Glejbjerg
Glejbjerg består af tre dele – landsbyerne Åstrup og Grene samt
stationsbyen Glejbjerg.
Åstrup sogn var oprindeligt et typisk landsogn med landbrug og
tilhørende servicevirksomheder placeret i Åstrup by, hvor også
kirken er placeret.
Andelsvirksomhederne (Brugsen, mejeri og foderstof) var alle
placeret i Grene by.
Da banen i sin tid skulle anlægges valgte man placeringen mellem
de to byer – i Glejbjerg ved den netop anlagte plantage. Herefter
udviklede Glejbjerg sig som en typisk stationsby omkring en lang,
lige gadestrækning.

RUTEN:
✤ Start ved Fritidscenteret
✤ Drej til venstre ad Stadionvej, og ved El-huset
på P-pladsen drejes til venstre ad markvejen
✤ Der, hvor fodboldbanerne slutter, fortsættes
ligeud ad markvejen
✤ Drej til venstre ad Præstegårdsvej
✤ Drej til venstre ad Borgergade
✤ Drej til venstre ad Østervænget
✤ Drej til højre ad Nyvang
✤ Drej til venstre ad Bøgelund
✤ Ruten slutter ved Fritidscenteret
Længde: 3,63 Km
Terræn: Asfaltvej, markvej og fortov.

Åstrup ligger smukt i landskabet med den fine landsbykirke, og
som noget ganske særpræget er der kun bygget på den ene side
af vejen.
Grene er domineret af store anlæg, men med fin kontakt til landskabet mod syd.
Glejbjerg er præget af den meget lange Borgergade.
Byen er afgrænset mod vest af banen og Åstrup Plantage, og mod
øst har byen udviklet sit boligkvarter med skole, institution og hal.
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Landskabet omkring Glejbjerg bærer præg af de mange vandløb,
åer og engdrag. Derudover er der en del plantager/skove i området.

Denne pjece er udarbejdet af Glejbjerg lokalråd støttet med tilskud fra tips- og
lottomidler til friluftslivet samt med støtte fra Fødevareministeriet
Tekst: Peder Christian Ottosen
Fotos: Aastrup Sognearkiv

En historisk vandretur gennem Glejbjerg

TREKANTEN
omkring Åstrup

Markvejen fra Stadionvej til Præstegårdsvej var oprindeligt
hotellets markvej, men blev benyttet af områdets landmænd, der
har jord langs vejen.
Biskolen: Præstegårdsvej 3 huser Åstrup biavlerforenings bigård.
Skolebigården bruges til at lære interesserede personer om biavl,
men bruges også i forbindelse med undervisning af skoleklasser.
Skolebigården har åbent tirsdag fra 19-21 fra april til august.
Præstegårdsvej 2: I 1700-tallet havde den største lodsejer i byen, i
følge loven, pligt til at sørge for at skoleloven blev overholdt, hvilket
betød, at godsejer Teilman fra Endrupholm skulle sørge for at en
skole blev indrettet og kom i brug. Det blev degnens bolig på Præstegårdsvej 2, der blev indrettet som sognets første egentlige skolebygning. Bygningen var i brug som skole, indtil sognet så sig i stand til
at bygge en ny skole i 1839.
Præstegården: På højre side ses Præstegården, som siden middelalderen stort set har ligget på samme plads.
Præstegården var oprindeligt sognets største gård, men omkring
1858 blev gården udstykket, og størstedelen af jorden solgt fra.
I 1910 blev den gamle præstegård nedbrudt og den nuværende
opført.

Borgergade fra Præstegårdsvej til kirken: Strækningen fra
Borgergade 127 –105 var fra slutningen af 1800-tallet til midten
af 1900-tallet præget af forskellige erhverv og butikker.
På strækningen fandtes:
Borgergade 127: Bygningen er revet ned. Tidligere skrædder
Borgergade 125: Kro, posthus, købmand
Borgergade 123: Manufaktur, købmand
Borgergade 121: Lingeriforretning,
Borgergade 119: Spare-lånekasse, telefoncentral, fotograf
Borgergade 117: Foderstoffer
Borgergade 115: Købmandsforretning
Borgergade 105: Skole
Området fra kirken til Åstrup Kirkevej er fredet for bebyggelse på
begge sider af vejen.
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Foderstofforretningen på hjørnet af Borgergade 94 og Østervænget blev bygget i flere etaper. Stuehuset blev bygget i 1930,
men allerede i 1925 startede Carl Jensen med Taxa- og vognmandskørsel. Foderstofforretningen startede oprindeligt i Åstrup. Udover
de nævnte erhverv var på stedet grise, opdræt af høns samt produktion af formbrændsel. Dette sluttede en gang i 1950’erne.
I 1990’erne var der fortsat foderstofforretning, men bygningerne
blev revet ned i begyndelsen af 2000.
Nyvang:
Husene på Nyvang 2-14 er alle opført i perioden fra 1956-1964.
Nyvang fra 1-7 er opført i perioden fra 1964-1974, og et par af
husene har i perioder fungeret som lærerboliger for byens skole.
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