Velkommen
til det gode liv
Skal vi være naboer?

Hos Rebild Øst Klyngen møder du åbne vidder, fællesskab,
lokale ildsjæle og et væld af tilbud for både store og små.

Natur og
fællesskab i ét

Det gode liv starter ca. 20 minutters kørsel syd for Aalborg. Lige midt i naturen. Med lave boligpriser, stærkt sammenhold, stor drivkraft og mennesker, der tager det som en selvfølge, at
man hjælper hinanden. Det er nemt at komme hertil. Landevej 507 kører lige igennem Rebild
Øst Klyngen. I alle tre hovedbyer finder du dagligvarebutikker og ledige byggegrunde.
Rebild Øst Klyngen består af hovedbyerne Terndrup, Bælum, Blenstrup samt 13 mindre landsbysamfund, der arbejder for at styrke rammen om det gode familieliv. Og vi har også plads til
dig. Kig forbi - vi viser gerne rundt.
Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende.

Psst...

vidste du, at klynge
n har sit
helt eget skoleunive
rs?

Generelt om klyngen:

•
•
•
•

Siden klyngens start i 2016 har 75
flere personer bosat sig i klyngen
”Nærhed til naturen med mulighed for at gå,
cykle, løbe, rideture og andre aktiviteter” er
det bedste ved at bo i området, mener 52%
af de adspurgte til klyngerapporten
Næstefter kommer ”nærhed og fællesskab
i lokalsamfundet” (42 %)
Klyngens fælles børneinstitution er
KILDEN Børne- og Ungeunivers, som består
af tre skoler, tre SFO’er og to dagtilbud,
som er beliggende i Terndrup, Bælum
og Blenstrup
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Maks 20 minutter
til det hele

Terndrup

Lidt tættere på
Terndrup er en alt-i-én-løsning. Vi forener de større byers puls med et nært og stærkt fællesskab. Glæd dig til at møde ca. 1600 indbyggere, der tager hånd om hinanden - og står sammen
om at skabe en attraktiv by fyldt med indkøbsmuligheder.
Sport og fritidsaktiviteter danner rammen for det aktive liv, og du vil møde et varieret tilbud for
både store og små. Og vender du blikket væk fra byen, får du øje på grønne vidder og uspoleret natur. Her kan du lade batterierne op og nyde den friske luft. Skulle du alligevel savne
storbyen, er den kun 20 minutter væk i bil eller bus. Så tag familien under armen og kig forbi. Vi
har også plads til jer.

•
•
•
•

Der er 500 arbejdspladser i Terndrup

•

18 lejligheder klar til indflytning
1. sep 2020 i Terndrup

•

Klyngens svømmehal ligger i Terndrup

Terndrup er klyngens største handelsby
med flere velfungerende butikker
Den ene af Rebild Kommunes
administrationsbygninger ligger i Terndrup

Terndrup er i gang med en
områdefornyelse til 4,2 million

Hjem til mit netværk
“Efter at have arbejdet nogle år i Sønderjylland begyndte Terndrup at trække i mig. Jeg er født og opvokset i byen og savnede fællesskabet. Samtidig
bor både familie og mange venner stadig her. Terndrup har alt det, jeg skal
bruge i hverdagen: en god skole og institutioner, gode indkøbsmuligheder, et
bredt udvalg af fritidstilbud, en skøn natur, apotek, bager og pizzaria.
Min ældste datter går fx til fodbold, håndbold, svømning og skoleskak.
Byfesterne er vildt berømte. Her kan man virkelig mærke, at byens borgere
bakker op og vil fællesskabet. Og tre gange om året holder vi halballer for de
unge. For mig er det vigtigt, at Terndrup har tilbud for alle aldersgrupper.”

- Bo Foldager Sørensen, Terndrup

Et liv i hverdagen
Ordet fællesskab kunne være opfundet i Bælum. Der er et meget rigt kulturliv omkring Bælum
Skovpavillon. Her arbejder alle sammen om at hjælpe byen på vej. Den lokale købmand bliver flittigt
besøgt, ligesom opgaverne så vidt muligt fordeles til byens erhvervsliv.
Bælum ligger midt i naturskønne områder, men storbyens muligheder er alligevel under 20 minutters kørsel væk. Huspriserne er markant lavere end i Aalborg, så det er nemt at skabe sin drømmebase her.
Når byens borgere bliver spurgt om, hvad der gør byen til noget særligt, siger de godt naboskab,
hygge og lokal drivkraft. Og ikke uden grund. I Bælum møder du nemlig et stærkt sammenhold, der
også elsker at invitere nye indenfor.

•
•
•

Nybygget 4700 m2 solvarmeanlæg

•

Stor købmand, som mange af byens
borgere har anparter i

•

Bredt foreningsliv: borgerforening,
idrætsforening med 4 underafd., øllaug mv.
Byggegrunde med udsigt til natur

Er hvert år vært ved ”Bælum Cup” med
400 deltagende fodboldspillere

Savnede et sted
med fred og ro
“Det var egentlig lidt et tilfælde, at vi flyttede til Bælum. Jeg kommer oprindeligt fra Sjælland, og hverken min mand eller jeg har en tilknytning til området.
Vi savnede bare et sted med en smuk natur. Min mand talte varmt for Rold
Skov, så vi satte jagten ind på et hus i det område. Valget faldt på et nedlagt
landbrug midt i naturen. Endda det første hus, mægleren viste os.
Det var selvfølgelig en omvæltning at flytte hertil, men vi blev hurtigt budt
velkommen af vores nye naboer. Nogle kom med gaver. Andre stoppede op
på vejen og kom ind og gav hånd. Det betyder også, at vi ret nemt har fået
et stærkt netværk i byen. Nu har vi boet her i snart 7 år og er stadig vilde
med det. Her er tryghed, plads, fred og ro - alt det, der er godt for sindet.”

- Tine Staal, Bælum

Blenstrup

Lille by, stort hjerte
Forestil dig at flytte til en by, hvor du med det samme føler dig velkommen. Hvor du bliver en
del af et samfund med et ukueligt fællesskab, et stærkt foreningsliv og et stort hjerte. Og hvor
det er helt naturligt at hjælpe hinanden. Blenstrup er en lille by 22 km syd for Aalborg. Vi er 529
indbyggere med naturen lige i baghaven.
Rammen om det gode familieliv starter her. Med daginstitutioner, skole og ikke mindst en
prisvindende legeplads er det nemt at få en hverdag til at fungere. Samtidig gør byens ildsjæle
en kæmpe indsats for at skabe fornyelse og liv i byen. Fx via en række årlige events og fester.
Så start her, hvis du er på udkig efter en hjertevarm base for dig og din familie.

•
•
•

Hver 4. person er frivillig i Blenstrup og
holdånden er STOR
Vi har ledige byggegrunde med
30% rabat i 2019
SMS-hjertestopordning kører nu på 2. år
med stor frivillig opbakning fra første dag

•
•
•

Der er 8 forskellige foreninger med
fritidsaktiviteter og fællesskab
Varmeforsyningens grønne strategi har
reduceret varmeomkostningerne med
mere end 42% de seneste år
Folk kommer langvejs fra for at se
byens udsmykning til halloween og jul

Lille by med stort drive

“For 1,5 år siden valgte min mand og jeg at flytte i et nedlagt landbrug i Blenstrup. Vi kom fra en endnu mindre by og ville gerne lidt tættere på alting. Her
er børnenes venner lige om hjørnet, så de nemt selv kan gå rundt. Børnehaven ligger i forlængelse af skolen.
På den måde lærer byens børn hinanden at kende og får derfor tidligt et
stærkt fællesskab. Samtidig er vi blevet mødt af en by med et enormt drive.
Byens borgere arbejder tæt sammen om at udvikle byen: Vi pynter fx byen
op til jul og halloween og handler så vidt muligt lokalt. De seneste par år er
skolens elevtal støt stigende, takket været en fælles indsats for at gøre byen
mere aktiv for tilflyttere.”

- Marlene Skelmose, Blenstrup

Vi ses!

rebildøstklyngen.dk

/rebildoestklyngen.dk

rebildostklyngen@gmail.com

