
Ugebladet 

for Glejbjerg og omegn 
Uge 49 · onsdag 7. december 2022

Glejbjerg · Tlf. 75 19 80 05  
Åbningstider: 

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

ROYAL øl 
Classic/Pilsner 
24 pak dåser 
1 ks. + pant 
KUN kr. 7500

 
SUPER PRIS!

COOP Stege-/ 
bagemargarine 
500 g 
Pr. stk. KUN kr. 1000

 
BILLIGT! 
 
 
MOU 
Kød- og melboller 
900 g. 
Pr. pose kr. 3900

 
SKARP PRIS!

Se !ere tilbud  i Ugeavisen!

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

UGENS   KØB 
Gælder fra torsdag til søndag

UGE 49

10,-

30,- 79,-

Efter en god stiftende generalforsam-
ling meldte 7 af byens borgere sig til 
bestyrelsen: 
Nanna Gleerup Sørensen (formand) 
Jane Tofterup Lyngsø (næstformand) 
Dianne de Boer Gregersen (kasserer) 
Trine Gjørrild Andersen 
Steffan Grau  
Joan Clausen 
Laila Junker Sørensen 
 
Derudover suppleanter; Ida Herlev Ni-
elsen og Gunhild Kristensen.  
 
Glejbjerg KFUM mødte op og gav 
Støtteforeningen 10.000 kr. til en god 
opstart. Stor TAK skal lyde til jer. 
 
Også et stort tak til Minibladet for at 
sponsorere annoncen, og Glejbjerg 
Fritidscenters Cafeteria for kaffe, små-
kager og lokaler.  

Ny forening i Glejbjerg
Glejbjerg har nu fået en Støtteforening for  
Glejbjerg Børne- og Skolecenter

Glejbjergs børn er heldige med så  

engagerede mennesker og foreninger.



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 11. december kl. 10.30 
3. s. i advent.

RubrikannoncerGudstjenester Sudoku - mellemlet

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  
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!

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

Mærkedage Minibladet  
udkommer hver  

onsdag  
i julen i år!

SANGE OMKRING  

JULETRÆET 2022
Sange der er egnet til både børn  og voksne, og som passer til en  juleaften i Glejbjerg!

Sanghæfte til turen 
omkring juletræet 
 
Jagten på hæftet med julesangene 
til juleaften er slut! 
I år kan du købe et sanghæfte på 12 
sider med de mest populære sange 
til både børn, unge og ældre. 
 
Hæftet kan købes hos Minibladet, 
og koster kun 5 kr. pr. stk.
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Gå på Nissejagt i Åstrup Plantage.  
Kreative mennesker har hængt nisser op i 
træerne langs stierne i Åstrup Plantage. 

Foto: Brian Nielsen



Igen en dejlig opskrift, med rødder i Glejbjerg! 
 
Bragt med venlig tilladelse af Holger Madsen, 
www.madensverden.dk

Lækre og luftige norske klejner, der her er pyntet med lidt gul glasur. Klejnerne koges i palmin, og er ret nemme at lave. 
Foto: Holger Rørby Madsen, Madensverden.dk.

Ingredienser 
 
150 gram vand, lunkent 
50 gram gær 
500 gram hvedemel 
1 teske stødt kardemomme 
10 gram vaniljesukker 
1 citron, økologisk 
2 æg 
100 gram smør, blødt 
1 nip salt 
1 kilo palmin til kogning 
 
 
Sådan gør du 
 1. Find røremaskinen frem med på-

monteret dejkrog. 
 2. Vej vandet af og smuldr gæren i. 

Rør gæren ud i vandet. 
 3. Hvedemel vejes af sammen med 

vaniljesukker og blandes med kar-
demomme. 

 4. Kom melblandingen i røreskålen, 
og tilsæt også æg, blødt smør og 
et lille nip salt. Riv også lidt citron-
skal i. 

 5. Ælt nu dejen ved middel hastighed 
i cirka 10 minutter. 

 6. Tag skålen med dejen af og dæk til 
med husholdnings!lm og et viske-
stykke. Hæver i cirka 30 minutter 
til dobbelt størrelse. 

 7. Rul så dejen ud til en rektangel på 
cirka 50 gange 20 centimeter. Med 
en klejnespore deles dejen på den 
lange led, så du har to baner på 
hver 10 centimeter i bredde og 
cirka 50 centimeter i længden. 
Skær så også den anden vej med 
cirka fem centimeters mellemrum, 
så du nu har 20 stykker på hver 
cirka fem gange 10 centimeter. 

 8. Med klejnesporen laves du også et 
lille a"angt snit midt i hvert 
stykke, hvorefter du vrider klej-
nerne. 

 9. Kog palminen op, så den kommer 
på 180 grader. 

10. Kog klejnerne cirka to minutter på 
hver side, men kom ikke for 
mange i gryden ad gangen. Hav 
tålmodighed og kog klejnerne så 
de bliver lysebrune. 

11. Læg klejnerne på et stykke køk-
kenrulle og fortsæt indtil alle klej-
ner er kogt. 

 
 
 
Gul glasur til norske klejner 
Gul glasur laves nemt af 150 gram 
"ormelis og en smule kogende vand. 
Rør det godt ud og tilsæt lidt gul 
frugtfarne og en smule citronsaft. Gla-

suren skal hverken være for tynd eller 
tyk. 
Når de norske klejner er kølet lidt af, 
kommes glasuren i en frysepose, der 
klippes et lille hul i hjørnet, og glasu-
ren sprøjtes på. 
Kom ikke glasur på klejner, som du 
ikke spiser straks. 
 
 
Opbevaring af klejner 
De norske klejner køles af, hvorefter 
de opbevares i en tætsluttende kage-
dåse. 
Som sagt skal du ikke komme glasur 
på dem før de skal spises.

Her er de norske klejner skåret ud, 
vredet og klar til at blive kogt i pal-
min. Foto: Holger Rørby Madsen,  
Madensverden.dk.



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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Minibladet i julen! 
I og omkring jul og nytår, udkommer Minibladet onsdag som sædvanligt i år. 

Sidste gang før jul er den 21. december, derefter den 28. december og den 4. januar i 2023. 
Rigtig god jul til alle, og tak for modtagelsen af mig som udgiver i 2022. 

Børge Konstmann


