
Glejbjerg Sportsforening

Træningsstart drenge, år. 93 og
94, den 6. marts kl. 17.00 til kl.

18.30 i Glejbjerg. Fremover trænes
der tirsdag i Glejbjerg og torsdag i
Agerbæk. Trænere er Palle Nielsen

& Ronni Fyhn.

Træningsstart lilleputdrenge, år. 95
og 96, den 5. marts fra kl. 17.00
til kl. 18.30 i Agerbæk. Fremover
trænes der mandag i Agerbæk og

onsdag i Glejbjerg. Trænere er
Viggo Kristensen, Åge Raskesen &

Poul Erik Jensen.

Træningsstart for øvrige
ungdomshold følger senere -

opstart i uge 15.

Vi mangler et par forældre til Poder
træningen, årg. 01 og yngre.

Henvendelse til Rudi T. Hansen
29 46 26 16 eller Benny Hansen

75 19 82 27

Glejbjerg Sportsforening.

Aktiv Fritid
i Glejbjerg
afholder generalforsamling
mandag den 26. marts
klokken 19.00 i Glejbjerg
Fritidscenter.

Alle interesserede er velkomne.

Helle Cykel & Knallert

Bredgade 14, Agerbæk
Forhandler af:

75 19 63 10

MINITRYK
75198219



Åbent værksted
Borgergade 101
Lørdag d. 24. marts
kl. 10.00 - 13.00

Udstiller:

Gørding Keramiklaug

Anna Marie Junker / unika keramik
Else Møller / Raku brændt keramik
Dorit Knudsen / Raku brændt Keramik
Kirsten Helene Andresen / stentøj
Mette Demuth / Raku brændt keramik
Se mere om laugets medlemmer på vores
hjemmeside
www.keramiklaug.suite.dk

Ida Straarup / akvarel
Ingelena Straarup / pileflet
Kim Demuth / trædrejning, formspændt finer

Der vil være mulighed for at se Rakubrænding.
Raku er en gammel japansk brændingsteknik,
som foregår udendørs i en olietønde, der varmes
op til ca. 800-900 g. Keramikken flyttes med tang
over i spande med savsmuld, det kaldes at redu-
cere. Keramikken får nu lov til at køle inden den
vaskes ren for sod. Rakubrænding giver en
krakeleret overflade, og et utroligt flot farvespil i
glasuren.

Der er kaffe på kanden. Kom og få en oplevelse.

Generalforsamling i
Efterløns- og pensionistforening

Afholdes torsdag den 22. marts 2007
kl. 14.00 i Fritidscenteret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og skriftfører.
2. Valg af to stemmetællere.
3. Beretning forelægges ved formanden til god
    kendelse.
4. Foreningens reviderede regnskab fremlægges
    af kassereren til godkendelse, samt omsorgs
    regnskab af formanden
5. Indkomne forslag.
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er
    Ninna og Ketty som godt vil tage mod genvalg.
7. Valg af en suppleant til bestyrelsen. På valg er
    Kaj Lykke.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. Antal
    to stk.
9. Eventuelt.

Så er foreningen vært ved kaffe m. m.
Derefter er der banko med 6 runder med præ-
mier.
1 række - 2 rækker - 3 rækker. Foreningen giver
3 plader.

   Glejbjerg Efterløns- og Pensionistforening

Weekenden bød på loppemarked i forsamlingshuset.
Igen i år var tilslutningen i top både hvad angår kræm-
mere og besøgende.Mange købere var klar ved fløjdø-
ren, da markedet åbnede. Til borgerforeningens bod var
der skænket så mange effekter, at de måtte stå i kø i
gården. John Gammelgård er klar til en rask handel.

Elly og Lene frister med gode tilbud

Glade 4H’er,
som solgte lopper
og godter i deres
nye lokaler i
„huset“

            Årets kræmmermarked


