
Ugebladet 

for Glejbjerg og omegn 
Uge 2 · onsdag 11. januar 2023

Glejbjerg · Tlf. 75 19 80 05  
Åbningstider: 

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

MOU  
Kød-/melboller 
900 g 
Pr. pose KUN 
SUPER PRIS!

Fastelavnsboller 
m. creme eller  
hindbær  
Pr. stk. KUN kr. 1000

 
BILLIGT! 
 
 
Schulstad 
Solsikkerugbrød 
950 g 
Pr. stk. kr. 3900

 
SKARP PRIS!

UGENS 
  KØB 

Gælder fra torsdag til søndag

UGE 2

6,-

16,-
30,-

Kun søndag den 15. januar 
  15% rabat  
på hele frugt- og grøntafdelingen

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

 
 
 
 
 
 

Generalforsamling  
Glejbjerg Billard club  

afholder generalforsamling  
tirsdag den 31. januar kl. 19.00  

i klubbens lokaler. 
 

Bestyrelsen

Sangformiddag  
 
starter op fredag d. 13. januar kl. 9.30-11.00  
i konfirmandstuen i Præstegården.  
Husk at tage en kop med. Vi laver kaffen 😊  
 
Vel mødt  
Vh. Åstrup Menighedsråd  

Underholding på Åstruplund. 
 
Vi har været så heldig at få Bo Young 
til at komme og synge for os, 
tirsddag den 31. januar  kl. 14.00. 
 
Underholding og Kaffe   50 kr. 
 
Vi håber rigtig mange har lyst til 
en eftermiddag med god underholding. 
 
Venlig hilsen 
Åstruplunds Venner



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 
 
22. januar kl. 10.30 
3. s.e. Hellig Tre Konger

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!

Tak

Tak 
 

til alle jer, som sendte mig en  
hilsen på den ene eller anden 

måde, til min 90 års fødselsdag.  
Jeg er glad for hver  

opmærksomhed, som jeg  
modtog. 

Godt nytår til alle. 
 

Kærligst fra  
Viggo Jensen.

Tusind tak 
 

for al opmærksomhed 
i forbindelse med min  

fødselsdag. 
Godt nytår til alle. 

 
Venlig hilsen 

Krista Bjorholm

Af hjertet tak! 
 

for al opmærksomhed ved vores 
diamantbryllup. 

TAK 
– til alle de der glædede os 

gennem Brugsen. 
– til familie, naboer og venner, 
og for de flotte æresporte ved 

hjemmet og hotellet i Agerbæk. 
– til hotellet for rigtig dejlig mad  

samt betjening. 
 

Vi havde en skøn dag! 
 
 

Venlig hilsen 
Eva og Jørn

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

Krondiamantbryllup 
Anny og Børge Gejl Jensen, Fåborgvej 
2, kan den 19. januar fejre krondia-
mantbryllup. 
 
Diamantbryllup 
Inge og Svend Åge Pedersen, Borger-
gade 3, kan den 20. januar fejre dia-
mantbryllup.



Take-Away 
Hver fredag og lørdag! 

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

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

Læs også Minibladet på 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

HOTEL GLEJBJERG

Kloakmester  
Viuff 

Godkendt kvalitetssikring 
 

V/ Jens Viuff  
23 95 90 50 

www.viuff.se
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En perle blandt mange, midt i Glejbjerg
En cykeltur bragte mig forbi søen i sko-
ven på den »anden« side af banen. 
I min barndom var det »æ skovsø« i »æ 
Stuer Skow«.  En eventuelt lille skov i 
Glejbjerg, må jo så være Anlægget... 
Der blev brugt mange timer på leg og 
gå-på-opdagelse i skoven i 70erne. 
I de år var der nogle vintre med hård 
frost, og dermed masser af is på vandet. 
Her på søen blev der stået en del på 
skøjter - når først nogle af »de store« 
hvade fjernet siv med en sneskraber, så 

kunne vi andre også få lidt rutine på 
skøjterne. 
Nu er søen knap så tilgroet, og det er jo 
en perle midt i byen, og med de opsate 
borde og bænke med overdæning, er det 
jo et rigtig fint sted at nyde skoven, søen 
og freden – og en kop medbragt kaffe. 
Tak til ildsjælene for det store arbejde 
med at gøre området attraktivt! 
 
Foto og tekst: Minibladet.


