
EGTVED
Samarbejde er kodeordet
Sjældent møder du mennesker, der er så stolte af deres by som i Egtved. Stolte af historien, handels-
livet og hinanden. Egtved skråner ned mod Vejle Ådal, et eventyrligt naturområde, der bl.a. rummer 
fortællingen om Egtvedpigen – byens varemærke. På den brede handelsgade, Aftensang, kan du i 
bedste amerikanerstil køre fra butik til butik - og parkere gratis lige udenfor. Egtved har en varm 
sjæl, og det er en by, hvor energi og skaberglæde råder.

Udsigten ind over Egtved

FAKTA OM EGTVED

AFSTANDE

3 OM EGTVED

Egtved: 2.294 indbyggere (2015) 
Egtved lokalområde: 3.559 indbyg-
gere (2015) 

Skole: Egtved Skole (0.-9. klasse)
egtvedskole.skoleporten.dk
Dagtilbud: Solsikken/Tusindfryd
www.solsikkentusindfryd.vejle.dk

Hjemmeside: www.egtvednet.dk
Facebook: Egtvednet

Indkøb m.m.: Se egtvedhandels-
forening.dk, frisør, lægehus m.m.

Virksomheder: egtvednet.dk/
virksomheder

Vejle: 19 min
Billund: 19 min 
Kolding: 21 min

Egtvedpigen er Danmarks bedst 
bevarede bronzealderfund, og et 
nyt besøgscenter er på vej i Egtved.

Den internationalt anerkendte 
kunstner og æresborger, Robert 
Jacobsen, har omdannet Tørskind 
Grusgrav til en monumental 
skulpturpark.

Hver onsdag i sommeren er Tør-
skind Grusgrav mødested for glade 
ejere af veteranbiler, og hvert år i 
august er grusgraven ramme for en 
jazzkoncert.

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Egtved har en ny hal på vej, og du 
finder et stort udvalg af forskellige 
aktiviteter på Egtveds hjemme-
side.

Hold børnefødselsdagen i Bypar-
ken, som har en fantastisk udsigt 
til landskabet, besøg Egtvedpi-
gens grav eller gå på opdagelse 
blandt de mange naturstier i 
området.

VIL DU VIDE MERE

Egtved Udviklingsråd
Inger Pabst
Email: formand@egtvedudvik-
lingsraad.dk
Telefon/Phone: +45 21 14 77 33

Foreningerne samarbejder
Mød Karen, indehaver af Egtved Lyd og Billede
„Når vi laver noget her i Egtved, så går vi altid 
sammen foreningerne imellem. Fx til Lyserød Uge i 
oktober. Da går handelsstandsforeningen sammen 
med Kræftens Bekæmpelse og forsamlingshuset. 
Vi plejer at have en inspirerende pigeaften, og en 
mandeaften med whiskysmagning. Vi har kunnet 
overrække 45.000 kr. til Kræftens Bekæmpelse. Vi 
når rigtig langt, når vi arbejder sammen“.

Der er gang i butikken

Mange lejligheder til at være sammen
Mød Heidi, opvokset i Egtved
„En af de begivenheder som virkelig samler byen er 
„Musik Ved Søen“ ude på Campingpladsen“, smiler 
Heidi. „Det ER så hyggeligt! Det er god musik, og så 
mødes vi lige, inden alle holder sommerferie. Vi ple-
jer at cykle derud med børnene. Hele campingplad-
sen er totalt booked op den uge. Det er imponerende, 
at vi har så mange forskellige aktiviteter her“.

En frisk cykeltur med ungerne


