Ejer Bjerge ligger
midt i Danmark

www.ejerbjerge.dk
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Billund Lufthavn

Ejer Bjerges lokale skolebus kører eleverne
trygt til og fra skole.
Bus 107 forbinder Tebstrup i Ejer Bjerge med
Skanderborg og Horsens.

Et nært fællesskab
Der er stor stolthed over at bo i Ejer
Bjerge og at være en del af fællesskabet. De mange aktiviteter koordineres
i lokalrådet, der er en frivillig sammenslutning med meget stor folkelig
opbakning.
De sociale medier binder det hele sammen i Facebook-gruppen ”Ejer Bjerge
- et aktivt landsbyliv”. Her er det let at
række ud efter hinanden.
Mød også Ejer Bjerge på Instagram.
#ejerbjerge

Midt i Jylland mellem Aarhus og Vejle
ligger Ejer Bjerge i et kuperet terræn med
søer, mark og skov. Ejer Bjerge omfatter
landsbyerne omkring Ejer Bavnehøj:
Tebstrup, Riis, Ejer, Tåning og Horndrup.

Attraktiv boligpriser
Går man med en lille husdrøm i
maven med ønske om en naturskøn
bolig til en attraktiv pris, er Ejer
Bjerge det rette sted.

Hvad kan Ejer
Bjerge tilbyde?

Ejer Bavnehøj
Ejer Bavnehøj er sammen med Møllehøj det højeste
naturlige punkt i Danmark. Udsigten fra toppen er
storslået – i klart vejr kan man se helt til Samsø og
Lillebæltsbroen.

Ovsted Kirke
Jyllands højest beliggende kirke, som har et meget
farverigt sagn knyttet til opførelsen.
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj
Her er vuggestue, børnehave, skole, SFO og Klub
samlet på den samme matrikel. Området råder også
over store legepladser til børn i alle aldre samt hal,
foldholdbaner og petanquebane. Det er helt unikt!
Børnene er på samme sted fra de er 0 – 12 år. Det
skaber goder rammer for familier og børn, der
oplever tryghed, nærhed og fællesskab.
Der er desuden en velfungerende dagpleje i Ejer
Bjerge.

Positivt overrasket
”Det der har overrasket os mest er,
hvor hurtigt det er gået med at få
følelsen af, at her har vi egentlig boet
altid – selvom vi kun har haft adresse
her i godt og vel et halvt år”.

Kort vej til arbejde
”Med den nemme adgang til E45
er afstanden til vores jobs i Aarhus
midtby helt acceptabel, og det tager
som regel 35 min. at køre fra gården
på Brørupvej til Aarhus midtby”.

Natur og turist
Der er smukt i Ejer Bjerge, som ligger i den sydlige
del af Søhøjlandet.

Præstegårdsstien
En vandretur med bibelrelaterede oplevelser, bænke,
madpakkehuse og et shelter skabt af lokale ildsjæle.

Det siger tilflytterne:

Aktiv fritid
Gymnastik, jagt, spejdere, fodbold,
håndbold, yoga, cykling, skydning, gåture,
foredrag, gudstjenester, kor og meget mere.
Alt hvad krop og sjæl kan begære. Her er stor
aktivitet baseret på frivilligt engagement,
samarbejde og visioner.
Erhvervsliv
Her er Brugs, tankstation og mange
håndværksvirksomheder. Der vækst i
enkeltmandsvirksomheder, gårdbutikker samt
kreative og terapeutiske værksteder.

Landsbyfællesskab
”Det var vigtigt at finde et sted,
hvor ungerne kunne rende over til
legekammeraterne, hvor vi kunne
opleve et landsbyfællesskab og hvor
både skolen og institutionsmiljøet var
overskueligt og nærværende. Og det
fandt vi her i Tebstrup”.

Sammenhold
”Vi har verdens bedste naboer. Der
er et skønt sammenhold i Horndrup,
og her bor cirka ni familier. Vi mødes
til faste arrangementer nogle gange i
løbet af året og derudover ved festlige
lejligheder. Vi hygger os sammen og
hjælper hinanden – og stiller op, når
der er brug for det”.

