
Følg med i begivenheder og nyheder om Aarup:
www.aarup.dk/flyttilaarup

Kommunale informationer:
www.assens.dk
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Foreninger
Aarup Billardklub

Aarup Spejderne

Aarup Tennisklub

Aarup Motionscykelklub

Aarup Boldklub: 

        Håndbold  
Fodbold  
Gymnastik  
Løbeklub

Velkommen til

Aarup
Eventyrlige grunde
Eventyrbakken er seneste udstykning med attraktive 
grunde. Sammen med Troldebakken, Solbakken 
og Dragebakken udgør de et nybyggerkvarter, højt 
beliggende, i kuperet terræn og med en storslået  
udsigt. Årup skole, børnehave, SFO samt Årup 
Fritidscenter, med 3 sportshaller og nyt fitness- 
center, ligger i ”gåafstand” via et stisystem.

Inden for de sidste 10 år er 
befolkningstallet steget med 
15 %, hvilket vidner om stor 
aktivitet på byggeområdet.

Har du spørgsmål om Aarup, så kontakt Aarup Lokal-
råds Ambassadørordning via mail til:

lokalraad@aarup.dk

Du kontaktes herefter af en ambassadør, der tilbyder 
hjælp og vejledning omkring de mange muligheder 
Aarup kan byde på.

Vejle

Frederica

Kolding

Svendborg

Assens

Aarup Odense

Nyborg

Middlefart

Her er plads til det gode liv 
tæt på storbyen

Aktiv medborgerskab
I Årup har vi mange aktive og engagerede borgere, som  
de mange foreninger vidner om. Sportsforeningerne og 
Kulturhuset Industrien bliver alle drevet af frivillig arbejds-
kraft. Det gør byen spændende og vedkommende, samti-
digt med, at det giver et godt fællesskab.



Sport
Aarup Fritidscenter består 
af 3 idrætshaller, motions-
center, Café 
Aftersport, 2 
mødelokaler, 
2 SFo’er og 
ungdoms-
klub. Ude 
forfindes 
beach og 
håndboldba-
ner og multi-
bane. Her er 
rig mulighed 
for at dyrke alle 
former for sport og 
motion.

Centralt i Aarup 
ligger byens 
fodboldstadion og 
tennisbaner.

På Sanggaards Plads overfor Kultur-
huset Industrien står Nils Jørgen Hei-
dens skulptur ”Synergi” – og minder 
os om, at, når vi slår vore evner og 
kræfter sammen og samarbejder, så 
bliver vi ikke kun dobbelt så gode, 
men mangefold mere ressourcefulde.

Aarup - Vestfyns aktive handelscenter
Aarups placering, med god infrastruktur og et meget 
stort opland fra hele Vestfyn, samt et stærkt sammen-
hold i byen, er en medvirkende faktor til, at Aarup fortsat 
kan præsentere en attraktiv handelsgade med i alt 20 
spændende specialbutikker. Aarup Handelsstands-
forening tager aktivt del i det daglige liv i byen, og er 
engageret i bestræbelserne for at medvirke til at øge 
bosætningen i Aarup, hvilket på lang sigt er en forud-
sætning for at handelslivet kan udvikle og forny sig i takt 
med forbrugernes ønsker. Byens forretninger har samlet 
sig om at informere om aktuelle tilbud. Se mere under  
”Shopping i Aarup” på Facebook. 

Kulturhuset Industrien
Kulturhuset Indu-
strien er et hus fuld af 
mange slags oplevel-
ser, samlingssted og 
generator for mange 
spændende tiltag. 
Alene i Kulturhusets 
store sal bliver der 
afholdt ca. 450 offent-
lige aktiviteter for alle 
aldre, hvert år, heraf 
25-30 koncerter. I huset finder du – ud over Aarup 
Bibliotek – en række foreninger og aktiviteter drevet af 
aktive medborgere:

Kulturelt Samråd 
Aarup Biografforening 
Aarup Lokalhistoriske forening 
Foreningen Aarup.dk 
Industriens Foredragsforening 
Kunstforeningen Galleriet 
Aarup Bibliotek

Naturskønne Omgivelser
Aarup er beliggende 
i skønne naturområ-
der, med den smukke 
Brende Å i baghaven, 
som snor sig gennem 
landskabet, og løber 
videre ud i Ørsbjerg 
skov, omgivet af 
høje bakker og store 
slugter. Med lidt held 
kan man se fiskehej-
rer, isfugle og oddere langs åen. I Ørsbjerg Skov er der  
mulighed for at bestige det 71 meter høje Klakkebjerg 
og nyde den fantastiske udsigt over landskabet, helt til 
Lillebælt. I byens udkant ligger Møllegårdsskoven med 
naturlegeplads, shelterplads, vandrestier og alsidige 
udearealer.

Vuggestuer og børnehaver 
I Årup er der både 
kommunale og pri-
vate tilbud.

Børnehuset Møllebakken, en kombi-institution med vug-
gestue og børnehave.

Børnehaven Fuglebakken – en børnehave, som er 
værkstedsorienteret.

Aarup Børnehave, en privat institution, som vægter 
udeliv og natur.

Skoler og SFO
Aarupskolen er overvejende tresporet fra 0. til 9. klasse. 
Omkring 600 elever, 45 lærere og 8 pædagoger har deres 
daglige gang på skolen. Skolen har en SFO Kridthuset, 
som ligger tæt på.  Et godt forankret lærer- og pædagog-
samarbejde styrker elevernes muligheder, hvor faglighed, 
trivsel og bevægelse vægtes højt. Skolen er placeret i 
inspirerende grønne omgivelser, med  lege-, opholds- og 
idrætsforhold, beachhånd-
boldbaner og 
multibane. Disse 
fungerer i samar-
bejde med Årup 
Fritidscenter. 

Tæt på Aarup finder 
man Frøbjerg-Orte 
Friskole, Børne-
have og Vuggestue. 
Stedet hvor motorik, 
kreativitet og høj faglig-
hed danner baggrund 
for et stærkt fællesskab, 
hvor vilkår bliver til 
muligheder.

Moderne lejligheder i historisk miljø.


