
Velkommen til Aale - Hjortsvang

- aktive landsbyer i hjertet af  Danmark - 

midt i landlige og fredelige omgivelser
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Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen og give dig et indblik i lokal-

området Aale - Hjortsvang.

Aale - Hjortsvang lokalsamfund består af  2 landsbyer og et omgivende landdis-

trikt. Aale - Hjortsvang er beliggende i hjertet af  Danmark i et landligt område 

med fredelige omgivelser.  

Lokalsamfundet ligger i den vestlige del af  Hedensted Kommune og har kort 

afstand til de nærliggende større byer, som bl.a. Tørring, Brædstrup, Vejle og 

Horsens.

Aale og Linnerup sogne har tilsammen ca. 1.100 indbyggere. Der bor ca. 500 i 

Aale og ca. 200 i Hjortsvang og resten er bosat i landområdet.

Aale og Hjortsvang er byer med et virkelig godt foreningsliv. Der er mange for-

eninger med mange forskellige tilbud, som man kan være en del af, hvis man har 

lyst.

På hjemmesiden www.aale-hjortsvang.dk kan du læse meget mere om området 

og foreningerne i Aale og Hjortsvang.

På hjemmesiden finder du også aktivitetskalenderen, hvor du kan holde øje med, 
hvad der sker i området eller på Facebook gruppen “Aale og Hjortsvang”.

Vi håber, du kommer til at føle dig velkommen og vil befinde dig godt i Aale - 
Hjortsvang.

Velkommen.

Venlig hilsen

Foreningerne i Aale - Hjortsvang.
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Aale - Hjortsvang
Begge byer er placeret i landelige omgivelser. Der er flere naturoplevelser i lokal-
området, som absolut er et besøg værd. 

Kultur- og Idrætshuset Aale-Hjortsvang Minihal danner rammen om mange 

fællesarrangementer, ligesom forsamlingshusene i Aale og Hjortsvang flittigt 
bruges af  beboerne i byerne.

Minihallen er et godt eksempel på det gode sammenhold, da den er bygget af  

frivillig arbejdskraft i perioden 2004-05. Hallen indbyder til idræt, musik, kunst 

og hyggeligt samvær.

Aale Hjortsvang Børneby er den nære lokale institution for området.  

Aale Hjortsvang Børneby består af  skole, SFO samt børnehave. Skolen går til  

6. klasse. Efter endt skolegang i Aale tager skolens børn hovedsageligt til Rask 

Mølle, der ligger ca. 4 km væk.  

Hvis du vil vide mere om Aale Hjortsvang Børneby, er du meget velkommen til 

at henvende dig til institutionen for at få en rundvisning og evt. en samtale med 

en af  lederne.

Inden børnehavestart i Aale Hjortsvang Børneby er der mulighed for pasning af  

dagplejerne i Aale og Stordagplejen i Hjortsvang.
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Aale
Gennem Aale by løber Aale Bæk forbi skolen, børnehaven, forsamlingshuset 

og kirken. Aale Bæk munder ud i Gudenåen, der er et yndet mål for kanofarere. 

Ved Gudenåen er placeret en teltplads, hvor sejlende på Gudenåen kan over-

natte.

Aale Kirke er bygget sidst i 1200-tallet og 

har flotte velbevarede kalkmalerier.  
Tårnet er opført i 1934. Aale Præstegård 

ligger ved siden af  kirken og er opført som 

et firelænget anlæg i bindingsværk.

Aale og Hjortsvang havde stationer på 

Horsens Vestbaner fra 1929-62. 

I forlængelse af  Gudenåvej i Aale går en sti gennem Rask Skov til Rask Mølle. 

Stien ligger hvor jernbanen lå, og inden man går ind i skoven, går man over  

Gudenåen på den gamle jernbanebro ved teltpladsen.

Inde i Rask Skov er der afmærket en 4 km rute. På gåturen kommer man forbi 

seks gravhøje. Ruten følger, på det første stykke, en strækning af  den tidligere 

jernbane.

5 km nord for Aale finder man Bjerres Vestermose. Området er en naturperle.  
Vejen rundt om søen er blevet renoveret, og der er lavet broer over sumpede 

steder og kanaler.
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Gudenåen - Uldum Kær
Uldum Kær ligger ca. 5 km fra Aale. Der er etableret flere gode vandrestier og 
fugletårne i området. I kæret kan man se mange fugle og dyrevildt. Ca. 1050 ha 

af  Uldum Kær er i dag udlagt til et Europæisk Natura 2000 naturbeskyttelses-

område.

Oprindeligt var Uldum Kær en stor fladvandet sø, som Gudenåen løb igennem. 
Uldum Kær var i mange år et område, hvor de lokale landmænd, med gårde på  

de højere jorde, kunne lave høslæt, og have deres kreaturer på græs i sommer-

månederne. Både under 1. og 2. Verdenskrig blev der gravet mange tørv i 

Uldum Kær. I dag kan man se de gamle tørvegrave som parallelle søer med 

kærskifter i mellem.
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Hjortsvang
I Hjortsvang ligger landsbymuseet, som Jens Markussen (f. 1900) startede for 

mange år siden, og hvor lokale frivillige i dag bakker op om museet, ved at hjæl-

pe når museets gæster skal serviceres og museet skal vedligeholdes. 

Nord for Hjortsvang ligger Linnerup 

Kirke, der er lokalområdets kirke.  

Kirken blev oprindeligt bygget i romansk 

tid, men en stor del er revet ned og genop-

bygget af  de samme materialer i 1866.

Omkring Hjortsvang ligger Humlehøj, 

Pottehøj, Kokhøj og Firhøj, som alle er 

oldtidshøje.

Ved Linnerup Mose har lodsejerne etableret en trampesti, hvor alle er velkom-

men til en fin naturoplevelse.

Ved sportspladsen i Hjortsvang er der opført en shelter, som man kan låne og 

overnatte i. 



 1) Aale Forsamlingshus.

www.aale-hjortsvang.dk

www.kenddinlandsby.dk

 2) Aale Hjortsvang Børneby.

www.aale-hjortsvang-skole.dk

www.facebook.com/aalehjortsvangboerneby/

 3) Aale Kirke og Sognehus.

www.aalelinnerup-kirker.dk

www.kenddinlandsby.dk

www.facebook.com/aalelinnerupkirker/

 4) Aale Ungdoms- og Idrætsforenings klubhus og sportsplads.

www.åui.dk

www.aale-hjortsvang.dk

 5) Bjerres Vestermose.

www.aale-hjortsvang.dk

 6) Bjørnegrunden - Gudenåen ved Aale.

www.kenddinlandsby.dk

 7) Boringholm - en træborg fra 1300-tallet.

www.middelalderborge.dk

www.kenddinlandsby.dk

 8) Gravhøjene i Rask Skov.

www.kenddinlandsby.dk

 9) Hjortsvang Forsamlingshus.

www.aale-hjortsvang.dk

10) Hjortsvang Museum.

www.hjortsvangmuseum.dk

www.facebook.com/hjortsvangmuseum/

Seværdigheder og naturoplevelser
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11) Hjortsvang Ungdoms- og Idrætsforenings klubhus og sportsplads.

www.hjortsvang.dk

12) Kanopladsen i Aale.

www.kanoferie.dk

13) Kvindeegen.

www.kenddinlandsby.dk

14) Linnerup Kirke.

www.aalelinnerup-kirker.dk

www.facebook.com/aalelinnerupkirker/

15) Linnerup Mose - trampesti.

www.hjortsvang.dk

16) Mindestenen i Donnerup.

www.kenddinlandsby.dk

17) Uldum Kær.

www.hedensted.dk - information om naturområder - foldere

18) Shelterplads i Hjortsvang.

www.udinaturen.dk

19) Naturcenter Koutrupgård, som hører under Naturstyrelsen.

www.naturstyrelsen.dk

www.aale-hjortsvang.dk
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Seværdigheder og naturoplevelser
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Affald og genbrug  Aale:   Forsamlingshuset og Gudenåvej.

    Hjortsvang: Bag ved forsamlingshuset.

    Kalhave: Genbrugsplads.

Apotek   Tørring og Uldum.

Aviscontainer   Ved skolen i Aale Hjortsvang Børneby.

Avisindsamling  Aviser indsamles 4 gange om året af  elever på

    skolen i Aale Hjortsvang Børneby.

Bibliotek   Gudenåcenteret i Tørring.

Billard    I Minihallen i multirummet.

Bogudlån - indendørs Folkets bibliotek - i Café området i Minihallen.

    Hvor alle er velkommen til at tage eller aflevere 

    en bog.

Bogkasse - udendørs  Hedensted Bibliotek har opsat en bogkasse ved 

    skolens indgang fra skolegården.  

    Ved perioder med godt vejr, står den ved Mini- 

    hallen.

Bordtennis   Der står et bordtennisbord i Minihallen på til-

    skuerplatformen.

Borgerservice   Tørring Bibliotek og Hedensted Rådhus.

Hjertestarter   Aale:  Hænger på væggen ved Minihal-

      len ved siden af  informations- 

      tavlerne.

    Hjortsvang: Hænger ved Hjortsvang Forsam- 

      lingshus.

Indkøbsmuligheder  Rask Mølle, Tørring og Brædstrup.

Informationstavle  Opslag om aktiviteter m.v.

    Opsat ved Minihallen i Aale og ved Hjortsvang  

    Forsamlingshus.

Nyttige informationer
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Infoskærme   Info om aktiviteter.

    Opsat ved Aale Hjortsvang Børneby - skole og  

    børnehave.

Kirker    Aale og Linnerup.

Legepladser   Aale:  Ved Aale Hjortsvang Børneby og 

      ved sportspladsen.

    Hjortsvang: Sportspladsen.
 
Lokalråd   Aale - Hjortsvang og Hammer.

    www.aale-hjortsvang.dk

Læsekredsen i Aale  Aale Sognehus.

    www.hedenstedbib.dk

Løbebånd   Der står 2 løbebånd i Minihallen på tilskuerplat-

    formen.

Margueritruten  Margueritruten er en bilrute, der tager dig gen-

    nem de smukkeste steder i området. 

    Firhøjvej, Borgergade, Hjortsvangsvej, Møllevej,  

    Brædstrupvej og Bjerggårdsvej.

Petanquebanerne  Aale Petanque Klub, Pogensvej 6, Aale.

    www.aale-hjortsvang.dk

QR koder   QR koderne er placeret flere steder rundt i om-
    rådet - se kort med placering på  

    www.kenddinlandsby.dk

Trafikinformationer  Busserne kører mellem Aale - Hjortsvang og

    Tørring, Rask Mølle, Brædstrup, Vejle og Hor- 

    sens. 

    Find mere information på www.midttrafik.dk

Nyttige informationer
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Aale Lokalhistoriske Forening har hvert år i februar et arrangement med for-

tællinger fra “Aale”.

Fastelavn afholdes i Aale Forsamlingshus og Hjortsvang Forsamlingshus.

Gymnastikopvisning.

Affaldsindsamling.

Grundlovsfest.

Sct. Hans bålafbrænding.

ÅUI Sportsfest og HUIF Sportsfest.

Hjortsvang Museum - Åbning (gerne et veterantræf), høstfest, æbledage og 

julestue.

Julemarked i Aale Forsamlingshus.

Juletræsfest afholdes i Aale Forsamlingshus og Hjortsvang Forsamlingshus.

Fællesspisning i Aale Forsamlingshus og Hjortsvang Forsamlingshus.

Koncerter i Minihallen.

Loppemarkeder i Aale og Hjortsvang på skift hvert andet år.

Avisindsamling i Aale og Hjortsvang.

Fodboldkampe og håndboldkampe på Sportspladsen.

Godnathistorier for børn i Aale og Linnerup Kirker.

Sogneudflugt for Tørring og Hammer Sogne.

Fredagscafé.
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Tilbagevendende begivenheder
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Denne folder er udgivet af  foreningerne i 

Aale og Hjortsvang.


