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VELKOMMEN TIL TERNDRUP

DEN STØRSTE BY I REBILD ØST KLYNGEN MED CA. 1500 INDBYGGERE
En by i udvikling, og med masser af erhverv og faciliteter, som gør byen meget
attraktiv for boende og tilflyttere.
Det kan nævnes at der findes tre dagligvareforretninger,
to tankstationer, bager, apotek, bibliotek m.m.
Byen har en god beliggenhed
med flere større byer, togstation
og motorvej inden for kort køreafstand.
For børnefamilierne er der både
kommunale og private dagplejere,
to børnehaver med integrerede
vuggestuer og folkeskole
til 9. klasse.
Desuden er der svømmehal,
motionscenter og flere sportsforeninger.
sse
l 9. kl a l
ti
e
l
o
k
a
S
sportsh
r
to
s
d
me

... TÆT PÅ DET HELE

Offentlig sv
ømmehal

Her er ikke kun god plads, højt til loftet og en helt unik natur - i vil samtidig være tæt på storbyernes specielle tilbud og mange mligheder...
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TERNDRUP VOKSER

DER BYGGES PÅ LIVET LØS I TERNDRUP
Der er pt. to udstykninger
i gang, hvor den ene er udsolgt
(Anemonelunden), der arbejdes
allerede på de to næste
udstykninger.
Desuden er der to projekter i støbeskeen,
begge med 8-14 lejemål.
Det ene projekt er lige overfor
Mølledammen og det andet projekt
er på den gamle sygehusgrund.
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FOLKEFESTEN TERNDRUP
Pinsefesten er den årlige byfest og hovedeventen er bilboksning berømt og berygtet, men kendt vidt og bredt.
Reglerne er meget enkle, den sidste bil der kan køre vinder.
Bilboksning i Terndrup
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Hele byens pinsefest

TERNDRUP LIGGER NATURSMUKT

I DEJLIGE OMGIVELSER OG KUN 10 MIN. KØRSEL TIL
DANMARKS STØRSTE SKOVOMRÅDE, ROLD SKOV
Rold skov er fyldt med lækre gå
og løberuter samt masser af
MTB ruter for alle niveauer.
Desuden har vi to skovområder i byen,
Mølleskoven og Terndruplund.
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TERNDRUP SKOLE ER EN DEL AF
KILDEN BØRNE - OG UNGEUNIVERS

SOM DÆKKER OVER EN SAMMENSLUTNING AF SKOLERNE I BLENDSTRUP, BÆLUM OG TERNDRUP.
Skolen rækker helt til 9. klasse, og tiltrækker børn og unge
fra oplandet omkring byen.
Desuden er der ”tumleren”
hvor børnene i indskolingen
har mulighed for at blive
passet før og efter skole.
I 2015 blev der færdiggjort
en stor ombygning af skolen,
hvor hallen og svømmehallen
blev integreret i skolen, så alt
er under et tag.

VISIONEN

- den ønskværdige fremtid
Tumleren
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Kilden Børne- og Ungeunivers skal være et
solidt, synligt og attraktivt læringsunivers for
børn, forældre og professionelle - der er
ambitiøs og kendt for nytænkning, høj
faglighed, trivsel og kvalitet...

TERNDRUP ER I DÉN GRAD
EN BY FOR BØRNEFAMILIER

MASSER AF PASNINGSMULIGHEDER, AKTIVITETER
OG RIGT FORENINGSLIV.
Bl.a. tre kommunale og to private dagplejere.
Der er også to børnehaver med integrerede vuggestuer.

Fællesskaber fo
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Børnehuset Aavangen er en kommunal institution, i
Rebild Kommune med plads til 84 børnehavebørn i alderen 3-6 år, samt 10 småbørn i alderen 0-3 år. Vi hører til
i Terndrup og bor i de mest fantastiske omgivelser med
både skov, å, boldbane og bålhytte i ”baghaven”.
Vi bor i et stort dejligt hus med masser af plads til både
tumlen, leg, hygge og fordybelse. Vi har en super skøn
legeplads med rig mulighed for motorisk udfoldelse og
god plads til leg og sjov.

Huset i skoven er en privat aldersintegreret institution
med plads til 40 børn mellem 0-6 år.
Naturen er vores udgangspunkt, da den rummer næsten
alle de udfordringer et barn har brug for. Allerede som
små kan vi erfare og opleve samspillet med naturen.
Børn har derfor stor glæde af at færdes ude og sanse
naturen.
Desuden har Huset i skoven en masse dyr, bl.a. geder, grise og høns son børnene hjælper med at fodre og passe.

”Stil blot krav til os,
det gør vi selv”

”Vi forskelsbehandler fordi
børn ikke er ens”
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TERNDRUP IDRÆTSFORENING ER EN AF DE BÆRENDE
KRÆFTER I BYEN NÅR DET GÆLDER SPORT

DER KAN BYDES PÅ BÅDE FODBOLD, HÅNDBOLD OG SNART E-SPORT
Desuden findes der badminton, svømning, gymnastik, skak og spejder.
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TERNDRUP IDRÆTSCENTER

med det kreative værksted midt i byen

byder på mange spændene aktiviteter

Idrætshal, svømmehal, motionscenter, cafeteria samt lokaler
til møder og konferencer. Multibane udenfor.
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AKTIVT ERHVERVSLIV I TERNDRUP
Terndrup by tiltrækker i kraft af en god central placering, virksomheder og dermed jobs til byen, og har et aktivt erhvervsliv.
Herunder ses et udsnit af erhvervsdrivende, som er i byen til dato. Byen er i rivende udvikling så der kommer nye til løbende.
Poda Hegn
Salon Saxen
Terndrup Hallens Cafe
Terndrup Bageri
Jensen Haveservice,
Overgaard Jensen Byg
D.K. Auto
Advokat Hebbelstrup
Terndrup Tømrer- & Snedkerforretning
Terndrup Idrætscenter (TIC)
EDC Carsten Bech
Flys Malerforetning
Print og Grafik
Fodterapi Anny Baade
Vognmand Per Sørensen
Terndrup Energi &VVS
Nordjysk alarm & el
Flemming Frandsen
SPAR NORD
Super Brugsen

Max Jessen Ide Møbler
Lægehuset Terndrup
Shell
Super Spar
Tandlægerne
Terndrup Apotek udsalg
K.B. Auto
Studieshirts
Areco Profiles
Terndrup Fjernvarme
Bjarne Brath BB anlæg
Terndrup Hundepension
Byens Taxa
Himmerland VVS Teck
Terndrup Pizza
Terndrup Kro
Murer Henrik Guldbæk
Søndergaard Autolakering
Terndrup El
Terndrup Motor Service

Terndrup by er meget privilegeret i at have den eneste redningsstation i Rebild Øst.
Der er både ambulancer og brandbiler.

Dan Gate
Dansk El og Energi
Blomsterstuen
Kroppensliv
Terndrup Fysioterapi & Akupunktur
Argument advokatfirma
Terndrup vand
KBS containerservice
Byggefirmaet Agger ApS
Cykelgear.dk
Røde kors
Terndrup el-teknik
Basic Clean
Lyngby-Auto
Jensen Byg & Ejendomsservice
JPJ Træemballage
Den bette Tømre
Terndrup Maskin station
Lillevang Autoservice

Da byen ligger centralt i Rebild Kommune, er byen helt naturligt valgt som hjemsted for hjemmeplejens base. Der er i alt 12
biler som dagligt kører ud til borgerne fra Terndrup.
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TERNDRUP ER ISÆR BERØMT FOR SINE GRUNDLOVSMØDER
Grundlovsmøderne afholdes hvert år i Terndruplund, med prominente gæster som ministre og folketingspolitikere.
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TERNDRUP
BORGERFORENING FUNGERER
OGSÅ SOM LOKALRÅD
Vi er en aktiv forening der forsøger at skabe aktiviteter og
arrangementer til glæde for alle byens borgere, som fx bankospil og
fællesspisning. Desuden forskønner vi byen med springvand og
skulpturer, stort juletræ, opsætter flag i byen ved særlige
lejligheder samt vedligeholder Mølleskoven.
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3.
VISION
I Rebild Øst Klyngen er der højt til
himlen og tæt til det hele!
Med et bredt udbud af lokal kvalitet og et
aktivt foreningsliv byder området på alsidige
oplevelser for den kræsne gane, naturelskeren
og den aktive sportsudøver. De autentiske og
levende lokalsamfund, som er præget af østhimmerlandsk lune og foetagsomhed, bringer
nærhed og livskvalitet til den moderne familie,
de unge, de erfarne og alle gæsterne.
Her er aldrig kedeligt.

Nyttige links
www.terndrup.nu • www.terndrupby.dk
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