
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 d. 9. august
kl. 9.00

Grethe Lyndbye 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:  10. august, 2009

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

Aut. Kloakmester   Carsten Jørgensen Tlf 2021 6336

Kærbjergvej 14 - 6753 Agerbæk Tlf. 7519 6380  - 4044 6380

        www        www        www        www        www.kimfyhn.dk.kimfyhn.dk.kimfyhn.dk.kimfyhn.dk.kimfyhn.dk

TømrermesterTømrermesterTømrermesterTømrermesterTømrermester
               Kim FyhnKim FyhnKim FyhnKim FyhnKim Fyhn

Hold festen påHold festen påHold festen påHold festen påHold festen på
Hotel GlejbjerHotel GlejbjerHotel GlejbjerHotel GlejbjerHotel Glejbjerggggg

Vi hjælper dig gerne med at
komponere din egen festmenu.

Eks. 3 retter og natmad
 -  fra 230 kr.

Vi kan levere en komplet festpakke
med vin, servering, mm. eller du kan
vælge dine egne rammer for festen.
Du bestemmer!

Hotel Glejbjerg
tlf. 7519 8464

Vi leverer også mad ud af huset

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

Mærkedage
75 år: Herman Gejl, Borgergade 57,
Glejbjerg,fylder 75 år tirsdag den 18.
august.

 Kloakmester Viuff
Godkendt
kvalitetssikring
   V/ Jens Viuff
   Tlf. 75198670
   Mobil 23959050

Tak
for opmærksomheden på

min fødselsdag.

Venlig hilsen
Johanne

Waeotas Thai Massage
Traditionel Thai Massage

Olie Massage
Fod Massage

Tidsbestilling  tlf: 21 43 79 32
Hverdage: 16.30 til 19.30
Weekend: 10.00 til 12.00

 Borgergade 47, 6752 Glejbjerg

Bogbussen
Tirsdage kl. 18.30-19.15 og
onsdage kl. 14.30-15.15, ved
Hotellet.

Fundet i B.T. d. 27. juli.
Den kunne vi ikke stå for !

Mini

Tusind Tak
for alle hilsner og besøg

til min fødselsdag

Venlig hilsen
Joan Ravn



Glejbjerg TAXI
75 19 53 00

 Alm.Taxikørsel samt syge - og lægekørsel

UGEBLADET
 FOR GLEJBJERG & OMEGN

UGE 32  TORSDAG D. 6. AUGUST 2009

v/Søren Hougaard
Telefon 75 19 61 55

& 61 36 71 27

Agerbæk Maskinstation

udfører alle årstiders
           maskinstationsarbejde og

entreprenørarbejde

Vil du være sikker på at få
din annonce i førstkommende
miniblad, så put den i post-
kassen hos Minitryk, eller
send en mail til
minibladet@youmail.dk
senest fredag kl. 12.00.

Tur til Sydfyn
Udflugt tirsdag den 18. august.

Vi kører til rastepladsen ved den nye Lillebæltsbro
hvor vi skal have rundstykker. Derefter skal vi til Vis-
senbjerg Terrarium, hvor der er krybdyr af alle slags.
Turen går videre til blomsterhaven "Strandlyst".

Etableringen af blomsterhaven startede i 1989 og
stedet blev åbnet for besøgende i 1994.

Vi kan spise vores medbragte mad i haven og kan
komme indenfor, hvis det er regnvejr. Kaffe kan købes
med eller uden brød. Middagen skal vi have på Gel-
sted Kro og Hotel. ca 18.00 - 18.30. Derefter går turen
hjem til Glejbjerg.
Turen skal koste 300.- kr.

Vi starter kl. 8.00 ved Hotel Glejbjerg og Byvænget kl.
8.05. Derefter ved Brugsen, hvorefter vi kører mod Fyn.
Tilmelding senest den 12 august om aftenen til tlf.
75198551 (Ove Beier), eller tlf 75198370 (Helga Poul-
sen.)

Glejbjerg Efterløn- og Pensionistforening

NB. Mange tak til Andelskassen Sydvestjylland for
sponsorat til bussen.

Håndboldtræning for herrer
Har du lyst til at spille håndbold så mød op  mandag
den 10. august 2009 kl. 19.00 i Glejbjerg Fritidscenter.

Glejbjerg KFUM IF starter håndboldtræningen denne
aften, og træner er igen i år Jan Lykke Hansen.

Senere på måneden vil træningen foregå på tirsdage.

                                             Glejbjerg KFUM IF

                 Åbent Hus

Da Herman fylder 75 år,  vil det glæde os at se
familie, venner og naboer til Åbent Hus på Hotel
Glejbjerg  tirsdag den 18. august fra kl. 17 - 21

Venlig hilsen
Nethe og Herman Gejl

  HUSK

Ned i tempo, tid til fortællingen og tid til indlevelsen. Med sin første akustiske turné
udfordrer Julie igen sig selv og den måde, omverdenen betragter den unge sanger-
inde med de grønlandske rødder.
Når Julie går på scenen på den akustiske turné, bliver hendes stemme således kun
akkompagneret af Peter Dencker på keyboard og Mads Løkkegaard på guitar.
Den lille besætning med de få instrumenter skal kaste et nyt lys over Julies sange og
skabe en tæt kontakt til publikum. Et nærvær som så igen skal smitte af på leveringen
af sangene.
Til de akustiske koncerter bliver der trukket på det solide bagkatalog i form af Julies
tre albumudgivelser, og så bliver der tid til at præsentere nogle af de sange, som har
inspireret Julie helt fra barnsben.
Der er tale om grønlandske sange, der blandt andre er skrevet af Julies far og faster.
Sange med budskaber og personlige historier fra en kultur, som man ikke hverdag
stifter bekendtskab med i Danmark. Sangene vil blive krydret med små fortællinger,
der sikrer, at den del af publikum, som ikke taler grønlandsk, også kan mærke
stemningen.
Julie siger selv om de alternative sange fra den grønlandske oprindelse:
”Jeg har erfaret fra tidligere, at de grønlandske sange virker meget stærke på publi-
kum, fordi jeg fortæller historien bag, og man så selv skal forestille sig teksten til
musikken.”

Julie Bertelsen synger varme akustiske sange på Hotel Glejbjerg fredag den 9. oktober.

Hans Peter Fyhn og Arne Holm hjemme igen efter en
oplevelsesrig tur til "Byernes By".

Det var noget af en satsning for vore lokale cykelhelte,
dels var der ikke nogen her i byen, man kunne spørge til
råds angående cykelture til Paris, dels var de udenbys
ryttere, som trænede til turen svære at hamle op med.
Det sidste  blev der nu hurtigt rettet op på, fortæller Arne.
14 dage før turen var formen på plads og der  blev tid til
at pakke og studere kort .

Heldigvis skulle man ikke selv tage proviant med. En
forsyningsvogn kørte foran og gjorde holdt med pas-
sende mellemrum, så alle kunne få stillet sult og tørst.
Jeg havde sat mig i hovedet at dette her var min chance
til at smide overflødige kilo, siger Arne, så jeg valgte
med omhu kun at spise af de sunde  ting; men der
forregnede jeg mig.

Ordet "sukkerkold" fik en helt præsis mening.
Efter kort tids afholdenhed krævede kroppen noget mere
nærende end gulerødder og vandmeloner.  Løsningen på
dette hed: masser af rugbrødsmadder , gerne klappet
sammen om en cm honning. Pasta, chokoladekiks, kager
og Nutella. Til aftensmaden rigeligt med kød og et glas
rødvin. -Og så ikke mindst vigtigt - morgenmaden,
-dansk, det vil sige havregryn med mælk og sukker, som
blev indtaget af de tomme Quality Street - dåser ! !
- De kiggede også en gang dernede syd på . De kender
ikke skikken med at spise havregryn om morgenen.
Til at skylle det hele ned og holde tørsten fra døren gik
der  5 - 6 liter vand om dagen, bare "på cyklen".

Arne mener, han vandt løbet med 1 kg, men den sikre
vinder på turen blev Børnecanserfonden, som blot fra
Brammingholdets indsats kunne indkassere 430.000,- via
sponsorstøtte.

Her kommer krølsalat og solmodne tomater til kort.

Halvvejs ved målet. Forfriskning på
bagsmækken.

Familien bakker op om fædrenes planer
om at cykle hjemmefra til Paris.

Mini


