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Den levende landsby
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Faciliteter i Blistrup

2 børnehaver og dagpleje tilbud
Hyggelig, tryg landsbyskole til 6. klasse og kommunens
bedste udskoling i Gilleleje
Ældrecenter
Medborgerhus med mange arrangementer
Snart eget bibliotek
Multibane og 2 sportshaller
Sikre skole- og institutionsveje
2-3 legepladser
Flere købmænd
Mulighed for at købe lækre lokale råvarer ved gårdsalg
Skønne strande
Campingplads og andre overnatningsmuligheder
Flere spisesteder
Et hav af fritidsaktiviteter f.eks. Badminton, ridning,
fodbold, gymnastik, fitnesscenter, skydning, vævning,
bingo, bridgeklub, folkedans, orienteringsløb og meget
mere.
Gode muligheder for lystfiskeri
Gribskovs bedste is
Loppe- og kræmmerhaller
Skøn natur og smukke solopgange

Blistrup er en idyllisk landsby tæt ved vand, mark og natur. Vi har et
lille samfund, hvor alle er med til at skabe samlingspunkt og
sammenhold og hvor alle bakker op om at gøre hver dag til noget
særligt.

Beliggenhed

Selv om det er ”ude på landet” har vi gode busforbindelser, der forbinder området til de større byer, der ligger inden for en radius af
ca. 10 kilometer, blandt andet Gilleleje, Græsted, Helsinge, Vejby og
Tisvilde. Blistrup er omkranset af oldtidshøje og her kan der
mærkes historiens vingesus.

Livet i Blistrup

Vi har en velfungerende skole – Blistrup skole, et aktivt og alsidigt
kirkeliv i Blistrup Kirke og indkøbsmuligheder i Blistrup Midtby
med SuperBrugsen og Netto. Et aktivt borgerliv i Blistrup
Medborgerhus og sportsfaciliteter i Blistruphallen, sportsarealer og
stor ny legeplads.
Til en god start på livet findes både dagpleje- og børneinstitutioner,
og for dem der vil nyde livets sidste år, har vi er det meget smukt
beliggende Omsorgscenter ’Udsigten’, hvor der både er kunstudstillinger og hyggelige aktiviteter for beboere og borgerne i området.

Hvad mere kan man ønske sig?

Læs mere på blistrup.net

folderen er udarbejdet af Blistrup lokalråd

