Blåhøj

MAGAZINUL DE ELECTRICE
BLÅHØJ EL
Magazinul de electrice Blåhøj El este un
magazin frumos cu o gama largă de produse
electrocasnice, articole pentru cadouri cât și
oficiu poștal cu livrare de colete și produse
farmaceutice.

- Un sat in dezvoltare
SCOALA DIN BLÅHØJ

INCALZIRE URBANA IEFTINA
Blåhøj Energi se afla printre cei mai ieftini
furnizatori de energie termica din Danemarca.
Centrala de incalzire livrează energie produsă în
cea mai mare parte pe baza de biogaz provenind
de la fermierii din zonă.

mitblåhøj.dk

Scoala oferă îngrijire de zi atat pentru cei mici cat
si club SFO cu program înainte și după orele de
program. Școala cu clasele 0-6 este o școală unde
elevul se afla in centru. Fiecare elev este sprijinit și
are posibilitatea sa învețe și sa se dezvolte în clase
cu elevi puțini.
Valorile școlii;
• Includere reciprocă bazată pe beneficiile aduse
de diversitate.
• Respect față de fiecare individ ca fiind
egal si unic.
• Responsabilitate și atenție acordată
fiecărei persoane.

Blåhøj are o locație centrala cu numeroase locuri
de munca în imprejurimile de pana la 30 de
minute depărtare cu mașina. Spre ex. Brande,
Herning, Ikast, Billund, Give, Ølgod si Grindsted.
Autostrada se afla la doar 10 minute depărtare. În
Blåhøj pretul locuintelor este atractiv atât la case
cât și la terenurile pentru construcții. -Deveniți
parte a satului Blåhøj unde este loc pentru dv. si
ideile dumneavoastră!

Un loc in care oamenii sunt uniți
și au părtășie.O comunitate cu o
puternica voință de a realiza proiecte
menite să dezvolte zona.

NATURA DIN ZONA

BISERICI

Blåhøj este situat într-o zona pitorească cu o
istorie veche de peste 150 de ani. Aici găsiți o
varietate de posibilități recreative cum ar fi spre
ex. drumețiile sau mersul cu bicicleta pe calea
ferată abandonată.

SALA BLÅHØJ
Sala Blåhøj , construită de voluntarii localnici este locul unde se desfășoară numeroase
activități sportive cum ar fi spre ex. gimnastică,
fotbal, badminton, tenis și poligon de tir.
Pe lângă activitățile sportive, aici își mai
desfășoară activitatea un club de seniori activi
care organizează diferite activități de sezon. În
vecinătatea sălii din Blåhøj se afla Multihuset
care de asemenea este construită cu fondurile
stranse de voluntarii localnici. Casa este folosită
la diferite intalniri locale si se poate inchiria la
petreceri private.

Biserica de stat locală este o biserică frumoasă
și funcțională, cu multe oferte. Corul bisericii,
activități pentru cei mici și mijlocii și diferite
concerte sunt doar câteva dintre activitățile
organizate de biserică.

Betania KirkeCenter este o biserica activa
si plina de viață. în cursul saptamanii aici
își desfășoară activitățile Clubul pentru
adolescenți, Clubul Cercetasilor (Spejder),
Clubul Blåhøj,Uniunea Tineretului și alte
activități organizate de pensionari.

PARCUL CENTRAL
În parcul public de afla o cabană frumoasă. Aici este locul de strângere cu ocazia diferitelor
activități cum ar fi spre ex.servitul mesei la comun și petrecerea de Skt.Hans.

