
Sporet omkring Branderup 
Der er anlagt en flot og bred sti omkring vor landsby, med 
bålplads og broer over vandløb med en tydelig markering af 
ruterne. Stor shelter i Kirkeskoven. Flot anlagt sø og shelter ved 
Møllegården og Sø med bålhytte ved Fyrvænget. 
Plejet og vedligeholdt af Borgerforening. 

 

 
 

Branderup Kirke 
Bygget i de smukkeste omgivelser og med en spændende historie. 
 

Velkommen 
 

 

 

Branderup 
 
Oplev et rigt plante og dyreliv på en dejlig tur i Branderup. 
 



 

Velkommen til Branderup 
 
Branderup er et aktivt og hyggeligt lokalsamfund, der har 
masser at tilbyde for såvel børn, som unge og gamle. 
Byens borgere samles til årlige fælles arrangementer, som 
Landsby-jul i Branderup,  Sct.Hans Aften og ikke mindst årets 
store byfest, der samler folk fra det meste af Sønderjylland. 
Overskud fra byfesten går ubeskåret til BUIF’s aktiviteter. 
 
Besøg også ”Det Gamle Torv” i Bygaden, hvor minder om den 
gamle smalsporsbane endnu kan ses og hvor byens nye 
informationstavle giver oplysninger om aktuelle aktiviteter. 
 
 
 

 
 

 

  Arla Foods 
 

 
På mejeriet Arla Foods produceres gul ost og der beskæftiges, 
primo 2012, omkring 200 medarbejdere. Antallet er noget 
svingende da lønsomheden afhænger af mælkepulverprisen. 
 
Arbejdsfunktioner på Arla Branderup: Osteproduktion, Kørsel, 
Elektrikere, Smede / Værksted og Administration. 

 
Branderup Forsamlingshus 
Udlejes til fester og andre arrangementer. 
Udlejning ved henvendelse til Marianne Schultz på 
Tlf. 7483 5878 
Yderligere information hos formand Ole Schultz på 
Tlf. 7483 5229 



Branderup Aktiv Center 

  
Branderup Aktivcenter er et flot idræts og aktivcenter, der er 
indviet 3. marts 2006.  Byggeriet består af en hal på 750 
kvadratmeter med tilhørende foyer og opholdsarealer. 
Desuden har diverse ungdomsklubber samt lokalhistorisk arkiv 
til huse i centeret. 
Udover aktiviteter som gymnastik, badminton, dans, volleyball,  
ældreidræt, fodbold m.m. egner hallen sig også til musik og 
teater med scene og lyssætning. Hallen kan deles i to sektioner 
via en hejsevæg – og velegnet til større og mindre aktiviteter. 
Aktivcenteret udlejer forskellige størrelse lokaler samt hallen til 
møder, arrangementer og diverse idrætsaktiviteter. 
Dertil et nyindrettet It rum med udstyr til fjernundervisning via 
video konferenceudstyr koblet op på f.eks. VUC Sønderjylland. 
Henvendelse til Gitte Boyschau på Tlf.  7483 1226 
eller 2442 4995. 
 
 

 Branderup Friskole 
  www.Branderup-friskole.dk 
Branderup Friskole er Grundtvig-Koldsk med elever fra  
børnehaveklasse til og med 8. klasse. 
Fokusområder. 
- Daglig motion. 
- Tidlig sprogstart: Engelsk fra 0. klasse og tysk fra 4. klasse. 
- Gratis frugtordning 
- Individuel læsning på eget niveau hver morgen 
 

Branderup Idræts & Naturbørnehuset  
  www.bbhuset.dk 
Børnehuset er en privat 0 – 6 års institution. 
- Fokus på udeliv. 
- Fokus på leg og bevægelse. 
- Fokus på tryghed og nærvær.     
- Fokus på fællesskab. 
   

 
Branderup Friskole                          Børnehuset  
 Tlf. 8993 4200                                Tlf. 2970 4201 
 



     BUIF     
 
 Branderup Ungdoms & Idrætsforening 
 
I BUIF er der fritidsaktiviteter til alle aldre. 
Der tilbydes aktiviteter som fodbold, spring, gymnastik,  
puls & styrke, badminton, bueskydning, callanetics og meget 
meget mere. 
 
  Kom og vær med ! 
Meld dig til vort hyggelige og sportslige fællesskab. 
 
 
BUIF bruger vort store Aktivcenter med moderne faciliteter. 
 
 

 

 
 

Branderup Rideskole 
 
For de heste interesserede er der rig mulighed for at dyrke sin 
hobby på Branderup Rideskole.  Der tilbydes undervisning på 
træk-hold, i dressur, i spring og i pony-games. Undervisningen 
foregår både i hal og på bane alt efter vejrforhold.  Der afholdes 
bl.a. stævner, ridelejr, ryttermærker, høstfest og juleafslutning.  
 

 

                 Nærmere oplysninger ved kontakt til: 
           Branderup Rideskole v/formand Tatiana Skovsgaard 
               Tlf.  7483 5011 

  

 

 


