UGEBLADET
FOR GLEJBJERG & OMEGN
UGE 11 ONSDAG D. 17. MARTS 2021

Glejbjerg

GRÅSTEN
KETCHUP/REMOULADE
800 G
PR. STK.
KUN

UGENS TILBUD

KR. 15,00

GÆLDENDE
FRA TORSDAG TIL SØNDAG
SKIPPER SILD
I SPAND
PR. STK
KUN

KR. 15,00
BILLIGT

KR. 6,50

GLEJBJERG VINEN
3 STK.
KUN

Åbningstider:
mandag - fredag

6.30 - 20.00
lørdag og søndag

KR. 100,00

7.30 - 20.00

SUPER PRIS

SE FLERE TILBUD I UGEAVISEN

Bestyrelsen for Glejbjerg Brugsforening har besluttet, at
fremtidig udbetaling af OK penge skal være med til at understøtte og fremme konkrete aktiviteter og/eller projekter
i Glejbjerg.
Alle foreninger med aktiviteter i Glejbjerg kan derfor - til
og med den 31. maj - søge om tilskud til konkrete aktiviteter og/eller projekter. Der er kr. 22.000, - (2021) + 12000, (2020) i puljen. Ialt kr. 34000, - .
Ansøgningen skal indleveres i Dagli´Brugsen.
Bestyrelsen for Glejbjerg Brugsforening har nedsat en
komite, som inden udgangen af juni vil afgøre og offentliggøre hvilke aktiviteter/projekter, der får tildelt årets OK
penge. Udbetalingen af OK penge vil ske i 4. kvartal som
hidtil. Som modtager af OK penge vil man være forpligtet
til at deltage i enkelte kundearrangementer året efter modtagelsen af pengene.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Glejbjerg Brugsforening

MINI-, LET- OG
SKUMMETMÆLK
1 LITER, FRIT VALG

SKARP PRIS

Udbetaling af OK penge

Mere info, kontakt:
Michael Gejl tlf: 24693757
Henrik Klausen tlf: 51918005

TILBUD
HVER ONSDAG

Tlf. 75 19 80 05

Repræsentantskabsmøde
i Glejbjerg Fritidscenter
Onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.
Er aflyst pga. forsamlingsforbudet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Glejbjerg Fritidscenter

Gudstjeneste
i Åstrup Kirke
søndag d. 21. marts
kl. 10.30

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.

v. Karin Schmidt
Hedevangen 38
6670 Holsted
50780660

Ring for trailer-kørekort.

JensAkselsKøreskole.dk
61 36 58 61

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

SUDOKU

LET

OBS

SUDOKU

Minibladet udkommer ikke i uge 14
(ugen efter påske).

Se Glejbjergs hjemmeside
"www.glejbjerg.dk"

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.

Vil du have fugle i haven
hele vinteren, er det
vigtigt
at du husker
at fodre dem
hver dag!

MIDDEL

GLEJBJERG'S LOKALE SIDE
Minibladet/MiniTryk
Åbningstider:
Åben efter aftaler.
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

Bogbussen
Tirsdage kl. 18.00-19.00,
på brugsens parkeringsplads.
Kører ikke i skolernes ferie

Glejbjerg
Elservice
v/ René Fuglsang
Døgnvagt:

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

Foråret holder sit indtog.
Et godt tegn er at termometret det meste af tiden viser temperaturer over frysepunktet. Det giver
også forårsfornemmelser at se butikkernes tilbud af forårsblomster, i første omgang er
stedmoderblomsten tydelig på salgslisten.

Man kunne så stille spørgsmålet: Kan det gå at plante stedmoderblomster nu, hvor der stadig er risiko for
nattefrost.
Haveselskabet har fået spørgsmålet og svaret er: „Ja, plant dem endelig nu. De kan sagtens holde til den frost,
der kan komme, inden det for alvor bliver forår.
Plant dem endelig så tidligt som overhovedet muligt, så du kan glæde dig over dem, mens det endnu er koldt.
De skal nemlig væk igen, når det først bliver lunt og godt, og de andre sommerblomster begynder at blomstre.
Til den tid er stedmoderblomsterne kedelige at se på, og der er andet som passer bedre i krukker og bede.
Husk at nippe visne blomster af hele tiden, så planterne fortsætter med at blomstre så længe som muligt.“

At stedmoderblomsten er en fryd for øjet understreges af at den anbefales som pynt på chokoladekagen, tilføjer
farve til osteanretningen og kvikker op i salaten.
Men kan man spise blomster??
Denne blomst har ifølge „kvindeguiden.dk“ siden
middelalderen, været anvendt som krydderi - også
selvom de små blomsterblade ikke har nogen nævneværdig smag. Tidligere troede man, at de små hjerteformede blomsterblade kunne lindre blandt andet
epilepsi og astma samt hjertesorger, hvorfor blomsten
på engelsk kaldes „Heartease“. Troen på
stedmoderblomstens gavnlige virkning, betød også at
datidens kvinder fremstillede kosmetik af udtræk af
stedmoderblomsten.

