
ANDKÆR
Friluftsliv og fællesspisning
Øst for Vejle finder du en lille landsby i pagt med naturen. Andkær er ikke en by med trimmet natur 
og planlagte stisystemer i skoven. Naturen er fri og vild – med god plads til løb, leg og mountainbike. 
Et vigtigt omdrejningspunkt er den månedlige fællesspisning på Andkær Skole, der er byens livsnerve 
med mange aktiviteter i årets løb. Og Andkær har taget navnet til sig. Børnehaven hedder Vildanden, 
og ved byporten byder fine ænder dig velkommen.  

Andkær har taget navnet til sig

FAKTA OM ANDKÆR

AFSTANDE

3 OM ANDKÆR

Andkær:  371 indbyggere (2015)
Andkær/Sellerup lokalområde:  
601 indbyggere (2015)
Opland: Sellerup
 
Skole: Fælleshåbsskolen, afd. 
Skovbyvej (0.-2. klasse)
faelleshaabsskolen.skoleporten.dk

Dagtilbud: Vildanden
www.vildanden.vejle.dk

Hjemmeside: www.andkaer.dk
Facebook: Andkær Nyt

Vejle: 10 min
Fredericia: 17 min
Kolding: 26 min
Billund: 36 min

Folk i Andkær mødes til fælles-
spisning hver måned. Og det har 
de gjort mere end 25 år.  
 
Den lokale billedkunstner, Pia 
Brix-Thomsen, holder populære 
tegne- og malekurser.

I området findes der mange 
selvstændige iværksættere.

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Ugentlige aktiviteter i Andkær Fri-
tidsforening tæller bl.a. urbhanize 
(hip-hop & street dans), yoga og 
gymnastik for børnehavebørn.  
Se mere på Andkærs hjemmeside

Nyd en gåtur i de enorme skove, 
eller forkæl dine gæster med den 
fantastiske udsigt over Vejle Fjord 
ved Andkær Vig.

VIL DU VIDE MERE

Andkær Fritidsforening
Jens Jørgen Erichsen
Email: erichsen@sellerupgaard.dk
Telefon/Phone: +45 23 30 85 08

Fra Strandvejen til vildmarken
Mød Helene, ejer af virksomheden Brandstorm
„Jeg levede det travle cityliv i en lækker penthouse 
lejlighed på Strandvejen i Kolding, da jeg mødte 
min mand. Vi flyttede sammen her i Andkær, hvor 
han boede. Når man arbejder meget, er det skønt 
at komme hjem og nyde naturen og roen. Mange 
i Andkær dyrker friluftslivet. Man spiller golf, går 
på jagt, cykler mountainbike, løber eller går ture i 
skoven med hunden og mange har også egen båd“, 
fortæller Helene.

Gåtur i skoven

Bare kom til fællesspisning
Mød Emily fra Andkær
„Da vi flyttede til byen, kendte vi ikke nogen. Vi tog 
med til fællesspisning, og så kom jeg med i Andkær 
Fritidsforening. Det er vores borgerforening, lokal-
råd, idrætsforening – det hele ! 
Og skolen er omdrejningspunket for Andkærs fri-
tidsliv. Udover fællesspisning er her yoga, volleyball, 
hiphop og mange andre aktiviteter“.

Fællesspisning på Andkær skole


