
Glejbjerg Sportsforening inviterer til

’Åben Skole’

onsdag den 19. juni på Glejbjerg Stadion

 

I samarbejde med Glejbjerg Skole- og Børnecenter
afvikler vi en sjov ’Åben Skole’ dag for 0-6. klasse.

Der vil aktivitet på Glejbjerg Stadion fra kl. 10.00 – 14.00,
kun lige afbrudt af middagspause som holdes fra kl.
10.50 – 11.30.

Dagen starter med klasseundervisning (som to DBU-
instruktører varetager) og højdepunktet er et 2-timers
bevægelsesmodul, hvor 0-4. klasse kommer på en
mission, der går ud på at redde Frugtland og alle dets
indbyggere fra den onde ‘Grev Mug’. 5-6. klasse bliver
oplært i dét at være frivillig og en god træner i løbet af
dagen. Dette kulminerer i bevægelsesmodulet, hvor
de skal agere instruktører/trænere, når de bemander
de 10 bevægelsesstationer og på den måde giver de
små elever en fed oplevelse.

Dagen giver både små og store elever en forsmag
på, hvordan det er at være henholdsvis medlem og
frivillig i en fodboldklub.

Venlig hilsen

Dansk Boldspil Union

Glejbjerg Skole- og Børnecenter

Glejbjerg Sportsforening

Byfest i uge 28 
 

Billetsalg til lørdag aften. 
 

Billetsalget starter den 14. juni. 
 

Indtil mandag den 1. juli kl. 23.00 er det muligt at 
indbetale kr. 250,00 pr. billet til reg. 7724 konto 

nr. 1006269, eller mobilepay nr. 15183. 
 

Efter dette tidspunkt, er det ikke længere 
mulighed for at benytte homebank-overførsler. 

 
HUSK at oplyse navn og antal ved indbetaling. 
Billetterne kan købes og afhentes hos Benny 

Hansen, Skovbøllingvej 13, mobil nr. 4013 8227,  
eller mail: bennyh@privat.dk. 

 
Menu: 

BBQ glaseret dansk svinekam og helstegt 
kalveculotte. Små dampet petit kartofler, 

hjemmelavet fløde kartofler. Salat bar m/dressing. 
Oksesky sauce. Brød & smør. 

 
Musikken leveres af POP-NITZ 

 
Bordbestilling skal ske ved 

Gertrud Sørensen, tlf. nr. 4027 7494, 
senest den 1. juli kl. 20.00. 

-------------------------- 
 

Festteltet stilles op, søndag den 7. juli. Alle er 
velkommen fra kl. 09.00 på Glejbjerg Stadion. 

-------------------------- 
 

Formål med Sports- og 
Byfesten: 

 
Samle sognet til en sommerfest. 

 
Bidrage til foreningernes arbejde - herunder 

fastholdelse af lave kontingenter. 
 

Muliggøre, at foreningerne fortsat har råd til at 
benytte Glejbjerg Fritidscenter. 

-------------------------- 
 

Med venlig hilsen 
Idrættens Støtteklub 

(Glejbjerg Gymnastik- og Idrætsforening og 
Glejbjerg Sportsforening) 


