BREJNING

FAKTA OM BREJNING

Fjorden i baghaven

Myten siger, at da læge Christian Keller en dag sejlede på Vejle Fjord og kiggede op imod Brejning,
kaldte han det „det skønneste sted i Danmark“. Brejning er vokset op omkring de Kellerske Anstalter,
og de smukke bygninger vidner om et særpræget stykke Danmarkshistorie. Harmonisk arkitektur i
samspil med naturen har siden da været kodeordet for områdets nybyggeri. Og nærheden til fjorden
dyrkes af mange med mulighed for bl.a. jollesejlads, kajakroning, windsurfing og endda søspejdere.

Brejning: 2.855 indbyggere (2015)
Brejning lokalområde: 2.943
indbyggere (2015)
Skole: Fælleshåbsskolen
afd. Andkær (0.-2. klasse)
afd. Gauerslund (3.-9. klasse)
faelleshaabsskolen.skoleporten.dk
Dagtilbud:
Oasen, www.oasen.vejle.dk
Blæksprutten
www.brejningfc.vejle.dk
Hjemmeside: se-brejning.dk
Facebook:Brejning , 7080 Børkop
Indkøb m.m.: Fakta, Spar, bager,
pizzarier, genbrugsbutik og
tandlæge
Virksomheder: www.7080.nu

AFSTANDE
Vejle: 13 min
Fredericia: 17 min
Kolding: 29 min
Billund: 38 min

Brejning lystbådehavn med Hotel Kellers Park i baggrunden. Foto: Comwell Kellers Park

Kapsejlads giver et adrenalinkick

Mød Kari, sejler i Brejning
„En dag meddelte min mand, at „når vi er så tæt på
vandet, skal vi også bruge det, så nu har jeg meldt os
til sejlerskole“, fortæller Kari“. Vi tog navigationskursus om vinteren og derefter duelighedsbevis. Sæsonen efter var jeg med som gast ved en kapsejlads. Så
måtte jeg bare have mit eget skib. Det er altid spændende at komme ud på vandet. Vi har jo ingen motor, så vi må indrette os efter vejr og vind. Det kan
jeg rigtig godt lide, specielt i en travl hverdag, hvor
det meste som regel er planlagt ned til minuttet“.

Åbent miljø

Mød Per fra Brejning Lokalråd
„Brejning tiltrækker mange tilflyttere, og vi er selv
blevet mødt af et meget åbent miljø. Det er naturligt at tage imod hinanden og falde i snak, byen har
en god størrelse og her er et rigt foreningsliv. Som
børnefamilie er fælleslegepladsen helt genial og et
godt sted at mødes i weekenden. Mange forelsker sig
i strandene, skovene og de smukke, historiske bygninger. Men her er også en rigtig fin infrastruktur
med togforbindelse direkte til storbyerne“.

Med toget
Vejle: 8 min
Aarhus: 1 time og 20 min
København: 2 timer og 11 min

3 OM BREJNING
Alle mennesker er ikke ens! Det ved
de udmærket i Brejning, der stadig
er en institutionsby.
Ved De Kellerske Anstalter kan du
via de opstillede QR-koder blive
klogere på Brejnings historie.
Tid til selvforkælelse? Hop i jacuzzien på Comwell Hotel Kellers Park
og nyd udsigten til Vejle Fjord.

FRITID
Drømmer du om en maritim fritid,
så besøg Brejning Lystbådehavn.
www.brejninghavn.dk/klubben
I Gauerslundhallen er der bl.a.
håndbold, Cross Fit og pilates. Find
dine muligheder på 7080.nu

NÅR DU FÅR GÆSTER
Der er også tid til at roen sænker sig. Privatfoto

VIL DU VIDE MERE
Brejning Lokalråd
Per Henriksen
Email: brejninglokalraad@gmail.com
Telefon/Phone: + 45 22 33 73 89

En tur på legepladsen er altid populær.

Slap af i naturen og sug den
skønne udsigt til fjorden til jer
ved Lystbådehavnen og Brejning
strand.

