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 bålhytte med shelter i Kirkeskoven. Flot anlagt sø
og shelter ved Møllegården og sø med bålhytte ved Fyrvænget.
Plejet og vedligeholdt af Branderup Lokalråd og Borgerforening. Oplev et rigt plante- og dyreliv på turen.

Velkommen

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

Branderup

Velkommen til Branderup

Arla Foods

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, julefrokost, Sct.Hans Aften og ikke
mindst årets store byfest, der samler både nye og gamle
Branderuppere samt folk udefra.
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
informationstavle giver oplysninger om aktuelle aktiviteter.

”Branderup mejeri, oprindeligt indviet i 1888 er det 3. ældste
mejeri i Danmark, som fortsat er i drift.
Mejeriet gennemgik i 2015 en omfattende ombygning og
fremstår i dag som et nyt og super moderne mejeri. Mejeriet har
ca. 80 medarbejdere og producerer årligt 30.000 tons
mozzarella ost, hvoraf hovedparten eksporteres.
Ud over mejeriet, så ligger Arla Foods mælke ind-transport for
størstedelen af Sønderjylland, også på matriklen

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 Idrætsforeningen, ungdomsklubben samt
lokalhistorisk arkiv til huse i centeret.
Udover aktiviteter som gymnastik, badminton, dans,
volleybold, 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 It rum med udstyr til fjernundervisning via video og
konferenceudstyr samt it-undervisning.
Informationsskærmen fortæller, hvad der sker i Branderup.
Lejes ud til private til f.eks. børnefødselsdage eller andre
sportslige aktiviteter.
Henvendelse til Gitte Boyschau på Tlf. 74831226/24424995

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 1. klasse.
- Gratis frugtordning
- Individuel læsning på eget niveau hver morgen

Børnehuset Udeliv
www.udeliv.info
Børnehuset er en privat 0 – 6 års institution.
- Fokus på udeliv.
- Fokus på tryghed og nærvær.

Branderup Friskole

Børnehuset

Branderup Rideskole

Branderup Ungdoms & Idrætsforening
BUIF er en aktiv forening med fritidsaktiviteter for alle aldre.
Der tilbydes aktiviteter såsom, badminton, gymnastik,
folkedans, fodbold, kørsel med RC biler og meget mere. BUIF
benytter sig af de moderne faciliteter i Aktivcenteret og
boldbanen, begge beliggende på Friskærvej.
Alle er velkommen til at blive en del af vores hyggelige og
sportslige fællesskab, både som aktivt medlem og som frivillig
hjælper.
Tjek hjemmesiden www.branderup.dk for yderligere
informationer eller følg os på Facebook, på siden ”Branderup
Ungdoms & Idrætsforening”.
Havevandring på Branderup Mark 1
Hvem er vi?
To mennesker der sætter pris på at bo på landet – hvor
vi kan gå og "rode" med tingene.
Ingen af os er en ørn til plantenavne, vores interesse ligger i at
skabe et harmonisk, frodigt og inspirerende udtryk. Det
bestræber vi os på skal lykkes.
Haven er omkring 2.500m2 og inddelt i forskellige "rum".
Åben efter aftale – mobil 40403526
Haven er velegnet til at have kaffekurven med.
Mere info: branderupmark1.blogspot.dk

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 Jannie Wittenkamp,
tlf. nr.22178187
Branderup Pensionistforening og Efterlønsklub har til
formål at samle alle pensionister i indholdsrigt og meningsfyldt
socialt samvær ved afholdelse af alsidige møder og ture,
oplysende såvel som underholdende.
Vores aktiviteter ser i store træk således ud; møder eller ture 1 2 gange månedligt i sæsonnem. Kortspil 1 gang om ugen og en
læsekreds med et månedligt møde. I vinterhalvåret desuden et
månedligt arrangement i form af motion og samvær.

