UGEBLADET
FOR GLEJBJERG & OMEGN
UGE 14 ONSDAG D. 1. APRIL 2020

Glejbjerg
UGENS TILBUD
GÆLDENDE
FRA TORSDAG
TIL SØNDAG
CHOKOLADE
MUFFINS
3 STK
KUN

KR. 10,00
BILLIGT

CIRKEL KAFFE
500 G
KUN

KR. 25,00
SKARP PRIS

ROSSO FUOCO
RØDVIN, ITALIEN
KUN

KR. 35,00
SUPER PRIS

TILBUD
HVER ONSDAG
MINI-, LET- OG
SKUMMETMÆLK
1 LITER, FRIT VALG

KR. 5,95
Åbningstider:
mandag - fredag

6.30 - 20.00
lørdag og søndag

7.30 - 20.00
SE FLERE TILBUD I UGEAVISEN

Tlf. 75 19 80 05

Der er god plads på pladsen ved hallen i denne tid. Billedet er taget 9.45 onsdag d. 25. marts.

Ingen gudstjeneste
i Åstrup Kirke
søndag
den 5. april

Mærkedage
60 år: Margit Nielsen, Brogaard,
Starupvej 2 fylder 60 år tirsdag den
7. april.

Kørekort

Maler i Holsted

til Bil og Trailer (B/E)

Karins malerfirma

Bil-teori mandag og onsdag kl. 18.30
på Præstegårdsvej 9, Glejbjerg.
Kørsel i Vejen, Esbjerg, og Grindsted.

50780660

Ring for trailer-kørekort.

JensAkselsKøreskole.dk
61 36 58 61

SUDOKU

v. Karin Schmidt
Hedevangen 38
6670 Holsted

LET

Lørdag d. 11. april fylder verdens
bedste og dejligste far & bedstefar
Henning Kjær 60 år.
Vi elsker dig og glæder os helt vildt
til at kunne fejre dig som du har
fortjent, når der er kommet ro på det
hele igen.
Kys dine 3 piger & alle dine børnebørn..

Alt inden for malerfaget.
Ude og inde
Nybygning
Renovering
Uforpligtende tilbud gives gerne !

OBS
Minibladet udkommer ikke i
uge 16, - ugen efter påske.

SUDOKU
Se Glejbjergs hjemmeside
"www.glejbjerg.dk"

Bogbussen
Tirsdage kl. 18.00-19.00,
på brugsens parkeringsplads.

Vil du være sikker på at få
din annonce i førstkommende miniblad, så
put den i postkassen hos Minitryk, eller
send en mail til minibladet@youmail.dk
senest fredag kl. 12.00.

SVÆR

GLEJBJERG'S LOKALE SIDE
Minibladet/MiniTryk
Åbningstider:
Fredage fra kl. 9.30 - 11.00
Annonceindlevering:
Senest fredage kl. 12.00
Borgergade 70A , 6752 Glejbjerg
Tlf.: 75 19 82 43 21 65 87 43
E-mail: minibladet@youmail.dk

GLEJBJERGMOTORSERVICE.DK
Reparation-Salg-Service af

ATV'er-motorcykler-knallerter
have- og parkmaskiner

Tømrermester

Preben Nielsen
Tlf. 75 19 81 28 - Bil: 40 14 48 28
e-mail: pn@prebennielsen.dk

Tlf. 7519 8312 mobil 2561 7089
E-mail:glejmotorservice@mail.dk

www.prebennielsen.dk

Murerfirmaet

Glejbjerg
Elservice

Claus Olsen

v/ René Fuglsang

Grindsted Tlf 2068 4902

Døgnvagt:

www.clausolsen.dk

75 19 86 72
25 32 54 08

Kloakmester Viuff
Godkendt
kvalitetssikring
V/ Jens Viuff
23959050
www.kloakmester-viuff.dk

HONDA GLEJBJERG
KELD THOMSEN
Tlf. 75198400
www.honda-glejbjerg.dk
Mail:honda@glejbjergbiler.dk

OLIEFYRSMONTØREN
Oliefyrsservice v/JL Handel & Service
Oliefyrsmontør Henning Nielsen
Telefon nr.
Montør - 40 51 87 49
Kontor - 25 76 87 49

Lidt om fuglekasser

Foto:
Getty Images
Fugle er taknemmelige for fuglekasser
Sangfugle, som fx solsorte, bygger reder i træer og buske. Men mange andre fugle, som mejser og stære vil helst
have en hule at bygge rede i - de har ikke så let ved at finde egnede steder som tidligere, fordi der er mindre
naturskov. Så de vil være taknemmelige indflyttere, hvis du sætter en fuglekasse op i din have.
Vælg fuglekasser i forskellige størrelser
Har du flere fuglekasser på grunden, bør du sørge for, at indgangshullerne er i forskellige størrelser. Det er nemlig altid
de største fugle, som fx musvitter og skovspurve, der vinder over de små, når fuglekassen indtages. For at give de
mindre fugle en chance, skal du også have kasser, hvor de større fugle ikke kan komme ind!
Størrelsen på indflyvningshullet
Mejse: 28 mm i diameter
Musvitter og skovspurve: 32 mm i diameter.
Stære: 50 mm i diameter.
Natuglen: firkantet hul, der måler omkring 15 x 15 cm.
Fuglekasser skærmer
Ynglesæsonen er ikke lang, så det er kun en måneds tid eller halvanden, du har en fuglefamilie i kassen. Men
fuglekassen kan dog godt blive brugt flittigt alligevel: Om vinteren får fuglene læ for vind, sne, katte og rovdyr. Der kan
sagtens sidde op til ti fugle i en kasse og holde varmen.
Fuglekassen skal være dyb
En fuglekasse skal være dyb, så fugleungerne kan være i fred for kattepoter og uglekløer. Af samme årsag bør du også
rense fuglekassen en gang om året, for fuglene rydder ikke op efter sig. De bygger bare en ny rede ovenpå den
gamle, og efter nogle sæsoner ligger reden helt oppe på kanten af hullet. Risikoen for, at der kan komme dyr ind og
tage fugleungerne, bliver derfor større.
Sådan renser du fuglekassen
Løft låget, og fjern rederesterne ved at vende bunden i vejret på kassen. Men vent med at rense fuglekassen til den
første nattefrost er sat ind, så undgår du nærkontakt med lopper og andet utøj, som fuglene har efterladt.
Sæt mange kasser op
Du behøver ikke være nærig med fuglekasserne. Fordi der er blevet mere trangt på boligmarkedet for småfugle, kan
du sagtens sætte mange op. Sørg for, at der er lidt afstand mellem kasserne, da de fleste fugle gerne vil have lidt
territorieplads. Dog er stære meget sociale fugle, der ikke har noget imod at dele territorium.
Jo flere sprækker, kroge, buske og krat du indretter din have med, jo større sandsynlighed er der for, at fuglene kan
finde mad. Og jo flere forskellige fuglearter kan du lokke ind på matriklen. Plant gerne planter og træer, der forekommer
naturligt i Danmark - fx bøg og slåen.
Vælg mange plantearter, der blomstrer på forskellige tidspunkter af året. På den måde er der hele tiden insekter i
haven, som fuglene kan fange. Plant også buske, som sætter bær (til vegetar-fuglene) - fx hyld og havtorn. Det er også
en god idé at sørge, for frisk vand til fuglene.
Kilde: Ide-nyt

