Glejbjerg Sportsforening
Medlemstilskud til DBUs Fodboldskole 2020
Bestyrelsen for Glejbjerg Sportsforening har besluttet at yde et medlemstilskud til de af foreningens børneog ungdomsmedlemmer, som ønsker at deltage på DBUs Fodboldskole i uge 27 på Glejbjerg Stadion.
Billetprisen er 879 kr. inkl. 30 kr. i billetgebyr.
Den 1. maj vil billetprisen stige med 100 kr. og herefter vil prisen være 979 kr. inkl. 30 kr. i billetgebyr.
Som medlem af GSF vil billetprisen være 600 kr.
Fra den 1. maj vil billetprisen, inkl. GSF medlemstilskud, være 700 kr.
Mod forevisning af fodboldskolebillet, yder GSF et tilskud på 279 kr. pr. købt billet.
Fodboldskolebilletten skal være købt senest den 30. maj.
Fremgangsmåden er følgende. En kopi af fodboldskolebilletten, hvor navn på køber, reg. nr. og konto nr.
fremgår, sendes på mail til glejbjerg@mail.dk
Herefter vil tilskuddet fra GSF blive overført til købers konto nr.
Hvem kan deltage?
DBUs Fodboldskole 2020 er for børn der er født i årgang 2005-2013.

Glejbjerg Sportsforening
Hovedsponsor:

Sparekassen Kronjylland har Danmarks mest tilfredse kunder, siger den anerkendte EPSI undersøgelse.
Tusind tak, det er vi utrolig stolte af, siger vi.
Vi er også stolte og glade over vores rigtig gode samarbejde med Glejbjerg SF, der har været en stor del af
byens foreningsliv i 115 år og stadig udvikler sig. Det er rigtig godt gået.
Har du også lyst til at blive en tilfreds kunde i Sparekassen, glæder vi os til at byde dig velkommen.

Bukettur i Glejbjerg d. 19. januar.
Søndag den 19. januar mødtes 79 personer fra hele kommunen til den 21. bukettur i en række af foreløbig 31
planlagte. Turene foregår en gang om måneden rundt i hele Vejen Kommune og arrangeres af Danmarks
Naturfredningsforening, Vejen-Brørup Havekreds og Vejen Kunstmuseum. Turen i Glejbjerg var i samarbejde
med Peder Chr. Ottosen, der fortalte undervejs.
Fra Glejbjerg hotel gik turen til anlægget og mindestenen om genforeningen 1920, derefter bag om plejehjemmet, hvor vi så den nyplantede skov. Kirken så vi udefra og indeni, hvor bl. a. det flotte altertæppe blev
beundret. Turen fortsatte langs banen gennem skoven til skovsøen, ud forbi stationsbygningen retur til hotellet,
hvor der informeredes om Esben Klemanns egnsbeton i form af et støbt hul, og hvordan det er lavet, langs
Borgergade med information om planetstien med flere stop. Den medbragte kaffe blev nydt i og ved huset i
volden, og vi fulgte kirke/skolestien op forbi Børnecenter og hal retur til bilerne. En rigtig fin tur. Næste bukettur er 22. februar fra Øster Lindet Kirke.
(Billeder og tekst: Ellen Marie Nielsen)

Ved hotellet studeres Esben Klemanns
skulpturhul i fortovet med info om, hvordan
det er lavet.

I Borgergade ved „Venus“ orienterer P. C.
Ottosen om planetstien.

