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VELKOMMEN TIL THYREGOD/VESTER
Centralt i Midtjylland ligger Thyregod/Vester. Tæt på smuk natur ved den jyske
højderyg. Her er rig mulighed for at nyde aktiviteter i form af vandreture, cykleture, eller en sejltur i kano på Skjern Å.
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Aktiviteter

Der er gode trafikforhold og motorvejen er tæt på, hvilket betyder, at man nemt
kan komme til omkringliggende attraktioner såsom Legoland, Lalandia, Givskud Zoo,
Kongernes Jelling samt Rørbæk sø.
Vi har her skabt et overblik inddelt, i kategorier vist til højre.
Vi glæder os til at se jer. Hjertelig velkommen til Thyregod/Vester.

Side 4-10

Side 11-16

Side 17-20

Side 21

Natur/Historie

Byen

Foreninger

Praktisk info
Side 2

CENTER THYREGOD
BADELAND, MOTIONSCENTER, IDRÆTSHAL OG KURSUSCENTER.
Center Thyregod bobler af liv.

Cafeteriet har altid åben i svømmehallens åbningstid samt ved
arrangementer i hallen.

Med områdets bedste børnerutchebane med 33 grader varmt vand,
stor boblebænk, en 41 meter lang vandrutchebane, modstrømskanal
og meget mere.

Idrætshallen byder på mulighed for masser af boldspil og aktiviteter.

Her er naturligvis også et 25 meter bassin med 27 grader varmt
vand. Lufttemperaturen holder vi på 28 grader.

Kursuscentret tilbyder faciliteter til kurser og konferencer for op til
150 personer. Udover dette er det muligt at bestille mad ud af huset,
holde fest og/eller overnatte i et af de i alt 23 lyst indrettede
værelser.

Motionscentret indeholder hyggelige lokaler med diverse styrke- og
kredsløbsmaskiner, lækre spinningcykler samt dygtige instruktører.

For mere information, se: www.centerthyregod.dk og
www.thyregodkursuscenter.dk
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HASTRUP PLANTAGE
På overgangen mellem den jyske højderyg og den vestjyske hedeslette findes et smukt skovområde, der byder på mange naturoplevelser. Her ligger Hastrup Sø med gammel egeskov.
Gennem søen strømmer Skjern Å. Vest for øen ligger Hastrup
Plantage, der fra 1877 er anlagt som typisk hedeplantage.
I plantagen findes et spændende træartsforsøg som er et besøg
værd. Sydvest for plantagen ligger Galtkær, et fuglerigt område, der
er opstået ved, at man har opstemmet Galtkær Bæk for at mindske
okkertilførslen til Skjern Å.
Vandreruter: Der er anlagt 4 afmærkede ruter i området.
Kanosejlads: Ved Skjern Å nord for Hastrup Sø er en kanorasteplads,
hvor kanofarere kan overnatte. Der gælder særlige regler for sejladsen på Skjern Å. Kanoer kan lejes hos Skjern Å Kanofart ved Rørbæk
Sø, hvor du også kan få oplysninger om gældende regler.

Skovlegeplads: Syd for Hastrup Sø/øst for Hastrupvej findes en
skovlegeplads med tilhørende bålsted.Der findes shelters med
nærliggende vandhane og muldtoilet. Fri teltning i Hastrup
skov, teltplads med toilet og vand ved kanopladsen ved Skjern
Å.
Lystfiskeri: Fiskeriet i Hastrup Sø er udlejet, hvor dagkort kan
købes i Thyregod. Fiskeri i Skjern Åer ikke tilladt.
Fugletårn: Findes ved Galtkær. Bilkørsel til tårnet er ikke
tilladt.
Naturcenter: Det tidligere skovløberhus, Damhus, er nu indrettet som naturcenter, der kan benyttes af skoler og institutioner. Foreninger kan leje stedet til arrangementer med
naturfagligt sigte. Henvendelse til Feldborg Statsskovdistrikt.
For mere information,se: www.naturstyrelsen.dk
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SPORET I ODDERBÆK-OMRÅDET
Projekt „Spor i Landskabet“ åbner markerede spor i hele landet.

Fugle og dyreområdet har et rigt fugle- og dyreliv.

Odderbæk-området ligger tæt ved Gudenåens og Skjern Å’s udspring. Odderbæk er et tilløb fra Sejrup Sø til Skjern Å i dennord-vesligste del af Vejle kommune.

Særlig karakteristisk for området er viben, grønspætten,
tårnfalken og isfuglen. Odderen, som har været fraværende
i 50 år, er vendt tilbage til området. Krondyr og rådyr ses
ofte.

Sporet I Odderbæk-området ligger i den nordvestlige del af Vejle
kommune, hvor højderyggen skråner mod det flade Vestjylland.
Her er både mager sandjord og god lerjord, og området er
kendetegnet ved sin mosaik af natur, skov og landbrug i et bakket
og varieret landskab.

Spor efter den nedlagte Horsens Vestbane, som forbandt
Thyregod og Vesterlund med Østjylland. ”Æ Ståld” er en
lokalitet i landskabet nær Odderbæk mose, hvor egnens
befolkning søgte tilflugt under de Svenske krige.
I Horsbjerg Plantage ses ruiner efter hedebrug.
PraktIske oplysninger. Du er gæst på lodsejernes private
ejendomme, og de har åbnet sporet for færdsel til fods.
Du bør derfor færdes hensynsfuldt.
Der kan græsse kvæg på markerne, og der lever mange
dyr i naturen. Derfor skal hunde være i snor, og ridning er
kun tilladt efter aftale med den enkelte lodsejer. Der kan
medbringes barnevogn. Sporet går blandt andet gennem et
vådområde, mark og skovs samt langs offentlige grusveje,
hvorfor solidt fodtøj tilrådes.
For mere information, se: www.spor.dk
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RØRBÆK SØ
Rørbæk Sø er beliggende tæt på Jyllands højderyg, hvor kilderne af
landets to største åer - Skjernåen og Gudenåen - udspringer i samme
dalstrøg med få hundrede meters afstand.
Samme sted krydser Hærvejen - Jyllands hovedfærdselsåre gennem
årtusinder - ådalen midt i vandskellet.
Rørbæk Sø er en udpræget langsø opstået i istiden. Søen omkranses i
hele sin længde af skov og stejle skrænter med lyng og enebærbuske.
I vestenden rejser et bakkedrag sig på langs i søen med bankerne
Fårebanke og Kælderbanke. I søen findes bl.a. gedder, brasen og den
sjældne søørred, og i efterårs- og vintermånederne samles mange
svømme- og dykænder.
Der er rådyr og kronvildt i området, og vandet tiltrækker mange forskellige fuglearter som vandstær, isfugl og fiskeørn.

Ådalslandskab gennemvævet af vandreruter
I dette landskab møder du et stort net af afmærkede vandreruter, i alt ca. 50 km gennem fredfyldt natur.
Med start fra parkeringspladser kan du vælge mellem 12
forskellige vandreture i kildeområdet og rundt om Rørbæk
Sø. Stierne er let tilgængelige med P-pladser og infotavler
ved start. Der er offentlige toiletter ved både Gudenåens
udspring, Koutrupgård, Ballesbækgård og Vester Mølle. På
sydsiden af Rørbæk Sø ligger Ballesbækgård - et besøgscenter
for dig, der er gæst - med madpakkehus, grillhytte, borde og
bænke samt bålpladser. Her er også handicapvenligt toilet.
Sydvest for området ligger sporene i Odderbæk-området.
Her er yderligere 37 km afmærkede vandreruter fordelt på 8
mindre ruter.
For mere information, se: www.vejle.dk
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BALLESBÆKGAARD
Shelterplads med 3 shelters tæt på Rørbæk sø:

Ballesbækgård madpakkehus:

På pladsen er der 3 shelters, bålsted m. grillrist samt muldtoilet.

Madpakkehus beliggende ved Ballesbækgård besøgscenter, på
sydsiden af Rørbæk Sø. Plads til 16 personer.

Lejrpladsen er indrettet på et større græsareal 200 m fra Ballesbækgård på sydsiden af Rørbæk Sø. Pladsen er delvist omgivet af træer,
og støder op til et mindre hedeareal.
Her er også mulighed for at slå telte op. Pladsen ligger et par
hundrede meter fra bredden af Rørbæk Sø.På Ballesbækgård kan
besøgende også spise medbragt mad.

Faciliteter: Madpakkehus, bål- og grillsted samt borde og bænke.
Ballesbækgård rummer desuden 24 overdækkede siddepladser
samt 10-12 pladser ved borde og bænke i det fri. Faciliteterne er
handicapvenlige.
For mere nformation, se: www.naturstyrelsen.dk

Der er 2 toiletter og handicaptoilet. Udenfor er borde og bænke,
bålsted, kampestensgrill og handicapgrill. Endvidere vandreruter.
Shelterpladsen er forbeholdt større grupper og skal bookes via
Naturstyrelsens hjemmeside.
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GUDENÅENS UDSPRING
Sagnet om Gudenåen:
Sagnet siger, at Gudenåen har fået sit navn efter en ustyrlig fyr, der
hed Gudar. Han kidnappede pigen Else fra hendes fars hus i Tinnet
Krat, hvor åen har sit udspring.
Gudar bandt pigen til en kærre, og for at forvirre forfølgerne kørte
han i indviklede sving og slyngninger. Men pigens far søgte hjælp
hos en klog mand i Tørring, som kaldte bække og kilder sammen og
bad dem om at vise vej. Vandet nåede Gudar ved Randers Fjord.
Gudar og hesten druknede, mens den skønne Else slap fri. Sådan fik
Gudenåen sit krogede forløb.
Gudenåen er Danmarks længste vandløb, og det nærmeste vi kommer en “rigtig” flod. 160 km bliver det til - fra udspringet i Tinnet
Krat, og til åen bliver ét med Randers Fjord.

Helt tilbage til oldtiden har Gudenåen været en af Jyllands
hovedveje med landsbyer langs floden. Det var især tørv, og
senere mursten og mergel, der blev transporteret. attraktion, men måtte lukke efter en badeulykke kort efter Anden
Verdenskrig.
Længere mod syd på Hærvejen efter Øster Nykirke ligger resterne af et gammelt voldanlæg, Margrethe Diget, noget afsides
i midten af skoven. Det stammer fra tiden, da Danmark endnu
var opdelt i mindre kongedømmer.
For mere information, se: www.naturstyrelsen.dk
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SKJERN Å´S UDSPRING
Skjern Å løber tæt forbi byer som Arnborg, Skarrild, Sønder Felding,
Borris og Skjern, som den har navn efter.
Åen udmunder i Ringkøbing Fjord ved Skjern å deltaet, der er Danmarks eneste floddelta.
Store områder omkring den nedre del af åen og dens tilløb fra
Arnborg til udløbet i Ringkøbing Fjord blev oprindelig udpeget til
nationalpark, hvis etablering startede i efteråret 2008, men i marts
2012 besluttede partierne i Folketinget at opgive oprettelsen af
Nationalpark Skjern Å.

Det er omtrent samme sted, som Gudenåens har sine kilder.
Der er kun lidt over 100 meters afstand mellem de to. Åen
løber mod nordnordvest, gennem Rørbæk Sø, 56 meter over
havet, og Kold Sø, 54 meter over havet.
Derefter slår den ind i vestlig hovedretning med et ringe fald
og udmunder i den sydøstlige del af Ringkøbing Fjord, cirka
63 kilometer fra udspringet. Åens samlede længde er mere
end 90 kilometer.
For mere information, se: www.naturstyrelsen.dk
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THYREGODLUND PRÆSTEGÅRD MADPAKKEHUS
Madpakkehus med lokalhistorie:
indeholdende bord og bænke og plads til 20 personer under tag samt
20 personer ved borde og bænke i det fri samt toilet.

Parkering: Vesterlundvej 82, 7323 Give - hvor Neder-Thyregodlundruten og Egeskovruten krydser hinanden

Stedet fungerer som udstillingshus med bl.a. billeder af
præstegården og egnen, som den så ud på Grundtvigs tid,
udvikling af landbruget og lokalsamfundet gennem 70 år, og
med oldtidsfund fra egnen.

For mere information se:
www.odderbaek.dk/projekter/udstilling
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VESTERLUND EFTERSKOLE
Er du klar til at blive udfordret både menneskeligt, fagligt og sportsligt i et fantastisk inspirende og intenst efterskolemiljø. Er du klar
til at få venner for livet og udvikle dig med raketfart i et samspil
med de mest dedikerede, engagerede og rareste lærere, du nogensinde har mødt?

Et år på Vesterlund Efterskole er sprængfyldt med oplevelser,
udvikling, rejser, nye venner, hygge, fællesskab, faglighed,
gymnastik, friluftsliv, musik og tusindvis af andre ting.
For mere information, se: www.vesterlund-efterskole.dk

På Vesterlund Efterskole oplever du høj faglighed, et spændende
undervisningsmiljø, en aktiv hverdag og en venlig atmosfære med
plads til humor.
Et stærkt fælleskab og det sociale liv på Vesterlund Efterskole er
klar til favne dig og flytte dig som menneske.
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SOMMERHUSOMRÅDE
Vesterlund er en lille stille by, som er beliggende midt i Jylland.
Der er ca. 12 km til Give og Brande, som er de nærmeste byer med
detailbutikker, restauranter og seværdigheder.
De turister som tager til Vesterlund, er dem som ønsker fred, ro og
en smuk natur.
Da Vesterlund ligger midt i Jylland, er der langt til nærmeste strand.
Den nærmeste kyst er Kattegat, som ligger 55 km fra Vesterlund.
Her ligger der en lækker sandstrand ved Juelsminde. Der er 75 km
til Stavning, som ligger ved Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. Landsdelen byder på flere seværdigheder som f.eks. Give-Egnens-Museum,
der er et kulturhistorisk museum, samt Hærvejen, der er Danmarks
ældste vej.
For mange tusind år siden var vejen en pilgrimrute, der snoede sig
op gennem Jylland fra den tyske grænse. Hærvejen løber tæt forbi
Vesterlund. Området omkring Vesterlund er præget af fredede skov
og plantageområder med mange små søer og åer, samt store chancer
for at se vilde dyr helt tæt på. Skjernådalen og langsøerne Rørbæk
Sø, Nedersø og Kulsø ligger Nord for Vesterlund og er meget populære til vandreture.

Kun 18 km fra Vesterlund finder man en af Jyllands største
attraktioner i form af Givskud Zoo, som er en kombineret
løvepark og zoo, hvor man kører rundt blandt de vilde dyr.
Det er muligt at overnatte i en afrikansk bomalejr midt i
parken.
Selvom der er langt til havet, er der et utal af fiskemuligheder i området.
De mest benyttede er Rørbæk Sø og Nedersø i Skjernådalen,
men også de mange åer og vandløb er rige på fisk. Der er desuden flere Put & Take fiskesøer i området. Når man er på ferie
i Vesterlund, er det oplagt at opholde sig meget i naturen.
Man kan evt. tage på kanotur på åerne, hvor der er flere
udlejningssteder. Danmarks mest populære sted for kanosejlads er Gudenåen, som ikke ligger langt fra Vesterlund. Området er perfekt til en aktiv ferie. I Give ligger Give Golfklub
i et naturskønt område grænsende op til en plantage. Der er
55 bunkers og vand på 4 huller. Udover en 18-hullers bane er
der en 6-hullers par 3-bane, driving range, træningsbunker, og
putting green.
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THYREGOD OG VESTER KIRKER
THYREGOD KIRKE
Knejser på en lille bakke, den sidste før de flade slette mod Brande
og Herning. Thyregod kirke er en af de mange landsbykirker, som er
opført i den store kirkebygningsperiode i slutningen af 1100-tallet
eller begyndelsen af 1200-tallet. Placeringen højt i terrænet er typisk for mange middelalderkirker. Kirken ligger måske på en tidligere
hedensk offerplads, og hvis det har været en helligdom - en gode for krigsguden Tyr, så har vi også forklaringen på navnet Thyregod
VESTER KIRKE
Er en typisk romansk kirke bygget i 1200-tallet.
Kirkens tårn er bygget i 1913, da blev våbenhuset på kirkens sydside
fjernet, og indgangen blev gennem tårnet.
Kirkens ældste klenodie er den smukt dekorerede romanske døbefont. Et smukt gammelt krucifiks helt tilbage fra 1500-tallet hænger
over alteret i det tilmurede øst-vindue. I kirken hænger også "Den
Gode Hyrde", malet af Joakim Skovgård. Af altersølvet kan alterkalken nævnes, skænket til kirken i 1652. Kirkens orgel er fra 1999
bygget af Bruno Christensen & søn. Den nærliggende Rørbækgård
skænkede i 1917 prædikestolen med indskriften: VI TROR DERFOR
TALE VI.

GRUNDTVIG I THYREGOD
N.F.S. Grundtvig opholdt sig her på egnen i nogle afgørende
år af sin barndom.I 1792 flyttede den 9-årige N.F.S. Grundtvig
således ind i Thyregod Præstegård hos sognepræst Laurids
Feld, som skulle være hans lærer og opdrager. Grundtvig
boede 6 år i Præstegården og blev konfirmeret i Thyregod
Kirke.Hvor stor betydning opholdet i Thyregod fik for Grundtvig senere i livet, kan det være svært at sige noget præcist
om, men Grundtvig kalder det selv for sin 'sølv-tid', så han
har befundet sig godt hos Feld - barndommen på Sjælland var
'guld-tiden'.I flere af Grundtvigs digte ses i beskrivelse af
natur, geografi og folk, at hans inspiration ikke kan være
hentet andetsteds fra end Thyregod-Vester.
For mere information, se: www.thyregod-vester.dk
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THYREGOD SKOLE
Thyregod Skole er en folkeskole i Vejle Kommune.
Skolen har ca. 330 elever og klasser fra 0. -9. klasse samt SFO.
Thyregod Skoles adresse er Skolegade 4, Thyregod, 7323 Give.
På REJSEPLANEN kan findes tog-og bustider til og fra Thyregod.
Skolens historie
Thyregod-Vester området har i dag én skole, hvor alle elever fra
lokalområdet samles. Men sådan har det ikke altid været. Der har
tidligere været lokalskoler i Dørken, Svindbæk, Kokborg, Ålbæk, Sejrup, Enkelund og Vesterlund. De fleste af disse distriktsskoler blev
nedlagt i 1960 érne.Tegningen er af Thyregod Skole. Venstre fløj er
fra 1963 og højre fløj er fra 1941. Ser vi specielt på Thyregod, så lå
den første skole tæt ved kirkegårdsmuren tæt ved (i det nuværende
anlæg), i ca. 1840 blev den flyttet til Enkelund, hvilket siger noget
om landsbyen Thyregods betydning i datiden. I ca. 1880 blev den
flyttet til Thyregod igen -denne gang blev den placeret lige uden for
byen på vejen til præstegården.

Omkring år 1900 var børnetallet i byen vokset så meget, at
der blev oprettet en privatskole, der senere blev en del af
det kommunale skolevæsen .
I 1914 byggedes ny skole i Thyregod, og skolerne i Nørregade
(nu Solsortevej 8) og på Vesterlundvej 94 blev nedlagt.
I begyndelsen af 1940 érne byggedes atter en ny skole i Thyregod; denne gang som supplement til 1914-skolen.
Denne skole er så i 1963 og 1972 blevet udvidet til det, den
er i dag, mens 1914-skolen er solgt og nu benyttes som ejerlejligheder. Der kan i dag ses mindst 14 bygninger i lokalområdet, som er eller har været skolebygninger. Der har næsten
altid været stor forældreinteresse for skolerne -indtil ca.
1950 mest for at begrænse udgifterne, skatterne
og elevernes skoletid de skulle jo gøre gavn derhjemme.
Skrevet af Thyregod-Vester lokalhist
For mere information, se: www.thyregodskole.aula.dk
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THYREGOD PLEJEHJEM SANDBJERG
Sandbjerg er beliggende i Thyregod i nærheden af Give.

For mere information, se: www.sandbjerg.vejle.dk

Plejecenter Sandbjerg består af tre huse.
To huse er plejeboliger - Lærken og Svalen - med 24 boliger, og et
hus - Viben - med 16 boliger til midlertidige ophold.På Sandbjerg
arbejder vi ud fra Leve-Bo miljø tankegangen med respekt for den
enkelte - vi vægter hverdagslivet og samvær.
Vi lægger vægt på at give dig indflydelse på tilrettelæggelse af
hverdagen, såvel de daglige gøremål som oplevelser.
Dagens gøremål og aktiviteter bestemmes i høj grad af dine ønsker og døgnrytme.Vores hensigt er, at hverdagen foregår på dine
præmisser, og at du deltager i de daglige aktiviteter i det omfang
det er muligt.
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VIRKSOMHEDER I THYREGOD/VESTER
DAGLI´BRUGSEN I THYREGOD

THYREGOD VANDVÆRK

OK BENZIN

ASYLCENTRET THYREGOD

KIRKENS KORSHÆR

TØMRER PER LYKKE ELLEGAARD

MAMA´S PIZZA

TØMMERFIRMAET PETER BIRKEDAL HANSEN

FRISØRHUSET I THYREGOD

RESTAURANT ÅLEBÆKKEN

LCD

THYREGOD WELNESS

PAAGAARD EL

FYSIURGISK MASSAGE

VELUX

VESTERMØLLE PUT & TAKE

THYREGOD VVS

SVEND TØMRER

BLICHER ART

HØJBO EL

SVINEAVLSCENTER VESTER KJÆRGÅRD

THYREGOD ELFORETNING

THYREGOD AUTO

THYREGOD A/S
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FORENINGER
THYREGOD VESTER LOKALRÅD

VESTERLUND BEBOERFORENING

Lokalrådet fungerer som bindeled mellem Thyregod-Vester og Vejle
Kommune. Rådet skal være uafhængigt af partipolitik. Lokalrådet
har let adgang til kommunen og kommunen får gennem lokalrådet
indsigt i, hvad der rører sig lokalt. Dialogen finder både sted i konkrete sager og på de årlige møder om udviklingen i landdistrikterne.
Se mere på: www.tvlokalraad.dk

Vester Sogns Beboerforening er til for dig, som bor eller
kommer i Vesterlund. Vi arbejder for fællesskabet og tilhørsfølelsen til området.
Beboerforeningen står for bladet Vesternyt, en række arrangementer samt hjemmesiden her. Vi forsøger med denne
hjemmeside at vise den brede vifte af arrangementer og
aktiviteter, der sker i sognet.

THYREGOD VESTER BORGERFORENING

For mere information, se: www.thyregodvester.dk

Thyregod-Vester Borgerforening er for alle med tilknytning til Thyregod, Vesterlund og omkringliggende områder, og som ønsker at
støtte og/eller deltage aktivt i foreningens aktiviteter. Foreningen
har til formål at varetage borgernes interesser i Thyregod-Vester
sogne. Foreningen har en række faste arrangementer hen over året
og kan yde tilskud til kulturelle formål til gavn for lokalområdet.
se mere på: www.thyregodvester.dk
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FORENINGER I THYREGOD/VESTER
SPORTSFORENINGEN THYREGOD FREM

IDRÆT I DAGSTIMERNE

FORENINGEN DET GAMLE BAGERI

ODDERBÆK VANDLØBSLAUG

THYREGOD VESTER KFUM´S IDRÆTSFORENING

PENSIONIST FORENINGEN

THYREGOD GYMNASTIKFORENING

THYREGOD BADMINTON

VESTERLUND/GIVE TEATERFORENING

THYREGOD FRITIDSCENTERS VENNER

THYREGOD FOLKEDANSER OG SPILLEMÆND

THYREGOD SPORTSFISKER FORENINGEN

THYREGOD LØBEKLUB

THYREGOD TENNIS KLUB

THYREGOD TRIATHLON KLUB

THYREGOD VESTER JAGTFORENING

THYREGOD VESTER POTALEN

THYREGOD ANTENEFORENING
THYREGOD-VESTER MENINGHEDSRÅD
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THYREGOD SVØMMEKLUB
Svømning gør glad! - Prøv blot at kigge hen i svømmehallen og se
alle de glade ansigter i vandet.
Thyregod Svømmeklub har i mange år varetaget svømmeundervisning i Thyregod.
Thyregod Svømmeklub har varetaget svømmeundervisning i
Thyregod Svømmehal siden 1973, og klubben præsterer hele tiden at
forny sig.
Svømmeklubben har en stor undervisningsafdeling, hvor bredden og
den komplekse undervisning er i centrum.

Svømmeklubben tilbyder svømning og vandaktiviteter
inden for stort set alle områder, og har mange tilfredse
medlemmer som gengangere år efter år.
Thyregod Svømmeklub gør det til en oplevelse for alle,
hvor du ikke kun lærer at svømme, men lærer at begå dig
sikkert i vand.
For mere information, se:
Instagram:thyregodsvoemmeklub eller
www.thyregodsvommeklub.dk

Der er hold til alle aldre og niveauer, og der undervises af motiverede instruktører, som uddannes på eksterne kurser og hvor intern
sparring er en vigtig del af instruktørernes virke.
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SPORTSFORENINGEN “FREM” THYREGOD
Sportsforeningen FREM Thyregod er byens sportsforening.
FREM Thyregod blev dannet i 1925.
Foreningens formål er at samle byens børn og voksne om at dyrke
sport. Vores primære områder er fodbold og håndbold.
Vores medlemmer er fra 4 år og opefter. Alle kan være, med da vi er
en breddeklub, hvor der er plads til alle uanset sportslig niveau og
ambitioner.
Vi har kompetente ledere på alle hold, så alle har mulighed for at
udvikle sig.
Vi afholder hvert år mindst to store arrangementer, som bidrager til
at holde vores kontingenter på et lavt niveau.
Hvert år i St. Bededagsferien afholder vi et stort loppemarked, hvor
masser af folk fra hele nær og fjern kommer for at gøre en god handel.
Masser af lokale får også fingre i nogle spændende loppefund.
Desuden afholder vi hvert år i januar er indendørs fodboldstævne
(Faxe-Kondi Thor-Cup), hvor mere end 1000 personer fra hele landet
deltager.
Disse to store arrangementer betyder rigtig meget for klubben, både
økonomisk og ikke mindst det sociale sammenhold ifm. planlægning
og afholdelsen. Det giver folk, som måske ikke længere kan eller vil
dyrke sport, mulighed for stadig at holde den sociale kontakt til klub
og tidligere holdkammerater.

For mere information, se: www.frem-thyregod.dk eller find os på
facebook.com/fremthyregod.
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FAKTA OM THYREGOD OG VESTERLUND
THYREGOD
er en stationsby i Sydjylland med 1.394 indbyggere (2019), beliggende 8 km nord for Give, 10 km sydøst for Brande, 10 km syd for
Ejstrupholm og 34 km nordvest for Vejle.
Byen hører til Vejle Kommune og er den nordligste by i Region Syddanmark.Thyregod ligger i et naturskønt område, ikke langt fra
Gudenåens og Skjern Å´s udspring i Tinnet Krat samt Rørbæk Sø,
som Skjern Å løber igennem.
SOGN OG KIRKE
Byen hører til Thyregod Sogn, som sammen med det tyndere befolkede Vester Sogn udgør ét pastorat. Også i andre sammenhænge
betragtes de to sogne som et samlet lokalområde.
Thyregod Kirke ligger midt i byen. Den stammer fra 1100-tallet og
ligger på en mindre bakke, så den knejser højt i terrænet, når den
betragtes fra de fladere områder mod vest. Landsbyen omkring
kirken kendes siden 1300-tallet og havde i 1688 seks gårde.

STATIONSBYEN
Thyregod fik station på Give-Herning Jernbane, der blev
åbnet i 1914. Baneplanerne satte yderligere gang i væksten
med elværk i 1911, kommunekontor og tilbygning til
kroen i 1912 samt vandværk i 1913. I 1914 blev der bygget
en ny skole, og de to gamle blev nedlagt.
I 1929 blev Thyregod jernbaneknudepunkt, da HorsensTørring Banen blev forlænget hertil, men i 1962 blev Horsens Vestbaner nedlagt. DSB´s regional-, intercity- og lyntog
standser stadig på Thyregod Station.
I 1941 blev der igen bygget ny skole, som skulle supplere
den fra 1914. Den nye skole blev udvidet i 1963 og 1972,
og 1914-skolen er blevet til ejerlejligheder.
For mere information, se: www.vejle.dk

FACILITETER
Thyregod Skole har 327 elever, fordelt på 0.-9. klassetrin.
Plejecenter Sandbjerg har to huse med 24 boliger og et hus med 16
boliger, der er målrettet til midlertidigt ophold.
FORENINGSBYEN THYREGOD
Thyregod er en velfungerende foreningsby, med foreninger til alle
aldre. Thyregods foreningsliv er i gang hele året rundt, hvor foreninger som, ThyregodVester Spejderne,
TSK (Thyregod Svømmeklub), FREM Thyregod, Asylcenter, Center
Thyregod,FJUK/fritidscenter, Idræt i dagtimerne, Kildernes Kor,
Thyregod Sportsfiskerforening,Thyregod Tennisklub, Thyregod Gymnastikforening, Thyregod Badmintonklub, Thyregod Folkedansere,
ThyregodVester Jagtforening etc. holder gang i byen og sørger for liv
og aktiviteter.
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