
SKIBET
Sætter kursen
I kanten af Vejle finder du Skibet og Nr. Vilstrup. Her bliver du en del af et positivt, kompetent og 
handlekraftigt samfund med mange ressourcestærke familier. Skole, børnehaver, idrætsforening og 
kirke involverer hinanden på kryds og tværs, og nye ideer kommer let i spil. 
Karakteristisk for området er spændvidden mellem smukke, fredede bondehuse og moderne parcel-
huskvarterer – bygget med respekt for områdets natur og historie. 

Efterårsløbetur gennem Skibet

FAKTA OM SKIBET

AFSTANDE

3 OM SKIBET

Skibet: 2.103 indbyggere (2015) 
Nr. Vilstrup: 258 indbyggere (2015) 
Lokalområdet: 3.501 indbyggere 

Skole: Skibet Skole (0. – 6. klasse)
www.skibetskole.dk
 
Dagtilbud:  
Skibet Børnehus
www.skibet.vejle.dk
Bommerhaven
www.bommerhaven.dk
 
Hjemmeside:  
www.skibetlokalraad.dk
www.nr-vilstrup.dk
 
Facebook: Lokalrådet for Skibet 
og omegn
 
Indkøb m.m.: Jennum Brugs, 
Danhostel, køreskole

Vejle: 5 min
Billund: 22 min
Fredericia: 27 min
Kolding: 28 min
Brande: 31 min

Skibet er de sidste 10 år vokset 
med 22 %.

Ta’ bybussen til Vejle eller brug 
en af de eneste flade cykelstier – 
Bindeballestien – som går ind til 
Vejle midtby.

Det er populært at bygge eget hus i 
Skibet og Nr. Vilstrup. Der er udlagt 
mange byggegrunde, både private 
og offentlige.

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Café „Kabyssen“ er samlingsstedet 
i Skibets idrætshal. Skibet IF er en 
meget aktiv og alsidig idrætsfor-
ening – se alle mulighederne på 
www.skibet-if.dk 
 
I Nr. Vilstrup er der bl.a. en foræl-
dreforening der står for fællesspis-
ning og fredagshygge for børnene. 
Se Nr. Vilstrups hjemmeside.

Byerne ligger ved indgangen til 
Vejle Ådal. Besøg populære „Kon-
gens Kær“, et enestående vådom-
råde der  bl.a. gæstes af havørne, 
eller nyd en gourmetmiddag på 
Sinatur Hotel Haraldskær. 

VIL DU VIDE MERE

Skibet Lokalråd 
Morten Skovlund
Email: 
Kontakt@Skibetlokalraad.dk 

Lidt på landet
Mød Casper og Maria fra Skibet
„Jeg studerede i Vejle“, fortæller Maria. „En som-
merdag cyklede vi en tur, og så havnede vi her i 
kvarteret. Vi faldt for den særlige fornemmelse, der 
er her. Man er tæt på Vejle og stadig lidt på landet. 
Der ligger gamle gårde mellem de nye parcelhus-
kvarterer, og det er meget charmerende. Vi kom 
mange nye familier til området samtidig, og jeg tror 
netop sammenholdet skyldes, at vi er mange tilflyt-
tere. Vi er interessede i at skabe noget sammen, og 
har et fælles ønske om et godt socialt samvær“.

Åen er et yndet udflugssted for familierne i Skibet og Nr. Vilstrup

Det får du ikke lige i Netto
Mød Bjarne fra Nr. Vilstrup
„Vi har noget så eksotisk som en moderne landhan-
del“, fortæller Bjarne om den lokale brugs i Jennum. 
„Han har basisvarer, specialoste fra Nørup og ting 
som du ikke lige kan købe i Netto. 
Her er rart at komme. Jørgen kender alle og er hjælp-
somheden selv. Hans lille butik er en sjældenhed i 
dagens Danmark. Derfor er Jørgen også et rigtig godt 
eksempel på sindelaget her. Vi er ikke sådan nogen, 
der klager vores nød og surmuler. Vi tager arbejds-
handskerne på og hjælper hinanden“.

Begge herrer er aktive ildsjæle i Skibet og Nr. Vilstrup


