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Med dette velkomsthæfte vil Sønderborg Kommune 
gerne byde dig hjertelig velkommen til  vores 
smukke egn. Hæftet er opdelt i fem kategorier, som 
kan informere og guide dig igennem det væld af 
muligheder, som venter på dig. 

Vedlagt er også et ark med værdi kuponer, som 
kan ind løses hos en af de mange kultur- og 
fritidsinstitu tioner, som findes i kommunen. 
 
På sonderborg.dk/tilflytter/velkomstpakke kan 
du læse, hvor og hvordan fri- eller rabatbilletterne 
indløses.  

På sonderborg.dk/tilflytter har vi samlet alle 
informationerne til tilflyttere, og du kan også se 
vores eventkalender om diverse  arrangementer og 
aktiviteter for tilflyttere. 

Sønderborg Kommune håber, at du vil få glæde 
af velkomsthæftet og ønsker dig endnu engang 
hjertelig velkommen!  

Mojn og velkommen

Vidste du at...
Sønderborg Kommune har ca. 75.000 indbyggere og 

et areal på 495,86 km². Sønderborg er, med ca. 27.800 
indbyggere, den største by i Sønderjylland. 
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Tilflytterservice
Tilflytterservice Sønderborg er til dig, der er flyttet 
til området. Vi vil gerne hjælpe dig og kan bl.a. 
informere om:

• bomulighederne i kommunen 
• børnehaver, skoler og SFO’er 
• kultur- og fritidslivet i kommunen 
• sociale netværk og lokale 

velkomstambassadører
• jobsøgning, CV-sparring og frivilligt arbejde
• PartnerJob – hjælp til medfølgende partnere, 

der er på udkig efter et job i Sønderjylland 

Desuden afholdes der jævnligt 
tilflytterarrangementer, som kan findes i vores 
eventkalender på sonderborg.dk/tilflytter 

Tilflytterservice Sønderborg
Rådhustorvet 7, 1. sal  
6400 Sønderborg  
Tlf. 27 90 74 68  
tilflytter@sonderborg.dk  
sonderborg.dk/tilflytter  
 
Tilmeld dig vores engelske nyhedsbrev for 
tilflyttere på eepurl.com/cHRqZ9 

Velkomstdag for tilflyttere
Mød borgmesteren og andre tilflyttere og tag med 
os ud i din nye hjemkommune. Se datoer m.m. på 
sonderborg.dk/tilflytter

Mød de andre på CaféNy
På CaféNy kan du møde  Tilflytterservice  
Sønderborg, andre tilflyttere og du får  mulighed 
for at høre om jobmuligheder og spændende 
aktiviteter i Sønderborg-området. Læs mere på  
sonderborg.dk/tilflytter/cafeny 

Tilflytternetværk Sønderborg 
Tilflytternetværk Sønderborg er for danske og 
internationale tilflyttere, som mødes månedligt.
Følg deres aktiviteter på facebooksiden 
’Tilflytternetværk Sønderborg/Newcomers 
Network Sønderborg’. 

Velkomstværter
Bliv matchet med en lokal velkomstvært og få 
et personligt indblik i Sønderborg-områdets 
lokalsamfund. Læs mere på  
sonderborg.dk/tilflytter/vaerter 

PartnerJob  
– så hele familien falder på plads
Tilflytterservice tilbyder ekstra hjælp til 
medflyttende partnere, som også er jobsøgende. 
Du kan læse mere om PartnerJob-ordningen, 
jobsøgning og mulighederne for frivilligt arbejde 
på sonderborg.dk/tilflytter/job-frivillig

http://www.sonderborg.dk/tilflytter
mailto:tilflytter%40sonderborg.dk?subject=
http://www.sonderborg.dk/tilflytter
http://www.eepurl.com/cHRqZ9
http://www.sonderborg.dk/tilflytter
http://www.sonderborg.dk/tilflytter/cafeny 
https://www.facebook.com/groups/30399241346/
https://www.facebook.com/groups/30399241346/
http://www.sonderborg.dk/tilflytter/vaerter
http://sonderborg.dk/tilflytter/job-frivillig
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Vigtig information
Borgerservice
Borgerservice er din indgang til Sønderborg 
Kommune. Henvend dig personligt hos 
borgerservice i Gråsten, Nordborg eller 
Sønderborg, ring på tlf. 88 72 64 00 eller send en 
mail til raadhus@sonderborg.dk. Læs mere på 
sonderborgkommune.dk, hvor du også kan finde 
åbningstider, adresser og bestille en tid. 

Turistkontoret Visit Sønderborg
Har du behov for turistinformation om 
områdets seværdigheder, events eller andet, 
kan du besøge turistkontoret i Sønderborg eller 
turistinformationsstederne i Gråsten og Nordborg. 
Læs mere på visitsonderborg.dk/turistinfo/
kontakt

Biblioteket Sønderborg 
Biblioteket Sønderborg har flere afdelinger fordelt 
i kommunen, hvor det er gratis at låne bøger, 
spil, film m.m. på biblioteket. Sundheds kortet 
er dit lånerkort. Se åbningstider, adresser og 
arrangementer på biblioteket.sonderborg.dk

Affald og genbrugspladser
Få information om tømning af din genbrugs- 
og dagrenovationsbeholder og få overblik over 
Sønderborgs genbrugspladser på Sønderborg 
Forsynings hjemmeside, sonfor.dk

Hvis uheldet er ude...
Find alle numre på fx politiet, læge- eller 
tandlægevagten samt brand og redning på  
sonderborg.dk/tilflytter/akut  

Apotek med længere åbningstider
Har du brug for medicin uden for de normale 
åbningstider, kan du henvende dig hos ‘Apoteket 
Borgen’, som har lange åbningstider. Se 
åbningstider på apoteketborgen.a-apoteket.dk

Transport
Sønderborg Kommune har en god infra struktur 
med lufthavn, motorvej, jernbanenet, færge- og 
busruter. Læs om alle transportmulighederne på  
sonderborg.dk/tilflytter/transport

Lufthavn
Sønderborg Kommune har sin egen lufthavn blot 
8 km fra Sønderborg  centrum. Det tager kun 35 
 minutter at rejse til København, og der er gratis 
parkering. Tjek priser og  afgangstider på flyrejser 
på sonderborg-lufthavn.dk

Bus og tog
I Sønderborg-området finder du både regionale 
busruter, X-busser, natbusser og by busser i 
Sønderborg by. Du kan også rejse i tog til resten af 
Danmark og til Tyskland. Find priser og afgange på 
rejseplanen.dk

Motorvej
Fra Sønderborgmotorvejen kan du hurtigt komme 
på motorvejen E45, som fører dig videre til resten 
af landet og til Tyskland.

Færger
I Sønderborg Kommune kan du tage færgen til Ærø 
eller Sydfyn samt mellem Jylland og Nordals.  

• Alslinjen (Fynshav – Bøjden/Sydfyn):  
alslinjen.dk

• ÆrøFærgen (Fynshav – Søby/Ærø):  
aeroe-ferry.dk

• Færgen Bitten (Ballebro – Hardeshøj/Nordals):  
faergen-bitten.dk

1 time

2 timer

Hannover

Bremen

Hamborg

Lübeck

Berlin

Flensborg

Slesvig

Kiel

Odense

København

Aarhus

Tønder

Haderslev

Aabenraa

Sønderborg

Aalborg

Esbjerg

Rostock

Schwerin

Husum

Vidste du at...
Om sommeren kan du 
sejle fra Sønderborg til 
Langballigau (Tyskland) 
med MS Feodora d. II.  
nas-feodora.de/fra-
sonderborg

mailto:raadhus%40sonderborg.dk?subject=
http://www.sonderborgkommune.dk
http://www.visitsonderborg.dk/turistinfo/kontakt
http://www.visitsonderborg.dk/turistinfo/kontakt
http://www.biblioteket.sonderborg.dk
http://www.sonfor.dk
http://www.sonderborg.dk/tilflytter/akut  
http://apoteketborgen.a-apoteket.dk
http://sonderborg.dk/tilflytter/transport
http://www.sonderborg-lufthavn.dk
http://www.rejseplanen.dk
http://alslinjen.dk
http://www.aeroe-ferry.dk
http://www.faergen-bitten.dk
http://www.nas-feodora.de/fra-sonderborg
http://www.nas-feodora.de/fra-sonderborg
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For tilflytterfamilier
I Sønderborg Kommune  prioriterer vi 
børnefamiliernes trivsel højt. Derfor har vi 
pasningsgaranti, et stærkt udvalg af skoler og 
spændende aktivitetstilbud.
Få mere information på  
sonderborg.dk/tilflytter/familie

Vidste du at...
Vi har en Naturkalender, hvor du kan læse om  natur- og 
udendørs arrangementer for hele familien. Den aktuelle 

 kalender kan du finde på  
sonderborg.dk/tilflytter/kultur-fritid

Børnepasning
Sønderborg Kommune er børnenes tumleplads – 
hvor livsglæde, samvær, udfordringer og livslang 
læring giver energi i dagligdagen.

VidensBy Sønderborg
I Sønderborg Kommune har vi en strategi for 
arbejdet med udvikling og læring for alle børn 
og unge i alderen 0-18 år. Vi kalder det VidensBy 
Sønderborg, som du kan læse mere om på 
vidensby.com 

Pasningsgaranti
I Sønderborg Kommune er der pasningsgaranti. 
Dagtilbuddene i kommunen er opdelt i dagpleje-, 
vuggestue- og børnehavepladser. Her er både 
danske og tyske dagtilbud, så dit barn kan blive 
tosproglig, hvis du ønsker det. Vi har også en 
international børnehave, tre børneuniverser og en 
specialinstitution. 
Læs mere om pasningsmuligheder på  
sonderborg.dk/tilflytter/bornepasning 

Vidste du at...
Sundhedsplejen tilbyder åben 
konsultation i Gråsten, Nordborg 
og Sønderborg. Læs mere om 
Sundhedsplejens tilbud på  
sonderborgkommune.dk

http://www.alnor-graasten-aftenskole.dk
http://www.vidensby.com
http://www.sonderborg.dk/tilflytter/bornepasning
http://www.sonderborgkommune.dk
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Skolerne i området Unge og studerende
I Sønderborg Kommune sørger vi for at give dig 
de  bedste muligheder for et sjovt, spændende, 
udfordrende og interessant ungdomsliv.  
I Sønderborg er der ingen begrænsninger – 
du kan  engagere dig politisk, udvikle dig som 
sportsudøver, tage en universitetsuddannelse og 
drage nytte af byens  mange kulturelle oplevelser.
Få mere information på vores ungeunivers på  
sonderborg.dk/ung 

I Sønderborg Kommune er der 17 folkeskoler. 
Heraf er én specialskole og tre er børneuniverser 
med et udvidet samarbejde mellem børnehave, 
skole og SFO. Endvidere er der en række privat- og 
friskoler, bl.a. tre tyske og en international skole, 
hvor sproget er hhv. tysk og engelsk. Dit barn kan 
således  vokse  op som tosproget i grænselandet. 

Efter skoletid er der SFO-tilbud for børn i 0.-2. 
klasse og klubtilbud for børn i 3.-6. klasse.

I Ungecenteret indgår kommunens 10. 
klassecenter, den kommunale ungdomsskole og 
Ungdommens Uddannelsesvejledning.

På kommunens hjemmeside  
sonderborg.dk/tilflytter/skoler er der en 
oversigt over alle skolerne. Hvis dit barn skal i en 
privatskole, skal du kontakte skolen direkte. 

Vidste du at...
I Sønderborg Kommune indgår tysk og engelsk i 

folkeskoleundervisningen fra 0. klasse. 

http://www.sonderborg.dk/ung
http://www.sonderborg.dk/tilflytter/skoler
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Vejledning og hjælp
Studievejledning 
Er du i tvivl om, hvad du skal? Så kontakt 
eVejledning via evejledning.dk, besøg den 
digitale uddannelsesguide ug.dk eller kontakt 
Uddannelsesvejledning Sønderborg. Læs mere på 
uu-sonderborg.dk  

Ungecenteret 
Ungecenteret er den lige vej til kommunens 
serviceydelser for alle mellem 15 og 25 
år.  Ungecenteret rådgiver, understøtter og 
 involverer dig i valg af uddannelse og job samt 
tilbyder relevant  vejledning. Læs mere på 
sonderborgkommune.dk/ungecenteret

Boligstøtte
Hvis du bor til leje i en helårsbolig med eget 
køkken, kan du måske få boligstøtte. Læs mere om 
reglerne på borger.dk

SU
Du kan få SU til din uddannelse fra kvartalet efter, 
du fylder 18 år, hvis du ikke i forvejen får elevløn. 
Læs mere om SU-reglerne på su.dk

Studiejob
Der er forskellige jobbanker, som især henvender 
sig til dig, som gerne vil have et studiejob. Læs om 
mulighederne på sonderborg.dk/ung/arbejde

Ungdomskort og rabatter
Går du på en ungdomsuddannelse, kan du få rabat 
på den daglige transport til din skole. Det sker ved 
at købe et Ungdomskort på ungdomskort.dk
Dit studiekort gælder også til rabatter og tilbud på 
bl.a. caféer, museer og kulturhuse, så husk det hver 
gang, du er ude.

Uddannelsessteder
Gymnasielle uddannelsessteder
I Sønderborg Kommune råder vi over fire 
gymnasier, en IB Baccalaureate-uddannelse og en 
VUC-afdeling.

• Alssundgymnasiet (STX/HF)  
ags.dk

• Business College Syd/Det Blå Gymnasium 
(HHX)  
blaagym.dk

• Sønderborg Statsskole (STX/HF)  
statsskolen.dk

• Teknisk Gymnasium Sønderborg (HTX/EUX)  
eucsyd.dk

• IB – International Baccalaureate  
eucsyd.dk

• Deutsches Gymnasium für Nordschleswig  
(i Aabenraa) deutschesgym.dk

• VUC Syd (HF enkeltfag m.m.)  
vucsyd.dk 

Erhvervsuddannelser
Vi har tre erhvervsskoler, der – sammen med 
 skolerne i Aabenraa – udbyder en bred  vifte af 
uddannelser. 

• EUD/EUX Business  
bcsyd.dk

• EUC-Syd  
eucsyd.dk

• Gråsten Landbrugsskole  
gl.dk

• Social- og Sundhedsskolen Syd (i Aabenraa) 
sosu-syd.dk   

• UC Syd (i Aabenraa) 
ucsyd.dk

Vidste du at...
I Sønderborg Kommune kan du 

uddanne dig fra Abc til Ph.d. 

Vidste du at...
SDU Sønderborg er Danmarks mest 

internationale campus med 70% udenlandske 
studerende fra flere end 50 lande.

http://www.evejledning.dk
http://www.ug.dk
http://www.uu-sonderborg.dk
http://www.sonderborgkommune.dk/ungecenteret
http://www.borger.dk
http://www.su.dk
http://www.sonderborg.dk/ung/arbejde
http://www.ungdomskort.dk
http://www.ags.dk
http://www.blaagym.dk
http://www.statsskolen.dk
http://www.eucsyd.dk
http://www.eucsyd.dk
http://www.deutschesgym.dk
http://www.vucsyd.dk
http://www.bcsyd.dk
http://www.eucsyd.dk
http://www.gl.dk
http://www.sosu-syd.dk
http://ucsyd.dk
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Videregående uddannelser
I Sønderborg findes to videregående 
uddannelsessteder.

• Syddansk Universitet (mekatronik, elektronik, 
innovation og  business, international 
erhvervsøkonomi med fremmedsprog samt 
europæiske studier) 
sdu.dk/om_sdu/byerne/soenderborg

• Erhvervsakademi Sydvest (byggekoordination, 
datamatik, design og business, 
designteknologi, finansøkonomi, 
markedsføringsøkonomi, multimediedesign, 
produktionsteknologi, serviceøkonomi) 
easv.dk

Andre uddannelser
Sønderborg Produktionshøjskole  
Styrk din faglige,  sociale og personlige udvikling 
efter folkeskolen her. Der er bl.a. undervisning 
inden for kreative fag, teknik,  madlavning og 
håndværk. Læs mere på s-p-h.dk

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) 
Vi tilbyder også uddannelser til dig med et 
handicap  eller særlige behov. Læs mere om 
tilbuddet på uu-sonderborg.dk  under ’STU 
– Særligt tilrettelagt uddannelse’.

Adgangskursus til  ingeniøruddannelserne 
Syddansk Universitet i Sønderborg udbyder 
et etårigt adgangs- og suppleringskursus 
til ingeniør uddannelserne. Kurset er til dig, 
der har et par års praktisk erhvervserfaring, 
en faglig uddannelse efter 10. klasse eller en 

afsluttet ungdomsuddannelse. Læs mere på sdu.
dk/adgangskursus

Høj- og efterskoler
I Sønderborg-området har vi en Idrætshøjskole 
samt fire efterskoler. 

• Idrætshøjskolen 
ihs.dk

• Adventure Efterskolen Sønderjylland  
adventure-efterskolen.dk 

• Dybbøl Efterskole  
dybboelefterskole.dk 

• Efterskolen Epos   
efterskolen-epos.dk 

• Nordborg 
Slots 
Efterskole  
nordborg-
slot.dk

Andre skoler
Billedkunstnerisk Grundkursus 
(BGK)
Sønderjyllands Kunstskole kan tilbyde et 1-årigt, 
intensivt Billedkunstnerisk Grundkursus eller et 
år på Skolen for Kunst og Design, som er ideelt for 
senere op tagelse på kunstrelaterede uddannelser. 
Læs mere på bgk-syd.dk eller kunstskolen.
sonderborg.dk/skolen-for-kunst-og-design

Sønderborg Musikskoles tilbud
Musik Akademiet (MA) er en talentlinje, hvor du 
kan dyrke musikken eller sangen lidt mere. Vi 
tilbyder undervisning på samtlige instrumenter.  
Læs mere på sonderborgmusikskole.dk

Musikalsk Grundkursus (MGK) er et 3-årigt 
undervisningsforløb, som forbereder dig til 
optagelse på konservatorierne samt andre 
videregående musikuddannelser. Undervisningen 
er gratis. Læs mere på mgksyd.dk

Als Performance Akademi (APA) er noget for dig, 
der elsker at synge, danse og spille teater. APA er 
et tilbud til unge mellem 15 og 25 år, og du skal 
bestå en optagelsesprøve. Læs mere om APA på 
sonderborgmusikskole.dk

Sønderjyllands Danseakademi er landsdelens 
eneste skole inden for klassisk ballet. Skolen 
samarbejder med Det Kongelige Teaters 
Balletskole i København. Læs mere på 
sonderborgmusikskole.dk

Aftenskoler
I Sønderborg Kommune er der et væld af 
muligheder – også efter arbejds- og studietid. 
På vore aftenskoler kan du bl.a. gå til foredrag, 
sprogkurser og yoga.

• FOF Sønderborg  
fof.dk/soenderborg 

• LOF SYD  
syd.lof.dk 

• AOF Syd  
aof.dk 

• DOF Sønderborg  
dofsonderborg.dk 

• Alnor/Graasten/Rinkenæs Aftenskole  
alnor-graasten-aftenskole.dk 

Folkeuniversitetet
Folkeuniversitetet Sønderborg arrangerer kurser 
og  foredrag, som er åbne for alle. Her vil du 
kunne blive  opdateret om universiteternes nyeste 
forskning og viden. Læs mere på  
fuko.dk/komite/soenderborg-folkeuniversitet

http://www.sdu.dk/om_sdu/byerne/soenderborg
http://www.easv.dk
http://www.s-p-h.dk
http://www.uu-sonderborg.dk
http://www.sdu.dk/adgangskursus
http://www.sdu.dk/adgangskursus
http://www.ihs.dk
http://www.ihs.dk
http://www.adventure-efterskolen.dk
http://www.dybboelefterskole.dk
http://www.efterskolen-epos.dk
http://www.nordborg-slot.dk
http://www.nordborg-slot.dk
http://www.bgk-syd.dk
http://kunstskolen.sonderborg.dk/skolen-for-kunst-og-design
http://kunstskolen.sonderborg.dk/skolen-for-kunst-og-design
http://www.sonderborgmusikskole.dk
http://www.mgksyd.dk
http://www.sonderborgmusikskole.dk
http://www.sonderborgmusikskole.dk
http://www.fof.dk/soenderborg
http://syd.lof.dk
http://www.aof.dk
http://www.dofsonderborg.dk
http://www.alnor-graasten-aftenskole.dk
http://www.fuko.dk/komite/soenderborg-folkeuniversitet
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Kollegier og skolehjem
I Sønderborg er der studieboliggaranti, og du er 
dermed sikret en bolig på et af vores syv kollegier, 
mens du er under uddannelse. Faciliteterne er 
gode, og det  sociale liv er helt i top. 

Kontakt Kollegiernes Kontor Sønderborg via 
kk.kollegie6400.dk 

EUC Syd har også et Skolehjem med plads til 122 
elever. Det fungerer nærmest som en kostskole/
efterskole. Læs mere på eucsyd.dk

Nogle boligforeninger har også ungdomsboliger 
specielt til studerende. Se en liste over 
kommunens boligforeninger på  
sonderborg.dk/tilflytter/leje

Kollegiade: Hvert år i forårssæsonen bliver der 
holdt ’kollegiade’, hvor de forskellige kollegier 
konkurrerer i  forskellige sportsgrene såsom 
fodbold eller volleyball. Kollegiaden er som en stor 
udendørs festival med  musik, venner, godt humør 
og selvfølgelig med mad og drikkevarer. 

Mødesteder og ungeråd
Ungdomsskolen − for dig ml. 14-18 
år 
Ungdomsskolen, som er fordelt over 11 klubber 
over kommunen, tilbyder en række gratis 
aktiviteter og tilbud. Kør gocart, tag førstehjælps-, 
dykker- eller knallertkursus eller tag med på en 
spændende rejse. Læs mere på 
sonderborg-ungdomsskole.dk

Sønderborg Ungdomscafé 
Ungdomscaféen er mødestedet for alle unge og 
studerende i Sønderborg fra 15 år og op, hvor der 
snakkes, spilles spil og afholdes events. Se mere på 
sonderborg.dk/ung/ungdomscafe

Fredagsbarer & skolefester
Studerende på SDU og EASV har fredagsbar på 
Alsion. Også på EUC Syd er der et festudvalg, 
som arrangerer diverse  fester. Du kan holde dig 
opdateret på uddannelses stedernes facebooksider. 

Ungekoordinator
I Sønderborg har vi en ungekoordinator, der – 
sammen med de unge – arbejder for at skabe et 
fedt og  attraktivt ungemiljø i kommunen. Se mere 
på sonderborg.dk/ung/praktisk

Sønderborg Ungdomsråd 
Sønderborg Ungdomsråd (SUR) er for alle unge i 
Sønderborg Kommune fra 15 år og op. SUR skaber 
sociale aktiviteter og muligheder for dig som ung 
inden for kultur og demokrati. Bliv klogere på 
sonderborg.dk/ung/ungdomsraad

Sønderborg Student Foundation
Sønderborg Student Foundation (SSF) er en 
organisation af frivillige unge mennesker, der 
arbejder for at skabe optimale rammer for dig 
som studerende. SSF organiserer studierelevante 
projekter og events og knytter de forskellige 
uddannelsesinstitutioner til hinanden. Læs mere 
på sonderborg.dk/ung/ssf

Vidste du at...
Sønderborg blev kåret som Årets 

Ungdomskommune i 2017.

http://www.kk.kollegie6400.dk/da/
http://www.eucsyd.dk
http://www.sonderborg.dk/tilflytter/leje
http://www.sonderborg-ungdomsskole.dk
http://www.sonderborg.dk/ung/ungdomscafe
http://www.sonderborg.dk/ung/praktisk
http://www.sonderborg.dk/ung/ungdomsraad
http://www.sonderborg.dk/ung/ssf
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Kultur og fritid
Kultur- og fritidslivet i Sønderborg Kommune 
favner utrolig bredt; fra klassisk over moderne 
til eksperimenterende og  underground. Oplev 
hæsblæsende shows, inspirerende kunst og 
historiske events i vores skønne område, hvor 
forenings- og fritidslivet blomstrer. 

Læs mere på sonderborg.dk/kultur, hvor du også 
kan se et kort over mulighederne. 

Musiksteder og teater
Koncertsalen Alsion
Koncertsalen Alsion er berømt for sin 
unikke akustik og danner rammen om alt 
fra store internationale topnavne til små 
 lokale korkoncerter, konferencer og stand-up 
komikere. Alsion er også base for Sønderjyllands 
Symfoniorkester − et turnerende landsdelsorkester 
med 65 fastansatte musikere. Se hele Alsions 
program på koncertsalenalsion.dk eller læs mere 
om det berømte orkester på sdjsymfoni.dk

Sønderborghus
På Sønderborghus kan du lægge øre til lidt af hvert 
– fra rock til pop, jazz og stand-up. Læs mere på 
sonderborghus.dk 

Kultur i Syd
’Kultur i Syd’ arrangerer koncertoplevelser i 
Mølleparken, Slagmarken og Alsion og formår at 
tiltrække de kæmpestore navne fra ind- og udland. 
Læs mere på kulturisyd.dk

Sønderborg Teater
Sønderborg Teater er base for Sønderborg Sommer 
Revy og Sønderborg Teaterforenings brede vifte 
af  opsætninger. Teatersalen bruges derudover 
til en lang række  koncerter, stand-up shows og 
forestillinger. Se mere på sonderborgteater.dk 

Det Lille Teater Gråsten
Det Lille Teater i udkanten af Gråsten afholder 
omkring seks opsætninger om året. Læs mere på 
lille-teater.dk 

http://www.sonderborg.dk/kultur
http://koncertsalenalsion.dk
http://www.sdjsymfoni.dk
http://www.sonderborghus.dk
http://www.kulturisyd.dk
http://www.sonderborgteater.dk
http://www.lille-teater.dk
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Kunst i kommunen Historie og museer
Sønderborg Slot
Sønderborg Slot er i dag et museum, som belyser 
Sønder jylland-Slesvigs historie fra middelalderen 
til nutiden med særlig vægt på mødet mellem 
nationer, nationale tilhørsforhold samt sprog og 
kultur i det dansk-tyske grænseland. Se mere på 
msj.dk/soenderborg-slot

Gråsten Slot –  
Dronningens sommerresidens
Gråsten Slotskirke og Slotshaven er åben for 
publikum i de perioder, hvor kongefamilien ikke 
opholder sig på slottet. I Slotshaven kan du bl.a. se 
Danmarks nationalæble, ’Gråsten-æblet’. Læs mere 
på kongeligeslotte.dk

Historiecenter Dybbøl Banke og 
Dybbøl Mølle
Historiecenter Dybbøl Banke fører gæsterne 
direkte ind i de dramatiske dage under krigen i 
1864. Oplevelsescentret er bygget op, så man selv 
bliver en del af dramaet og får ny viden om Slaget 
ved Dybbøl 18. april 1864. Se mere på 1864.dk 

Cathrinesminde Teglværk
Cathrinesminde Teglværk er Museum 
Sønderjyllands afdeling for sønderjysk teglværks- 
og industrihistorie. Det ligger naturskønt ned 
til Flensborg Fjord og udgør et skønt, rekreativt 
område. Se mere på msj.dk/cathrinesminde

Hjortspringbåden 
På Nordals kan du besøge Hjortspringbådens 
Laug, som med autentiske  redskaber har skabt 
en nøjagtig kopi af Hjortspringbåden, der er en 
 krigerkano fra 350 f.K. Se mere på hjortspring.dk 

Nydambåden 
Nydambådens Laug ligger i Sottrupskov, hvor 
ildsjæle ligeledes med autentiske værktøjer har 
skabt Nydam Tveir, en af Danmarks oldtids mest 
imponerende både. Nydamsbåden er fra 320 e.K. 
Læs mere om båden på nydam.nu

Sebbe Als
I Augustenborg holder vikingeskibet Sebbe Als’ 
forening til, hvor medlemmerne ror og sejler et 
historisk skib fra cirka år 1030 e.K. Se mere på 
sebbeals.dk

Vidste du at...
Du kan udvide dine sønderjyske og alsiske 

sprogkundskaber ved at læse og lytte på
sonderborg.dk/tilflytter/sonderjysk

Rundt om i Sønderborg Kommune står der 
flere  hundrede kunstværker og skulpturer i det 
offentlige rum af  nationale og internationale 
kunstnere. Så en helt almindelig gåtur kan hurtigt 
blive en mindre dannelsesrejse.  

Kunstværket
Kunstværket er et kreativt hus og er starten på 
 Kunstruten i Augustenborg. Der afholdes jævnligt 
intimkoncerter, foredrag og andre kreative 
arrangementer. Se mere på kunstvaerket.eu 

Augustiana
Augustiana, regionens kunstcenter og 
 skulpturpark, ligger i Palæet ved Augustenborg 
Slot og er udstillingssted for nutidig billedkunst og 
skulpturer. I parken er der et stort antal skulpturer. 
Læs mere på augustiana.dk 

KunstPunkt
KunstPunkt er et udstillingssted for 200 kunstnere 
og kunsthåndværkere, som summer af kreativitet 
og aktiviteter. Bliv klogere på kunstpunkt.dk 

Kulturlandsbyen6300
Kulturlandsbyen6300 er en vision om at 
skabe et fysisk  mødested i grænselandet, hvor 
historie, kunst og natur kombineres. Der bliver 
jævnligt holdt udstillinger m.m. på Gråsten 
Landbrugsskole. Læs mere på 
kulturlandsbyen6300.dk 

http://msj.dk/soenderborg-slot
http://www.kongeligeslotte.dk
http://www.1864.dk
http://msj.dk/cathrinesminde
http://www.hjortspring.dk
http://www.nydam.nu
http://www.sebbeals.dk
http://sonderborg.dk/tilflytter/sonderjysk
http://www.kunstvaerket.eu/
http://www.augustiana.dk
http://www.kunstpunkt.dk/
http://www.kulturlandsbyen6300.dk
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Årlige events - et udpluk
Ringridning
Ringridning er udbredt overalt i kommunen, 
og sommeren igennem bliver der afholdt flere 
ringridningsturneringer – både på hest og jernhest 
(cykel). Den største af alle ringriderfester afholdes i 
Sønderborg, som samtidig er Nordens største. Kom 
med til fest på ringriderfesten.dk 

Nord-Als Musikfestival
Nord-Als Musikfestival samler hvert år tusinder 
af mennesker omkring Nordborg Slot, hvor hele 
området bliver omdannet til festplads. Der bliver 
hygget, danset og spillet live musik – både af kendte 
bands og lokale artister. Se mere på  
musikfestival.dk 

Woodsculpture
’Woodsculpture’ er en  kunstfestival, hvor 
billedhuggere fra hele verden dyster i at lave store 
træfigurer, som efterfølgende doneres til lokale 
foreninger, virksomheder eller åbne pladser. Se 
mere på woodsculpture.dk

Gråsten Æblefestival
Gråsten Æblefestival finder sted om efteråret, hvor 
du kan opleve alt fra æbleskulpturer til æblesnaps 
og æblesejlads. Der er også mulighed for at deltage 
i æblekagedysten og det store æblekagebord. Læs 
mere på graastenforum.dk/aeblefestival

Se flere events på sonderborg.dk/begivenheder

Vidste du at...
Det var Gråsten-æblet, der 
inspirerede Steve Jobs til 
navnet på hans virksomhed: 
Apple.

Fritidsaktiviteter
Multikulturhuset − designet af 
Frank Gehry
Multikulturhuset på den tidligere  industrihavn 
i Sønderborg er i dag samlested for både 
Hovedbiblioteket, Det Tyske Bibliotek, 
Sønderjyllands Kunstskole, café og kunstsal. 

Sønderborghus
Sønderborghus er Sønderborgs kultur- og 
medborgerhus, som bl.a. afholder kreative 
værksteder, familielørdage og babymandage.  
Læs mere på sonderborghus.dk

Sønderborg Musikskole
Sønderborg Musikskole har  undervisningstilbud 
fordelt på 18 skoler over hele Sønderborg 
 Kommune. De tilbyder både musik-, sang-, 
kunst- og dramaundervisning til børn og unge, 
professionel balletundervisning samt baby- og 
børnerytmik til de yngste.  
Læs mere på sonderborgmusikskole.dk 

Sønderjyllands Kunstskole
På Sønderjyllands Kunstskole kan du få afløb for 

dine kreative talenter inden for tegning, maling, 
grafik og  meget mere. Læs mere på  
kunstskolen.sonderborg.dk

Biografer
Biografen i Sønderborg hedder Kinorama og ligger 
inde i shoppingcenteret ’Borgen’. Her kan du nyde 
en god film i de store, justerbare sæder. Book 
billetter og læs mere på kinorama.dk

I Nordborg er der en biograf uden reklamer og 
med særlige pladser til kærestepar. Se mere på 
nordborgbio.dk 

EUC Syd arrangerer hver måned en filmaften 
med internationale film for unge. Find dem på 
Facebook: ‘International Ciné-Club Sønderborg’.

Svømmehaller
I Sønderborg-området kan du tage en dukkert hos 
Humlehøjhallen i Sønderborg, Marina Fiskenæs i 
Gråsten samt Nordals Idrætscenter.  
Fra foråret 2019 tilbydes der også svømmehal og 
spa på havnefronten i Sønderborg hos hotel Alsik. 

Oplevelsesparken Universe
I en (ikke) så fjern galakse ligger Universe; en 
 oplevelsespark baseret på videnskab og  teknologi. 
Her kan I se flere af naturens undere og prøve 
 mange forskellige aktiviteter. Besøg Universe på 
universe.dk 

http://www.ringriderfesten.dk
http://www.musikfestival.dk
http://www.woodsculpture.dk
http://www.graastenforum.dk/aeblefestival
http://www.sonderborg.dk/begivenheder
http://www.sonderborghus.dk
http://www.sonderborgmusikskole.dk
http://www.kunstskolen.sonderborg.dk/
http://www.kinorama.dk
http://www.nordborgbio.dk
https://www.facebook.com/International-Cin%C3%A9-Club-S%C3%B8nderborg-586808204860579/
http://www.universe.dk
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Skøjtebanen
I de kolde vintermåneder kan du og din familie stå 
på skøjter ved havnen i hjertet af Sønderborg by. 
Sæsonen løber normalt fra slutningen af november 
til omkring 1. marts. Banen er til fri afbenyttelse, 
og der kan lejes skøjter til både store og små. Læs 
mere på skojtebanen.dk

Udendørs fitness og 
bevægelsesanlæg
Du behøver ikke at svede indendørs i et 
fitnesscenter for at komme i form. I Sønderborg 
Kommune er der flere udendørs  alternativer. Find 
dem på sonderborg.dk/kultur/natur

Foreninger
I Sønderborg Kommune venter omkring 700 
foreninger og idrætsklubber på dig. Om du 
er til salsa, dykning, golf, ridning, fodbold, 
vinterbadning, ølsmagning, skydning, kor eller 
noget helt tiende − mulighederne er uendelige. 
 Dyk ned i vores foreningsguide på  
book.webbook.dk/sonderborg/foreningsguide 
og læs mere om fritidsaktiviteterne i Sønderborg 
 Kommune. 

Natur
I Sønderborg Kommune er der et væld af 
naturoplevelser. Med 250 km kystlinje, mange 
dejlige skove, cykel-, vandre-, løbe- og rideruter er 
der noget for enhver smag. 

http://www.skojtebanen.dk
http://sonderborg.dk/kultur/natur
http://book.webbook.dk/sonderborg/foreningsguide/
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Til lands...
Naturruter i Sønderborg-området 
Sønderborg Kommune har flere smukke skove, 
hvor du og din familie kan tage på gå-, cykel- eller 
rideture, bl.a. i Gråsten Skovene, Nørreskoven 
på Nordals og Sønderskoven ved Sønderborg. 
Prøv også Gendarmstien, der er en af Danmarks 
smukkeste kystvandreruter. Stien er 84 km lang og 
løber langs den dansk-tyske grænse. Se mere på 
gendarmsti.dk

Se flere  vandrestier, cykel-, ride- og løberuter på 
visitsonderborg.dk/oplevelser/natur
Hent også inspiration i Friluftskortet, som kan fås 
på dit lokale turistkontor. Naturstyrelsen tilbyder 
også digitale naturguider, hvor du kan læse om 
ruter, dyr og planter, aktiviteter og seværdigheder. 
Læs mere på naturstyrelsen.dk/naturoplevelser 

På skattejagt med geocaching 
I Sønderborg Kommune findes der masser af 
geocaches. Geocaching er en gratis hobby, hvor du 
med en GPS-modtager eller smartphone kan finde 
skatte i naturen. Find en skat på geocaching.com 

Naturskolerne i Sønderborg 
Kommune
I Sønderborg Kommune er der tre naturskoler, som 
flere gange om året afholder arrangementer, hvor 
du og dine børn kan tage ud i naturen og bl.a.  blive 
guidet af en naturvejleder.  
Find naturskolerne på  deres fælles facebookside 
’Naturskolerne i Sønderborg Kommune’. 

Sønderborg Kommune tilbyder desuden en 
række  gratis  aktiviteter i naturen for hele 
familien, som fx  Skovens Dag, rejestrygning og 
flagermustur. Du kan se datoerne og læse mere på 
sonderborgkommune.dk/borger/ud-i-naturen-
med-guide-eller-naturvejleder 

Kælkebakker
I Sønderborg Kommune har vi tre kælkebakker: 
ved Hjertehøj i Gråsten, på Dybbøl Banke i 
Sønderborg og i Sønderskoven på Als. Tag børnene 
med og nyd sneen i vintertiden. 

Overnatning i det fri
Adskillige steder i kommunen er der shelters og 
lejrpladser, som er tilgængelige for offentligheden. 
Mange har en naturskøn  beliggenhed. 
Flere informationer på naturstyrelsen.dk/
naturoplevelser/overnatning

Til vands...
Strande og havne 
På visitsonderborg.dk/oplevelser/natur under 
’Strande’ kan du læse om vores badestrande i 
området. I kommunen er der syv Blå Flag Strande, 
som du kan finde på  
sonderborgkommune.dk/borger/blaa-flag 
Se også en oversigt over de smukke 
(lystbåde)havne i Sønderborg Kommune på 
sonderborgkommune.dk/borger/faerger-og-
havne

Har du lyst til en fisketur skal du dog købe et 
fisketegn, læs mere på visitsonderborg.dk/
oplevelser/natur under ’Lystfiskeri’.

Blå Flag Center Sønderborg
Blå Flag Center Sønderborg er et udstillings- og 
 aktivitetscenter, som du kan finde i Sønderborg 
 Lystbådehavn hver sommer. Centret er bemandet 
med en biolog og udstyret med net, waders, under-
vandskikkerter, et føle- og rørebassin og  meget 
mere. Det er gratis at være med, og du kan bare 
kigge forbi i åbningstiden. Se aktivitetskalender 
m.m. på sonderborgkommune.dk/borger/blaa-
flag 

Sport på vandet
Med 250 km kyststrækning fylder vandaktiviteter 
meget i Sønderborg Kommune. Her kan du lære 
at sejle i både sejlbåd, robåd, kajak og kano, 
forsøge dig med surfing og kitesurfing eller dykke 
ud til stenrevene omkring Als. Læs mere om 
mulighederne på  
visitsonderborg.dk/oplevelser/natur

http://www.gendarmsti.dk
http://www.visitsonderborg.dk/oplevelser/natur
http://www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser
http://www.geocaching.com
https://www.facebook.com/Naturskolerne-i-S%C3%B8nderborg-kommune-1404720183120300/?fref=ts
http://www.sonderborgkommune.dk/borger/ud-i-naturen-med-guide-eller-naturvejleder
http://www.sonderborgkommune.dk/borger/ud-i-naturen-med-guide-eller-naturvejleder
http://www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning
http://www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning
http://www.visitsonderborg.dk/oplevelser/natur
http://www.sonderborgkommune.dk/borger/blaa-flag 
http://www.sonderborgkommune.dk/borger/faerger-og-havne
http://www.sonderborgkommune.dk/borger/faerger-og-havne
http://www.visitsonderborg.dk/oplevelser/natur
http://www.visitsonderborg.dk/oplevelser/natur
http://www.visitsonderborg.dk/oplevelser/natur
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