
THYREGOD
Her hænger de sammen som ærtehalm
Trygt omkranset af skov finder du Thyregod. I byens bankende hjerte finder du badeland, sportshal 
og kursuscenter – foruden skolen og legepladserne. Langs fodboldbanerne klukker bækken livligt, 
og ikke langt derfra kan man stige på toget til Vejle og København. 
Midtbyen er kompakt med små gader og tætliggende huse. En nærhed og tryghed der skinner igen-
nem i byens sammenhold. Her forstår man at samarbejde, og foreningslivet, venskaber og fritid går 
op i en højere enhed. Man gør gerne en ekstra indsats, når man ved, hvem man gør det for.

Samlet til Thyregodløbet

FAKTA OM THYREGOD

AFSTANDE

Thyregod: 1374 indbyggere(2015)
Thyregod-Vester Sogn: 2479 
indbyggere
Opland: Vesterlund

Skole: Thyregod skole (0.-9. kl.)
thyregodskole.skoleporten.dk/sp

Dagtilbud: Kildedalen
www.kildedalen.vejle.dk

Hjemmeside:  
www.thyregodvester.dk
Facebook: Thyregod (og omegn)

Indkøb m.m.: Dagli’ Brugsen, 
frisør, bager og pizzaria

Virksomheder: www.thyregod-
vester.dk/handel-og-erhverv/
thyregod-vester/ 

Brande: 11 min
Billund: 23 min
Herning: 27 min
Vejle: 28 min

Motorvejs tilkørsel: 3 min 
 
Med toget
Herning: 22 min
Vejle: 34 min
København: 2 timer og 55 min

3 OM THYREGOD

Tilflyttere får gratis billet til 
årets Thyregod Revy – et af årets 
højdepunkter.

Thyregod dage er den årlige 
byfest, og ugen kulminerer med 
terningespillet „Thyregod løgn“. 

„Sporet i Odderbæk“ er et 
stisystem i varieret landskab med 
hede, skove og klukkende bække.  

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Du kan blive en del af Thyregod 
svømmeklub med ca. 450 med-
lemmer, tage i motionscenter, 
melde dig ind i jagtforeningen og 
meget mere. Læs om muligheder-
ne på Thyregods hjemmeside.

Det smukke naturområde ved 
Rørbæk sø er fremragende til en 
sommerdag i det fri.

VIL DU VIDE MERE

Thyregod-Vester Lokalråd
Heidi Hoeg
Email: heidihoeg@mvb.net
Telefon/Phone: +45 20 89 13 13

Humor er vigtigt
Mød Bo, selvstændig i Thyregod 
„Kernen i byen er helt klart ved Centeret – med 
svømmehal og sportshal. Jeg starter tit morgenen 
med en svømmetur. Bagefter er man klar til at an-
gribe dagen. Jeg tror, at vi her i Thyregod er gode til 
at skabe synergi foreningerne imellem. Vi er gode 
til at bruge hinanden. Og så er der plads til humor. 
Vi er en by på ca. 1300 personer med et subtropisk 
badeland og kursus- og hotelvirksomhed. Det kræ-
ver samarbejde og iderigdom“.

Bo i Thyregod Fritidscenter & Badeland

At være med til at udvide verden
Mød Jacob, spejderleder i Thyregod 
Jacobs begejstring for livet som spejderleder hand-
ler bl.a. om børnenes personlige udvikling : „For et 
par uger siden var vi i Hastrup Skov. Ungerne var 
ude og røre ved nogle grænser, måske bare at holde 
en regnorm, men helt banale, små ting er med til 
at udvide verden. Og når man kan stå der og se det 
– se verden blive større – Wauw! Det gør da noget 
ved en“.

Nysgerrige spejderbørn


