
ÅGÅRD, GRAVENS OG 
ØSTER STARUP
Et sporty trekløver
Her er der mange muligheder for at tilfredsstille aktive sjæle. Sportshallen har et væld af forskel-
lige holdsport, der er en stor fitnessafdeling og gymnastikforeningen er enormt populær. Selv ple-
jehjemmet er kendt for de ivrige ældre, der tager på kanoture, cykelture og gåture langs områdets 
mange naturstier. Her hersker et lyst og nysgerrigt sind. Ågård Efterskole, foredragsforeningen 
„Fostbroderskabet“, Øster Starup Kirke og Frimenighedskirken krydrer det aktive liv med kultu-
relle arrangementer. 

Der gøres klar til næste omgang fodboldtræning

FAKTA OM 
ØSTER STARUP SOGN

AFSTANDE

3 OM 
ØSTER STARUP SOGN

Øster Starup Sogn: 
2040 indbyggere (2015)

Skole: Øster Starup Skole (0.-9. kl)
oesterstarupskole.skoleporten.dk
Dagtilbud: Ågård Børnehave
www.aagaard.vejle.dk

Lokalrådets hjemmeside:  
osslokalraad.dk

Indkøb m.m.: Dagli’ Brugsen, 
pizzeria og blomsterbutik

Vejle: 17 min
Kolding: 16 min
Fredericia: 24 min
Billund: 30 min

„Øffe og Møffe“ er nogle af Dan-
marks heldigste grise. De nyder 
livet som kælegrise på Ågård 
plejehjem.

Foredragsforeningen „Fostbro-
derskabet“ er Danmarks ældste 
fra 1866, og en meget aktiv 
forening.  

Området har et stort stisystem på 
37 km. Du kan kombinere stierne 
efter lyst og behov.

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Fodbold, badminton, håndbold, 
volley, fitness, gymnastik og me-
get mere.  Øster Starup Sogn har 
en enormt aktiv idrætsforening. 
Se mulighederne på 
www.osvn-if.dk. 
 
Du kan også gæste et af Fostbro-
derskabets mange foredrag.  
www.fostbroderskabet.dk

Forkæl dine gæster med gastro-
nomi i særklasse på Aagård Kro. 
Den „hemmelige“ gourmet-
restaurant har bl.a. været nomi-
neret til Årets Gericke.

VIL DU VIDE MERE

Øster Starup sogns Lokalråd
Else Iversen  
Email: elsei@aaganet.dk
Telefon/Phone: +45 75 55 37 65

Hallen er altid propfyldt 
Mød Line fra Øster Starup
Line brænder for volleyball. „Volleyballklubben her i 
Øster Starup har altid været stor. Klubben har se-
niorspillere, unge og kids – og både dame og herre 
hold. Vi har hold i 1. division, og så spiller vi selv-
følgelig også beachvolley hele sommeren“, fortæller 
Line. „Det er et meget aktivt område. På idrætsde-
len kan vi ikke få det bedre. Bortset fra flere halti-
der“, smiler Line. „Heldigvis arbejdes der på livet løs 
for at få renoveret hallen“.

Volleyball er meget populært. Line (th.) har spillet mange år

Meget andet end sport
Mød Charlotte og Jacob og deres drenge, Oscar og 
Gustav fra Ågård
„Både Jacob og jeg er fodboldtrænere“, fortæller 
Charlotte. „Mange herude er engageret i sport, men 
der er også åbnet en bane i skoven med rollespil for 
de børn, som ikke er til sport. Vi er gode til at flytte 
os, og rigtig mange engagerer sig, så der er noget for 
alle. Der er også mange kulturelle tilbud. Fostbro-
derskabet skaffer spændende foredrag til byen, og i 
Øster Starup kirke sker der noget for hele familien, 
bl.a. babysalmesang og Halloween-arrangement“.

Boldspil hjemme på villavejen


