
GGI vil gerne rette en stor tak til

 Haar Design v/Henni Hansen,

Glejbjerg Klovbeskærer v/Igal Moshav og til

 Andelskassen Sydvestjylland

for sponsorering af nyt spilletøj til Minipigerne.

Kom og oplev pigerne spille i det nye spilletøj   torsdag, den 29. maj 2008, på Glejbjerg Stadion.

Kl. 18.30 Glejbjerg GI – Læborg

Kl. 19.40 Glejbjerg GI – Kongeå HK

På billedet ses øverst fra venstre træner Anja Holst, hjælpetræner Simone Holst Hansen, Birgit
Henningsen, Andelskassen Sydvestjylland, Karen Moshav, Nanna Henriksen, Kristina Jessing, Henni
Hansen, Haar Design, Ditte Holst Hansen, Igal Moshav, Glejbjerg Klovbeskærer. Nederst fra venstre
Sara Jensen, Christina Nielsen, Katrine Nielsen og Maiken Hansen.

 Nabdaw Gjerlevsen og Signe Munk Hansen er ikke med på billedet.

Støt den første
amatør-musikfestival i Glejbjerg

Vil du støtte os i bestræbelserne på at få et godt arrangement skudt i gang i Glejbjerg,
så køb en eller flere lodsedler til 20 kr pr. stk..  Vi sælger lodsedler fra 24.05.08 til 07.06.08.
Der er mange fine gevinster, -se annonce i næste uge.
Vinderne findes på selve festivaldagen lørdag den 7. juni 2008, ved hjælp af et sjovt ”ællingeræs”, som kommer til
at foregå i bækken ved kirkestien.
Tag godt imod vore sælgere, og på forhånd tak for din støtte!
Lodsedler kan også købes i Dagli’Brugsen og Andelskassen, Glejbjerg.

Aastrup Kirkestiforening



   Se også vores hjemmeside på : www.glejbjerg.dk  Se under fanen 4H

      BØRNEDYRSKUE

For første gang afholder 4H i Glejbjerg børnedyrskue.

                                        Søndag, den 22. juni 2008

Det afholdes ved vores klubhus på plænen, Åbrinken 1.

Alle børn - uanset medlemskab af 4H - fra Glejbjerg og omegn har nu mulighed for
at vise sit kæledyr frem - store som små. Tag din hund, kat, hest eller gris under
armen. Vi præmierer de sødeste og bedste udstillede dyr.

Kom og vær med til en hyggelig dag.

Officielt starter skuet kl. 12.00 og slutter kl. 15.00, men tilmeldte har adgang fra kl.
11.00

Tilmelding er gratis og kan ske til Hans Peter Fyhn på tlf. 22 22 25 42 senest den 12.
juni 2008.

Entrè ved indgang.

Der kan købes vand, øl, pølser, snobrød og popkorn.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen af Glejbjerg  4H


