En by i provinsen

Blev landskendt ved skrotning af plan for nyt storsygehus

Velkommen til Aulum – hvor land og by mødes

ved folket som drivkraft

Bykernens gader og stræder

Indfaldsvejene til Aulum

Mellem rundkørslerne ved Hovedvej 18

Ved to rundkørsler ad hovedvej 18, midtvejs Herning – Holstbro, vises frakørsel 1 km. til Aulum stationsby.
Aulum by er beliggende ved jernbane, midtvejs Herning – Holstbro, hvorved er stoppested for togrejsende
ved det tidligere stationsbygning. Desværre fungerer den gamle bygning herved ikke mere som stationsbygning, der forekommer herved et mindre venteværelse som desværre er uhygiejnisk for brug som sådan.
Ligeledes er herved busstopsted.

Vej 467 - gennem Aulum mod Videbæk/Skjern

Aulum er en by med over 3000 indbygger, med alsidige borger i det almene samfundsfag.
Aulum var kommunal administrationsby ved Aulum – Haderup kommune, som efter kommunesammenlægning i 2007 blev en del af Herning storkommune.
De ydre byområder er gennem de seneste år bleven bebygget med parcelhuse.

Km. afstande udadtil
Mod øst:
Mod vest:
Mod nord:
Mod syd

Karup lufthavn 21 km. / Skive 44 km.
Videbæk 21 km. / Skjern 37 km.
Holstebro 16 km.
Herning 18 km.

Info ved infrastrukturen

Den gamle stationsbygning
Desværre fungerer denne ikke mere som stationsbygning, dog forekommer der herved et mindre venteværelse som desværre er uhygiejnisk for brug som sådan. Ligeledes er herved busstopsted.
Tog og busstopsted er ved Jernbanegade, hvorved den anden side gaden ligger Aulum Kro, hvorved ligeledes er en forretning for fiskegrej mm..

Offentlige servicefunktioner
Af offentlige servicefunktioner for pleje og velfærd, har Aulum et velfungerende lægehus, et apotekerudsalg, et plejehjem og et lokalt Falck brandstation.
Ligeledes er der flere offentlige børnepasningsmuligheder.
Der kan tankes benzin ved OK og Statoil i Skolegade, og ved UnoX på Holstebrovej.

Øvrige offentlige servicefunktioner
Råd og vejledning for borgerservice kan indhentes på biblioteket i Aulum. Ellers forekommer borgerlig
service ved Herning kommune, med oplysninger som kan indhentes herved:
http://www.herning.dk/Borger/Borgerservice.aspx - øvrige kommunale oplysninger kan indhentes herved:
http://www.herning.dk/

Jernbanegade mod Hotel og Danmarksgade
Det indre bykerne
Hovedgaden i Aulum er Danmarksgade. Fortidens mange småbutikker ad denne gade er gennem årerne
bleven nedlagte. Dog er der endnu en genbrugsbutik, en møbelforretning, en elektriker, en bank, en blomsterbutik, en grillbar og en urmager. For ende af Danmarksgade føres der ud i Kirkegade / Skolegade, hvorved forkommer et torvemiljø med supermarkeder som Fakta, Rema 1000, samt flere andre forskellige forretninger som ikke nævnes herved.
I området nær torvemiljø ligger side om side 3 banker, bibliotek, en blomsterbutik og nær kirken, byens
eneste bager.
Fra torvet og henad Skolegade ligger supermarkedet Brugsen, hvor overfor er en døgnkiosk. Længere henad
samme gade ligger Statoil med lidt nærbutik, hvor overfor ligge byens gamle smedeforretning.
Henad samme gade, som nu bliver Jersildvej, ligger to lokale automobilforretninger. På hjørnet før rudkørsel til hovedvej 18 findes det landskendte datavirksomhed ”ATEA” – tidligere Calamus
Ad Rubjergvej er beliggende byens reservevarmeværk, erhvervskontor for Aulum-Haderup Erhvervsudvikling og Lægehuset.
På Kulvej, fjernvarmeværk med naturgas som varmekilde.
Ad Højgade, et Idé Hus med EL-artikler.

Et kig gennem Danmarksgade

Bytorvet – for ende af Danmarksgade
Industrikvarteret
Ad vejene ved industrikvarteret forekommer en del forskellige industrivirksomheder, som ikke alle herved
nævnes, men et par stykker af de landskendte er, ”Aubo Køkken & Bad” som ofte mødes på danske veje,
samt ”Aulumgård Honning” hvorfra forhandles honning i mange danske supermarkeder.

Diverse fritidsaktiviteter
For fritidsaktiviteter, har udøver herved muligheder ved gode boldbaner, samt anden idrætsudøvelse i hallens idrætslokaler.
Aulum Hallens idrætslokale ligger i forbindelse med skole og fritidscenter. Fritidscenter anvendes til forskellige festlige lejligheder, hvorved er fin og god betjening.
Ældre generationer har mulighed for forskellige aktivitetsudøvelser i Aktivitetshuset ”Kastaniegården” som
er beliggende i Skolegade.
Mindre motionstur kan fordrives med en tur i lystanlæget, som for tiden er under en tiltrængt renovation.

De små og skønne naturreservater
omkring bykernen

Alting får jo en ende

Andedam ved Lystanlæg

Sø i åbent landskab - mellem by og Grønbækparken

Skov & mosesø - bag sportsplads

Byens vartegn

Aulum Mølle
Som byens vartegn står det gamle Aulum Mølle, opført 1908. Denne er igennem de seneste år bleven restaureret og benyttes til forskellige kulturelle formål.

Møllevalsens sang
Af gode minder fra vor fortidsdage,
den gamle mølle herom endnu står.
Vinger på den nu stille står og knager,
det os fortæller om de svundne år.
I mange år den for os sled og slæbte
fra tidlig daggry og til sildig kvæld,
fra vind den fik de mange gode kræfter,
så bondens korn her kunne blive mel.

Gammel og træt – nu mine kræfter svigter,
ikke jeg mere orker nu at gå.
Bevar mig vel! – Om det har fremtid pligter
når jeg nu kun som minde skal henstå.
Møllen har endt sin gamle møllegerning
for fremtidskræfter måtte den gi’ op.
Vor tids kultur ved den har fundet blomstring
ved møllen og dens gamle bakketop.

Fra nær og fjern der kom de gode venner,
som var når bonden kom med sine korn.
Ungdom og børn. Dem alle sammen kender
fra romantik, som ved den forekom.
Det var for den de lyse timer tæller,
altid den sled af både sjæl og sind.
Fra mølletid den vil os nu fortælle.
bedst taler den med vinger imod vind.

For fremtid er dens gerning endnu ej endt,
den er nu vartegn for vor skønne by.
Af egnens folk den elsket er og godt kendt
når den om natten lyser imod sky.
Kommer vi hjem fra steder i det fjerne,
den så en hjælp for os er megen stor.
Med denne hjælp er den vor ledestjerne
som viser vejen til den by vi bor.

Fra barndomstid jeg kan herom fortælle,
at jeg blev født på åben bakketop
for mig det var, min fremtid som det gælder,
jeg var jo stærk i både sjæl og krop.
I valsetakt jeg møllevalsen svinger
og holder alle møllehjul i gang.
Susen fra mine fire stærke vinger
skabte da ord, til ”Møllevalsen’s sang”.
Fra ungdomstid jeg kan herom fortælle
om hvad jeg fra min bakketop kan se,
mit ønske var, jeg fra den tid kan melde
at møllefremtid kunne blive ved.
Jeg kunne se moderne nye tider
med el og strøm mig kommer megen nær,
og der blev by på alle mine sider
så møllevind blev by og brudt af træer.
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