
Velkommen til Bredsten
Bredsten er et hyggeligt og velfungerende bysamfund midt 
i Vejle Kommune med 1.664 indbyggere. 

Byen ligger ovenfor Vejle Ådal og har god trafikal beliggen-
hed. Det har betydet, at der er kommet et stort parcel-
huskvarter mod syd, ned mod ådalen, og mod vest er siden 
1980 udviklet et betydeligt industrikvarter.

Med Find vej i Bredsten-kortet kan du komme en tur rundt 
i den gamle bykerne.

Vil man gå mere på opdagelse i byens og områdets histo-
rie, anbefales det at følge Bredsten Sogns pæleprojekt DEN 
RØDE TRÅD.

Bredstens historie
Bredsten kirke er opført ca. år 1160. Stednavnet Bredsten 
nævnes første gang år 1330. Ifølge en historie fra 1638 
findes der i skoven ved byen to sten, som byen er opkaldt 
efter. I 1688 fandtes der kun 4 gårde i Bredsten.

Den gamle bykerne opstod efter loven om fri næring uden-
for købstæder i 1857, hvor ”håndværkere” opbyggede deres 
virksomheder i fælles afhængighed. Deraf kommer beteg-
nelsen og omtalen som ”håndværkerbyen Bredsten".

Bredsten sogn har i flere århundreder været med i front 
med uddannelse og skoler.

Folkeskolen starter i 1734 med udgangspunkt i den nyeste 
lovgivning. Balle Friskole blev oprettet i 1866 i landsbyen 
Balle, i høj grad skabt af den grundtvigske vækkelse, som 
ramte egnen i den anden halvdel af 1800-tallet. I 1885 
blev Balle Valgmenighed oprettet, og valgmenighedens 
karakteristiske røde, ottekantede kirke blev opført i Balle. 
Folkeskolen hedder i dag Bredsten-Gadbjerg Skole og er 
overbygningsskole for elever fra Skibet og Gadbjerg.

Naturen giver gode muligheder for udfordrende 
naturoplevelser. Bredstens opland består af land- og 
skovbrug i et moræneområde ca. 80 meter over havet med 
spændende geologi, flora og fauna lige uden for døren.

Foto-orientering 
Find de 24 poster som er markeret på kortet. Hvilket foto hører 
til hvilken post? Posterne er markeret med en lilla cirkel på kortet. 
Noter det korrekte fotos bogstav ud for tilhørende post i skemaet 
på kortet.
På www.findveji.dk kan du registrere posternes koder og komme i 
Find vejs "Hall of Fame".
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Baneforslag
På  www.findveji.dk  eller  www.o-track.dk, Find vej i 
Bredsten, kan du finde 2 forskellige baneforslag fra hver af 
de 2 startsteder : Bredsten Hallen og Byparken. 

Alle baner kan også gennemføres med barnevogn. Giv agt 
ved passage af veje.

Orienteringsklubben 
OK Gorm
Orienteringsklubben OK Gorm, Jelling 
har tegnet kortet og i samarbejde med 
Bredsten-Gadbjerg Skole og Bredsten i Udvikling udarbej-
det denne folder.

Kunne du tænke dig at lære at læse kort og løbe orienter-
ingsløb? Så kan du overveje at blive medlem af orientering-
sklubben i Jelling, OK Gorm.

Orientering er en sport for alle, som holder af motion i frisk 
luft og natur - samtidigt med at hjernen også kommer på 
arbejde!

Læs mere på vores hjemmeside om hvordan du kommer i 
gang: http://okgorm.dk/

Find vej i Bredsten
Find vej i Bredsten er et tilbud om en anderledes tur, hvor 
gevinsten er sund og sjov motion. Det er en del af det lands-
dækkende koncept, Find vej i Danmark.

Find vej i Danmark er en forenklet udgave af 
orienteringsløb. Fotoposter og printbare kort giver dig 
mulighed for at orientere alle ugens dage året rundt. Det 
findes i forskellige sværhedsgrader, så alle kan være med.

Fra www.findveji.dk kan du under postnummer 7182 
finde kort over Find vej i Bredsten med forskellige rutefor-
slag, lige til at printe ud.

Du kan også få folderen ’Find vej i Bredsten’ i Dagli’Brugsen, 
Bredsten.

Find vej med O-Track ...
Med appen O-Track kan du gå eller løbe 
efter kortet på mobiltelefonen og tracke 
din rute, når du er ude at finde vej. GPS’en 
i din mobil viser dig hele tiden, hvor på orienteringskortet 
du befinder dig.

Efter endt tur vises dit track på skærmen, sammen med dit 
tidsforbrug.

Opret dig som bruger for at uploade dine tracks på          
www.o-track.dk og sammenlign med andres vejvalg.

Du kan hente O-Track appen i Appstore og Googleplay.

Rigtig god tur!

Find vej i hele landet på
www.findveji.dk 


