GREJS

FAKTA OM GREJS

Masser af energi og engagement

„Fantasi og følelse hører ligesåvel til et ordentligt menneske som forstand“, mente Grundtvig. Og
den helhed er måske indbegrebet af Grejs. Det er en åben, selvstændig og viljestærk by med en
betagende udsigt til Grejsdalen, som gør det svært ikke at blive en smule poetisk. Helhed oplever du
fx på Grejs Friskole, der er en af byens stoltheder. Friskolen vægter en levende og personlig undervisning, hvor fortælling, samtale og musik er vigtige elementer. Grejs er meget velholdt, har mange nye
byggegrunde og som tilflytter bliver du let en del af byens liv.

Grejs: 1.052 indbyggere (2015)
Lokalområdet: 1.330 indbyggere
(2015)
Skole: Grejs Friskole (0.-9. klasse)
grejsfriskole.skoleporten.dk
Dagtilbud: Paddehatten
www.paddehatten.vejle.dk
Hjemmeside: www.grejs.dk
Facebook: Grejs
Indkøb m.m.: Pizzeria, lægehus og
rideskole

AFSTANDE
Vejle: 9 min
Horsens: 21 min
Brande: 25 min
Kolding: 27 min
Billund: 31 min
Afstand til motorvej: 2 min

3 OM GREJS

På Grejs friskole bobler det med energi

Emmer af overskud

Mød Annika og Kristoffer fra Grejs
Parret er begge ingeniører og bygger eget hus i
Grejs. „Vi var ikke så gode til at begrænse os, da vi
satte stregerne“, griner Kristoffer. „Så man må bare
starte et sted og klø på“. Annika er opvokset i byen,
og holder meget af friskolen: „Den er lille og har
enormt dedikerede lærere, hvoraf nogle har været
der, siden skolen startede. Et andet aktiv for byen
er motorvejen. Der er kun 2 min. dertil. Vi har én
bil, så Kristoffer må tage bybussen ind på Siemens“,
smiler Annika.

Alle har ejerskab

Mød Tove fra Grejs
„Det store tilløbsstykke er Grejs Byfest“, fortæller
Tove. „Grundlovsdag ligger altid under byfesten.
I Grejs er det en festdag med kendte talere som fx
statsministeren. Til byfesten mærker man, hvordan
alle byder ind med hjælp og gode ideer. Gymnastikopvisning, børneoptræden, boder o.l. På den måde
er vi alle en del af byfesten. Jeg har altid godt kunnet
lide at spille musik, så jeg spiller til fællessangen. Det
er en meget umiddelbar og uforpligtende måde at
være sammen på, som jeg holder meget af“.

Grejs har en musisk åre. Til
byfesten synges „Grejsvalsen“,
og Vejle Musikskole har undervisning på friskolen.
Grejs har en formidabel kælkebakke, hvor børnene kan findes,
så snart sneen falder.
Grejs Klipperne er en unik
frådstensformation fra istiden. Et
sagn fortæller, at syv lygtemænd
om natten lyser over en krigsskat,
der er skjult i klippehulen.

FRITID
Grejs har spejder, rideklub og en
ny hal på vej til byens holdsport. I
Grejs finder du også jagtforening,
ungdomsklub og motionsklubben
„Tøsetripperne“.

NÅR DU FÅR GÆSTER

Annika og Kristoffer foran deres nye hjem

VIL DU VIDE MERE
Grejs Lokalråd
Arne Poulstrup
Email: poulstrup@dadlnet.dk
Telefon/Phone: +45 75 85 30 28

Musikken giver glæde og smil

Sæt kursen mod Grejs Klipper –
og hvis børnene tør, kan de kravle
ind i hulens mørke. Grejs har
også bevaret gadekæret, der er
et hyggeligt samlingssted på en
solskinsdag.

