
Glejbjerg er I klar? 
Byfesten 2022 er lige om hjørnet! Nøøj hvor 
vi glæder os efter 2 år med corona. 

Byfest 2022 
I dagene 10. - 17. juli

KIRKEKONCERT 
V. 16 årige Filippa 
Arendt fra Seest 

MANDAGSCAMPING 
For alle kommende     

4. -7. klasse.  Mandag 
d. 11/7 kl. 19 til tirsdag 
d. 12/7 kl. 9:00 Pris 50 
kr. Tilmelding via mail: 

skovvang@mail.dk 

BYFESTBANKO 

FOTOLØB

TELTET REJSES 
Lørdag d. 9. juli kl. 9:00 

Kom og hjælp med at få 
teltet klar til årets byfest. 

Der er rundstykker til alle 
der hjælper.

BILLETSALG TIL 
LØRDAG AFTEN 

Billetter kan købes fredag d. 24. juni 
kl. 16-18 og lørdag d. 25. juni fra 
kl.10-12 i Dagli’ Brugsen Glejbjerg. 

Billetpris: 250 kr. inkl. spisning 

Betaling via Mobiepay 

Her kan du samtidig bestille bord. 
Hvem skal du afsted med?

Endelig 
program kommer 

senere

mailto:skovvang@mail.dk


 

 

LØRDAG 

GRATIS 
KAFFEBORD & 
BODEHANDEL 

HELSTEGT 
PATTEGRIS 

SØNDAGS HYGGE 
PÅ PLADSEN 

OG MEGET  
MEGET MERE! 

MINI-DISCOTEK 
For kommende 

1.-7. klasse

 HÅNDBOLD 
     (voksne) 

Tilmelding af 
hold og hold-  

smørrebrød til Per 
Sørensen: 

ØLBOWLING  
(+18 år) 

Mere info om regler, sandwich og 
tilmelding se facebooksiden 

Glejbjerg el. www.glejbjerg.dk

    FODBOLD 
     Mere info om  

tilmelding og hold-
smørrebrød, se 
Facebook siden 

Glejbjerg el. 
www.glejbjerg.dk

“FYRAFTENSMØDE” 
Smørrebrød, fadøl og Verdens bedste 

naboer 

Bestilling af smørrebrød til Gertrud 
Sørensen: 40 27 74 94

TELTBAL 
For de unge og lidt 

ældre…

TARTELETTER  
Søndag til frokost 

Spis hvad du kan 

Plej dine 
tømmermænd

OPTOG 
Samle dine naboer, 
venner, spilleklub, 
sportshold eller firma 

og deltag i optoget. 

GRATIS SILDEBORD  
& 

LIVE MUSIK 

Lokal musikkere er 
klar til at spille! 

FREDAG 
I år bliver der fuld 

skrald på 

GLEJBJERG 
LØBET 

Tilmelding: 
www.sportstiming.dk/event/
8300

TORSDAG

SØNDAG VI SES!

Borgerforeningen 
& GGI

http://www.glejbjerg.dk


OG MEGET 

MEGET MERE
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