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Juletræsindsamling.
Lørdag d. 5. januar 08 kommer KFUM spejderne
Holsted/Glejbjerg rundt og samler dit/jeres gamle
juletræ i Glejbjerg.
Du/I skal blot sætte det ud til vejen med 20 kr. ved-
hæftet, så kommer vi og samler og tjener penge til vores
spejderarbejde.
Evt. spørgsmål. Ring til Kenni 22480826

Venlig hilsen ,  Spejderne

Annoncesponsor:

Glejbjerg Hotel     v/Jacob V. Andersen

               Åstrup kirkegård
Åstrup Menighedsråd meddeler hermed, at grav-
steder hvor fredningstiden er udløbet pr. 31.de-
cember 2007  vil blive nedlagt, såfremt gravsteds-
ejere ikke senest den 31. januar 2008 har indgået
en ny aftale om vedligeholdelse af gravstedet.
Gravsten og planter, der ønskes hjemtaget, skal
være afhentet senest den 28.2.2008. Ikke afhen-
tede gravsten og planter vil blive fjernet af kirke-
gården.

Henvendelse skal ske til kirkeværge Vera Nielsen
på tlf. 75198154 eller graver Per Mortensen på
tlf. 75198412
                              Åstrup Menighedsråd.

Vi ønsker alle vore kunder en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår.

Torsdag d. 27.dec + fredag d. 28. dec har butik-
ken åbent fra 9 - 12.00

Værkstedet har lukket mellem jul og nytår, da
personalet afholder ferie

Med venlig hilsen
Honda Glejbjerg

Jette og Keld Thomsen.

                 Tak til sponsorer
Jeg vil gerne rette en stor tak til følgende firmaer:
Andelskassen Glejbjerg, H.J.Hansen A/S,  H.N.
Oliefyrservice, Honda Glejbjerg, Murermester Jan
Q. Mortensen og Sport Direct Kolding, som har
sponseret 25 nye træningsdragter til småpiger og piger,
som ses på billedet

Med venlig hilsen
Jannie Hollmann

Tusind - tusind
tak

for alle hilsner og gaver, jeg
modtog i anledning af min fød-
selsdag. Det var overvældende.
Vi ønsker alle en glædelig jul og

et godt nytår

Venlig hilsen
Rigmor og Hans Timmermand

Hjertelig tak
for opmærksomhed ved Knud

Erik Sørensens bisættelse

Kærlig hilsen
Janne og Nina

Al opmærksomhed
i anledning af min 80 års dag
d. 9.-1. frabedes venligst

Ejnar Jørgensen

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vores

kære mor og svigermors
Anna Marie Hansens

død og begravelse.
Tak for blomster og kranse

Johan, Christian og Margit,
Hans Henrik, Lone og Bjarne

  Åbningstider
Åben for en hurtig handel -
også lørdag-søndag fra
10.00 - 16.00

Glejbjerg cykler og legetøj
Skovbøllingvej 18

75198396

D. 10/1 kommer (grå) hår
og år til at passe sammen,
så sku’ I komme forbi
Katbøl har jeg te og øl på
kanden

Hilsen
Fruen på Katbølgaard



Vi ønsker alle vore kunder i by og på land

EN GLÆDELIG JUL & ET GODT NYTÅR

Jul i Glejbjerg anno 2007

GLEJBJERG
MURERFORRETNING

v/Hans Chr. Hansen

NIELS B. OLESEN
VVS - Blik - Oliefyrsfirma

Glejbjerg

GLEJBJERG
EL-FORRETNING

H.J.HANSEN GLEJBJERG A/S

GLEJBJERG
MODELBYG

v/Bjarne Lauridsen

Murermester
JAN Q. MORTENSEN

Glejbjerg

Tømrermester
PREBEN NIELSEN

Glejbjerg

KS’-UDLEJNING
v/Kent Svendsen

Glejbjerg

SHELL
OLIEFYRSSERVICE

v/Henning Nielsen
Glejbjerg

HOLM & JENSENS
VOGNMANDSFORRETNING

GLEJBJERG

KEM-TEK
v/Thomas P. Ottosen

Glejbjerg

GLEJBJERG
MOTORSERVICE

v/Bjarne Bramming

BRØRUP
SPAREKASSE

     - en livsstil


