Blåhøj

BLÅHØJ EL
Blåhøj El har en smuk butik med et rigt udvalg af hårde hvidevarer og gaveartikler, samt
posthus med ind– og udlevering af pakker og
medicin.

- En landsby i udvikling

BLÅHØJ SKOLE
Vi kan tilbyde dagtilbud for de mindste, SFO og
en dejlig skole fra 0. til 6.klasse, hvor eleverne
kan rum-mes og trives i små klasser.

BILLIG FJERNVARME

Skolens værdier:
• Inkluderer hinanden og drager nytte af
forskelligheder
• respektere den enkelte som ligeværdig og unik
• Opøve ansvarlighed og drage omsorg.

Blåhøj Energi leverer noget af Danmarks
billigste fjernvarme. Varmeværket kører stort
set kun på Biogas fra lokale landmænd.

mitblåhøj.dk

Blåhøj har en central beliggenhed med mange
arbejdspladser indenfor 30 min. kørsel - fx til
Brande, Herning, Ikast, Billund, Give, Ølgod og
Grindsted. Der er ca. 10 min. til motorvej.
Her er billige huse og billige byggegrunde
– bliv en del af Blåhøj Landsby, hvor der er
plads til dig og dine ideer.

Et sted hvor vi står sammen og har
fællesskab. Her findes vilje til at gennemføre projekter der kan udvikle området

NATURSKØNT

KIRKER

Blåhøj ligger i et naturskønt område med en
150 år gammel historie. Her er gode muligheder
for vandre- og cykelture ad den nedlagte
jernbane.

BLÅHØJ HALLEN
Blåhøj Hallen som er bygget af lokale frivillige
er rammen om mange sportsaktiviteter så
som gymnastik, fodbold, badminton, tennis
og moderne skydebane. Her er også en aktiv
seniorklub og der afholdes arrangementer som
fastelavnsfest, julemarked og løvfaldsfest.
Ved Blåhøj Hallen ligger MultiHuset, som også
er bygget af frivillige fra området. Her samles
man bl.a. til fælles spisning. MultiHuset kan
desuden lejes til private fester.

Den lokale Folkekirke er en smuk og
velfungerende kirke, med masser af tilbud som
babysalmesang, kirkekor, mini-konfirmander,
spaghettigudstjenester og koncerter.

BetaniaKirke Center er en aktiv kirke fyldt med
liv ugen igennem, fx Teenklub, Spejder, Blåhøjklub, ungdomsforening og aktive pensionister.

FÆLLESPARKEN
I byens Fællespark har vi en dejlig bålhytte, hvor vi samles til hygge, fællesspisning og Sankt Hans

