
Voldum

Voldum-Nielstrup-Bramstrup er landsbyer, som er vokset sammen til 
byen Voldum. Hertil kommer landsbyerne Hallendrup, Rigtrup og Hval-
løs. Voldum er opstået gradvist over en lang periode, hvilket ses af de 
meget forskelligartede huse, som giver byen et unikt og alsidigt præg, og 
tæt på byen ligger flere landbrug, som stadig er i drift. 

Landskabet omkring byen er hovedsagelig dyrkede marker og områder 
med skov - som giver rig mulighed for såvel vandre-, løbe- og cykelture. 
Skader Å og Revens Møllebæk løber tæt ved Voldum og bidrager også til 
mangfoldigheden i naturen omkring Voldum.

Også de mange små erhvervsdrivende som f.eks. mekanikere og hånd-
værkere er med til at give byen karakter og liv. 

 

Kort over Voldum!

Et unikt smørhul midt mellem Aarhus og Randers,  
tæt på skov og nær ved motorvej E45. Sådan kan Voldumområdet godt be-
tegnes. Vi nyder således landlivets goder og drager fordel af de nærliggende 
storbyers tilbud. Voldum er særegen ved at have en lang kulturel baggrund 
og ved at besidde alle institutioner populært sagt ”hele pakken - hele livet”. 

Vi har gang i nye udstykninger og kan samtidig glæde os over fortsat at 
kunne bevare landsbyens karakter og gode egenskaber. Med de mange in-
stitutioner og lokale erhvervsdrivende er Voldum en aktiv by også i hver-
dagen.

Voldum ligger i Favrskov Kommune, og i Voldum har vi Voldum Lokalråd, 
som varetager en god dialog med kommunens politikere og embedsmænd 
så vi sikrer fælles fodslag omkring udviklingen af  området. 

Voldum Lokalråd har til formål at være brobygger mellem lokalområdet og 
de kommunale myndigheder og andre offentlige instanser, ligesom det også 
er lokalrådets opgave at koordinere og skabe oversigt over lokalområdets 
aktivitetsmuligheder og faciliteter. Lokalrådet har valgt en bestyrelse, der 
varetager disse opgaver

Med denne folder vil vi gerne give dig som ny borger i Voldum, potentielle 
tilflyttere og øvrige interesserede et indblik i områdets mange kvaliteter. 

Voldum Lokalråd, bestyrelsen

 

www.voldumnet.dk

Velkommen til
Voldum

- midt mellem Randers og Aarhus.
Voldum er en by i vækst med skøn natur og kultur, arbejde, liv og engage-
ment, og hvor alt er tæt på dig og din familie.

I Voldum bor der godt 1.000 mennesker sammen i en hverdag, hvor alle 
hjælper hinanden i en åben, hyggelig og god atmosfære. De mange sports- 
og fritidsaktiviteter, den aktive børnehave, den moderne friskole og ung-
domsklub og det nære samvær er med til at give familierne en tryg og stabil 
hverdag i et velfungerende og moderne lokalsamfund.

Byen er vokset op i den smukke og bakkede natur med skove og marker tæt 
på Clausholm slot.

Tæt på byen – tæt på dig og din familie!

Voldum – hele pakken - hele livet!

VOLDUM - HELE PAKKEN - HELE LIVET

www.facebook.com/voldumby

I Voldum er alle aktive, ung som gammel - også på Facebook. 
Klik ind og mød os allerede nu!



HELE LIVET I VOLDUM FORENING- OG ERHVERVSLIV KULTURLIVET I VOLDUM

Voldum Dagpleje
Dagplejerne i Voldum mødes på kryds og tværs både 
hjemme, i legestuen, i hallen og ude i de mange 
grønne områder. Her har børnene stor glæde af hin-
anden, ligesom dagplejerne nyder godt af hinandens 
netværk. 

Man mødes også til små arrangementer, hvor der 
hygges og leges, og børnene elsker at komme på et 
besøg hos ’de store’ i Voldum Børnehave, så de kan 
lære stedet at kende, inden de selv skal derhen.
 

Voldum Børnehave
Når man er fyldt 3 år, kan man komme i Voldum Bør-
nehave i en af de tre stuer Solen, Regnbuen og Stjer-
nen. Grundstenen her er den anerkendende pædago-
gik, hvor alle børn og voksne trives, og hvor børnene 
får udfordringer og gode oplevelser. 

Børnehaven har en stor og dejlig legeplads med man-
ge motoriske udfordringer, og turen går også tit til 
skov og krat, gerne mindst en gang om ugen.
www.voldumbornehave.dk

Voldumegnens Friskole
Voldumegnens Friskole er en moderne friskole med 
SFO og klubordning. Skolen arbejder tæt sammen 
med idrætsforeningen og nyder bred opbakning i hele 
lokalsamfundet. Skolen samarbejder også aktivt med 
andre friskoler. 

På Voldumegnens Friskole styrkes det enkelte barns 
selvværd, selvtillid og kunnen gennem værdierne: 
tryghed, fællesskab, dialog og faglighed. 
www.voldumegnensfriskole.dk

Voldum Ungdomsklub
Voldum Ungdomsklub er et fritidstilbud til unge mel-
lem 14 og 18 år, hvor de unge kan mødes i gode 
og uformelle rammer. Der spilles pool, bordtennis og 
fodbold; der hygges og kigges film, alt sammen i et 
trygt og hyggeligt miljø. 

Der arrangeres spændende konkurrencer en tur i bif-
fen eller ud at bowle. Voldum Ungdomsklub har til 
huse på Voldumegnens Friskole og er åben tre gange 
om ugen fra sept. til april.
www.voldumegnensfriskole.dk

 

Voldumcentret
Voldumcentret er byens og lokalsamfundets ældre-
center, hvor også byens øvrige borgere føler sig vel-
komne. Centret er et lille hyggeligt sted med hjemlige 
og hyggelige omgivelser, og hvor en god atmosfære 
med tolerance og plads til individuelle ønsker er i høj-
sæde. 

Der er åbent værksted én gang om ugen og andre 
dage mødes nogle af de aktive pensionister til åben 
cafe.

Voldum Hallen
Voldum-Hallen er hjemsted for både udendørs ten-
nisanlæg og mange indendørs idrætter og summer 
af liv – hele året. De moderne faciliteter giver tilbud 
til fitness, spinning, pilates, zumba og forskellige for-
mer for holdtræning samt fysioterapeut, fodterapeut 
og massør.  

Ud over idrætten bliver hallen også flittigt brugt til 
mange arrangementer som f.eks. danseturnering, 
hundeudstilling, halfester samt kursus- og mødeak-
tiviteter. 
www.voldum-hallen.dk

Ungdoms- og Idrætsforening
NVUI (Nielstrup-Voldum Ungdoms og Idrætsfor-
ening) omfatter idrætten i området med godt 900 
medlemmer. Du kan deltage i badminton, fodbold, 
gymnastik, håndbold, løb, tennis og meget mere.

NVUI er kendt som en moderne og visionær forening 
og er tidligere blevet kåret som ”Årets forening i DGI-
Østjylland”. Her er såvel breddeidrætten som også 
den lidt mere ambitiøse. 
www.nvui.dk

Forsamlingshuset
Nielstrup Forsamlingshus er det lokale forsamlings-
hus i området med plads til 120 siddende gæster. 
Forsamlingshuset drives på frivillig basis.

Du kan leje det til private fester, men her afholdes 
også fastelavnsfester, juletræsarrangementer, dille-
tantforestillinger, fællesspisning, borgermøder, ung-
doms- og børnediskotek og meget andet.

Erhvervslivet i Voldum
Voldum har et rigt og godt erhvervsliv med godt 50 
virksomheder. Herunder byens købmand, slagtehus, 
autoværksteder, lægehus, frisører, anlægsgartner, 
solcenter og alle typer af håndværkere såsom elek-
trikere, vvs-installatør, murer og tømrer samt flere 
transportvirksomheder.

Desuden har byen et Bed&Breakfast og byens attrak-
tive beliggenhed gør, at der er gode forudsætninger 
for, at den positive udvikling fortsætter.

Bo i Voldum
Byens placering i et vækstområdet er ideelt, hvis du 
ønsker at bo på landet - og alligevel tæt på hverda-
gens mange tilbud og gøremål. På voldumnet.dk kan 
du følge med i, hvad der sker og rør sig i Voldum, og 
ønsker du at flytte hertil, kan du også holde dig ori-
enteret om, hvor der er byggegrunde til salg. 

Du kan naturligvis også finde hjælp hos de lokale 
ejendomsmæglere, som kan være behjælpelige med 
at finde det optimale sted til dig og din familie.
www.voldumnet.dk

Voldums Kulturliv
Voldum har mange forskellige kulturelle aktiviteter 
og arrangementer i løbet af året, som er arrange-
ret af både byens foreninger og borgere.

Herunder kan nævnes kunstudstillinger, koncerter, 
udflugter, musik- og kulturarrangementer som ty-
pisk afholdes af Nielstrup Museum, Voldum-Hallen, 
Voldum og Rud kirker, Clausholm Slot, Voldum 
Kunstforening, Åben Scenen, Forsamlingshuset og 
Voldum pensionistforening.
www.voldumnet.dk

Voldum og Rud Kirker
Voldumområdet har to kirker! Voldum Kirke, en 
stor og flot slotskirke beliggende midt i byen, byg-
get i 1606 af Clausholm slot. Og Rud Kirke, lille 
og hyggelig, beliggende ude på den åbne mark, 
bygget i 1100-tallet med hjælp af egnens bønder 
og håndværkere. 

Kirkernes mure og sjæl overbringer eventyrlige 
bibelhistorier, fantastisk musik og velsignelseord 
om fred mellem og i os mennesker. Rummene by-
der hele året på fortælling, drama, sang og musik 
af mange forskellige slags, meditative stunder og 
masser af dejlige gudstjenester, festlige bryllupper 
og konfirmationer, og gode afskedsstunder.
www.voldumnet.dk

Clausholm Slot
Danmarks største og ældste barokanlæg 
Clausholm Slot ligger lige uden for Voldum, og blev 
i sin nuværende udformning bygget i 1690’erne af 
Storkansler Conrad grev Reventlow. 

Stedet ejes af Godsejer Kim A. Berner, som med 
sin familie bor i slottets vestfløj. Clausholm Gods 
drives som et moderne landbrug med planteavl, 
minkproduktion, skovbrug og produktion af jule-
træer og pyntegrønt – i alt 900 ha. 

Gør dig selv en tjeneste, og kig forbi Slot og park, 
som er åben hver sommer for turister. 
www.clausholm.dk

Nielstrup Museum
Nielstrup Museum viser folkeliv og kultur fra ældre 
tider og op til vor tid. Museets samling omfatter le-
getøj, husgeråd, vaskehusting, møbler, navneklu-
de, tekstiler, kniplinger, ældre broderier og bøger 
som skolebøger, salmebøger og bibler. 

Det er også her du kan få et kig i Voldum Rud lo-
kalhistoriskearkiv og gå på opdagelse i de mange 
lokalhistoriske værdier og historier, som museet 
ligger inde med.
www.nielstrupmuseum.dk


