GRØNBJERG OG LANGELUND
Tid til hinanden
Kender du „Alle vi børn i Bulderby“? Drømmer du om, at give dine børn en opvækst som Astrid
Lindgrens elskede fortælling, så er området omkring Grønbjerg og Langelund et godt bud. Grønbjerg
er en lille landsby med nye og moderne faciliteter på skolen – en lille af slagsen, hvor børnene ikke
bliver glemt i mængden. Her får du åbne vidder og masser af plads. Selvom der kan være langt mellem husene passer man på hinanden. Alle skal være med, og derfor er mange arrangementer i området gratis.

FAKTA OM GRØNBJERG
OG LANGELUND
Grønbjerg-Langelund lokalområde: 838 indbyggere (2015)
Skole: Firkløverskolen, afdeling
Elkjær (0.-6. klasse)
firkloeverskolengive.skoleporten.dk
Dagtilbud: Karla Grøn
www.karlagron.vejle.dk
Hjemmeside: glinfo.dk
Facebook: Lokalrådet - Grønbjerg/
Langelund

AFSTANDE
Billund: 14 min
Grindsted: 15 min
Brande: 19 min
Vejle: 30 min
Herning: 34 min

3 OM GRØNBJERG
OG LANGELUND
Løb, leg, mærk, smag og duft. Naturen er lige udenfor døren

Det bedste og det værste

Mød Mai og Charlotte , 5. og 6. kl. på Elkjærskolen
„Hvis man bliver sure på hinanden, så er det lidt
irriterende, at vi ikke er så mange piger i klassen“,
fortæller Mai. „Det gode er, at vi kender hinanden
rigtig godt. Jeg ville heller ikke være vild med, at vi
var alt for mange piger“.
„Onsdagsklubben er min favorit“, smiler Charlotte.
„Til onsdagsklubben må man lave, lige hvad man
vil. Nogle gange har vi airtrack udenfor. Der er også
et hyggerum med sækkepuder, og vi kan købe slik i
cafeen. Det er så hyggeligt“.

Her er højt til himlen

Mød Margit fra Grønbjerg
„Vi sørger for at have det rart sammen og komme
hinanden ved“, siger Margit. Selv arrangerer hun
gå-ture i naturen. For den er jo LIGE udenfor døren.
„Det er så skønt at komme ud i godt selskab. Jeg tager
billeder og lægger dem på byens facebookgruppe,
når vi kommer hjem. Facebook er også et mødested,
der bliver flittigt brugt. Nogen tror måske, vi er
sammenspiste sådan et lille sted. Overhovedet ikke.
Vi blander os med hinanden i en stor pærevælling“,
smiler Margit.

Sommerfesten er en weekend
fyldt med aktiviteter som bagagerumsmarked, kagekonkurrence og den ærefulde rundboldturnering, hvor der heppes så selv
Ulrik Wilbek ville være stolt.
I kvindegruppen „husmoderforeningen“ mødes områdets
kvinder – UDEN børn og mænd
– to gange om måneden.
Elkjærskolen i Grønbjerg er den
nyeste skole i Vejle Kommune.

FRITID
Elkjærhallen rummer aktiviteter
som modelflyvning, håndbold,
fællesspisning, internetcafe og
meget mere. Se hjemmesiden.

NÅR DU FÅR GÆSTER
„Omme Å“ bugter sig i udkanten
af byen, hvor I kan sidde i madpakkehuset og nyde en picnic
med udsigt. Eller tag på vandring
i det fredede naturområde
„Rækkebjerge“.
„Onsdagsklubben“ er en aftenklub for unge fra 5.
klasse. Det er et gratis tilbud med frivillige voksne.

VIL DU VIDE MERE
Grønbjerg-Langelund Lokalråd
Betina Boye Jensen
Email: gl.lokalraad@gmail.com
Telefon/Phone: +45 21 48 32 42

Margit på tur med stitrampegruppen

