
GGlejbjerg GGymnastik- &   IIdrætsforening 
 

JUBILÆUMSPROGRAM 
 
LLøørrddaagg  ddeenn  66..  sseepptteemmbbeerr  
Kl. 13-16 DGI’s gymnastik-karavane 
 Alle børn er velkomne til at komme og prøve gymnastik og leg under ledelse af 

rutinerede instruktører fra DGI. Leg, rytme, dans, spring og redskabsaktiviteter 
er på programmet i Glejbjerg Fritidscenter. Gratis adgang. 

 

SSøønnddaagg  ddeenn  77..  sseepptteemmbbeerr  
Kl. 12-14 Officiel jubilæumsreception 
 Glejbjerg Fritidscenters Cafeteria danner rammen om den officielle jubilæumsre-

ception. GGI er vært ved lidt godt til ganen – alle er velkomne. Eventuel på-
tænkt opmærksomhed til GGI gerne i form af pengegave, som vil blive hensat til 
særlige aktiviteter. 

Kl. 14-1630 Gymnastikshow 
 Gymnaestradaholdet (GYS) fra 1987 er stadig aktive og viser sammen med ta-

lentholdet fra Kolding et flot potpourri af rytmik, serier, spring, klovnerier, dans 
og meget mere i Glejbjerg Fritidscenter. Entré: 40 kroner (børn fra 7. klasse og 
ned gratis). 

 

MMaannddaagg  ddeenn  88..  sseepptteemmbbeerr  
Kl. 18 Tennis opvisningskamp 
 Oplev Esbjerg-talenter fra 1. division give prøver på deres kunnen i en sublim 

opvisningskamp på tennisbanen ved Glejbjerg Fritidscenter. Fri entré. 
 

TTiirrssddaagg  ddeenn  99..  sseepptteemmbbeerr  
Kl. 1530-1630 Badmintonsjov 
 Kom og vær med til sjov og leg på badmintonbanerne i Glejbjerg Fritidscenter – 

kun for børn. Både nybegyndere og ”gamle” spillere er velkomne. Det er helt 
gratis og der er en forfriskning til alle. 

Kl. 17-19 Jubilæumsbadminton - for kvinder 
 Glejbjerg Open for motionskvinder. Deltag gratis i doubleturnering uden fast 

partner – vi kårer en jubilæumsvinder! Tilmelding på tlf. 2829 4166 til Margit 
Andersen senest 1. september. Der vil være let forplejning til alle deltagere. 

Kl. 19-21 Jubilæumsbadminton - for mænd 
 Glejbjerg Open for motionsmænd. Ligesom for kvinderne kan mændene også 

dyste om at blive jubilæumsvinder og der er også her let forplejning til alle. Til-
melding som ovenfor. 

 

OOnnssddaagg  ddeenn  1100..  sseepptteemmbbeerr  
Kl. 1930-2230 Revl & Krat – folkedans og underholdning 
 En flok glade spillemænd og –koner spiller og synger dansk folkemusik. De har 

underholdt bl.a. i Budapest, Riga, Vilnius, Bath, St. Moritz og Nabari i Japan. Fri 
entré i Glejbjerg Fritidscenter - kaffe m/brød købes til kr. 35,-. 

 

LLøørrddaagg  ddeenn  1133..  sseepptteemmbbeerr  
Kl. 1830-0130 Jubilæumsfest for alle 
 Alley-Cats leverer den musikalske underholdning og Hotel Glejbjerg en lækker 3 

retters menu for kr. 220,-. Køb billetten senest 5. september i Andelskassen el-
ler Dagli’ Brugsen. Vær med til ÅRETS FEST! 

 Bordbestilling på tlf. 7519 8494 eller mail: skovvang@mail.dk. 
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