
HOVEDKÆR-OMRÅDET
Lyst til leg 
Vi er på landet nord for Jelling. Her kommer julemanden kørende i hestevogn, spejderne hedder 
Runefolket, og legepladserne er dagligdagens hyggelige mødested. Hovedkær er et bynært landom-
råde med mange små bebyggelser – hver med en aktiv beboerforening. To livlige kraftcentre præger 
fritiden. På Brandbjerg Højskole kan du opleve spændende foredrag, koncerter og den meget efter-
tragtede gourmetaften, mens genoptræningscentereret Thommysminde er garant for sveddryppende 
træning og rammen for områdets fællesspisning. 

Sving dig i grenene, løb i skoven eller leg på legepladserne

FAKTA OM HOVEDKÆR

AFSTANDE

3 OM HOVEDKÆR

Hovedkær lokalområde: 1.895 
indbyggere (2015) 
Landsbyer: Bjerlev, Hygum, 
Hvejsel, Ildved, Kollerup, Sandvad, 
Vindelev og Ådal

Skole: Kollerup Skole (0.-6. klasse)  
kollerupskole.skoleporten.dk 
 
Dagtilbud: Kollerup Børnehave 
www.kollerup-sandvad.vejle.dk

Hjemmeside: www.hovedkær.dk
Facebook: Hovedkær Lokalråd og 
bl.a. Sandvad Beboerforening,  
Hygum og Omegns Beboerfor-
ening.

Vejle: 14 min 
Horsens: 24 min
Brande: 24 min
Billund: 29 min

Fastelavnsfesten er en fast tradi-
tion, hvor hele Hovedkær-områ-
det deltager.
 
Voltigeklubben Thommysminde 
har mange Danmarksmestre i sin 
fold. Voltigering er akrobatik på 
hesteryg, og i Hvejsel finder du 
nogle af verdens bedste træ-
nere og heste, med flere EM og 
VM-medaljer i bagagen. 
 
Har du en god cykel er skoven ved 
Kollerup meget populær til en 
frisk tur i det fri.

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

For børnene er der bl.a. kor og 
gymnastik på Kollerup Skole og 
voltigering på Thommysminde, 
hvor de voksne også kan få rørt 
kroppen godt og grundigt. 

Nyd naturen og roen på landet. 
Besøg en af de mange legeplad-
ser og nyd den gode udsigt over 
markerne.

VIL DU VIDE MERE

Hovedkær Lokalråd
www.hovedkær.dk 
Knud Jeppesen 
Email: hovedkar@gmail.com

Nærhed på landet
Mød Birgitte, præst i Kollerup og Vindelev Kirker
„Det skal være nemt at bruge naturen“, fortæller 
Birgitte, „så vi har bl.a. lavet shelters og bålhytte i  
præstegårdsskoven. De kan reserveres på kirkens 
hjemmeside og er populære til børnefødselsdage. 
Jeg tror legepladserne betyder meget for området. 
I Vindelev har de fx en ugentlig legepladsdag, hvor 
familierne mødes. Gymnastik på Kollerup Skole er 
også populært. Forestil dig en live Facebookgruppe, 
så har du et godt billede af, hvordan forældrene 
vender stort og småt, mens de venter på børnene“.

Birgitte i haven ved den gamle præstegård i Kollerup

Fordi han bare ikke kan lade være 
Mød Eigil fra Thommysmindecenteret i Hvejsel 
Det 77-årige energibundt sætter sit præg på hele 
området. „Jeg har det virkelig som en fisk i vandet“, 
fortæller Eigil ivrigt. „Jeg elsker at arbejde med 
mennesker, og jeg har så meget energi, der skal bru-
ges. Da jeg startede Thommysmindecenteret op, 
mente mange, at det var alt for langt ude på landet. 
Vi er det eneste sted af vores art, og leverer du en 
god service, så kører folk gerne efter det. I dag har 
vi 600 personer igennem om ugen, internationale 
stævner i voltigering og kursusvirksomhed“. 

Eigil er instruktør på mange af Thommysmindecenterets hold


