
DBUs Fodboldskole 2021

For 26. gang inviterer DBU og Glejbjerg SF til Fodboldskole på Glejbjerg Stadion.
I uge 2021 afholdes Fodboldskolen i uge 26 (28. juni – 2. juli).
Fodboldskolen er årgangene 2005 – 2015.
Fodboldskolen starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00.
Billetsalget startede den 1. december.
Billetprisen er 889 kr. inkl. 30 kr. i billetgebyr.
Bestyrelsen for Glejbjerg Sportsforening har besluttet at yde et medlemstilskud på 289 kr. til de af foreningens
børne- og ungdomsmedlemmer, som ønsker at deltage på DBUs Fodboldskole på Glejbjerg Stadion.
Den 1. maj vil billetprisen stige med 100 kr. og herefter vil prisen være 989 kr. inkl. 30 kr. i billetgebyr.

Som medlem af Glejbjerg Sportsforening vil billetprisen være 600 kr.
Fra den 1. maj vil billetprisen, inkl. GSF medlemstilskud, være 700 kr.

SUND OG TEMPOFYLDT FERIE
Er du klar til mere end 20 timers sjov og udfordrende træning, hvor du med garanti får pulsen op?
DBUs Fodboldskole gør motion til en leg.

DBUs Fodboldskole er og har været Danmarks mest populære fodboldskole i mere end et kvart århundrede. 

DBU og Glejbjerg SF

Hovedsponsor:
Sparekassen Kronjylland

Glejbjerg forsamlingshus
ønsker jer alle en rigtig god jul

og et godt nytår.
Tak for året der gik. vi ser frem til år 2021.

Hilsen Sonja og Svend
                Christensen

                     Juletræer

1 KL. Nordmandsgran
Alle størrelser 100 kr
Der er også mulighed
for fæld selv.
Åben hver dag
Kan leveres

                       Max Nielsen
                       Tvilhovej 1
                       6752 Glejbjerg
                       25521785

SUDOKU                  SVÆR



Fredag- & Lørdagstilbud - ud af huset
Gælder i november og december* 2020

Juleplatte
Hvide sild m/ karrysalat – 1/2 æg m/ rejer – Leverpostej - Lun Rødspættefilet – 

Tartelet m/ høns i asparges – 
Frikadeller m/ hvidkål

Brie m/ druer & Ris ala mande 
m/ kirsebær sauce 

Brød & smør

175,- pr. kuvert (min. 2 kuverter)

Hotellets Spareribs 
Barbecuemarineret spareribs (ca. 450 g), dertil hjemmelavet coleslaw 

Vælg mellem en bagt kartoffel m/ hvidløgssmør eller fries m/ aioli & chilimayo

148,- pr. kuvert (min. 2 kuverter) 

Hotellets signaturburger 
Hjemmebagt briochebolle m/ 200 g angusbøf

Nachos - cheddarost - syltede rødløg - drueagurk - salat - tomatrelish - mayo
BBQ-krydrede fries m/ chilimayo & aioli 

 
125,- pr. kuvert (min. 2 kuverter)

Hotellets stegt flæsk m/ persillesovs 
Stor portion tørstegt og paneret flæsk (halv/halv), petitkartofler, persillesovs og rødbeder 

125,- pr. kuvert (min. 2 kuverter)

Stor Wienersnitzel
m/ Wienerdreng - Pommes saute - 

Dampede ærter - Paprika sauce

125,- pr. kuvert (min. 2 kuverter)

• Kan afhentes fra kl. 17.00 - 19.00 • 
 

Bestilles på tlf.: 75 19 84 64 eller 
mail info@hotel-glejbjerg.dk

Oplys ønskede antal kuverter, samt tidspunkt for afhentning.

(Bestilles senest dagen før kl. 12.00) 

*Tilbuddene gælder ikke d. 25. & 26. december 


