
BREDSTEN
Mange muligheder i midten
Dagplejerne går tur i Balle-Bredsten bypark, og de ældre på plejecenteret ser smilende til, mens de 
små tumler udenfor. En mor vinker til børnene henne fra parkeringspladsen ved Brugsen, før hun 
går ind og handler. Midt i Bredsten, midt i verden. Ved kassen tjekker hun sidste nyt fra Bredsten på 
infoskærmen og om træningstiden i hallen er ændret i aften. Dagplejerne fortsætter deres tur hen 
forbi friskolen og efterskolen og nyder dagen i det hyggelige bysamfund.

Bredsten er et hyggeligt og velfungerende bysamfund midt i Vejle Kommune
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AFSTANDE
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Balle-Bredsten lokalområde:  
2.243 indbyggere (2015)

Skoler
Bredsten-Gadbjerg skole
www.bredsten-gadbjergskole.
skoleporten.dk
Balle friskole
www.balle-friskole.dk
 
Dagtilbud:
Solstrålen (Balle)
www.solstraalen-balle.dk
Troldebo (Bredsten)
www.troldebo.vejle.dk
Gårdhaven (Kærbølling)
www.gaardhaven.com

Hjemmeside: www.7182.dk
Facebook: 7182.dk

Indkøb m.m.: Dagli' Brugsen, 
blomsterhandler, pizzeria, grill, 
dyrelæge og lægehus
 

Vejle: 10 min
Billund: 20 min
Kolding: 27 min
Brande: 29 min

Her kommer julemanden kørende 
på sin brandbil. Bredsten har 
nemlig en brandstation.
 
Hos Bredsten Antik finder du et 
spændende udvalg af antikvite-
ter og kuriosa.

Bredsten har traditionelt været 
centrum for håndværk og handel, 
du finder bl.a. Danmarks eneste 
tekstilfarveri. 

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Badminton, volleyball og gym-
nastik er nogle af mulighederne 
i Bredsten IF. Se mere på byens 
hjemmeside

Nyd en lækker brunch på Hotel 
Bredehus, udfordr hinanden på 
fodboldgolfbanen eller besøg 
alle de spændende seværdighe-
der i Vejle Ådal.

VIL DU VIDE MERE

Bredsten i Udvikling
Anders Pedersen 
Email: biu7182@gmail.com
Telefon/Phone: +45 75 88 10 24

Al udvikling foregår i leg
Folmer fra Bredsten Trampolincenter fortæller
Folmer er en ildsjæl uden lige med mange jern i ilden. 
„Trampolin er morskab og motion, og det styrker 
store som små, både psykisk og fysisk. Jeg rejser hele 
verden rundt, fx med workshops omkring brug af 
trampolin som træning for skatere og snowboardere. 
Her i Bredsten har vi bygget skateboardramper til 
de unge. To gange årligt har vi Aktiv Fredag, hvor vi 
fylder hallen med hoppepuder, trampoliner og andre 
aktiviteter. Det synes jeg er fantastisk at være med 
til“, fortæller Folmer ivrigt.  

Aktiv Fredag i Bredsten Hallen

Nærhed for børnene
Mød Hanne, lærer på Bredsten skole
„Bredsten skole er i top, når det gælder børnenes 
trivsel. Som lærer er det virkelig fantastisk at være 
med til at præge børn og unge, se dem gro og udvikle 
sig. Mine egne børn går på Balle friskole, som jeg selv 
gjorde. Begge skoler går til 9. klasse, og det er egent-
lig fascinerende at vores lille samfund har hele tre 
skoler. Jeg synes skolerne er en vigtig del af lokalsam-
fundet. De er samlingspunkter og skaber et dejligt liv 
i hverdagen“.

Hanne er opvokset i Bredsten og er en af byens aktive frivillige


