
Tennissæsonen 2007

Starter lørdag d. 21/4

Vi forventer, at sidste års spillere også i år vil spille tennis, og I vil således modtage
et girokort for sæsonen 2007.
Til sidste års medlemmer som ikke ønsker at være medlemmer i år,
vær venlig at ringe hurtigst muligt til Ronen Fichman på telefon
75198538 af hensyn til udskrivning af girokortene.

For de, som   ikke ønsker faste spilletider, kan reservering af banen fortages fra den
21-4-07, og der kan løbende reserveres for 2 uger frem.
Nye spillere er velkomne og kan henvende sig til en af nedenstående.

I år vil der være instruktion for børn mellem 8 og 13 år, ca. en gang om
måneden, første gang søndag d. 6/5/07 kl. 16:00. Træneren er Ronni
Josefsen.

Evt. prøvetime:
Henvendelse til Ronen Fichman. 75198538

Kontingent for sæson 2007:
18 år og derover d. 21-04-07  kr.: 300,-
Ung under uddannelse  kr.: 175,-
Under 18 år d. 21-04-07  kr.: 175,-
Under 18 år v/spilletid før
                           kl. 17:00  kr.: 100,-
Nøgle til banen (depositum)  kr.: 50,-

Hvis man ønsker faste spilletider, finder dette sted lørdag d. 21-04-07  kl. 13:00 til
13:30 ved tennisbanen. Nye tilmelding modtages.
God og aktiv sæson til alle!!!

 Tennis udvalget:

 Erik Nissen           tlf.     75198384
 Ronen Fichman      -       75198538
 Anders Nielsen      -        75198558



Så er det tid til at få pumpet og efterset cyklen igen.

 Tour de Pedal - 2007.

Aktiv Fritid i Glejbjerg arrangerer igen i år 6
cykelture, hvor alle som vanligt er  mere end
velkomne.

Det foregår:

Mandag d. 30. april

Mandag d. 07. maj

Mandag d. 14. maj

Mandag d. 21. maj

Mandag d. 28 maj

 (madpakketur

 Afg. kl. 11.00)

Mandag d. 04. juni

 (grillaften)

       fra skolegården kl. 19.00.

Annoncesponsor:

              Weekend kursus
Pileflet/underviser Ingelena Straarup
Kom og lav dine egne kurve, eller andet i pil.
Kurset bliver afholdt på Borgergade 101, 6752 Glejbjerg

Tilmelding på tlf. 75 17 87 76 efter kl. 17.00

Lørdag d. 9/6 - Kl. 10.00 - 16.00
Søndag d. 10/6 - Kl. 10.00 - 17.00
Pris 350 kr. + materiale forbrug

Raku brændt keramik/ underviser Mette Demuth
Kom og lav dine egne krukker eller figurer, kun din egen fantasi sætter

grænser.
Kurset bliver afholdt på Borgergade 101. 6752 Glejbjerg

Tilmelding på tlf. 75 17 87 76 efter kl. 17.00
Lørdag d. 4/8 kl. 9.00 - 16.00

Lørdag d. 1/9 kl. 9.00 - ca. 16.00

pris 350kr. + materiale forbrug, brænding og gas.

Næste åbne værksted kommer til at ligge i August eller September måned.

Har nogen interesse for at udstille, så ring på 75 17 87 76.

                          Tusind tak
 Til alle de som støttede os i bestræbelserne
på at få Vagn Sørensen valgt til Venstres
folketingskandidat i Vejen Kredsen. Det
lykkedes jo desværre ikke, men der mødte
rigtig mange af vores medlemmer op i Vejen
og det er vi glade for.

                           Tusind tak
 Til Vagn fordi du stillede dit kandidatur til
rådighed. Du holdt en flot tale, efter vores
mening langt den bedste, og vi ved du har brugt
mange timer på det her. Vi er kede af det ikke
lykkedes, at samle tilstrækkeligt mange
stemmer.
 Dette er en chance man nok kun får en gang i
livet du greb den, flot arbejde.

                        Glejbjerg Venstreforening.

Først slæbe en masse affald, som nogen andre
medborgere har kylet ud gennem vinduet i naturen
eller på gader og veje.
Derefter er der kolde drikke og pølser sammen
med alle de andre som var mødt frem for at holde
landskabet rent.


