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FAKTA OM GIVSKUD

En fredelig oase

Givskud er kendt som byen med løverne. Det er en fredelig oase, hvor børnene selv kan gå til skolen
– hvor undervisningen af og til flyttes ind i Zoo. Givskud er også en entusiastisk fodboldby – nyeste
tiltag er kunstgræsbanen. Sportsfolk fra nær og fjern kommer for at bruge byens faciliteter, der også
rummer vandrehjem, købmand, rulleskøjtebane og skydebaneanlæg. Om det er Givskud Zoo’s høje
serviceniveau, der smitter af på byen eller omvendt, vides ikke. Men én ting er helt sikkert – i Givskud behøver du ikke spørge om hjælp. Det er en selvfølge, at man har tid til hinanden.

Givskud: 618 indbyggere (2015)
Givskud lokalområde: 1.243
indbyggere (2015)
Opland: Riis
Skole: Firkløverskolen, afdeling
Givskud (0.-6. klasse)
firkloeverskolengive.skoleporten.dk
Dagtilbud: Stjerneskuddet
www.stjerneskuddet.vejle.dk
Hjemmeside: www.givskud.dk
Facebook: Givskud
Indkøb m.m.: Min Købmand,
tankstation og frisør

AFSTANDE
Brande: 15 min
Vejle: 20 min
Billund: 21 min
Herning: 30 min
Nærmeste motorvejs tilkørsel:
3 min (Midtjyske Motorvej)

3 OM GIVSKUD
Som tilflytter får du sæsonkort til
Givskud Zoo - Zootopia.

Løbeklubben på tur

Fritidsjob med aktion

Maven fuld af Engmark is

Rune er 22 år og sæsonmedarbejder i Zoo. „Det er
fedt, når det vælter ind med gæster, og vi skal sørge
for at alle får en god oplevelse. Jeg har arbejdet her i
seks sæsoner, og jeg er blevet meget mere selvstændig og åben. Det er en speciel følelse at have dyrene
så tæt på. At få lov til at fodre løver og næsehorn.
Da jeg var lille, var løveparken som min egen legeplads, og når vi fik fri fra skole, gjaldt det om at
komme først om til trampolinerne“.

José og Liliana er fra Portugal og har købt hus i
Givskud, hvorfra José pendler til Siemens i Vejle.
„Vi havde slet ikke regnet med at blive taget imod
på denne måde“, fortæller José. „Vores nabo
Lise-Lotte har taget os med på udflugt i lokalområdet. Og på Engmarksgården laver de altså virkelig
god is. Hvis der var en Lise-Lotte i alle byer, ville
det være perfekt“.

Mød Rune, opvokset i Givskud

Mød Liliana, José, Gabriel og Lise-Lotte

300.000 gæster besøger hvert år
Givskud Zoo, som er Vejle Kommunes største turistattraktion
Givskud er en grøn landsby med
mange naturstier i området, og
bare 1 km til Hærvejen.

FRITID
Du kan bl.a. spille fodbold ved FC
GOG eller træne sigteøjet i Givskud
Jagtforening. Idrætsforeningen
Givskud G.U.F. har fredagsklub for
byens unge, gymnastik m.m.
Læs mere om fritidsmulighederne
på Givskuds hjemmeside.

NÅR DU FÅR GÆSTER

Rune i næsehornsstalden

VIL DU VIDE MERE
Givskud Lokalråd
Bjarne Østerlund
Email: lenaogbjarne.oesterlund@
yahoo.com
Telefon/Phone: +45 20 92 61 25

Besøg på Engmarksgården

Smut en tur forbi Engmarksgården, som laver områdets allerbedste is. Smag fx pebermynteis
med kornblomst og morgenfrue.
Eller tag en søndagstur med
hunden i Givskud Zoo.

