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Fællesspisning i Sognegården.
Køkkenholdet melder sig frivilligt fra
gang til gang til at lave aftenens menu.
Børne og junior klubben har klubmøder i
Menighedshuset hver mandag
eftermiddag og mandag aften.
Hampen-Gludsted FDF arrangerer hver
onsdag aften spejderklubmøder i
Pionergården.
GGIF har et klubfodbold-samarbejde med
nabobyerne i området..
Fastelavnssøndag arrangerer
Menighedsrådet og Gludsted Friskole
fælles slå katten af tønden.
Landsbyforeningen afholder "Varm
Lørdag", der foregår pinse lørdag.
I ugerne 27 + 28 afholdes der Art
Workshop med deltagelse af 12-14
internationale kunstnere, der mødes og
udveksler teknikker og ideer.
I uge 33 arrangerer GGIF den årlige By-
og Sportsfest ved Gludsted stadion.
Som en ny og succesfuld event,
arrangerer en gruppe børn i byen
Halloween. Det sker i samarbejde med
frivillige borgere, der åbner deres hjem
for publikum.
Julefrokost for alle virksomheder,
foreninger og borgere.
Luciaoptog i Gludsted Kirke.
Julehygge i Gludsted Købmandsgård
med gløgg og æbleskiver og børn kan få
deres julesok op i købmandsbutikken.

GLUDSTED FODBOLDGOLF
Det er landsbyforeningen, der driver
Gludsted Fodboldgolf, som er et af byens
største aktiver, sponsoreret af en masse
lokale små og mellemstore virksomheder.
Som medlem af landsbyforeningen har man
gratis adgang til anlægget.

Vi kan altid bruge en hjælpende hånd til at
få det hele til at fungere. Så kontakt os
endelig, hvis du er interesseret i at deltage -
Det er hygge og fællesskab! 

Landsbyforeningen for Gludsted og Omegn
byder dig og din familie velkommen til
Gludsted, der er en lille aktiv landsby med ca.
300 borgere i byen og området omkring.
Byens borgere er meget aktive og engagerede,
og hovedparten af al udvikling i byen er sket
gennem frivillighed.
Det er vi alle meget stolte af, og vi håber, at
du/I som nye borgere har lyst og mulighed for
at tage del i denne fortsatte udvikling.
Vi vil gerne give en kort oversigt over nogle af
årets aktiviteter du som borger har mulighed
for at deltage i:

BLIV MEDLEM AF
LANDSBYFORENINGEN
Sådan kan du let blive medlem af
landsbyforeningen for Gludsted og omegn:

Kontingent for 1/10-20 til 30/9-21.
250 kr. pr. hustand - Enlige 125 kr.
 Betaling kan ske via overførsel til
Reg. nr. 7242 Konto nr. 1032284 

Eller via MobilePay: 21075 

Husk navn og adresse. Så er du automatisk
medlem af foreningen.


