
Ugebladet 

for Glejbjerg og omegn 
Uge 47 · onsdag 23. november 2022

Glejbjerg · Tlf. 75 19 80 05  
Åbningstider: 

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

Grå  
Peter Larsen kaffe 
400 g. 
4 poser 
KUN kr. 7500

 
SUPER PRIS!

Skipper Sild 
i spand 
Pr. spand 
KUN kr. 1000

 
BILLIGT! 
 
 
Faxe Kondi/Pepsi 
Max 24-pak 
Dåser 
Pr. pk.+ pant kr. 3900

 
SKARP PRIS!

Se flere tilbud  i Ugeavisen!

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

UGENS 
  KØB 

Gælder fra torsdag til søndag

UGE 47

20,-

59,- 95,-

Sne-  rydning 
 
Vi tilbyder snerydning igen i  
år, og der er også plads til dig! 
 
Prisen i år er 600 kr. pr. husstand for rydning af fortov. 
Har du andre behov, så ring for priser. 
 
Vi putter regningen i din postkasse. Ønsker du at 
være med, så skriv adressen ved indbetalingen.  
Ønsker du ikke at være med, så se bort fra den. 
 
Ønsker du at være med, men ikke har fået girokortet 
så ring på 21 23 30 33 eller send en mail til  
svendsenkent@hotmail.com. 
 
Har du ikke netbank, så ring gerne, så finder vi ud af 
det også. 
 
Mvh. Kent Svendsen

Butikken  
med Danmarks  mest tilfredse  

kunder! 
IGEN!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra fredag den 25. november,  
kan alle børn hænge deres  
julesok op i Brugsen.  
 
Vi har aftalt med julemanden,  
at han kommer forbi 1 gang i hver uge 
frem til jul.



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 27. november kl. 19.00 
Adventskoncert.

RubrikannoncerGudstjenester

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 også ses på 

www.glejbjerg.dk

Maler i Holsted  
Karins  
malerfirma 
v. Karin Schmidt  
Hedevangen 38  
6670 Holsted 

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

Julemarkedet 2022 blev afholdt søndag den 20. november, og blev godt besøgt, 
af både nisser, Vejen Garden og ikke mindst den ret høje julemand, som dog 
nok havde en lang tur fra Grønland på ladet af den røde Mascot - på en køkken-
stol! Men godterne holdt sig, og blev vist spist med god appetit.  
Fotos: Minibladet



Rubrikannoncer

Minibladet 
Frist for indlevering af annoncer  
til Minibladet er fredag kl. 12.00  

Minibladet 
Børge Konstmann 

Fåborgvej 9, 6752 Glejbjerg 
Tlf. 60 86 90 37 

minibladet6752@gmail.com 
Mail og SMS er ALTID åbne.

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
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Nyt!! 
Støtteforening til: 

Glejbjerg Børne- og 
Skolecenter. 

 
Hvorfor: 
Midler til lidt ekstra i hverdagen fx ture ud af huset, 
udendørsaktiviteter, læringsmiljøer m.fl. 

 

Hvordan: 
• Frivillig indbetaling 
• Til gavn for centerets og byens børn 
• Støtte til og fra skolefest, karneval og 
arrangementer m.fl.  

 

Vil du bidrage: 
Mød op til stiftende generalforsamling 

30. november, kl. 19.00 i Glejbjerg Fritidscenter 
kontaktpersoner:    

Anna Mortensen 60156569 

 Rudi Tofterup 29462615 

 
Adventskoncert i Aastrup Kirke  
I år er det organisten Louise, der sammen med hendes  
søster og mor skal lave en adventskoncert i Aastrup Kirke.  
 
Koncerten er søndag den 27. november kl. 19.00. 
 
Louise, Laura og Eva vil udelukkende spille advents- og julesange og salmer,  
så vi rigtig kan komme i julehumør. Der vil være noget for en hver smag, da de både spiller de gængse julesalmer, 

men også et medley af nogle julekalendersange, hvor Nissebanden i 
Grønland og Tidsrejsen er med. Vi vil også synge et par fællessalmer. 
Der vil både blive sunget 3-stemmig og der vil blive spillet på klaver 
og blokfløjte. Louise og Eva er begge organister i hver deres kirker og 
Laura har en dejlig sangstemme. Koncerten vil vare en times tid, hvor 
der efterfølgende vil være kaffe og noget godt til ganen. Tag din ven 
med under armen og få juleglæden ind. Det er gratis.  
 
 
 
Vel mødt!  
AAstrup Menighedsråd 

Minibladets   Julekaffe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingredienser: 
 
200 g malet kaffe 
2 tsk. stødt kanel 
1 tsk. knuste nelliker 
1 tsk. revet muskatnød 
 
Ingredienserne blandes/vendes 
forsigtigt sammen, så aromaen 
fra kaffen ikke fordufter. 
– Lav en kande kaffe som sæd-
vanligt, skænk en kop, og nyd 
juleduft og -smagen. (Det er 
lige før nisserne kigger ind af 
vinduerne). 
 
Ingredienserne kan alle købes i 
Dagli’Brugsen, Glejbjerg  
- Danmarks bedste Brugs!


