
Masser af legekammerater i byen 

FAKTA OM GADBJERG

AFSTANDE

3 OM GADBJERG

Gadbjerg: 735 indbyggere (2015) 
Gadbjerg lokalområde: 1338 
indbyggere (2015)
Opland: Tofthøj

Skole: Bredsten-Gadbjerg skole, 
afdeling Gadbjerg (0.-6. klasse)
bredsten-gadbjergskole.skolepor-
ten.dk
Dagtilbud: Troldebo – Labyrinten 
www.labyrinten.vejle.dk

Hjemmeside: www.gadbjerg.dk
Facebook: Gadbjerg

Indkøb m.m.: Din Købmand, 
pizzaria, hotel, lægehus

Virksomheder:  gadbjerg.dk/391

Vejle: 18 min
Billund: 19 min
Brande: 21 min
Herning: 36 min

Gadbjerg var i 2010 Årets Landsby 
i Vejle Kommune.

Her er gode priser på byggegrunde.

Gadbjerg lever op til det lokale 
slagord „Hatten lidt på skrå – 
Gadbjerg går aldrig i stå“.

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Du kan bl.a. spille fodbold ved 
FC GOG eller dyrke crossfitness 
i Gadbjerg Idrætsforening. Læs 
mere om fritidsmulighederne på 
Gadbjergs hjemmeside.

Gadbjerg ligger midt mellem 
Legoland, Givskud Zoo og Jelling-
monumenterne, så der er nok at 
vælge mellem. Eller tag picnic- 
kurven med til Refstrup skov, 
hvor der er en skovlegeplads.

VIL DU VIDE MERE

Gadbjerg Lokalråd
Brian Møller 
Email: bmoeller76@yahoo.dk

Visionær er et godt ord
Mød Steffen, opvokset i Gadbjerg
„Vi kan godt lide at få nye virksomheder til byen. 
Vi har et godt erhvervsliv, der engagerer sig i byen. 
Gadbjerg er en meget positiv og handlekraftig by. I 
2012 indviede vi friplejehjemmet Meta Marie. Der 
er allerede lang venteliste. Jeg bliver stolt af at bo i 
en by, der skaber arbejdspladser“. 

Steffen foran en af byens arbejdspladser, plejehjemmet  Meta 
Marie

Som en forstad til Vejle
Mød tilflytterne Mette og Anders
Mette smiler, „Vi diskuterede, om det var for langt 
ude på landet. Ville vi mon blive nabo til folk med 
traktor? Men det kunne ligeså vel være en forstad til 
Vejle. Billund er tæt ved, og vi rejser ofte. Det er en 
meget social og børnevenlig by. Vi sidder tit samlet 
ude på kantstenen, mens børnene leger. Det er vildt 
hyggeligt“. 

Aftenhygge på villavejen

GADBJERG
Gadbjerg gror
Hal, skole og børnehave. Et velfungerende trekløver ved skovkanten midt i Gadbjerg. Om hjørnet 
møder du sagnomspundne Hotel Margrethe, overfor byens købmand og pizzeriaet. Gadbjerg er en 
foretagsom by, hvor man godt kan lide at gøre tingene ordentligt – og gerne med en skæv vinkel. 
Der arrangeres bl.a. en populær erhvervsmesse og på plejehjemmet kan folk i byen gå til fitness. 
Samarbejdet mellem byen og det private erhvervsliv går op i en højere enhed, og derfor skyder nye 
juletræsplantager i disse år frem. Gadbjerg er en by, der vil gro. 


