlæg

 •Nyanlæg samt reparation af huskloakker

 •Udgravning og støbning af fundamenter

Kærbjergvej 14 - 6753 Agerbæk Tlf. 7519 6380

www.baghuset-brugskunst.dk

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vor kære
mor, svigermor, mormor og olde-

mor Minna Risbjerg Jensens
død og begravelse.

Tak til Åstruplund for kærlig pleje
af mor.

På familiens vegne
Anette og Ove

Mærkedage
Diamantbryllup: Onsdag den 14. Ja-
nuar kan Erna og Kristian Knudsen ,
Skovbøllingvej 12, fejre diamantbryl-
lup.

 Kloakmester Viuff
Godkendt
kvalitetssikring

   V/ Jens Viuff
   Tlf. 75198670
   Mobil 23959050

v/Søren Hougaard
Telefon 75 19 61 55

& 61 36 71 27

Agerbæk Maskinstation
udfører alle årstiders
           maskinstationsarbejde og

entreprenørarbejde

Alt arbejde med gummiged
og minigraver udføres.
Udlejning af minigraver,

pladevibrator og jordlopper.

Omlægning af græsplæner
med stennedlægningsfræser

KS’-udlejning
Tlf.: 21 23 30 33

Bogbussen
Tirsdage kl. 18.30-19.15 og
onsdage kl. 14.30-15.15, ved
Hotellet. Vil du være sikker på at få

din annonce i førstkommende
miniblad, så put den i postkas-
sen hos Minitryk, eller send en
mail til minibladet@youmail.dk

senest fredag kl. 12.00.



Glejbjerg TAXI
75 19 53 00

 Alm.Taxikørsel samt syge - og lægekørsel

UGEBLADET
 FOR GLEJBJERG & OMEGN

UGE 2  TORSDAG D. 8.  JANUAR 2009

                     Bankospil
Mandag den 12. januar kl. 19 er der bankospil på Åstrup-
lund.
Præmierne er kontanter plus sponsorgaver.
Alle er velkomne
                            Åstruplunds Venner

Så skal fedtet slides af
Efter en dejlig jul og nytår er det tid til en af mange nyt-
årsforsæt - nemlig forkælelse af kroppen og få den klar til
sommeren

Tirsdag d. 06/01 -09 starter vi op med Effekt/Stram op
fra kl. 19:30 - 21:00 i skolens gymnastiksal.
Pris: 200,-

Dette er for dig som ønsker muskeltræning der udføres kon-
trolleret. Træningens formål er udelukkende at skabe større
kropsbevidsthed, bedre holdning og gøre kroppen stærkere,
mere udholdende, sundere og sidst men ikke mindst velformet.
Minimum 16 år.

Mange hilsner
Lene Clausen og Sussi Knudsen

Håndbold
i

hallen

Søndag den 11. januar
Kl. 17.10: Drenge U12 - Alslev
Kl. 18.00: Drenge U16 - Varde HK
Kl. 19.00: Herre Serie 2 - SIF/Ansager

Boldsponsor:

Annoncesponsor:

Glejbjerg Motorservice
v/Bjarne Bramming

☺

Glejbjerg
Forsamlingshus
ønsker jer alle et rigtigt Godt
Nytår og tak for år 2008. Vi
håber at 2009 vil blive lige så
godt.
                         Hilsen
                    Fællesvirke I/S

i Glejbjerg Billardklub man-
dag den 26. januar kl. 18.30 i
klubbens lokaler.

Ungdomstræningen fortsæt-
ter i 2009 mandag og torsdag
16.45 - 18.00

Generalforsamling

Åstrup Menighedsråd meddeler hermed, at gravsteder, hvor
fredningstiden er udløbet pr. 31.12.2008 vil blive nedlagt
såfremt gravstedsejere ikke senest den 15. februar 2009 har
indgået en ny aftale om vedligeholdelse af gravstedet.
Gravsten og planter, der ønskes hjemtaget, skal være afhentet
senest den 1. marts 2009. Ikke afhentede gravsten og planter
vil blive fjernet fra kirkegården.

Henvendelse skal ske til kirkeværge Carsten Jørgensen tlf. 75
19 84 04 eller graver Per Mortensen på tlf. 75 19 84 12.
                                                      Åstrup Menighedsråd

Åstrup Kirkegård

Bagsiden giver denne gang et lille tilba-
geblik på enkelte begivenheder fra året

20082008200820082008

Januar
d.22/1 er forsamlingshuset ramme
om årets første musikaften. Alfa
Duo underholder med sange og
historier.

3/2 slås katten af tønden i Hallen
Freja Lønne tager sigte

Og i marts  29/3 ! er Skuespillet
igen rykket ind på Glejbjerg Hotel.
Et hold dygtige lokale amatører
opfører  dilettantstykket : Pip i
pensionatet,

Det var også i marts 6/3 at Lars
Lilholt optrådte i Glejbjerg for 3.
gang , denne gang solo. 170 havde
sikret sig billet, og hørte en veloplagt
musiker med et alsidigt repertoire.

Hallen bød som sædvanlig om foråret til
gymnastik opvisning. Dette år kunne GGI fejre
100 års jubilæum . Dette blev bl. a. markeret
med et forrygende Gymnastikshow d. 22/4.

Foråret blev budt velkommen af et festligt karnevalsoptog,
Med deltagelse af de helt små med deres dagplejemødre,
pædagoger m.v.

Optoget talte også et
par kameler, som her
havde fundet en oase.
Det skete d. 23/5

-Tilbage til musikken. Denne
gang på Kirkestien. Engen
ved den lille bæk lagde øre
og græs til et stort opbud af
grupper og orkestre der lod
tonerne strømme ud over et
halv tusind publikummer fra
middag til mørket havde
sænket sig over pladsen.

Noget for enhver smag. Sådan kunne overskriften  til
byfest arrangementet lyde. I sandhed et alsidigt program,
hvor de samme folk på skift var aktive og tilskuere.
Det gav mindelser om gamle dage at se rytterne i spidsen
for optoget. Ikke så mange, men måske flere næste gang.

Åstruplunds Venner har
stået for en sand stribe af
arrangementer i årets løb.
d. 20/8 gjaldt det udflugten
som gik til Fyn.

Kursen var sat "Mod høje
tindinger" da Carsten
Knudsen gav den gas i
forsamlingshuset d. 25/9.
Der var tryk på fra først til
sidst, da Carsten sang, samt
rullede sig ud på flere
krævende instrumenter, -en
ad gangen!

Allan Olsen på Hotellet d.
23/10 , havde samlet fans
fra nær og fjern og gav
publikum, det de var
kommet efter.

Adventskoncerten i kirken 30/11
var i år lagt i hænderne på tre unge
musikere, Swestar, der med sang,
violin og keyboard, på overbevi-
sende måde fyldte kirkerummet
med liflige toner fra folke-
musikkens og salmernes verden.

Juletorvet var i år blevet til Juletogtur. 14/12
Det lyder lidt ens og man måtte også denne
gang stampe lidt med fødderne for at holde
varmen, men her hører ligheden også op.
En rejse Glejbjerg - Ribe retur er ikke hver-
dagskost for de fleste. I en af vognene

kunne de rejsende
stille sult og tørst
med juleplatte og
diverse drikkevarer,
iført kniv, gaffel,
skindhue og højt
humør.

og hvad gemmer der sig
mon under denne hue?

7/6

14/11 på Hotellet. -Tro det eller ej.
Igen en forrygende festlig og glad
aften i musikkens tegn. Denne gang
med Anne Dorte Michelsen m. band


