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velkommen
Hej og hjertelig velkommen
Hvor er vi glade for, at du er vores nye nabo.
Vi ved godt, det kan give flyvende sommerfugle i maven at flytte
et nyt sted hen – eller måske endda vende tilbage til din hjemegn.
Derfor har vi samlet lidt af en håndbog med praktisk information
og lokale fif, så du kan koncentrere dig om det vigtigste:
At falde stille og roligt til.
Vi glæder os til at lære dig meget bedre at kende. 🙂
Horsens Kommune

Hi and welcome!
We are so happy that you decided to become our neighbour.
We know it’s a big decision to move to a new place and country,
so to help you feel more at home, we have collected all our
information and local tips in this guide.
If your Danish is not perfect yet, you can pick up an English
welcome guide at Citizen Service at City Hall or at your local library - or go to horsens.dk/WorkAndStudy to find an online version.
We wish you all the best! 🙂
Horsens Municipality

P.S. Har du brug for hjælp, kan du altid besøge os i Borgerservice eller tage fat i os på
7629 2929 eller facebook.com/endelafflokken
P.S. If you need any help at all, please contact Business Horsens and ask for their
welcome guide at 7561 1888 / mail@businesshorsens.dk
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Dagtilbud og skoler,
der passer jeres
familie
Vores lærere, pædagoger, dagplejere og medhjælpere er nogle helt særlige mennesker,
der lægger sig i selen for, at børnene har en sjov, tryg og lærerig hverdag med plads til at
udvikle sig, skrabe knæ på legepladsen, lære nyt og knytte venskaber.
Vi har mange forskellige muligheder, når det kommer til dagtilbuds- og skolevalg, og det
vigtigste er, at du finder lige præcis det tilbud, der passer din familie bedst.
Dagtilbud
I Horsens Kommune kan dit barn blive passet i et kommunalt dagtilbud – dagpleje,
vuggestue eller børnehave – eller ved privat pasning, hvor der også er forskellige muligheder. Som tilflytter er du faktisk garanteret en plads i et kommunalt dagtilbud, hvis du
søger senest én måned før, du skal bruge den.
Bliv klogere på indskrivning, madordninger, tilskud, osv. her:
Horsens.dk/Dagtilbud
Folkeskolen
Dit barn er garanteret en plads på en skole i jeres distrikt, men du har naturligvis også
mulighed for at vælge en anden folke-, privat- eller friskole. Så kontakter du bare skolen
og undersøger, om de har en ledig plads. Du har også mulighed for at hjemmeundervise
dit barn.
Læs meget mere her:
Horsens.dk/Folkeskoler
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Erhvervsliv, job
og iværksætteri
Virksomheder søger flere talenter
Erhvervslivet i vores område har gang i kedlerne, og mange er på jagt efter flere dygtige
talenter. Måske er det dig?
Vores virksomheder ansætter kolleger som dig, der ikke er bange for at prøve nyt. For at
fejle og lære af det. For at gå begejstret på arbejde. De leder efter flere som dig, der er
dygtig med dine hænder. Som dig, der drager omsorg og gør en forskel hver eneste dag.
Og som dig, der vil give internationale konkurrenter af den store kaliber kamp til stregen
eller udvikle morgendagens løsninger.
Vil du gribe din næste karrieremulighed og arbejde tæt på dit hjem? Så kontakt Jobcenter Horsens på 7629 4700 eller kig forbi:
Horsensworks.dk
Horsens.dk/Job
Jobcenter Horsens
Samsøgade 3
8700 Horsens
Tlf.: 7629 4700

BusinessHorsens
Vitus Bering Innovation Park
Chr. M. Østergaards Vej 4a
8700 Horsens
Tlf: 7561 1888
Mail: mail@businesshorsens.dk

Vil du være iværksætter?
Hvis dit hoved bobler med gode idéer, skal du tjekke ind hos vores iværksættere i et
af vores spændende kontorfællesskaber. Tre gode eksempler er iværksættermiljøet
på FÆNGSLET, hvor forretningsidéer bliver udtænkt bag tremmerne, Bubblelabs, hvor
professionelle arbejdsfællesskaber gør hverdagen som selvstændig et nøk sjovere eller
Vitus Berings Innovation Park, hvor særligt tech-iværksættere finder sig godt til rette.
Derudover står et stærkt team hos BusinessHorsens klar til indledende rådgivning og
sparring med dig om dine forretningsplaner, mens Erhvervshus Midtjylland kan hjælpe
dig med din virksomheds næste skridt, hvis du fx skal i gang med eksport eller ønsker at
få medfinansieret din produktudvikling.
Læs mere, og find det rigtige match for dig på:
Businesshorsens.dk
Erhvervshusmidtjylland.dk
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Frivilligt arbejde
Horsensianere er vældig flinke (når vi nu selv skal sige det), og rigtig mange arbejder
frivilligt. Det kan være i foreningslivet og i organisationer, men også igennem Sund By,
som er omdrejningspunkt for social frivillighed i Horsens Kommune.
Sund By Butikken, der ligger på Åboulevarden 52 i Horsens, er hjemsted for mere end
150 frivillige sociale foreninger, der gratis låner lokaler og afholder netværksmøder, arrangementer og foredrag. I Sund By Butikken kan du møde Sund Bys medarbejdere, der
understøtter frivillighed og aktivt medborgerskab på det frivillige sociale område.
Hvis du gerne vil udvide dit netværk og finde et frivilligt arbejde, der passer til dig, så giv
endelig Sund By et ring på: 7629 3675, eller find dit frivillige job på:
Horsenssundby.dk
Frivilligjob.dk
Boblberg.dk
Sund By Butikken
Åboulevarden 52
8700 Horsens
Tlf.: 7629 3675
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Affaldssortering
og genbrug
Vi sorterer vores affald, fordi det er godt for både vores miljø og fremtidige generationer.
Det giver os mulighed for at genbruge en masse værdifulde ressourcer, som ellers ville
gå til spilde. Og så er det ret let, når man lige har fået det ind under huden. Som ekstra
hjælp kan du downloade vores sorterings-app, hvis du søger på ’affaldsguide Horsens’
i din app store.
Vi sorterer vores husholdningsaffald i fem kategorier:
Restaffald
Madaffald
Papiraffald
Emballageaffald
Miljøfarligt affald (kun enfamilie-huse).
Hver september-oktober uddeler vi nye poser til madaffald, men skulle du mangle, kan
du altid hente flere. Se hvorhenne på:
Horsens.dk/mitaffald
Her kan du også få et overblik over tømmedagene og tilmelde dig vores sms-service
med påmindelser om, hvornår vi henter dit affald.
Har du brug for hjælp?
Er din affaldsbeholder gået i stykker, undrer du dig over affaldsgebyrer, eller skal du lige
have helt styr på, hvordan du sætter affald til storskrald?
Find svar på:
Horsens.dk/Bolig#Affald
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Genbrugspladser
Horsens Genbrugsplads
Endelavevej 24
8700 Horsens
Brædstrup Genbrugsplads
Energivej 11
8740 Brædstrup
Vedslet Genbrugsplads
Gl. Århusvej 50, Grumstrup
8732 Hovedgård
Genbrugscentret
På Genbrugscentret sælger vi de ting, du og alle andre gode horsensianere har doneret
til genbrug. Hvis du har skatte på lager, du ikke længere selv har brug for, kan du aflevere
dem på genbrugspladsen på Endelavevej. Hvem ved, måske finder du selv en skat der?
Genbrugscentret
Hattingvej 3.
8700 Horsens
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Vil du opdateres
på vores store
projekter?
Horsens vokser – se nu bare, hvor heldige vi er, at du også er flyttet til!
Derfor er vi godt i gang med at udvikle vores byer og områder, så vi holder trit med de
ønsker og drømme, vi har for, hvordan vi gerne vil bo og leve fremover. Det arbejde
fortsætter de kommende år, så vi får mere plads, en mere flydende trafik og områder
spækket med oaser og oplevelser for alle. Her kan du læse mere om de enkelte projekter, stille spørgsmål og finde svar:
Horsensvokser.dk
Følg blandt andet med i vores trafikplan, opførslen af det nye campus ved banegården,
bymiljøet, der skyder op ved fjordens kant på Horsens havn, Brædstrups innovative by
udvikling, den banebrydende naturbydel ved Nørrestrand og de mange naturudviklingsprojekter, der skal gøre det nemmere for os at komme ud og få en grøn oplevelse.
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Hvad vil du helst
lave, når du
har fri?
Vil du med i en forening?
Vi har reserveret plads til dig på vores fodboldbaner, i fitnesscentre, svømmehaller, gymnastiksale og kajakker. Kort fortalt kan du gå til lige præcis det, der får dig til at svede på
den allersjoveste måde, eller det, der får dig til at grine allerhøjest. Du kan få et overblik
over vores idrætsklubber og foreninger lige her:
Fritid.horsens.dk
Stærke fællessksber
Vi har altid plads til én mere i vores mange fællesskaber. Hos folkekirken i Horsens kan
du for eksempel være med i alt fra kor og strikkenørklerier til litteraturkredse og yoga. Og
hos Boblberg kan du søge efter lige præcis det fællesskab, du vil være en del af.
Horsensklostersogn.dk
Boblberg.dk
Kulturstationen
Har du kreative poder i familien? Vi har tre skoler, hvor de kan give den gas. Komedie
huset til teater. Billedskolen til kunst. Og Musik- og Balletskolen til musik og dans. Det
hele er samlet på Kulturstationen, der også arrangerer vores årlige børnekulturdag.
Kulturstationen
Skolegade 7-9
8700 Horsens
Musikstedet
Musikstedet har øvelokaler til dit band, og du kan leje både studie og udstyr, få undervisning og rådgivning til din musikkarriere eller tanke op på kaffe i caféen. Tjek:
Musikstedet.horsens.dk
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Mountainbike- og løberuter
Slider du dine løbesko og mountainbike op i skoven? Så har vi masser af spor og ruter,
du kan boltre dig på. Prøv for eksempel kræfter med den nyanlagte Gedved Bikepark i
udkanten af Hansted Skov, der byder på udfordrende tracks. Find din næste rute her:
Visithorsens.dk
Mærk byen
Find ud af, hvornår der er gratis fællesyoga ved vandet på Langelinie, tøj-bytte-dag, film
i det fri og mange andre gratis kultur-tiltag på:
Facebook.com/maerkbyen
Brug fjorden
Find et digitalt friluftskort med fif til ture i bil, på cykel, på gåben eller på vandet, og få
gode bud på, hvor du kan smide fiskesnøren ud, nyde udsigten og besøge seværdig
heder.
Oplevhorsensfjord.dk
Gudenåen – hike, ro, rid
Grib vandrestøvlerne, årerne eller tøjlerne, for Danmarks længste å flyder lige forbi dig.
Find din næste tur her:
Oplevgudenaa.dk
Skattejagt
Split dine bramsejl og tag på skattejagt i dit nye område! Vi har samlet nogle af vores
favoritsteder og bedste lokale fif i et sørøverkort for både børn og voksne. Find det i
borgerservice, på dit lokale bibliotek eller online her:
Tilflytter.horsens.dk

17

Bibliotekerne
Vores hovedbibliotek ligger i Horsens, mens lokalbibliotekerne ligger i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Søvind, Østbirk og på Endelave. Udover at du kan låne bøger, film, spil
og tidsskrifter her, sørger bibliotekerne for en masse kurser, workshops, oplæg, nethjælp, legeområder og arrangementer for både små og store læseheste.
Åbningstiderne er forskellige, men du kan låne og aflevere alle steder. På filialerne er
åbningstiden suppleret med en selvbetjent tid fra kl. 7-22, og på Endelave Bibliotek er
der endda åbent for selvbetjening døgnet rundt. På Horsens Bibliotek er der åbent fra kl.
7-22 på hverdage med selvbetjening fra kl. 7-8.
Find bibliotekernes nettilbud, adresser, åbningstider og få inspiration til gode læseoplevelser her:
Horsensbibliotek.dk
Horsens Bibliotek
Tobaksgården 12
8700 Horsens

Østbirk Bibliotek
Peder Skrams Plads
8752 Østbirk

Brædstrup Bibliotek
Niels Wongesvej 8
8740 Brædstrup

Søvind Bibliotek
Ravnebjerget 12A
8700 Horsens

Endelave Bibliotek
Kongevejen 30, Endelave
8700 Horsens
Gedved Bibliotek
Egebjergvej 1
8751 Gedved
Hovedgård Bibliotek
Stationsvej 4
8732 Hovedgård
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Hverdagskultur,
fest og store brag
Vi er ret forelskede i vores hverdag. Jo, der kan være grå tirsdage, hvor søvnen er svær
at gnide ud ad øjnene. Men det lysner som regel, når vi bevæger os uden for døren. Her
bliver vi nemlig mødt af hverdagskultur, der gør de der tirsdage lidt lettere at have med
at gøre.
Nogle af os går til kunst og kakao på Horsens Kunstmuseum eller bliver overraskede af
Komediehusets teater-bykunst. Andre leger sig igennem gågaden eller spiller beach volley ved fjorden. Og så er der gadekunst, storskærmsarrangementer under åben himmel,
krea-workshops, baggårdskoncerter, tøjbyttemarkeder og små overraskelser, der giver
os lyst til at gå på opdagelse efter hemmelige baggårdsevents og smukke gavlmalerier.
Opdag det hele lige her:
Facebook.com/maerkbyen
visithorsens.dk
faengslet.dk
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Vil du med til festival?
Vi elsker en god fest, hvor den der helt særlige stemning af fællesskab og spontane
møder florerer i luften. Derfor går vi hvert år all in på festivalsæsonen, og her er nogle af
vores favoritter:
 all of Sound mixer hvert år musik, hyggelige kroge, mad-boder, havespil, bodypaint,
W
brætspil og ikke mindst: Dans under åben himmel. Wallofsound.dk.
Klima og miljø er en hjertesag for Ungerådet i Horsens. Derfor serverer de en platte af
talks, mad og musik til én-dags-festivalen GRØN FEST. Facebook.com/groenfest.
Tag dine børn i hænderne, og få de hyggeligste kulturoplevelser til vores årlige teaterfestival. Her er billetterne gratis og niveauet tårnhøjt. Horsensteaterfestival.dk.
 iddelalderfestivalen transformerer hvert år FÆNGSLET til et stort middelaldermarked
M
med ridderturneringer, mjød, fakler, gøglere, dyr, musik, madboder, håndværk og optog.
Middelalderfestival.dk.
Hver år er der Børnekulturdag på Kulturstationen i Horsens midtby, hvor kreative work
shops, musik, teater, dans og historiefortællinger skaber en skøn dag i børnenes tegn.
Vil du være opdateret på vores kulturliv? Følg med her:
Visithorsens.dk
Facebook.com/maerkbyen
Koncerter, du ikke vil hjem fra
Hvor kan du holde en rockkoncert midt i et villakvarter, hvor alle naboer bakker op?
Lige her. Vi har tradition for de helt store koncertbrag, og dem vil vi fortsætte med.
Vil du med? Så smut forbi:
Horsensandfriends.dk
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din bosætningsguide
Vi ved, det kan være en stor mundfuld at flytte. Derfor har vi en bosætningsguide,
Mette Munk, som blandt andet hjælper nye horsensianere med at falde rigtig godt
på plads.
Måske er du nysgerrig på, om dit barn kan gå til ballet, fodbold og skateboard? Hvor du
skriver junior op til vuggestue eller børnehave? Eller hvilke foreninger, du kan blive en del
af? Hvis ikke Mette selv har svaret, så ved hun, hvem hun skal kontakte.
Du får fat i Mette på: 7629 2043 / mm@horsens.dk.
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Følg os
Vi har forskellige digitale platforme, hvor vi deler alt fra historier om lokale hverdagshelte
og store kommunale projekter til de bedste tip til din sommerferie, koncertoplevelser,
foreningsliv og jobmuligheder. Følg os på:
Facebook
Facebook.com/endelafflokken
Horsens Kommunes officielle facebookside. Her informerer og inspirerer vi, ligesom vi
meget gerne vil i dialog med dig om de ting, der betyder noget for, at du føler dig hjemme
i vores kommune.
Facebook.com/maerkbyen
Mærk Byen deler historier og tips til vores skæve kulturliv. Her kan du også tage fat i
vores kulturafdeling, hvis du har gode idéer til, hvordan horsensianere kan få endnu flere
sjove kulturoplevelser, mere fællesskab og skabertrang.
Facebook.com/detforboern
Her deler vi gode idéer til, hvad du kan lave med dine børn og unge i Horsens kommune.
Instagram
@Horsens Kommune - Glimt og historier fra kommunen.
@Maerkbyen_horsens - Byliv i Horsens Kommune.
@Mit_horsens - Horsens i ord og billeder - fortalt af hosensianere.
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LinkedIn
Linkedin.com/company/horsens-kommune - Her deler vi jobopslag og historier fra
vores erhvervsliv og større projekter.
Linkedin.com/showcase/jobtaskforcen - Jobtaskforcen samarbejder med erhvervsledere fra 25 virksomheder, kommunen og udvalgte organisationer for at styrke det sociale ansvar i Horsens Kommune og få flere med ind på arbejdsmarkedet. Her deler de
deres inspirerende historier.
Linkedin.com/company/horsens-works - Her får du indspark af horsensianske virksomheder og medarbejdere til, hvordan du kan gribe din næste karrieremulighed i netop
vores område. Du finder også vores match-maker i BusinessHorsens, der knytter lokale
virksomheder med de helt rigtige medarbejdere.
Hjemmesider
Horsens.dk
Tilflytter.horsens.dk
Horsensvokser.dk
Erhverv.horsens.dk
Fritid.horsens.dk
Visithorsens.dk
Byggegrunde.horsens.dk
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