Thomas Hansen fik DBUs sølvemblem
Ved GSF‘s generalforsamling den 28. februar blev
Thomas Hansen tildelt DBU Jyllands Sølvemblem.
Når en person har været med i foreningsarbejdet i over
15 år, kan foreningen søge DBU Jylland om DBU
Jyllands Sølvemblem.
Thomas har siden marts 2004 været aktiv i GSF. Først
som ungdomstræner herefter ungdomsudvalgsmedlem
og senere som bestyrelsesmedlem. Udover over disse
poster, har Thomas været GSF´s repræsentant i
Byfestudvalget og står samtidig for opkridtning af
banerne på Glejbjerg Stadion.
Fra GSF skal der lyde et stort tillykke med DBU
Jyllands Sølvemblem.
Glejbjerg Sportsforening

Hovedsponsor
Sparekassen Kronjylland

Afskedsreception for Gunhild Christensen
Gunhild har takket af som souschef af
Glejbjerg Børne- og Skolecenter. Mange var
mødt op d. 28/2 på skolen for udtrykke taknemmelighed for den indsats Gunhild har
ydet. Flere taler blev holdt og såvel den nuværende skoleleder Kristian Kamp som den
tidligere Jens Ole Svendsen kunne fortælle
om et en meget aktiv og agtet medarbejder og
kollega.

Gunhild Christensen og Jens Ole Svendsen
som arbejdede sammen i næsten 25 år.

Kristian Kamp var ordstyrer og sidste mand i talerækken.

Gymnastikopvisning
i Glejbjerg Fritidscenter
Lørdag den 16. marts 2019 kl. 17.30
Aftens program:
 Fælles indmarch
 Opvisning ved vores lokale hold
Dørene åbnes kl. 17.10
Entré kr. 40,00 – børn under 12år og gymnaster gratis.
Aften slutter med børne disco og fælles kaffebord.
Kaffebord kan bestilles hos Calle på tlf. 75198399 senest tirsdag den 12. marts.
Pris: Kaffebord (landgangsbrød samt skærekage) kr. 40,00.
Der kan købes mad til børn i cafeteriet.
Opvisning i Vejen Idrætscenter lørdag den 9. marts 2019.
Følgende hold deltager fra Glejbjerg:
Kl. 12.40: Piger fra 4. – 6. kl.
Kl. 13.25: Ynglinge piger

Opvisning i Rødding Idrætscenter søndag den 17. marts 2019.
Følgende hold deltager fra Glejbjerg:
Kl. 15.40: Ynglinge piger

Kom og se en masse godt gymnastik og få en god oplevelse.
Gymnastikudvalget
GGI

