NY NØRUP

FAKTA OM NØRUP

Levende og passioneret

Hovedgaden syner ikke af meget i den lille landsby vest for Vejle, men Ny Nørup gemmer et sprudlende liv. Et liv med kvalitet og passion. Du finder det i smagsoplevelserne på Nørup Mejeri og i
de lokale gårdbutikker, i Glaskunstnerens værksted, hos de grønne fingre på planteskolen og i den
gnistrende kreativitet på Engelsholm Højskole. At gøre sig umage og skabe glæde har stor værdi. Det
mærker du også i Nørup Hallen, hvor fritidslivet spænder lige fra de ivrige old boys fodboldspillere
til gymnaster i verdensklasse, og hvor caféen hver aften holdes åben af frivillige ildsjæle.

Ny Nørup: 442 indbyggere (2015)
Nørup lokalområde: 1.588
indbyggere (2015)
Opland: St. Lihme og Nørup
Skole: Firehøjeskolen, afd. Nørup
(0.-9. klasse)
firehoejeskolen.skoleporten.dk
Dagtilbud: Naturbørnehaven
Skovkanten
www.skovkanten.vejle.dk
Indkøb m.m.: Dagli’ Brugsen,
tankstation, Nørup Mejeri, genbrugsbutik og planteskole

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

3 OM NØRUP
Lad bilen stå, når du skal ud og
rejse. Der er 12 min. med bus til
Billund Lufthavn, og der kører to
busser i timen – også mod Vejle
Bedre udsigt er svær at finde

Smagen af Nørup

Erik fra Nørup Lokalråd fortæller
“Mange kender Nørup for mejeriet, og du får heller
ikke bedre ost til prisen”, fortæller Erik med sit karakteristiske glimt i øjet. “Vi har mange små gårdbutikker i området, og om sommeren er det skønt
at få nye kartofler og jordbær. Det er en fornøjelse at
bo i et område, hvor det lokale har betydning. Ikke
blot i forhold til lokale råvarer, men også den måde
vi bruger hinanden på. Vi er gode til at gribe hinandens ideer og sætte pris på hinandens arbejde.”

Skønhed igen og igen

Mød Marianne, tilflytter i Ny Nørup
“Jeg er ved at falde i svime over skønheden her”,
fortæller Marianne om sine daglige løbeture. Oppe
fra kirken er der en vidunderlig udsigt til Engelsholm slot. Når man står der… forpustet og ser ned
over søen og slottet. Så føler man sig… så mister
man for alvor pusten…Det smukke er også, at Højskolens liv smitter af på byen. Det giver et helt særligt kulturliv. Hvert år i august giver DR PigeKoret
koncert ved Engelsholm, og vi inviteres også med
til højskoleelevernes årsafslutning.”

Engagerede frivillige skaber en
indbydende bypark ved Nørup
Hallen. Et fællesrum i hverdagen
og til årets byfest i august.
Slagteriet DanePork i St. Lihme
stormer frem. De seneste 10 år
har slagteriet ansat 100 flere
medarbejdere og omsætningen
er mere end firedoblet til 425 mio.
kroner. (2014)

FRITID
Der sker en masse i Firehøje
Idrætsforening. Fx deltager ca.
100 spillere og ledere hver efterår
i Costa Brava Cup i Barcelona. Stil
din nysgerrighed på
www.firehoejeif.minisite.dk

NÅR DU FÅR GÆSTER

Der prøvesmages på mejeriet

VIL DU VIDE MERE
Jens Skov Jørgensen
Email:
halbestyrer@noeruphallen.dk
Telefon/Phone: +45 75 88 36 42

Pause ved Engelsholm slotspark

Nyd en lækker koncert på
Engelsholm Højskole, hvor bl.a.
Mads Langer og Esben Svane har
startet karrieren. Eller gå en tur
til Nørup Kirke, hvorfra du har
en fantastisk udsigt over Engelsholm sø og slottet.

