
Ugens køb! 
Gælder fra torsdag til søndage

Ugebladet 

for Glejbjerg og omegn 
Uge 42 · onsdag 19. oktober 2022

Glejbjerg · Tlf. 75 19 80 05  
Åbningstider: 

Mandag - fredag 6.30 - 20.00 - Lødag og søndag 7.30 - 20.00

Mou 
Kød-/melboller 
900 g 
Pr. stk. KUN kr. 3000

 
Super pris! 
 
 

Coop 
Æbleskiver 
20 stk. 
Pr. pose KUN kr. 1500

 
Billigt! 
 
Coop Pizza 
Flere varianter 
Pr. stk. kr. 1500

 
Skarp pris!

Se !ere tilbud  i Ugeavisen!

HVER ONSDAG! Mini-, let-, og  skummetmælk 1 l - frit valg kr. 895
 

            Syng-dansk-aften 
 
 
Kom og syng i kirken  
TIRSDAG d. 25. oktober kl 19.00 
 
Vi vil synge !est salmer skrevet af Holger 
Lissner. 
 
Undervejs er der en kaffepause. 
 
De bedste hilsner  
Joan og LouiseDe ældre på plejecenteret !k en oplevelse sammen med 

børnene! (Foto: Heine Fricke)



Kørekort 
til bil og trailer (B/E)  
 
Bil-teori mandag og onsdag  
kl. 18.30 på Præstegårdsvej 9,  
6752 Glejbjerg. 
 
Kørsel i Vejen, Esbjerg, og Grind-
sted. 
 
Ring for trailer-kørekort. 
 
JensAkselsKøreskole.dk  
 
61 36 58 61

I Aastrup Kirke 
Den 23. oktober kl. 10.30 
19. s. e. trin.

Rubrikannoncer

Mærkedage

Sudoku - svær!Gudstjenester

Minibladet  
Fåborgvej 9  

Tlf. 60 86 90 37  
minibladet6752@gmail.com  
Minibladet udkommer hver 

onsdag, og kan afhentes 
i Dagli’Brugsen og  

Glejbjerg Fritidscenter. 
Bladet kan endvidere ses på 

www.glejbjerg.dk

Det er gratis at få bragt  
mærkedage i Minibladet,  
så husk at meddele det,  
når der er runde fødselsdage 
eller andre mærkedage  
i nabolaget.

Maler i Holsted  
Karins  
maler!rma 
v. Karin Schmidt  
Hedevangen 38  
6670 Holsted 

50 78 06 60 
 
Alt inden for malerfaget. Ude 
og inde  
Nybygning  
Renovering 
 
Uforpligtende tilbud  
gives gerne!

Bryllup 
Lørdag den 22. oktober vies Char-
lotte Christensen, datter af Kirsten 
og Peter Christensen, Tjæreborg, og 
Benjamin Aalund Olsen, søn af Tanja 
og Jakob Olsen, Glejbjerg i Åstrup 
Kirke. 
 
75 år 
Anette Madsen, Ryttervænget 91, 
fylder 75 år den 29. oktober.
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Store og små dyrker fællesskab og motion i Glejbjerg. Samtidig dyrker Sparekassen Kronjylland den lokale støtte ved at 
forlænge sit sponsorat med sportsforeningen. F.v.: Fra Glejbjerg SF: Max Nielsen, Jan Hansen og fra Sparekassen: H. C. Chri-
stensen og Lars Lund Petersen.

Glejbjerg SF er ikke bare fodboldtræ-
ning. Det er venskaber for store og 
små, udvikling og et vigtigt lokalt 
samlingspunkt. Foreningen har netop 
forlænget sit sponsorsamarbejde med 
lokalt pengeinstitut. 
– Vi har en forrygende sæson. Vi har 
leveret gode resultater, men endnu 
vigtigere, så har vi leveret en masse 
gode oplevelser, fortæller Jan Hansen, 
der er formand i Glejbjerg SF. 
– Aktivitetsniveauet har været højt i 
år, og vi oplever god opbakning fra 
både spillere, trænere og tilskuere. 
Det er derfor en stor glæde for os, at 
også vores sponsor Sparekassen Kron-
jylland har meddelt, at de fortsætter 
som en del af vores hold og dermed 
har forlænget sponsorsamarbejdet. En 
lokal støtte som Sparekassen er netop 
med til at udvikle vores forening og 
gøre tingene muligt, forklarer Jan 
Hansen. 
Sparekassen Kronjylland vil gerne 
støtte op om et aktivt fritidsliv i Glej-
bjerg, da det har stor betydning for 
områdets beboere: 
 

" Vi ved, hvor stor betydning Glej-
bjerg SF har for hele området, og den 
betydning vil vi gerne værne om. I for-
eningen bliver der nemlig ikke kun 
dyrket motion, men også vigtige ven-
skaber og fællesskaber, lyder det fra 
H.C. Christensen, der er afdelings-
direktør i Sparekassen Kronjylland i 
Vorbasse. 
Eksempelvis havde Glejbjerg SF i for-
året 25 piger tilmeldt DBU’s Pigeraket 
på Glejbjerg Station, og i skolernes 
sommerferie deltog 48 børn i fodbold-
skolen. 
– Det er yderst positivt, at så mange 
børn og unge er en del af Glejbjerg SF. 
Samtidig er foreningen også aktiv på 
seniorsiden, og Glejbjerg Stadion er i 
det hele taget et vigtigt samlings-
punkt for hele området. Foreningen 
og dens ildsjæle er uden tvivl med til 
at gøre området mere attraktivt at 
leve i og bosætte sig i, og derfor øn-
sker vi at bakke op, lyder det fra H.C. 
Christensen.

Bolden ruller lystigt  
i Glejbjerg SF 

Glejbjerg  
Sportsforening 
 
Tak til Sparekassen Kronjylland for 
at være med til at gøre det muligt 
👏  
 
Aktivitetsniveauet er igen i år højt i 
Glejbjerg Sportsforening, og vi op-
lever god opbakning fra både spil-
lere, trænere og tilskuere ⚽🏃👀  
 
Det er derfor en stor glæde, at 
også vores sponsor Sparekassen 
Kronjylland har meddelt, at de 
fortsætter som en del af vores hold 
og dermed har forlænget sponsor-
samarbejdet. 🤝  
 
En lokal støtte som Sparekassen er 
netop med til at udvikle vores for-
ening og gøre tingene muligt. 
 
GSF 
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GGI starter følgende op i uge 43   
 
 
Dans" NYT 
NYT i Glejbjerg; dans for børn 6-10 ar̊ 
 
Hej alle. 
Kom og dans med os  
Fredag eftermiddag fra kl. 14.30-15.30 skal vi have det rigtig sjovt og danse til noget godt musik inde i hallen. 
Vi skal bl.a. lære nogle TikTok- og MGP-danse, men ogsa ̊høre meget andet musik. Alle fra 6-10 ar̊ kan være med. 
Vi hab̊er pa ̊at se mange danseglade børn fredag i uge 43, hvor dans i Glejbjerg Gymnastik- og Idrætsforening star-
ter 
De bedste hilsner fra, 
Nanna Gleerup og Anna Junker Mortensen. 
 
 
Motionsmix: 
Kom og fa ̊sved pa ̊panden og ha’ det sjovt sammen med os.  
Mandag kl.19.15" 20.30 i gymnastiksalen pa s̊kolen. 
 
Kom og vær aktiv i GGI – se info pa ̊www.ggiglejbjerg.dk



Take-Away 
NYT! – Hver fredag og lørdag – NYT! 

Bestil på  
www.hotel-glejbjerg.dk

Rubrikannoncer

GLEJBJERG- 
MOTORSERVICE 
Reparation · Salg · Service 

af ATV, motorcykler, knallerter 
have- og parkmaskiner 

 
Tlf. 75 19 83 12 / 25 61 70 89 

info@glejbjerg-motorservice.dk

Glejbjerg  
Elservice 

v/ René Fuglsang 
 

Døgnvagt: 
75 19 86 72 / 25 32 54 08

Kloakmester  
Viuff 

Godkendt kvalitetssikring 
 

V/ Jens Viuff  
23 95 90 50 

www.viuff.se

HONDA GLEJBJERG  
Keld Thomsen 
Tlf. 75 19 84 00

Rasmus Scherfig
TØMRERMESTER

Puglundvej 11, 
7200 Grindsted

MOBIL 
MAIL

ADRESSE

25 31 83 33
rasmus@scherfig.dk

Byagergårdsvej 11 
 71 11 72 11 
 
 Åbningstider: (kan variere) 

    Mandag                       9.00-16.00 
    Tirsdag                      10.00-20.00 
    Onsdag                            Lukket  
    Torsdag                       9.00-16.00 
    Fredag                         7.30-12.00 

 
Book din næste frisørtid, 

eller tjek min webshop ud på 
www.hairbysteenholdt.dk

www.honda-glejbjerg.dk  
honda@glejbjergbiler.dk

www.glejbjerg.dk

Alt i hårde hvidevarer 
Radio & TV 

Borgergade 105, Glejbjerg

E-mail. hjhansen@mail.tele.dk 
www.hj-hansen.dk

75 19 82 56

Print, scan 
og kopi  

Løsblade, sange,  
foldere og hæfter 

Minibladet - 60 86 90 37 
minibladet6752@gmail.com

HOTEL GLEJBJERG



Aastrup Biavlerforening 
 

Ordinær generalforsamling 2022 
 

Tirsdag den 1. november kl. 19.00 
 

I biavlerforeningens klublokale på Humlundvej 3, 6752 Glejbjerg 
 

 
Dagsorden 
 1. Valg af dirigent og referent 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Fremlæggelse af regnskab 
 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år 
 5. Vedtagelse af Årets kontingent 
 6. Forslag fra medlemmerne 
 7. Valg af formand                                                                                                                                                                    

På valg John Kristoffersen 
 8. Valg af bestyrelse og suppleant                                                                                                                                            

På valg er                                                                                                                                                                               
Allan Schmidt  
Ole Hollænder 

 9. Valg af delegeret/valgforbund (jrf. D.B.F.s vedtægt §7) 
10. Valg af revisor  

På valg er Svend Åge Jensen 
11. Skolebigårdens Drift og fremtid 
12. Kåring af årets biavler 
13. Evt. 
  
 
Der vil være en konkurrence om årets honning i Aastrup Biavlerforening 
Der kan indleveres 1-2 glas honning til bedømmelse  
Præmier til de 3 bedste fra Vejen Biavlscenter 
 
 
 
Tilmelding til John Kristoffersen, tlf. 24 46 34 52 senest 3 dage før generalforsamlingen, af hensyn til Kaffen 

HOTEL GLEJBJERG 
Tlf. 75 19 84 64 

www.hotel-glejbjerg.dk

Hovedret 
Andesteg m. hjemmelavet rødkål. 
Brune karto!er 
Svesker 
1/2 æbler 
Chips 
Hvide karto!er samt andesauce 
 
 
D.10.-11.-12. november. fra kl 17:00 til 18:30 
Undgå udsolgt menu. Bestil senest d.7. november. 
Kun ud af huset!

Dessert 
Husets ris ala mande  
m. kirsebærsauce

2 retter  
275,- pr. kuvert 
 
Andesteg med tilbehør:  
kr. 225,- pr. kuvert
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