Glejbjerg
Information fra Dagli´Brugsen Glejbjerg
Den 1. december har vi ansat Gitte Larsen, som vores nye souschef. Gitte har første
arbejdsdag mandag den 4. december, og fredag den 8. dec. fra kl. 16-18, vil Gitte være klar
med gode smagsprøver. Tag godt imod Gitte, så vi sammen kan skabe endnu mere succes i
DB Glejbjerg.
Alle vores medlemmer har til sammen opsparet over kr. 100.000,- på medlemskortet. Man
kan bruge indestående til betaling ved kassen, hele året rundt. Få mere info i butikken.
Nu nærmere tiden sig, hvor vi skal udbetale renter til vores långiver. Har du/I skiftet bank
eller fået nyt kontonr., vil vi meget gerne have besked.
Bestyrelsen står med gløgg og æbleskiver søndag den 17. dec. fra kl. 14-16. De
forudbestilte ænder skal også afhentes denne dag.
Som forsøgsordning i 1.halvdel af 2018, vil vi ikke sende vores tilbudsavis ud. Vi synes, at
distributionen er blevet dyr, og vi vil hellere give vores kunder ekstra gode tilbud på SMS
eller lokalannoncer. Tilbudsavis kan hentes i butikken, samt ses på daglibrugsen.dk eller i
vores nye medlems app. Har man ikke mulighed, for at hente avisen, så læs mere på
„denlillepostkasse.dk“, eller spørg i butikken.
Mvh
Henrik Klausen

MEDLEMSTILBUD

Fredag den 1. december
kl. 16.00 - 18.00
kan alle børn i alderen 0 - 12 år
komme sammen med deres forældre og aflevere deres julesok.
Vi hænger dem op her i butikken, så
de kan pynte i julemåneden.

CHERRY VALLEY AND
3100-3300 G
BESTILLINGSKUPON:
AFLEVERES SENEST DEN 3/12
NAVN:

........................................................

MEDLEMSNR: .......................................................
ANTAL:

........................................................

MAX 3 STK PR KUNDE

Hver lørdag frem til juleaften vil
julemanden komme godter i sokken.

KAN KUN AFHENTES
SØNDAG DEN 17/12

MEDLEMSPRIS

* Juleskrab kan ikke
benyttes med dette tilbud

89.95 SPAR 55.00

Med venlig hilsen Personalet

Glejbjerg

Officiel indvielse af skovprojekter
Lokalrådet inviterer alle interesserede til officiel indvielse af de 2 første etaper af de planlagte
skovprojekter
Søndag den 10. december klokken 14.00 ved Skovstien (Borgergade 75)
hvor Henrik Winther vil forestå den officielle åbning med snoreklipning.
Efter den officielle indvielse vil de involverede arbejdsgrupper - som har gjort en formidabel
frivillig indsats - fremvise de flotte resultater, som omfatter stien fra Borgergade 75 over
banen og ind i Storeskoven, samt et rekreativt område ved Skovsøen.
I forbindelse med besigtigelsen vil Lokalrådet være vært ved en lille forfriskning.
Venlig hilsen
Glejbjerg Lokalråd
——————————————————————————————————————
Skovprojekterne er et konkret resultat af forslag udarbejdet af arbejdsgrupperne på
Fremtidsdagen i 2016.
Visionen er et stisystem hele vejen rundt om Glejbjerg - kombineret med et ønske om at
binde Glejbjerg by sammen med Storeskoven på den anden side af jernbanen og få skoven
gjort til en integreret del af byen.
Vi håber i 2018 at kunne gennemføre etape 3 med en videreførelse af den etablerede sti
med forbindelser både til Skovbrynet (Kent Højtryk) og til Skovsøen.
Vejen Kommune støtter gennemførelsen af de 2 første etaper med et tilskud på 61.519 kr.

