
          Loppemarked
Lørdag d. 26. april afholder vi et loppemarked på
Åstruplund. Hvis der er nogen, der har nogle effekter,
der kan sælges, og som de vil sponsere til formålet,vil vi
blive glad. Overskuddet fra loppemarkedet vil gå
ubeskåret til den sansehave, der skal etableres ved
plejehjemmet. Har du nogle ting, du vil give, kan du
ringe til mig på tlf. 75 198535 og så aftaler vi nærmere.

På Åstruplund Venneforenings vegne.
                                                Karin Frederiksen

             Åbenhus
I anledning af min 50 års fødselsdag vil det glæde
mig at se familie, naboer, venner og kunder ved
DLG syd Agerbæk, til Åbenhus i Glejbjerg
Forsamlingshus, Åbrinken 1. Torsdag d. 3. april
2008 kl. 13 - 20.

Mvh.
DLG syd Agerbæk
Anne Dorte og Jens Karl Nygaard
Vejrup

OPERATION REN BY OG LAND
Vil du være med til at samle papir, øldåser og meget
andet skidt op ?

Den officielle landsdækkende indsamling er i år den 13.
april, men da vi skal have konfirmation i byen allerede
den 6. april, vil vi gerne at byen fremstår så ren og flot
som muligt til denne dag.

Derfor  finder operationen sted allerede onsdag den 2.
april.

Byområderne er ikke delt op i ruter, men vi vil opfordre
alle husstande til at samle alt affald op i en radius af
mindst 50 m. fra huset.

Du kan aflevere „skidtet“ fra kl. 18.00 til kl. 20.30 på
parkeringspladsen ved hallen.

Som tak for din hjælp serveres fra kl. 19.30 en pølse og
en øl/vand.

Yderligere information kan du få hos John Gammelgård
20 15 80 26

Med venlig hilsen
Glejbjerg Borgerforening

       Glejbjerg Anlæg
Årets oprydningsaften er i år fastsat til d. 3 april kl. 19.
Vi håber der traditionen tro er en flok energiske menne-
sker, store som små, der vil hjælpe med at rydde gange
og samle affald, så anlægget kan fremstå pæn og rydde-
lig til konfirmationssøndagen og forårets komme. Efter
veludført arbejde vil John have grillen varm, så vi sam-
men kan nyde en pølse med tilbehør.

Vel mødt
Bestyrelsen

HUSK Dilettant
”PIP I PENSIONATET”

på Hotellet:
Opføres lørdag den 29. marts. kl. 19.30.

Der er generalprøve samme dag kl. 13.30,
og stykket genopføres tirsdag den 1. april kl. 19.30.

Priser:
Generalprøve + genopførelse 50 kr. pr. person
Opførelsen lørdag aften 75 kr. pr. person
Børn under 12 år gratis (ifølge voksne)

Mød op og vær med til at støtte det store stykke
arbejde, de medvirkende har gjort for, at vi alle kan få
en sjov oplevelse.

Med venlig hilsen
Glejbjerg Borgerforening

Hvid Påske

Solen var stadig gemt bag den sky, som tidlig om morge-
nen havde pyntet haver og fortove med hvidt drys, da
fotografen traf Lars på en sidste runde.


