
Ugebladet 

for Glejbjerg og omegn 
Uge 51 · onsdag 21. december 2022

Glejbjerg · Tlf. 75 19 80 05  
Åbningstider: 

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

Why Not Rødvin 
6 !asker 
KUN kr. 7500

 
SUPER PRIS!

Gråsten Karrysalat/ 
Italiensk Salat 
300 g 
Pr. stk. KUN kr. 1000

 
BILLIGT! 
 
 
Schulstad 
Solsikke-rugbrød 
950 g. 
Pr. stk. kr. 3900

 
SKARP PRIS!

Se !ere tilbud  i 
Ugeavisen!

Vi ønsker alle vore kunder 

en rigtig GLÆDELIG JUL!

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

UGENS   KØB 
Gælder fra onsdag til fredag

UGE 51
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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

Minibladet ønsker 
alle læsere og  
annoncører en rigtig 
glædelig jul. 
 
Tak til alle for  
samarbejdet i 2022 
–  jeg ser frem til 
fortsat samarbejde  
i 2023… 
 
 
 
 
 

I Aastrup Kirke 
Jul og nytår 2022 
 
22. december Kl. 15.00 
Juleandagt på Åstruplund  
 
24. december Kl. 14.00 
Juleaften 
 
26. december Kl. 10.30 
Anden - Juledag 
 
31. december Kl. 14.00 
Nytårsgudstjeneste

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  
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!

Danske Seniores juleafslutning med Føvling-
koret.  
Foto: Ellen Marie Nielsen
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En herlig !æskesteg, fra  
Holger Madsens madverden 

www.madensverden.dk 
Venligst stillet til rådighed for 

Minibladet

Flæskesteg i ovn med sprød svær (den sikre opskrift) 
Opskrift på en perfekt flæskesteg i ovn, og her får du de vigtige tips, når det gælder indsatsen for en rigtig sprød svær på din flæ-
skesteg. 
Holger Rørby Madsen

Ingredienser 
1,5 kilo svinekam flæskesteg uden ben 
Salt og friskkværnet peber jeg foretrækker 
flagesalt 
 
Til sky 
1 løg grofthakket 
1 gulerod i tern 
1 persillerod i tern 
5 deciliter vand 
1 bouillonterning 
1-2 teskefulde timian tørret 
 
Sådan gør du 
Tjek først og fremmest, at slagteren har 
skåret sværen helt igennem, så den er rid-
set ned til kødet. Men ikke ned i kødet. 
Hvis ikke den er det, må du selv lige gøre 
det med en skarp kniv. 
 
Fugt så fingrene med lidt vand, og drys 
salt ned mellem ALLE sværene. De fug-
tige hænder gør, at saltet bindes godt til 
sværen. 
 
Giv også flæskestegen rigeligt salt og ti-
mian på undersiden og siderne, og læg 
den på en rist, som du sætter i en brade-
pande. Husk, at flæskesværene skal ligge 
helt plan, og det kan være nødvendigt at 
lægge et stykke rodfrugt eller lignende 
under, så den kommer til det. 
 
Hæld vand og en bouillonterning ved, og 
kom også hakket løg og rodfrugter i fadet. 

Gulerødder er gode, men pastinakker og 
knoldselleri giver også en god smag. Læg 
også gerne lidt timian ved. 
 
Stil fadet ind midt i en forvarmet ovn ved 
225 °C varmluft, og steg den i 1 time og 
15 minutter. Tjek evt. undervejs om der 
skal tilføjes mere væske. 
 
Efter 45 minutter tages stegen ud af 
ovnen, og skyen sigtes over i en skål. Der 
skal gerne være cirka fem deciliter. Kassér 
rodfrugterne. 
 
Stik et stegetermometer ind i midten af 
flæskestegen, og lad den nu stege videre 
i cirka 30 minutter. Måske lidt mindre. 
Men den er færdig når kernetemperatu-
ren når 65 grader. Og det er kernetempe-
raturen, der styrer hvornår din flæskesteg 
i ovn er færdig - ikke tiden! 
 
Flæskesværene bør være sprøde nu, og el-
lers kan du give dem lidt under grillen i 
ovnen - men hold øje med dem, da de lige 
pludselig kan blive sorte! 
 
 
 
Hvordan laver jeg en god  
flæskestegssovs? 
Det er ret nemt at lave en lækker flæske-
stegssovs. Flæskestegen steges på en rist 
i en bradepande, og du kommer 5 decili-
ter bouillon eller fond i bunden af fadet. 

Fyld lidt mere i undervejs, da skyen for-
damper lidt. 
Smelt et par spiseskefulde smør i en kas-
serolle, og pisk så en stor spiseskefuld 
hvedemel med top i. Derefter piskes 
skyen fra flæskestegen i, og dernæst 
mælk eller fløde indtil du har den rette 
konsistens. 
 
Kom også lidt ribsgele og gastrik eller ed-
dike i sovsen, og smag den til med salt og 
peber. 
 
En spiseskefuld engelsk sauce er også 
guddommelig i en flæskestegssovs.



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

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

SANGE OMKRING 
 

JULETRÆET
Sange der er egnet til både børn  

og voksne, og som passer til en  

juleaften i Glejbjerg!

Bestil  sanghæftet 
før din nabo! 

 
13 sange sprængfyldt  

med ægtejulefest! 
 

Hæftet koster  kun  
5 kr. pr. stk. 

 
Bestil på: 60 86 90 37 

eller 
minibladet6752@gmail.com 

Minibladet 
ønsker  
alle en  
rigtig 
glædelig 
jul!

Vi holder lukket 

mellem jul og nytår!
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Med venlig julehilsen 
Jette og Keld Thomsen 
Tlf. 75 19 84 00

HONDA Glejbjerg 

 
Butik og værksted holder  

lukket fra den 23. december. 
Vi afholder ferie mellem  

jul og nytår og starter op igen 
mandag den 2. januar 2023 

 
Vi ønsker vore kunder en rigtig glædelig jul, 

samt et godt nytår – og på gensyn i 2023 Traditionen tro sælges 
fyrværkeri  

til favorable priser  
på Nyvang 16 B 

 
Åben efter aftale 

Kontakt 28 14 51 00

ønsker alle en glædelig jul, 
og et godt nytår!

GLEJBJERG MODELBYG 
v. Bjarne Laurudsen
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