
Foreningen Glamsbjerg



Kære beboere 

Foreningen Glamsbjerg arbejder for udvikling og fællesskab for alle 

borgere i Glamsbjerg og nærområde 

Foreningen Glamsbjerg
Foreningen har rigtig mange år på bagen, vi fejrede 125 års jubilæum i 
2018 og året efter blev vi lokalråd. Opgaverne i starten var bl.a. gadebe-
lysning og årlige markeder. Igennem de seneste mange år har vi udviklet 
flere traditioner og der kommer hele tiden nye initiativer, som vi støtter op 
omkring til gavn for Glamsbjerg og omegn.  Glamsbjerg er en fantastisk by 
med mange ildsjæle. Vi håber, alle vil støtte op om vores arbejde fremover.

Foreningen Glamsbjerg – initiativer:

• Glamsbjerghaven
 Vi har skabt en æstetisk og smuk park i samarbejde med Lions  
 Glamsbjerg, Glamsbjerg Sogns Menighedsråd, Assens Kommunen  
 og Assens Forsyning. Parken er mødested for alle byens borgere  
 - et udendørs refugium. Haven danner rammen om diverse aktiviteter  
 bl.a. Skt. Hans aften.

• Campus Glamsbjerg

 Vi har sammen med uddannelsesinstitutionerne, Assens Kommune
 og Ungerådet iværksat en proces med at udvikle Glamsbjerg til et  
 samlet campusområde. Campus Glamsbjerg er blevet synliggjort  
 med farvede gadelamper i området.

• Aktivitetsområde
 Vi har igangsat et arbejde med at etablere et aktivitetsområde, der   
 byder alle velkommen til uendelig meget leg, aktivitet, læring, træning  
 og fællesskab. Der arbejdes for tiden med fundraising til projektet. 



Bestyrelsen for Foreningen Glamsbjerg:
Formand Birgitte Wøhlk Laursen  birgitteswl@gmail.com
Næstformand Dennis Christensen info@glamsbjergfritidscenter.dk
Kasserer Pia Jensen pia.jensen@youmail.dk

Sekretær Carsten Mogensen bocamo@webspeed.dk
Medlem Elmer Philipsen philipsen.glamsbjerg@gmail.com

Foreningens mail adresse foreningenglamsbjerg@gmail.com

• Juletræ,  julebelysning og fakkeltog
 Vi sørger for sammen med Handelsstandsforeningen, Lions 
 og Pensionistforening at holde traditionen i hævd med såvel  
 juletræstænding, julebelysning som fakkeltog. Vores store  
 julearrangement afholdes fredag før 1. søndag i advent.

• Flagdage i Glamsbjerg
 Vi sørger for at Dannebrog hejses i hovedgaden på udvalgte nationale  
 flagdage og på særlige festdage.

• Glamsbjerg Sommerlege

 Vi afholder hvert 4. år Glamsbjerg Sommerlege, hvor vi i samarbejde 

 med en lang række partnere arrangerer en fantastisk dag for alle 

 aldersgrupper. Formålet med dagen er at lave en fest, som bringer  
 os alle nærmere hinanden og hvor vi i øvrigt kan vise, hvad Glamsbjerg  
 kan byde på. 

• Ambassadørkorps
 Når nye flytter til kommunen byder vi velkommen med gaver fra bl.a.  
 vores lokale handelsliv og information omkring vores mange foreninger, 
 klubber og aktiviteter i øvrigt.  

• Markedsføring af Glamsbjerg
 Følg os på Facebook og på vores hjemmeside www.glamsbjerg.dk

 

CVR nr. 36 63 46 93



Støt op
Arbejdet med at skabe sammenhæng og udvikling i 
Glamsbjerg og nærområde er en fælles opgave. Det er 
vigtigt, at så mange som muligt bakker op om Forenin-
gen Glamsbjerg.

Bliv derfor medlem allerede i dag. FOR KUN 100 kr. 

om året kan du være med til at styrke udvikling og fæl-
lesskab.

Indbetal 100,- kr. via MOBILEPAY 47037 eller 
reg. nr. 6851 kontonr. 1913078 
med angivelse af navn, adresse samt mailadresse.
 

Tak til vores mange medlemmer og sponsorer, som 
hvert år støtter Foreningen Glamsbjerg. Sammen gør vi 
det muligt at gennemføre foreningens initiativer.
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