
Velkommen til 
GGLLEEJJBBJJEERRGG  

i Åstrup Sogn 
Åstrup Skole’s SFO 



 
Velkommen til Glejbjerg 

 
 

 
 

Velkomst ved Egon Fræhr, borgmester i Vejen Kommune 
 

Vejen Kommune byder jer velkommen til Glejbjerg. Som tilflytter 
har man mange gøremål og det kan virke uoverskueligt i en tid 
med flytterod og -papirer også at skulle engagere sig i 
lokalsamfundet. Ikke desto mindre er det vigtigt, at I tager jer tid 
til at sætte jer ind i ”kulturen” i jeres nye hjemby. 
 

En landsby som Glejbjerg er præget af fællesskab og sammenhold, der giver 
jer masser af muligheder for at falde rigtigt godt til. Glejbjerg er et godt billede 
på mangfoldigheden i Vejen Kommune med sit rige naturliv, alsidige fritids- og 
kulturtilbud samt nogle velfungerende institutioner for både unge og ældre. 
 
Tillykke med jeres nye hjem – jeg håber, I må befinde jer godt i Glejbjerg og i 
Vejen Kommune. Har I spørgsmål, er I altid velkomne til Rådhuset eller på et 
af områdekontorerne, ligesom kommunens hjemmeside www.vejenkom.dk er 
til jeres rådighed. 
 

 
 
 
Egon Fræhr 
Borgmester, Vejen Kommune 

 
 
Velkomst ved Vagn Sørensen, formand for Glejbjerg Lokalråd 
 

På vegne af Glejbjerg Lokalråd vil jeg gerne byde jer rigtig 
hjerteligt velkommen. Velkommen til et område i positiv udvikling 
– et område, der er kendetegnet ved et stærkt lokalt sammenhold, 
kreative idéer og traditionsbundne arrangementer. 

 
Vi håber, I vil finde jer godt til rette i Glejbjerg. For at hjælpe jer på vej, har vi 
lavet denne folder, der giver jer mulighed for at kontakte Glejbjerg Lokalråd 
med henblik på en introduktion af lokalområdet. Vi håber, at I vil tage imod 
tilbuddet og lære mere om lokalområdet. 
 
Endnu engang – velkommen. 
 

 
 
 
Vagn Sørensen 
Formand, Glejbjerg Lokalråd 



 
Velkommen til Glejbjerg 

 
 

 
 

Lær mere om Glejbjerg og Åstrup Sogn 
 
Glejbjerg Lokalråd vil meget gerne afholde en 
informationsdag, hvor vi bl.a. vil fortælle om 
følgende: 
  
• Sognets historie og geografi 

• Naturen i og omkring Glejbjerg 

• Skole- og børnepasningsfaciliteter 

• ”Årets gang i Glejbjerg” – en gennem-
gang af årets vigtigste begivenheder 

• Glejbjerg Lokalråds arbejde og hjem-
mesiden www.glejbjerg.dk 

 
Desuden tager vi gerne udgangs-
punkt i jeres specifikke ønsker og 
kigger nærmere på: 
 

• Fritidsaktiviteter – evt. tilmelding 
til forening/-er  

• Offentlige transportmuligheder 
til/fra skole eller arbejde  

• Andet 

 
Sidst - men ikke mindst - er vi vært ved en rundtur i området med oplysning 
om de vigtigste naturområder, offentlige bygninger, foreninger, o.a. 
 
Det eneste, I skal gøre, er at kontakte et af medlemmerne fra Glejbjerg Lokal-
råds PR-gruppe for at aftale en dato for informationsdagen. 

Skolernes Motionsløb 

Byfest-optog 

Skt. Hans 



 

Kontakt til Glejbjerg Lokalråd 
 
Når I er kommet på plads i jeres nye ejendom og ønsker at vide mere om det 
område, I er flyttet til, er I meget velkomne til at kontakte en af nedenstående 
personer for at aftale nærmere omkring en informationsdag. 
 
Vi håber meget på, at I vil gøre brug af tilbuddet og glæder os til at høre fra 
jer. 

 
Glejbjerg Lokalråds PR-gruppe  

 

 

 
Henrik Winther 
Nr. Åstrupvej 5 
tlf. 7519 8903 / mobil 2542 8228 
 

 

 
Heine Fricke 
Åbrinken 10 
tlf. 7519 8316 

 
Ina Tofterup Andersen 
Ryttervænget 67 
tlf. 7519 8611 / mobil 6086 6389 

 
Se mere på 

wwwwww..gglleejjbbjjeerrgg..ddkk  


