1. april Skærtorsdag
2. april Langfredag
4. april Påskedag
5. april 2. Påskedag
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GLEJBJERG'S LOKALE SIDE

Hjertelig tak

Gudstjenester
i påsken
i vores kirke

for opmærksomheden ved min
fødselsdag

10.30
9.00
10.30
9.00

Michael Gejl

Mærkedage

Glejbjergs
lokale
håndværkere
giver gerne et
uforbindende
tilbud på:
NYBYGNING
OMBYGNING
REPARATION

Nørremarken 1,
Agerbæk

E-mail:
hellekoereskole@mail.tele.dk
www.ensikkerstart.dk
Elever fra Glejbjerg medtages til teori.

Holdstart: 14. juni, 2010

101: Amalie Kristensen, Borgergade 7,
fylder 101 torsdag den 1. april
50 år. Margit Nielsen, Starupvej 2,
fylder 50 år onsdag den 7. april

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

Bemærk: nyt teorilokale

AutoMester

v/Jan Pedersen

Tømrermester

Preben Nielsen

Tlf
75198088
Mobil 40258088
Glejbjerg Autoværkstednår du skal være godt kørende

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

Se Glejbjergs hjemmeside
"www.glejbjerg.dk"

Murermester
Amalie glæder sig til at fejre sin
"1" års fødselsdag sammen med
familie og venner.

MINIBLADET I PÅSKEN
Kontoret er lukket fredag d. 2/4.
Annoncer m.v. til indrykning i uge 14
kan afleveres i postkassen, pr. mail
eller ved henvendelse på avisens
kontor Borgergade 70a onsdag den
31. marts kl. 13 - 15.30
Mini
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Glejbjerg
Elser
vice
Elservice

HN OLIEFYRSERVICE

v/ René Fuglsang

TANKE - KEDLER - OLIEFYR

Døgnvagt:

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

Minibladet/MiniTryk

75 19 86 72
25 32 54 08

Fast pris på udskiftning af olietanke
efter besøg på adressen

E-mail: hnolie@mail.dk

75198493
Holm & Jensen A/S

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

BILSYN

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

Tømrermester
Kim Fyhn

Skal bilen til syn ?
Prøv PAVA Drive-in Bilsyn Ribe
Industrivej 9 b Ribe
v/Verner Gjerlevsen
Tlf. 24 224 224
Også lørdags-åben

BIL 40 83 16 71

Nye og brugte biler i
alle prislag på lager hos:

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

VVS - Blik & Oliefyrsfirma

Henni Hansen
Stadionvej
Stadionvej2F
2F
6752 Glejbjerg
Tlf. 75198144

Aut. Kloakmester Carsten Jørgensen Tlf 2021 6336
Kærbjergvej 14 - 6753 Agerbæk Tlf. 7519 6380 - 4044 6380

www
.kimfyhn.dk
www.kimfyhn.dk
Start med 6 - 9 km forude

Affaldsindsamling i land og by

Glejbjerg TAXI

Vil du være med til at samle papir, øldåser og meget
andet skidt op?
Dansk naturfredningsforening har en landsdækkende
indsamling søndag den 18. april som vi er tilmeldt, men da
det er samme dag som vi har konfirmation i byen har vi fået
lov til at samle allerede den 13. april, så byen kan fremstå
så ren og flot som muligt til konfirmationen.
Der er ikke lavet nogen ruter, men vi vil opfordre alle
husstande til at samle alt affald op i en radius af mindst 50
m. fra huset.
Vi ved alle, at vi skal sortere affaldet i det daglige, og det
gælder også denne dag. Derfor skal der medbringes 2
sække. En til brændbart, og en anden til dåser og flasker
m.m.
Sække SKAL være gennemsigtige, og Borgerforeningen
står parat med sække ved Fritidscentret. Bruger du dine
egne, får du nye med hjem.
Hvis I kun har sorte sække, skal det ikke afholde jer fra at
samle, så skal det bare hældes over i klare sække når I
afleverer.
Du kan aflevere „skidtet“ den 13. april fra kl. 18.00 til kl.
20.00 på parkeringspladsen ved hallen.
Som tak for din hjælp vil Vejen Kommune give frugt, og
Borgerforeningen vil servere en pølse og en øl/vand.
Yderligere information kan du få hos Ulla Olsen 75 19 80 01
Med venlig hilsen
Glejbjerg Borgerforening

UGEBLADET
FOR GLEJBJERG & OMEGN
UGE 13 ONSDAG D. 31. MARTS 2010

Jesper Olsen debuterede som
formand for lokalrådet

Der var pænt fremmøde til lokalrådets årlige sognemøde
d. 23/3. Udover indlæg fra den nye formand, kassereren og den tidl. formand, havde byrådsmedlem Troels
Ravn fået til opgave at redegøre for de store gennemgående linier i kommunens virke omkring byer og landdistrikter.
Aftenen sluttede med en orientering om det nye børnecenter, som bliver etableret i løbet af det kommende år
(skoleår), denne afdeling stod skoleleder Jens Ole
Svendsen og Børnehusets leder Gunhild Kristensen for.
Planen for børnecenteret indebærer bl. a. 600 m2 nye
"skæve bygninger", som kobler skole, SFO og børnehuset sammen, fælles kontorfaciliteter og én forældrebestyrelse for hele området.
Lokalrådet kunne oplyse, at den nye internet-hjemmeside vil være køreklar straks efter påske. At man har et
naturstiprojekt på vej med ialt 8 ruter. Der arbejdes med
byudvikling, herunder et seniorboligprojekt. Renovering
af pladsen ved centrum, dette skal udføres som et
samlet projekt i forbindelse med hallens udvidelse.
Der arbejdes også på at tiltrække et pengeinstitut.
Mini

Et glimt fra gymnastikopvisningen i hallen d. 13/3 .
Første hold på gulvet var Det
nye Juniortræningshold
fra Vejen, som her er i gang
med spring og gulvøvelser.
Holdet samler gymnaster fra
Vejen Kommune og har derfor
også givet opvisninger
mange steder i området. Det
betyder travlhed for såvel
gymnaster som trænere. To af
trænerne Carina Schjøtt og
Martin Ottosen har hjemme i
Glejbjerg. For dem er der nok
at se til, da de også deltager på
hold for udtagne gymnaster.
Mini

75 19 53 00
Alm.Taxikørsel samt syge - og lægekørsel

Vild med

Glejbjerg Sportsforening

DANS

Træningstider for ungdomsfodbolden
U15 piger Årgang 95 og 96
Start onsdag d. 7/4 kl.18.00
Træner: Jan Hansen

på Hotel Glejbjerg

U11 piger årgang 99
Start onsdag d. 14/4 kl. 16.45
Træner: Thomas Hansen

Når vinteren rinder ...

Velkommen til dans med masser
af sund og sjov motion
Første gang tirsdag d. 6. april på Hotel Glejbjerg

U11 drenge årgang 99
Start tirsdag d. 6/4 kl. 17.00
Trænere: Leif Josefsen - Max Nielsen
og Henrik Traberg

Hold 1. kl. 16.30 Børn MGP. og Hip hop m.m. fra 6 år
Hold 2. kl. 17.30 Junior Hip hop og Disco m.m. fra 10 år
Hold 3. kl. 18.30 Pardans for unge og voksne

U9 pi/dr årgang 01
Start onsdag d. 21/4 kl. 17.00
Træner: Brian Clausen

Dansedatoer: 06.04 – 13.04 – 20.04 – 27.04 – 04.05 – 11.05 –
18.05 – 25.05
Priser:
Hold 1 – 2 kr. 550.- pr. elev
Hold 3
kr. 950.- pr. par

U8 pi/dr årgang 02
Start 21/4 kl.17.00
Trænere: Karina og Peter Lauridsen

BIRGIT HUSTED
DANS OG JAZZBALLET

Vel mødt til alle

LÅSBYGADE 30 6000 KOLDING Tlf. 75502117 40372917

Tilmelding på: www.husteddans.dk

Pløjetid.

Når stæren fløjter og vintergæk og krokus
står i blomst kan man med stor sandsynlighed træffe Viggo Jensen med tømmen
over skulderen og et fast greb i ploven
trukket af to rutinerede nordbagger.
Det er et flot syn og et værdifuldt indslag i
bybilledet.
Viggo foræller, at han jo skal have møj'et ,
som han har spredt i går, pløjet ned, og så
kan han gå i gang med at sætte kartofler,
når der er lidt mere varme i jorden.
Mini

U7 pi/dr årgang 03
Start 21/4 kl. 17.00
Trænere: Ulla og Tommy Nielsen og
Simone Holst Hansen

Foto: Anette Bank Sørensen

Glejbjerg Sportsforening

