
LINDEBALLE, UHE OG ÅST
Dyrk din passion på landet
Det kræver plads at dyrke travsport, traktortræk, gå på jagt eller istandsætte klassiske biler – et lille 
udvalg af de interesser, der dyrkes omkring Lindeballe, Uhe og Åst. Her kan du dyrke din hobby i 
velfungerende små samfund med højt til loftet. Området rummer hyggelige enklaver af skovhuse, 
gårde og landsbyer. Du bliver nabo til Legoland og lufthavnen, og kan hurtigt komme fra markerne 
til den store verden. Karlskov Friskole og børnehaven, Karla Grøn, er populære hos børnefamilierne, 
og i Karlskovhallen er store dele af områdets fritidsfaciliteter samlet.

På jagt efter nye eventyr

FAKTA OM LINDEBALLE,
UHE OG ÅST

AFSTANDE

3 OM LINDEBALLE,
UHE OG ÅST

Vejle Vesteregn lokalområde: 721 
indbyggere (2015)
Opland:  Karlskov, Ringive og 
Nørskov
 
Skoler: Karlskov Friskole (0.-9. kl.)
karlskovfriskole.skoleporten.dk

Firkløverskolen, Elkjær (0.-6. kl.)
firkloeverskolengive.skoleporten.
dk 
 
Dagtilbud: Karla Grøn
www.karlagron.vejle.dk

Hjemmeside: www.lindeballe.dk
Facebook: Lindeballe for alle

Virksomheder: Se hjemmeside

Billund: 10 min
Vejle: 20 min
Brande: 20 min
Kolding: 36 min

Mød et område med stærke 
kræfter, lige fra det traditions-
rige traktortræk i Uhe til alle de 
frivillige ildsjæle – og så er her 
selvfølgelig fibernet.

Her er tradition for at mændene 
laver aftensmaden på kvindernes 
kampdag.

De ivrige iværksættere i Back-
2green har overhalet NASA og 
opfundet en lyskilde, der får 
planter til at gro året rundt.

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

CrossGym, floorball og yoga er 
nogle af mulighederne i Ringi-
ve-Lindeballe idrætsforening.
www.ringive-lindeballe-if.dk

Margueritruten går gennem 
området, så tag hele familien 
med ud i den skønne natur. 
Medmindre ungerne insisterer på 
et besøg i Legoland.

VIL DU VIDE MERE

Lokalrådet Vejle Vesteregn
Anni Assenbjerg                      
Email: aia@assenbjerg.dk
Telefon/Phone: +45 20 40 83 98

På jagt med sønnike
Mød Lars, tilflytter ved Lindeballe
„Når man flytter hertil, bliver man en del af et 
landskab, der gemmer generationers historie“, for-
tæller Lars. „Hver en lille eng, bæk og gård har en 
fortælling. Det er et imponerende lille samfund, vi 
er blevet en del af. Og her er mange aktive familier. 
Selv går jeg på jagt, og min søn synes, det er sjovt at 
komme med. Så sidder vi og nyder morgenen sam-
men, mens skoven vågner“.

Morgenfriske jægersmænd

14. generation på gården
Mød Anni fra Nørskov
„Mit fødehjem har været i familiens eje i 14. genera-
tioner, og det er rekord her på egnen“, fortæller Anni. 
„I 1990 valgte vi at starte med skotsk højlandskvæg. 
De er smukke og kan klare sig året rundt. Jeg holder 
virkelig af naturen og at være ude tæt på dyrene. Og 
selvom det er et stort område, er her ikke langt mel-
lem naboerne. En gang om året holder vi Nørskov-
fest. Det er dejligt at møde naboer og genboer, og to 
husstande udvælges til at arrangere næste års fest“. 

Anni og barnebarnet på tur i marken


