Bredstrup -Pjedsted

Bredstrup-Pjedsted udgør et overskueligt lokalmiljø, og her er der mulighed for at leve det gode
liv - hele livet. Når vi taler børneliv, har byen 2
daginstitutioner, dagplejere og skole med 0. – 6.
klasse. Her er frisk luft, legepladser, sportsfaciliteter og omgivelser, der lægger op til fysisk
aktivitet. Bredstrup-Pjedsted er et godt sted at
vokse op.
En del af de ældre beboere har boet her hele
deres liv, eller er vendt tilbage hertil efter at have
været væk i en periode.
Unge, der er opvokset i området, vælger ofte at
flytte tilbage efter endt uddannelse i større byer.

Det nære
I Bredstrup-Pjedsted er det nære fremherskende,
her kender vi hinanden, og her bliver vi set. Her
kan man vælge at blande sig, eller lade være.
Vi er et lokalsamfund med mange ildsjæle i alle
aldre, der ønsker at gøre en forskel. Her er et
højt aktivitetsniveau, der bygger på stor frivillighed. Vi har gode fællesskaber i mange uformelle,
åbne netværk. Hos os har og dyrker vi mange
traditioner.

Bredstrup-Pjedsted
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Velkommen til det gode liv her i vores
landsbyfællesskab i smukke Østjylland
Bredstrup-Pjedsted er et landsbyfællesskab i
den nordvestlige del af Fredericia Kommune.
Vi byder såvel nye som potentielle tilflyttere
varmt velkomne i vores fællesskab.
Her i området bor folk på landejendomme,
i parcelhuse og i andels- og lejeboliger.
Men på tværs af måden, vi bor på, har vi
mange fælles aktiviteter, formelle såvel
som uformelle.

KOM OG VÆR MED!
Læs her om det gode liv,
eller se mere på
www.bredstrup-pjedsted.dk

En arbejdsdag i Præstegårdshaven
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Tryghed og overskuelighed

Rekreative områder

Bolig

Erhverv

Bredstrup-Pjedsted ligger midt i en fantastisk
natur og byder på mange rekreative områder.
Vi har bl.a. Elbodalen, Brøndsted Skov, Rands
Fjord, Pjedsted Spang og Kongsted Enge.

I Bredstrup-Pjedsted er der en varieret bebyggelse.
Her findes parcelhuse, andelsboliger, lejeboliger,
landejendomme. Der er attraktive byggegrunde til
salg. Her er boliger med mulig-hed for selvstændigt
erhverv og boliger med mulighed for at holde dyr.

Bredstrup-Pjedsted rummer flere virksomheder,
især indenfor håndværk, men også landbrug,
industri- og fremstillingsvirksomhed - og vi har
plads til flere!

Mange boliger i Bredstrup-Pjedsted har naturen i
baghaven og har smuk udsigt fra grunden.

Bredstrup-Pjedsted huser kunsthåndværkere,
forfattere og musikere.

Der findes naturstier i området og gode cykelruter.
Midt i området - imellem Bredstrup og Pjedsted slynger Spang Å sig igennem det genetablerede
vådområde, der huser et rigt fugle- og dyreliv.
I Bredstrup-Pjedsted kan man nyde den friske
luft og følge med i årstidernes skiften i naturen.
Centralt i byen ligger Landsbytorvet med madpakkehus og legeplads.

Centralt og tilgængeligt
Bredstrup-Pjedsted ligger centralt i kommunen,
centralt i Trekantområdet og centralt i Danmark.
•

Vi har lokal bybus.

•

Vi har cykelsti til Fredericia.

•

Vi ligger centralt for job og uddannelse.

•

Gode muligheder for at pendle med tog via
Fredericia Station.

•

Gode muligheder for at pendle i bil til Vejle,
Kolding, Middelfart, Odense, Århus, Esbjerg,
Haderslev osv.

Et trygt miljø at vokse op i

I Gl. Pjedsted og Bredstrup findes bevaringsværdige
landsbymiljøer, som vi er stolte af og gerne vil
værne om.

Faciliteter
Centralt i Pjedsted ligger Kultur- og Forsamlingshuset, der udover at tilbyde udlejning af huset til
diverse formål kan levere gourmetmad - i huset og
ud af huset.
Ved forsamlingshuset ligger Landsbytorvet og et
grønt område med bl.a. Tarzanbane.
Vi har fodboldstadion, idrætshal samt et af Nordeuropas mest moderne skyttecentre.
Bredstrup-Pjedsted har en aktiv beboerforening,
der fungerer som talerør mellem borgerne i vores
område og Fredericia Kommune. Beboerforeningen
arrangerer fælles aktiviteter for hele landsbysamfundet.

Jeg en gård mig bygge vil...

Kultur og fritid

Vi kan byde på hele 2 kirker: Bredstrup Kirke og
Pjedsted Kirke samt et fælles menighedsråd, der
står for spændende arrangementer.
Vi har en velfungerende hjemmeside og facebookside, hvilket er med til at sikre et højt informationsniveau.
Vi praler gerne af vort særdeles rige foreningsog kulturliv med tilbud af vidt forskellig art, f.eks.
foredragsforening, idrætsforening, skytteforening,
spejdergruppe og lokalrevy.

Kommunikation
Vil du vide mere, og vil du deltage i den lokale
debat, så klik ind på
www.bredstrup-pjedsted.dk eller på Facebook:
Bredstrup Pjedsted, 7000 Fredericia.
Her kan du læse meget mere om, hvad her foregår.
Flere lokale institutioner og foreninger er også på
Facebook.

Vi har plads til hekse og andet godtfolk

