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Glejbjerg
Glejbjerg består af tre dele – landsbyerne Åstrup og Grene samt
stationsbyen Glejbjerg.
Åstrup sogn var oprindeligt et typisk landsogn med landbrug og
tilhørende servicevirksomheder placeret i Åstrup by, hvor også
kirken er placeret.
Andelsvirksomhederne (Brugsen, mejeri og foderstof) var alle 
placeret i Grene by.
Da banen i sin tid skulle anlægges valgte man placeringen mellem
de to byer – i Glejbjerg ved den netop anlagte plantage. Herefter
udviklede Glejbjerg sig som en typisk stationsby omkring en lang,
lige gadestrækning.

Åstrup ligger smukt i landskabet med den fine landsbykirke, og 
som noget ganske særpræget er der kun bygget på den ene side 
af vejen.
Grene er domineret af store anlæg, men med fin kontakt til land-
skabet mod syd.
Glejbjerg er præget af den meget lange Borgergade.
Byen er afgrænset mod vest af banen og Åstrup Plantage, og mod
øst har byen udviklet sit boligkvarter med skole, institution og hal.

Landskabet omkring Glejbjerg bærer præg af de mange vandløb, 
åer og engdrag. Derudover er der en del plantager/skove i området.

RUTEN:
✤ Start ved Fritidscenteret
✤ Gå ad højre fortov mod Borgergade
✤ Ved Borgergade – drej til højre mod nord
✤ Efter kirken følg grusvej forbi kirkegården – Kirkestien
✤ Drej til højre ad Fåborgvej når Kirkestien slutter
✤ Drej til højre og følg igen Borgergade mod syd
✤ Hvor vejen går mod Grene gå over på modsatte

fortov, og følg Borgergade mod nord igen
✤ Ruten slutter ved Fritidscenteret

Længde: 4,78 Km
Terræn: Fortov, asfaltvej 

og grusvej

En historisk vandretur gennem Glejbjerg

BORGERGADE
fra Åstrup til Grene

d
e
g
n
si
g
n
 5

1
2
2
0
8
5
2



Næste bygning er Sognekirken. Den smukke, gamle kirke er opført
i det 12. og 13. århundrede. Det er en romansk kvaderstensbygning,
hvor skibet er forlænget mod vest. Koret er restaureret i 1866. 
Tårnet er sengotisk og renoveret i 1792.
Kirken er tækket med bly. I korets nordlige og østlige vindue ses
nogle runer og en krigerskikkelse, der er ridset ind i stenene, som
vender på hovedet. 
Man mener, at det er kirkens første bygherre, der har ladet disse
indskrifter lave. Da han ikke magtede at fuldføre byggeriet, valgte
næste bygherre at sætte stenene på hovedet som en hån. Samtidigt
kunne han stadig udnytte de allerede tilhuggede sten, der angive-
ligt skulle have en magisk og beskyttende betydning for kirken.
Kirkens altertavle er fra 1610. Inskription og billeder blev påmalet i
starten af 1700-tallet og forestiller Getsamene Have, Den Hellige
Nadver og Opstandelsen.
Kirken er blevet restaureret i 1952 og 1990.

I 1916 åbnede jernbanen og i de efterfølgende år opstod Glejbjerg 
stationsby. 
Banen blev nedlagt for persontrafik i maj 1971. Den gamle stations-
bygning er stadig velbevaret og blev totalrenoveret i 2009.

Ved at følge Borgergade mod syd, kan man følge en del af “Planet-
stien” - se brochure med “Planetstien”.

Borgergade 11 blev bygget i 1839 og var en af sognets første skoler.
Da skoledriften ophørte, var der foderstofforretning indtil 1940.

Hvor vejen går mod Grene, går vi over på modsatte fortov.
Det første hus på hjørnet - Borgergade 18 er opført af DSB som
funktionærbolig for banens ansatte.

Borgergade 20 er det gamle El-værk og var i drift indtil første halv-
del af 1960’erne.

Borgergade er præget af arbejderboliger. Staten ydede lån, mod at
de bestemte tegningerne, som var meget ens.
Borgergade 62 er formodentlig det eneste hus, hvor der ikke er
ændret på denne arkitektur.

Borgergade 66 - “Byagergård” er det eneste landbrug på gaden.
Dets oprindelige navn var “Plantagegården”, men da skoven
forsvandt, blev navnet ændret.

Glejbjerg hotel blev bygget i 1917 og drevet som et afholdshotel 
ind til 1965, hvor der blev givet tilladelse til udskænkning af
alkoholiske drikke. I 2006 blev hotellet lukket, men på initiativ af 
lokale borgere, lykkedes det i 2007 af genåbne et totalrenoveret
hotel.

Fritidscentret. Klubhuset, der er første del af et egentligt fritids-
center, blev opført i 1970.
Der var imidlertid et meget stort ønske i sognet om en sportshal, 
og en husstandsindsamling i 1979 indbragte ca.halvdelen af den
startkapital, der muliggjorde opførelsen i 1982. 
Arbejdet med byggeriet blev hovedsaligt udført af lokale, frivillige
folk. Hallen er løbende til- og udbygget, og er i dag samlingspunkt
for både sportslige - og adskillige andre aktiviteter.
Visionen er, at Glejbjerg Fritidscenter skal være det naturlige samlings-
punkt for motionister, idrætsudøvere og fritidsaktiviteter i Åstrup Sogn.

Glejbjerg Anlæg. Efter genforeningen i 1920 opstod et ønske om at 
sætte mindesten for denne begivenhed. Et areal på 2½ tdr. land blev
ved hjælp af en indsamling i sognet købt af Åstrup Plantage. Her
blev indrettet en festplads, hvor stenene skulle stå. To rækker træer
blev i første omgang plantet langs vejen til stedet og planen var, at
der senere skulle plantes løvtræer. 

Borgergade er 2,2 km lang og består af to byafsnit: Kirkebyen Åstrup
og stationsbyen Glejbjerg. Gaden blev anlagt sidst i 1800-tallet.

Borgergade 92 er Glejbjerg Vandværk, der blev etableret i 1935 og
total ombygget i 1996. Der udvindes årligt 60.000 m3 vand til byens
borgere.

Borgergade 110 huser “Åstruplund” ældrecenter, som blev opført i
1972. Bag ældrecentret er der i 2008 lavet en sansehave til glæde
for centrets beboere og byens borgere.

Borgergade 116 fungerede frem til 1910 som skole. 
Huset er opført af nedbrydningsmateriale fra en tidligere skole 
beliggende i Skovbølling.

Fortsæt forbi kirkegården ad den lille kirkesti og ned over Åstrup
bæk. Her er borde, bænke og bålplads, så man kan stege en pølse,
nyde en kop kaffe til freden og roen. Stien er renoveret af lokale
borgere i 2001 og forbinder på smuk vis Fåborgvej og Borgergade.

Tilbage på Borgergade drejes til højre og første bygning er Borger-
gade 125 - Krogården, som havde spiritusbevilling indtil 1911.
Krodriften blev indstillet i 1917 og fungerede også som postcentral og
købmandsforretning.

Borgergade 122 er Åstrup Præstegård. Bygningerne er opført i 1911
og ejes i dag af Åstrup og V. Starup sogn, der også har fælles præst.

Borgergade 105 huser i dag en elforretning. Bygningen er opført i
1910 som skolebygning som afløsning for skolen i Borgergade 116. I
1940 blev der etableret gymnastiksal. Før da foregik gymnastik i for-
samlingshuset i Grene.

Borgergade 81, hvor der nu er etableret flere lejligheder var tid-
ligere kartoffelcentral med navnet Deveka.

Andelskassen med den specielle arkitektur, ligger på en
grund, som tidligere var ejet af Glejbjerg Brugsforening. 
Bygningen er opført i 1969 og total ombygget i 1999. 
Andelskassen lukkede i 2009 og filialen flyttede til nabobyen.


