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Velkommen til Randbøldal 

Randbøldal er beliggende i hjertet af Danmark i et attraktivt naturskønt 
område og i fredelige omgivelser og med kort afstand til de nærliggende 
større byer. 
Naturskønne Randbøldal i Vejle Ådal, er det nærmeste, vi kommer på en 
bjerglandsby i Danmark – Nordens svar på Østrig. 
 
I Randbøldal går det historiske sus fra den første industri, drevet af 
vandkraft, hånd i hånd med en hyggelig kro og en smuk campingplads. Her 
mødes byens nuværende og nye beboere i et værdifuldt fællesskab. 

I byen er der en meget aktiv borgerforening med mange aktiviteter i 
støbeskeen. Hvis du som tilflytter har lyst til at være med, er du meget 
velkommen. Der arbejdes med forskellige spændende projekter inden for 
bevaring og udvikling af landsbysamfundet, hvor flere af byens borgere er 
aktive medspillere. Har du gode ideer eller ressourcer, du kan byde ind 
med, eller du har lyst til at give en hånd med, når de forskellige projekter i 
byen skal realiseres, vil borgerforeningen meget gerne høre fra dig. 
 
Der tages initiativ til forskellige arrangementer og aktiviteter. Her kan 
nævnes Skt. Hans arrangement, sommerfest, Ren By, Valdemars marked, 
julearrangement, fællesspisninger på campingpladsen, læseklub og meget 
andet. 

På http://www.randboldal.dk  kan du læse mere om borgerforeningen og 
dens mange spændende aktiviteter og tilbud. 

Har du som ny borger i Randbøldal brug for information, spørgsmål eller 
gode ideer, så er du altid velkommen til at kontakte undertegnede. 

Vi håber, at du kommer til at føle dig velkommen og befinde dig godt i 
Randbøldal, og at denne velkomstfolder kan være med til at give dig et 
indblik i, hvad der foregår i Randbøldal og omegn. 

Venlig hilsen og velkommen 

  Randbøldal Borgerforening 
    v/formand Jan Brink Nielsen 

Lyngdraget 10, Randbøldal 
 

Randbøldal Borgerforenings Bestyrelse 2015: 
 
Borgerforeningen kan kontaktes på vores mailadresse: 
randboldal.bf@gmail.com eller du kan ringe på 76300135. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan også kontakte ét af bestyrelsesmedlemmerne:  

Jan Brink Nielsen Lyngdraget 10 
Anne-Mette Amlund Olesen Rodalvej 16 
Hanne Grethe Kirk Daldovervej 37 c 
Lillian Pedersen Skærhølvej 10 
Jørgen Hansen Rodalvej 36 
Liv Thorbjørnsrød Skovbrynet 10 
Flemming Pallesen Daldovervej 35 
 

Suppleanter: 
Erik Andersen Daldovervej 23 
Verner Quist Rodalvej 19 

   

http://www.randboldal.dk/
mailto:randboldal.bf@gmail.com


  

Medlem af Randbøldal Borgerforening 

Som ny fastboende borger får du gratis det første års (kalenderår) 
medlemskab af borgerforeningen og bogen ”Randbøldal”, som er udgivet i 
anledning af borgerforeningens 75 års jubilæum. I bogen kan du læse om 
byens spændende historie fra fortid til nutid. 

Herefter håber vi, at du fortsat ønsker medlemskab. Du kan så indbetale 
kontingent til foreningen på: 
 
Årskontingent: 150 kr. pr. husstand / 75 kr. for enlige og pensionister. 
 
Betaling til: Den Jyske Sparekasse – 9712 6580 716 545 (skriv din adresse 
som afsender). 
 
Indbetalingskort: 73 / +83870117 (skriv din adresse som afsender) 
 
Eller du kan betale til et af bestyrelsens medlemmer. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randbøldal - Centralt beliggende i Trekantområdet 

Randbøldal er en hyggelig landsby med fokus på sammenhold, 
hjælpsomhed, oplevelser og udvikling. Byen er beliggende med en 
fantastisk natur omkring sig og der er mulighed for et utal af 
spændende og smukke naturoplevelser. 
 
Blandt flere seværdigheder i og omkring Randbøldal kan nævnes 
Randbøldal Museum, Bindeballe Købmandsgård, Tørskind Grusgrav, 
Egtvedpigens grav, Frederikshåb Plantage, Engelsholm slot, Ravning 
Broen og Jernalderlandsbyen i Vingsted. I området findes flere 
afmærkede vandrestier i smuk natur omgivet af bakket terræn, vandløb 
og skov samt spændende og udfordrende cykelruter. 
For de kære firbenede er der en dejlig stor hundeskov i Randbøldal. 

Der er mulighed for at glæde både børn og voksne med en tur i det 
eftertragtede Legoland i Billund, Lalandia eller en tur i Givskud Zoo. 

Der er flere større og mange små selvstændige virksomheder i 
Randbøldal, som sætter deres positive præg på byen. Randbøldal knytter 
sig både til Vejle og Billund, som de større byer, der begge har et rigt 
forretningsliv og alsidige tilbud.  

 
Efter ca. 25 minutter i bil er der adgang til hele Europa via 
motorvejsnettet, og på blot 20 minutter er der adgang til hele verden via 
Billund Lufthavn. Universitetsbyerne Århus, Odense og Esbjerg nås på 
omkring en time i bil. Der er kollektive trafikforbindelser til Kolding og 
Vejle, hvor der er mange uddannelsesinstitutioner og gode indkøbs- og 
shopping muligheder.  
 



  

Lidt om Randbøldals historie 
 
Kong Ran  
Ifølge sagnet har sognet fået navn efter Kong Ran, som havde sit 
kongesæde her. Han faldt i kamp med nabokongen Amlund fra Lindeballe i 
Kongsdal i Gødding skov. Kong Ran ligger begravet i Randbøl, og der blev 
kastet en høj over ham. Hans mænd blev begravet i de fire høje, som er 
beliggende nord for Rans høj, der ligger på Randbøl kirkegård. 
Sognet ligger på den jyske højderyg og skråner mod øst og vest. Denne 
beliggenhed har skabt meget afvekslende landskabsformer. Mod øst findes 
morænebakker med mellemliggende søer, lavninger og tunneldale. I en af 
disse dale ligger landsbyen Randbøldal. 

På Randbøl hede har vi de mærkelige 'Staldbanker', som må betegnes som 
en geologisk seværdighed. Disse banker eller klitter består af strandsand, 
og det må siges at være usædvanligt at finde det fineste strandsand midt 
inde i landet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

De første beboere i Randbøldal 
Spørgsmålet om hvornår de første beboere flyttede ind i Randbøldal, blev 
besvaret da Thorbjørn Stegelmann i 1980 fandt flinteredskaber i skråningen 
bag Randbøldal Fabrik. Han fik dem dateret ved Vejle Kulturhistoriske 
Museum, som kunne fortælle, at det ældste fund var en økseskærpe fra 
ældre maglemosekultur, hvor dateringen er fra 7.400 til ca. 8.000 år f. Kr. At 
maglemose-folket var jægere og flyttede ind her ca. 2.000 år efter sidste 
istid, er vel ikke underligt, al den stund det må formodes, at der har været 
masser af fisk i åen, og at jagten sikkert også har været god.  

Noget af det Randbøldal og omegn kan tilbyde (fortsat)       
 

På Borgerforeningens hjemmeside kan du finde relevante link til de 
hjemmesider, der er nævnt herunder 
 
Skoler  Firehøjeskolen i Ny Nørup og Vandel  
  Vandel Efterskole 
 
Tandlæger  Tandlæger i Region Syddanmark 

TV/Antenneforhold Der er mulighed for, at blive tilsluttet  
  SYD ENERGI/Stofa Net eller God Tone,  
  Jerlev. Du kan selvfølgelig også købe din  
  egen parabolantenne. 
Virksomheder 
og erhvervsdrivende  
i Randbøldal og omegn Randbøldal Savværk 
  Frisør Jytte Tranholm  
  K. S. Glas, Bindeballevej  
  URSKOV Maskinservice  
  URSKOV Udlejning 
  Dalbo Maskinfabrik 
  Lihme Fiskeri v/Håkon Jøker 
  K.S. Automatik   
  4 Høje anlægsservice  
  Randbøldal Kro  
  Randbøldal Camping  
  Kunstnere i Randbøldal 
  Randbølgruppen  
  Randbøldalfonden   
  Hanne Doose, Massage & Zoneterapi 
  Ulla Kristensen, Akupunktur og massage                   
 
  Dette er kun et udpluk af byens  
  virksomheder og erhvervsdrivende. 

 

 

 



  

Noget af det Randbøldal og omegn kan tilbyde (fortsat) 

 

På Borgerforeningens hjemmeside kan du finde relevante link til de 
hjemmesider, der er nævnt herunder 
 
Fritidsaktiviteter og  
Naturoplevelser Refsgårde Lystfiskersøer 
  Lystfiskerparadiset Bindeballe 
  Petanquebane ved Fabriksdammen  
  Friluftsbad og legeplads på  Randbøldal  
  Camping 
  Randbøldal Fortællerrute med  
  afmærkede stier 
  Randbøldal Hundeskov 
  Randbøldal Museum og udendørs  
  vandeksperimentarium 
  Randbøl Sogns lokalarkiv og  
  museumsforening 
  Tørskind Grusgrav 
  Egtvedpigens Grav 
  Bindeballe Købmandsgård 
  Madlavning for ”finere mænd” 
  KFUM spejderne i Randbøl 

  
Håndkøbsudsalg Dagli’Brugsen Bredsten 
  Dagli’Brugsen Nørup 
  Dagli’Brugsen Vandel  
  

Kirker  Randbøldal Kirke 
  Nørup Kirke 

Læger   Læger i Region Syddanmark  
   
Offentlig transport Sydtrafiks Køreplan 

 

 

Lidt om Randbøldals historie (fortsat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papirfabrikken i Randbøldal - Engelsholm papirfabrik 
Industrimøller blev i 1700-tallet anlagt langs Vejle Å hvor åens fald er 
størst. Således opstemmer storkøbmanden de Lichtenberg i 1732 Vejle Å 
i den snævre og stejle Randbøldal. Her anlagde han en papir- og 
klædefabrik. Med fabrikken fulgte fabrikant- og arbejderboliger, og 
gradvist opstod landsbyen Randbøldal. Med skiftende produktioner 
snurrede hjulene på fabrikken i hen ved 250 år, før den blev nedlagt i 
1975. Fabriksbygningerne er nu revet ned, men på den gamle 
fabrikstomt fortæller Randbøldal museet nu om industrieventyret. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lidt om Randbøldals historie (fortsat) 
 
Flere indbyggere 
Inden for de senere år er der foretaget to udstykninger i Randbøldal, hvor 
det blev tilladt, at man måtte bygge træhuse. Det første hus på den nye vej 
Lyngdraget, hvor der i udstykningen var plads til otte huse, lå ensomt i 
nogle år, indtil det i 2003 gik stærkt med at få de sidste udstykninger solgt. 
Samtidig blev der foretaget en udstykning af såkaldte ”storparceller” vest for 
Bindeballevej og langs Skærhølvej, med plads til 6 store huse. Alle disse 
parceller er nu bebygget. 
 
 

 

 

 

 

I dag og i fremtiden 
Randbøldal er i samarbejde med Vejle Kommune med til at lave et 
landsbyprogram. Dette landsbyprogram tager udgangspunkt i Randbøldals 
styrker og kommende udfordringer. Det tager også afsæt i borgernes egne 
ønsker til udviklingen i Randbøldal.  

Gennem et halvt år har landsbyen og Vejle Kommune arbejdet med, 
hvordan man skaber udvikling i landsbykernen. Sammen har man prioriteret 
de vigtigste elementer for udvikling af Randbøldal, som et stærkt og 
levende lokalsamfund. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Noget af det Randbøldal og omegn kan tilbyde       
 
 

På Borgerforeningens hjemmeside kan du finde relevante link til de 
hjemmesider, der er nævnt herunder 
 
Affald og genbrug I Randbøldal er der adgang til en  
  genbrugs/miljøstation til flasker og glas  
  som er placeret på Duevej (bag kroen)  

  Egtved Genbrugsplads, Nydamsvej 8,  
  Egtved  
  Åbent alle dage kl. 10.00 – 18.00 
 
  Vejle Genbrugsplads, Vestre Engvej 70,  
  Vejle 
  Åbent mandag-fredag kl. 7.00-18.00 
  lørdag, søndag og helligdage kl. 9.00-18.00 

Andet  Randbøldal Vandværk   

Apotek  Egtved Apotek, Aftensang i Egtved 

Børnehaver /dagpleje I Randbøldal findes ”Bøllen”, en eftertragtet 
  idræts- og skovbørnehave samt 
  vuggestue. 
  Kommunale børnehaver i Vandel og 
  Ny Nørup 

Dyrlæger  Dyrlægerne Egtved, Egtved 
  Bredsten-Jelling Dyrlæger, Bredsten  

Flytning og folkeregister På Vejle Kommunes hjemmeside 

Foreninger   Randbøldal Borgerforening  
  Firehøje Idrætsforening 
  Modelflyveklubben Ellehammer 
  RANDBØLLERNE, Socialt samvær og  
  aktiviteter  

 

 


