
GIVE
Dynamoen i vest
Give er en dynamisk erhvervsby med gode udviklingsmuligheder for både store og små virksomhe-
der. Infrastrukturen er i top med ny motorvejsstrækning mellem Vejle og Herning, gode togforbin-
delser og Billund Lufthavn lige om hjørnet. Give er nabo til nogle af Danmarks største arbejdsplad-
ser, hvor mange af de internationale medarbejdere bor i Give. Kunst, kultur og fritidsliv er rigt med 
to sportshaller, flere kunstforeninger og et livligt kulturhus. Med sine mange special- og detailbutik-
ker er Give en stærk og livlig handelsby med mange årlige events, der samler hele nærområdet.

Give er en aktiv handelsby med mange arrangementer i årets løb

FAKTA OM GIVE

AFSTANDE

Give: 4.516 indbyggere (2015)
Lokalområdet: 5.382 indbyggere

Skole: Firkløverskolen (0.-9. klasse)
firkloeverskolengive.skoleporten.dk

Dagtilbud:  
Søndermarkens Børnehus
www.sondermarken.vejle.dk
Børnegården Søndervang
www.bornegaarden.vejle.dk

Hjemmeside: giveinfo.dk
Facebook: 7323 Give
 
Indkøb m.m.:  Se handelsstands-
foreningen,  www.giveby.dk. 
Lægehus, friluftsbad m.m.

Virksomheder: Se giveinfo.dk 

Brande: 12 min
Billund: 16 min
Vejle: 25 min
Herning: 27 min

Motorvejstilkørsel: 2 min

Med toget
Vejle: 27 min
Herning: 28 min
København: 2 timer 49 min

3 OM GIVE

Gives flødebollefabrik "Ricos" 
laver mere end 250.000 flødebol-
ler om dagen.

Give er kendt som Skulpturby – 
Danmarks største åbne gallari, 
med mere end 60 skulpturer.

Butikken Merci blev i 2014 kåret 
til Jyllands bedste modebutik af 
„Alt for Damerne“.

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Håndboldholdet, HK Give Fremad, 
er en af byens stoltheder. Give GIF 
er byens største idrætsforening 
med aktiviteter for borgere fra 0 
-99 år. Give har i det hele taget et 
væld af fritidsmuligheder både 
indenfor kunst, musik og sport. 

Nyd en sommerdag i Give 
Friluftsbad, gå på opdagelse i 
skulpturerne eller nyd legeplad-
serne i Anlægget.

VIL DU VIDE MERE

Give Udviklingsråd 
Gerda Haastrup Jørgensen
Email: 
post@giveudviklingsraad.dk

Personligt handelsliv
Mød Lisbeth, indehaver af Bark Interiør i Give
„Vi giver virkelig en god service herude og en helt 
anden opmærksomhed. Det hører vi dagligt. Det er 
personligt at handle herude. I de her internettider 
og med mange storcentre, tror jeg folk begynder at 
søge lidt tilbage. Vi tager os tid til at snakke med 
kunderne, og det kan folk godt lide. Lidt ligesom når 
melet blev vejet af i gamle dage. Herude er vi ikke 
bare ekspedienter. Vi står her, fordi vi godt kan lide 
det. Vores varer og vores kunder“.

Lisbeth (th.) deler også ud af sine indretningstips på instagram

God by at være selvstændig i
Mød Benjamin, ejer af virksomheden Webtimisten
„Vi ville gerne bo i en lidt større by, hvor man ikke 
nødvendigvis kender alle“, fortæller Benjamin. „Vi 
ville være tæt på skoler, butikker og fritidsmulighe-
der. Give har foreninger indenfor alt, og der er altid 
nogen, der bakker op om nye ideer. Jeg er selvstæn-
dig, så jeg var spændt på, hvordan jeg ville blive taget 
imod. For at gøre opmærksom på min virksomhed, 
sponsorerede jeg bl.a. en hjemmeside til Give Open 
Air. Der er ikke andre i Give, der tilbyder det, jeg 
laver. Det er skønt at være den, som man går til“.

Benjamin er formand for badmintonklubben og træner for 
U9-U11


