
VANDEL
Landsby med hele verden som nabo 
Midt i byen finder du et velfungerende firkløver med skole, hal, børnehave og efterskole. Herfra løber 
den nye aktivitetssti med gode legemuligheder for børnene og alternativ træning til håndboldspiller-
ne. Hele to museer og et flittigt lokalarkiv tilbyder skolebørn og familien gode oplevelser året igen-
nem. Flyvepladsen fra 2. verdenskrig er forvandlet til Vandel Erhvervspark, og det gigantiske område 
byder på mange forskellige erhverv og events. Her er et af Nordens største solcelleanlæg under op-
bygning, og du finder også en af Europas bedste gokartbaner.

Liv og glade dage ved indvielsen af aktivitetsstien. Foto: Torben Holst

FAKTA OM VANDEL

AFSTANDE

3 OM VANDEL

Vandel: 768 indbyggere (2015)
Vandel lokalområde: 935 indbyg-
gere (2015)
 
Skole: Firehøjeskolen, afd. Vandel
firehoejeskolen.skoleporten.dk
Dagtilbud: Spiloppen
www.spilloppen.vejle.dk
 
Hjemmeside: www.vandel-info.dk
Facebook: Vandel Borgerforening 
 
Indkøb m.m.: Dagli’Brugsen, grill, 
tankstation, kro, frisør og lægehus
 
Virksomheder: Se vandel-info.dk

Billund: 9 min
Vejle: 18 min
Brande: 29 min
Kolding: 34 min

Vandel Kro er mestre til at lave 
stegt flæsk og persillesauce, og 
folk kommer langvejs fra for at 
nyde den gode mad.

Vandel sportshal danner to 
gange årligt ramme om Danmarks 
internationale salgsmesse for 
militaria og antikke våben (Jyske 
Våben- og Militaria Messe).

Eventen „Danmarks Hurtigste Bil“ 
samler mere end 10.000 gæster i 
Vandel.

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Firehøje IF (Idrætsforening Nørup, 
Vandel og Randbøldal) er en me-
get aktiv idrætsforening med hold 
for både store og små. I Vandel 
spilles især håndbold. Se mere på 
www.firehoejeif.minisite.dk

Udforsk den enestående natur 
omkring Vandel. Danmarks stør-
ste indlandshede ved Randbøl 
gemmer stadig spor efter det 
tyske luftvåben fra 2. Verdens-
krig, og vær klar når syvårssøerne 
dukker frem midt i Frederikshåb 
Plantage.

VIL DU VIDE MERE

Vandel Borgerforening 
Michael Knudsen 
Email: vandelborgerforening@
gmail.com
Telefon/Phone: +45 31 32 04 29

Godt sted at vokse op
Janni fra Vandel fortæller 
„På egnsmuseet holder de traditioner og gamle 
håndværk i live. Første søndag i advent er der 
julehygge med papirklip, fortællinger fra gamle 
dage og ild i det gamle støbejernskomfur – der 
laver julemånedens allerbedste æbleskiver“, smiler 
Janni. „Børnehaven og skolen arbejder rigtig godt 
sammen, og Vandel efterskole involverer sig også i 
byens liv, bl.a. med mange spændende arrangemen-
ter“.

Det fine støbejernskomfur bringer mange glade minder frem
Foto: VejleMuseerne

En driftig by i udvikling
Henning fra Vandel fortæller
„Vandel er en by med et stort potentiale“, fortæller 
Henning. „Vi har attraktive erhvervs- og byggegrun-
de, infrastrukturen er i top, og så nyder vi godt af 
vores gode placering nær Billund. Mange turister 
benytter Dagli’Brugsen og vores andre virksomhe-
der. I samarbejde med Nørup og Randbøldal har vi 
oprettet Firehøje Erhvervsforening, som skal styrke 
netværket mellem de lokale virksomheder og give 
hjælp til nyopstartede. Byen er også kendt for Vandel 
Kro, der har stor succes“.

Hver tirsdag er Vandel Kro fyldt med glade gæster til stegt flæsk 
og persillesauce. Foto: Torben Holst


