RANDBØLDAL

FAKTA OM RANDBØLDAL

Idyllisk bjergby

Randbøldal er en grøn oase lige midt i Vejle Ådal. Det nærmeste du kommer en bjergby i Danmark.
Byen slynger sig langs dybe skovskrænter og rislende vandløb, og derfor er vandkraft en stor del
af byens industrihistoriske baggrund. I dag boltrer børnene sig i søen på Randbøldal Camping, og
turister leger med vandet i Randbøldalmuseets vandeksperimentarium. Randbøldal gemmer mange
interessante bygninger med hver sin historie, man kan gå på opdagelse i, og i byens sydkant er der
skudt et nybyggerkvarter frem med mange flotte træhuse.

Randbøldal: 325 indbyggere (2015)
Randbøldal lokalområde: 723
indbyggere (2015)
Opland: Lille Lihme, Randbøl
Skole: Firehøjeskolen, afd. Nørup
eller Vandel
firehoejeskolen.skoleporten.dk
Dagtilbud:		
Skov og Idrætsinstitution Bøllen
www.boellen.dk
Hjemmeside: www.randboldal.dk
Facebook: Randbøldal

AFSTANDE
Billund: 15 min
Vejle: 16 min
Brande: 31 min
Kolding: 32 min

3 OM RANDBØLDAL
Ifølge sagnet har Kong Ran lagt
navn til sognet. Han blev dræbt
af nabokongen Amlund, og der
blev kastet en høj over ham ved
Randbøl.
Leg ved Randbøldal Camping

Her leger børnene frit

Mød Liv fra Randbøldal Borgerforening
„Randbøldal er en by med selvtillid“, slår Liv fast.
„Vores unikke natur og historie giver os den. Der
er hyggeligt hernede i dalen. Det giver livskvalitet.
Børnefamilierne nyder roen i weekenderne, og børnene leger i gaden eller tager ned på campingpladsen og hopper på trampolinerne. Randbøldal Camping er vores samlingspunkt. Det er her, vi holder
fællesspisning og mødes i det daglige“.

Smuk og udfordrende natur

Mød Jakob, tilflytter i Randbøldal
„Min kone forelskede sig pladask i naturen her. Og så
var der jo ikke noget at gøre“, griner Jakob, der selv
holder af at bruge naturen. „Du kan ikke komme ud
af Randbøldal uden at forcere en stejl bakke, så landskabet egner sig perfekt til mountainbike. Vi bruger
de stier, naturen nu tilbyder, så nogle gange bliver det
teknisk svært, for ikke at sige umuligt. Man får virkelig pulsen op. Efterfølgende sidder vi lige og vender
verdenssituationen sammen“, smiler Jakob.

Randbøldal Camping har friluftsbad i søen, som bruges flittigt i
sommermånederne.
Byen bringes sammen til den
årlige middelalderfestival, Valdemarmarked.

FRITID
Firehøje IF (Idrætsforening
Nørup, Vandel og Randbøldal) er
en meget aktiv idrætsforening
med hold for både store og små.
I Randbøldal finder du også modelflyveklubben Ellehammer og
Randbøldal Vævelaug. Se bl.a.
www.firehoejeif.minisite.dk

NÅR DU FÅR GÆSTER
Tag hele familien med til hyggelige Bindeballe Købmandsgård,
hvor I kan opleve en gammeldags
blandet landhandel i fuld drift
samt Danmarks største købmandsmuseum.
Liv med sit barnebarn og hans legekammerat

VIL DU VIDE MERE
Randbøldal Borgerforening
Jan Brink Nielsen
Email: randboldal.bf@gmail.com
Telefon/Phone: +45 76 30 01 35

Jakob er klar til en cykeltur foran deres hus, den gamle omstillingscentral

