Velkommen til Brejning

Fakta og nyttig viden til nye borgere i byen.

Indkøbsmuligheder

Bibliotek

I Brejning findes også daginstitu-

Der er gode indkøbsmulighed-

Ågade 6, 7080 Børkop

havnen er et oplagt udflugtssted

tiationerne:

er i Brejning, og tager man til

Der er selvbetjening kl. 8 - 22.

for familien til gåture, jogging

● Brejning Fritidscenter
● Det Gamle Hus

Børkop, er mulighederne end-

Adgang, sker ved hjælp af

nu større. Der er bl.a en lille

sygesikringsbevis og en tildelt

”gågade”.

kode.

Hele området omkring lystbåde-

eller til afslapning, og der findes

Kort om Brejning

Da Anstalten var på sit højeste,

bl.a restaurant, cafe og naturlege-

Brejning har siden 1899 været

var der cirka 1.800 beboere og

plads samt sansesti.

præget af De Kellerske Anstalt-

ca. 1200 ansatte. I dag er der

er og de smukke bygninger, der

godt 2800 indbyggere i byen.

Offentlig transport

lige foreninger og aktiviteter.

var en selvforsynende anstalt

Besøg museet Kellers Minde,

Du kan både komme til Brejning

Der er noget for enhver smag:

for åndssvage.

H.O.Wildenskovsvej 10,

med tog og bus. Brejning station

Feks.

Brejning.

ligger på Stationsvej 70. På sin tur

● Musikskole
● Idrætsforeninger

I 1990erne blev flere af bygnin-

Rigt foreningsliv
I Brejning finder du mange forskel-

mellem Vejle og Fredericia stop-

gerne brugt til flygtninge, men i

Strand og lystbådehavn

per Bus nr. 204 også i Brejning.

– Fodbold, håndbold, gymna-

dag er mandshjemmet blevet til

Brejning Strand er beliggende

Børkop station ligger på Jern-

stik, tennis, volleyball, løbeklub

ejerlejligheder, kvindehjemmet

på sydsiden af Vejle Fjord. Den

banegade 4.

til efterskole og hovedbygnin-

fredelige, lidt stenede strand er

gen til det 5-stjernede spa og

børnevenlig. Brejning Lystbåde-

Institutioner

wellness hotel Comwell Kellers

havn gennemgik i 2005/06 en

Der er både skoler i Gauerslund

Park.

betydelig udvidelse, således at

og Børkop.

der nu er 200 pladser i havnen.

● Fælleshåbsskolen
● Englystskolen

● Kunstforeninger
● Spejdere - både Søspejdere og
KFUM/KFUK

● Sejlsport
● Rideklub
● Golfklub

Fakta om brejning:

2.899 indbyggere (2013)
14 kilometer til Vejle
14 kilometer til Fredericia

Svømmehal i Børkop
svømmehallen ligger ved Eng
lyst
skolen og har 25-meters
bassin, vipper, børnebassin, og

Kirker

småbørnsbassin samt sauna.

I vores sogn er der 2 kirker.

Se åbningstider på

Gauerslund Kirke er bygget om-

www. oplev.vejle.dk

kring år 1100.
Brejning Kirke er indviet i 1967

Genbrugsplads

som sognekirke og institutions

Overmøllevej 121, 7080 Børkop

kirke - filialkirke til Gauerslund

Åbent 10-18 alle dage.

Kirke. Der er jævnligt arrangementer som babysamlesang,

Landbetjent

fredagsfamilien, fordrag og kon-

Politiassistent Kent Nielsen.

certer.

Tlf. 7258 3559

BREJNING
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Info om lokalrådet
Brejning Lokalråd har til formål at virke for områdets
særlige interesse, samt skabe det bredest mulige
samarbejde og fælles(ejer)skab omkring løsninger af
lokale opgaver. Vi er i dialog med de offentlige
myndigheder og andre relevante institutioner.

10

Vi behandler bla. forslag fra borgere, virksomheder,
institutioner og foreninger.
Vi tager meget gerne imod ideer til, hvad der kan
forbedre lokalområdet i Brejning.
Læs mere på www.brejninglokalråd.dk
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skal du...
Hvad du ønskerkalrå
d
Børkop og Brejning Lo
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ng i din by

Vi arbejder med udvikli
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Velkommen til Brejning

side på facebook,
“Synes godt om” vores
& visioner og vær´
fortæl os om dine ønsker
g på området.
med til at sætte dit præ

Byen med de smukke omgivelser for krop & sjæl

12
BØRKOP &
BREJNING

Attraktioner:
1. Lystbådehavnen

5. Kellers Minde

2. Holtser Hage udkigspunkt 6. Naturlegeplads

9. Sansestien

Hvad kan vi gøre for dig...?
MVH Brejning Lokalråd

Hent Ap
p
Sansest
ien

Lokalråd

10. Pandekage huset

7. Trindvold

11. Golfbane

4. Fællesplads Brejning

8. Comwell Kellers Park

12. Gauerslundhallen
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3. Skovtrappen

Miniguide til området

Ønsker du at støtte Brejning Lokalråds arrangementer og projekter,
kan du indbetale det beløb, du ønsker på:
Reg. 6855 Konto nr. 159922

BREJNING

