
VELKOMMEN TIL LANGHOLT

En attraktiv familieby mellem skov og fjord



Langholt er en landsby i vækst. Der bygges 
flere steder i byen og samtidigt bliver husene 
meget hurtigt solgt. 

Den nære, progressive skole Langholt Skole 
med 0.-6. klasse er en lille skole med stort 
fællesskab. Her vægtes læringslyst, 
fællesskaber og respekt både i forbindelse 
med skolen som læringssted, et værested og 
en arbejdsplads. Skolen har 
skolefritidsordning. 

Fællesskab, sports- og fritidsliv 
Langholt har mange muligheder for 
fritidsaktiviteter både i idrætshallen, på  de 
udendørs idrætsbaner, legepladser og 
multibane. Desuden er der ridehal og 
ridebaner på Snorgårdens rideklub.
Langholt SportsKlub LSK er byens sportsklub 
for aktive i alle aldre. Klubben har bl.a. hold 
med badminton, gymnastik, håndbold, yoga, 
fodbold  og krolf og arrangerer bla. 
gamerparty og ”åbent-hal” arrangementer 
flere gange årligt, hvor  hele familien er 
inviteret til hygge i cafeteriet – eller til at være 
aktive i hallen sammen. 

H.H.I.’s venner holder ugentlig præmiewhist i 
cafeteriet og arrangerer årligt ølsmagning. 
Overskuddet går til gode formål i byen.

Aktiv borgerforening og samråd 
Borgerforeningen har aktiviteter i  ”byens 
Hus”, hvor de arrangerer  brætspils-cafe, 
Langholt Husflids-klub,  dekoration/
blomsterbinding og afholder  tøjbyttedage 
m.m.

Desuden arrangerer Borgerforeningen 
familiedag, bankospil, jul på Smedens 
Hjørne, Sct. Hans, samt sørger for flag i byen 
og  juleudsmykning. 

Langholtposten er byens avis, som holder 
byen informerer om alle aktiviteter, der 
foregår.

Langholt samråd er byens talerør til Aalborg 
Kommune og står for Horsens Enghave, 
Rundt om Hammer Bakker, byfornyelse, 
samarbejde med AOF aftenskole m.m. 

Byen, der oprindeligt hed Horsens 
Bynavnet Langholt stammer fra dengang 
jernbanen skulle finde et navn. Dengang hed 
byen Horsens, og dem var der som bekendt 
flere af. Derfor gav man byen navn efter 
Langholt Hovedgård. 
Langholt optræder desuden med navnet 
Langskov, da hovedgården lå ved en lille holt 
(=skov). 

Kirken hedder stadig Horsens Kirke. 
Horsens Kirke arrangerer fastelavnsfest, 
pizzagudstjenester, koncerter, 
babysalmesang, muslinger og musikalsk 
legestue, børne-unge kor, Hammerkoret,  
fællesspisning, vandringer, besøg og 
foredrag . 

Billig forsyning - godt erhvervsliv Langholt 
modtager varme fra Aalborg fjernvarme. Der 
er mulighed for fibernet og Langholt 
Vandværk leverer billigt, rent vand fra egen 
boring. 

Langholt er en skøn landsby med godt 1000 indbyggere. Byen har sin 
egen folkeskole, børnehave, dagplejere, busforbindelse, hal, købmand og 
kælkebakke – ja, alt hvad en moderne børnefamilie ønsker!



Langholt har også en del erhvervsdrivende, 
bl.a. akupunktør, tømrer- og  
snedkerforretning, murer, Langholt invest, 
Crandals galleri, Langholt Maskinstation, 
L&L’s  aloe vera, Salon Ann frisør og 
wellness, Langholt Grafisk, AKV Langholt 
AmbA, køreskole, festudlejning og biopejse.

Pernille, byens købmand, har alt hvad du 
skal bruge – ellers skaffer Pernille det - bare 
spørg. 
Andrei’s Grill er hele byens madhus med alt 
fra lækker lækker sushi til mad ud af huset 
til både selskaber og take away. Ved 
indkørslen fra motorvejen ligger desuden 
Nymarksminde Farmpark med oplevelser 
og overnatning. 

Mange muligheder for udeliv 
Den storslåede natur i og omkring Langholt 
frister mange til en gå-, løbe- eller cykeltur. 

Se folderen ”Turforslag omkring Langholt”. 
Samtidigt ligger Hammer Bakker kun 2 min. 
mod vest – bl.a. et yndet sted for 
mountainbikere. ”Langholterne” ynder en 
dukkert i havet ved Hou eller Bisnap ved 
Hals, der kun ligger godt 20 min. mod øst. 

Fjorden ligger kun 10 min. fra Langholt med 
mange smukke gåruter. I udkanten af 
Langholt mod syd ligger Horsens Enghave 
med frugtplantage og blomstereng. Et smukt 
sted at besøge. Aslundskoven ligger kun 5 
minutters kørsel mod øst fra Langholt, og er 
et dejligt sted til udflugter, hvor der er 
bålhytte og shelter.  

Langholt Banesti er en smuk sti, hvor især 
fuglelivet er stort. Midt i byen er 
kælkebakken. Det vil glæde os at byde DIG  
velkommen til Langholt – et valg du aldrig vil 
fortryde. 

Se mere på www.langholt.org 
og 

www.rundtomhammerbakker.dk, 
hvor du kan få uddybende 

information.

Denne velkomstfolder er tænkt 
som en appetitvækker til en helt 

fantastisk dejlig by -
kom selv og oplev!

Folderen er lavet af Borgerforeningen og Samrådet i Langholt 2021. 
Kontaktperson: Lone Bang Andersen 26274738



LANGHOLT BYKORT
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Anlægget

Banestien

Batskoven

Byens Hus

Børnehaven Trylleskoven

Frugthaven / Enghave

Grillen

Kirken / Sognegård

Kælkebakken

Købmanden

Legeplads / Multibane

Skole

Sportshallen

Smedens hjørne




