
TA’ UD-KOMPAS

I TA’ UD-KOMPASSET finder du inspiration til gratis oplevelser 
Med Ta’ ud-kompasset ønsker Sønderborg Kommune at give dig et indblik i de mange, mange muligheder, der er for gratis oplevelser i 
 naturen og kulturen. Ta’ familien, naboerne eller vennerne under armen, pak madkurven og pluk løs af de mange gratis oplevelser.
I Ta’ ud-kompasset finder du tip til udflugter, gåture, cykelture, musikoplevelser, legepladser, strandture, træning og afslapning i det fri.

Augustiana Kunsthal og Kunstpark 
i Augustenborg 
Kombinér din gåtur med kunstoplevelser inden for skulptur kunst. I par-
ken ved palæet i Augustenborg er der  udstillet en række skulpturer, som 
du og din familie kan se og røre og dermed få en anderledes kunstoplevel-
se med. Når  vejret tillader det, kan du hoppe i vandet ved den lille fredede 
 badeanstalt. 
Palævej 12, 6440 Augustenborg  

Parkouranlæg ved 
Strandpromenaden
Har du lyst til at få pulsen op og nyde den friske luft, så 
besøg Sønderborgs parkouranlæg. Det ligger på Strand-
vejen for enden af Batterivej.  Anlægget er et tilbud til dem, 
der gerne vil udfordre hele kroppen og træne styrke og ba-
lance. Der er ikke nogen alders begrænsning på trænings-
formen. Det er nemlig vigtigt at holde sig igang.

Gendarmstien
Tag en gåtur på en af Danmarks smukkeste  vandreruter. Den 74 ki-
lometer lange kystvandrerute er inddelt i fire dagsetaper. Hver eta-
pe bugter sig langs fjordens kyster og byder således på et varie ret 
og til tider kuperet landskab.  
På ruten har du rig mulighed for at opleve sjældne planter og dyr 
samt mange interessante habitater og landskaber. 
Læs mere på www.gendarmsti.dk 

Købingsmark Strand
Besøg Blå Flag-stranden Købingsmark Strand, der ligger ud til 
 Lillebælt på toppen af Nordals. Stranden er særdeles børne venlig, 
der er fire badebroer og slæbested til både. 
Der er mulighed for at parkere ved Købingsmark Strand Camping. 
Der er observeret rastende fugle ved badevandsområdet.
Købingsmark Strand, 6430 Nordborg   

På Sønderborg Kommunes hjemmeside kan du finde flere gratis aktiviteter:  
www.sonderborgkommune.dk/gratis-aktiviteter  

www.facebook.dk/
sonderborgkommune 

GRATIS GRATIS

GRATIS GRATIS



TA’ UD-KOMPAS

I TA’ UD-KOMPASSET finder du inspiration til gratis oplevelser 
Med Ta’ ud-kompasset ønsker Sønderborg Kommune at give dig et indblik i de mange, mange muligheder, der er for gratis oplevelser i 
 naturen og kulturen. Ta’ familien, naboerne eller vennerne under armen, pak madkurven og pluk løs af de mange gratis oplevelser.
I Ta’ ud-kompasset finder du tip til udflugter, gåture, cykelture, musikoplevelser, legepladser, strandture, træning og afslapning i det fri.

Sporet ved 
Stensigmose
Besøg sporet ved Stensigmose – som  består af en ca. 3,5 km rute 
 afmærket med gule pile på pæle. Ruten fører dig bl.a. forbi klin-
ten ved  Stensigmose med flot udsigt over Vemmingbund og dele 
af Gendarmstien, som grænse gendarmerne brugte frem til 1958. 
Sporet starter ved  Broager Strand campings p-plads, hvor du kan 
 hente en folder med information om ruten.
Skeldebro 32, 6310 Broager  

Bypark og legeplads 
i Ulkebøl
Kom og besøg området, som ligger ved  siden af Ulkebøl-Hallen, der 
er omdannet til en lille bypark med blomsterbede, træer, bord- og 
bænkesæt og grillplads. Ved legepladsen kan man plukke spiseli-
ge bær som ribs,  solbær og surbær, og i staude bedene er der bl.a. 
plantet den velsmagen de og - duftende krydderurt  citrontimian. By-
parken er således attraktiv for både  store og små.
Kaplenivej 5, 6400 Sønderborg 

Alnor Strandpark
Alnor Strand er en hyggelig lille strand, hvor du efter  svømmeturen kan besøge den tilhørende park og legeplads. Pladsen er omgivet af græs-
arealer og store træer, som også giver mulighed for at sidde og læse en bog eller spise sin medbragte mad. Legepladsen giver udfordringer 
for især børn op til seks år.  
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Gråstenskovene 
– vandreruter
Find traveskoene frem og tag mad pakken 
med i rygsækken. Nu er det tid til at få luft 
under vingerne. Tag endelig både børn og 
hunde (i snor) med. Der findes fem for-
skellige  vandreruter i Gråsten Skovene. 
 Vælger I at  komme forbi Karensbjerg, kan I 
se spor af rund- og langdysser fra sten- og 
bronze alderen. 

Kongevejsparken 
i Sønderborg
Her er legepladsen til både mindre og lidt større børn. Du kan lege på super nova, gynge-
stativ med fem gynger og  forskellige legearrangementer. Nyd nogle timer omgivet af buske, 
træer og blomsterbede. Tag en bold med og prøv den nye Panna fodboldbane. Når kræfterne 
er sluppet op, så find madkurven frem og hold picnic på bordbænkesættet.
Kongevej 7, 6400 Sønderborg 

”Den sorte” badestrand
Hvis du vil kombinere strand med at besøge Sønderborg Lystbådehavn, kan du med fordel tage forbi stranden ved lystbådehavnen – kendt 
som ”den sorte badeanstalt”, fordi der lå sådan én engang. Før eller efter en tur i bølgerne er der mulighed for at bruge træningsanlægget, 
der ligger bag stranden. Stranden opfylder kriterierne for at være en godkendt Blå Flag-strand.
Mellem Sønderborg Lystbådehavn: Marina Allé 12,  
6400 Sønderborg og Idrætshøjskolen: Friheds Alle 42,  
6400 Sønderborg  
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Nybøl Nor-stien
Find vandreskoene frem og tag en tur på 
Nybøl Nor-stien. Stien fører dig   gennem 
 lerets historie fra istid til  nutid. Her ses 
 tydeligt geologiske formationer og tegl i 
forskellige  stadier. Store mængder issø-
aflejringer med stenfrit ler har skabt grund-
lag for en stor teglproduktionen, der stadig 
er i gang. Hvis du følger kyststien i  skoven, 
kommer du forbi en primitiv og smukt 
 beliggende overnatningsplads. 

Kegborg – Kegnæs Ende
Følg de afmærkede stier på en godt 10 
km lang rute på Als’ hale – halvøen Keg-
næs. Kegnæs ligger smukt ud mod Flens-
borg Fjord. Turen går rundt om landsbyen 
Bredsten og omkring Kegnæs Ende. Der er 
et mangfoldigt dyreliv, og ved dæmningen 
Drejet kan man se resterne af den gamle 
borg Kajborg.  

En god, grøn omvej
Tag en (god) omvej ved Nørrekobbel i 
 Sønderborg, hvor du finder ”den grønne 
løber”. Her har du mulighed for at prøve 
kræfter med naturen og forskellige redska-
ber, du kan rutsje, klatre, kravle og svæve 
i. Pladsen består af et bakkelandskab, hvor
du i ” gryden”  finder læ. Her kan du mødes
med  venner og familie. Hvis vejret er til
det, kan du grille på områdets grillsted.
Nørrekobbel 6, 6400 Sønderborg

Stranden ved Fynshav
Stranden ligger ud til Lillebælt og op til Fynshav havn. Du kommer hen til stranden fra parkeringspladsen ved lyst bådehavnen.  Området bag 
badevandsområdet er dyrkede marker, græsarealer og enkelte helårsboliger. Ved Fynshav Syd er der lavvande, og  derfor er stranden meget 
børne venlig. Syd for campingpladsen er der en  badebro. Stranden er en Blå Flag-strand.
Lystbådehavnen Nedergade 9B, 6440 Augustenborg 

På Sønderborg Kommunes hjemmeside kan du finde flere gratis aktiviteter:  
www.sonderborgkommune.dk/gratis-aktiviteter  

www.facebook.dk/
sonderborgkommune 

GRATIS

GRATISGRATIS GRATIS



TA’ UD-KOMPAS

I TA’ UD-KOMPASSET finder du inspiration til gratis oplevelser 
Med Ta’ ud-kompasset ønsker Sønderborg Kommune at give dig et indblik i de mange, mange muligheder, der er for gratis oplevelser i 
 naturen og kulturen. Ta’ familien, naboerne eller vennerne under armen, pak madkurven og pluk løs af de mange gratis oplevelser.
I Ta’ ud-kompasset finder du tip til udflugter, gåture, cykelture, musikoplevelser, legepladser, strandture, træning og afslapning i det fri.

Sporet ved Fiskbæk
Find traveskoene frem og tag venner og fa-
milie med til Sporet ved Fiskbæk. Spo-
ret består af to afmærkede ruter – en rød 
på ca. to km og en gul på ca. fire km. Ru-
terne starter ved Gråsten Landbrugssko-
les p-plads. På den røde rute kan du bl.a. 
se karpesøerne. Den gule rute byder bl.a. 
på herregårds dige og Roden Skov, hvor der 
på  grænsen mellem skov og mark ofte ses 
ræve og råvildt. 
Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten 

Søerne på Nordals 
Nordborg Sø, Gammeldam, Oldenor og 
Mjels Sø var alle tidligere forbundet med 
Als Fjord, men nu er de ferskvandssø-
er. Der er fire vandreruter der kan vandres 
hver for sig eller kan kombineres på for-
skellige måder. Tag familien og/eller ven-
nerne med – her er mulighed for at nyde 
de smukke udsigter og komme tæt på sø-
ernes fugleliv. Turen kan eksempelvis star-
te fra den hyggelige lystbådehavn Dyvig.
Dyvig 31, 6430 Nordborg 

Legepladsen  Firkløveren 
Denne fantastiske legeplads ved Kløver-
marken i Sønderborg er særligt velegnet 
for større børn. Der er både minifodbold- 
og svævebane, gynge stativ og pyramide-
net, hvor du kan  udfordre kroppen. Når 
 energidepoterne skal tankes op, kan du 
finde mad kurven frem og spise ved et af 
bord- og bænkesættene. 
Kløvermarken, 6400 Sønderborg 

Vemmingbund Strand 
Vemmingbund er en populær strand tæt på sommerhusene. Vemmingbund er et forhenværende fiskerleje i bunden af bugten syd for Dybbøl 
– i dag et eftertragtet ferieområde med mulighed for afslapning og at være aktiv. Sandstranden er fin og børnevenlig. Ved stranden er der i
foråret åbnet en ny sjov legeplads. Stranden er en Blå Flag-strand.
Vemmingbund Strandvej 61, 6310 Sønderborg
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Nydamstien
Der venter dig mange indtryk på den 
smukke tur ad Nydamstien. Turen er 7 
km og går langs Alssund. Turen på stien 
igennem Sottrup Storskov byder på man-
ge naturoplevelser. Derudover er der fle-
re steder undervejs historiske spor fra kri-
gen i 1864. I Nydam Mose er den berømte 
Nydambåd fundet. Turen kan eksempelvis 
starte fra Sandbjerg Gods.
Sandbjergvej 102, 6400 Sønderborg

Stevning Nor stien – 
 udsigt over tre vande
Tæt ved landsbyen Stevning på Als’ vest-
kyst finder du Stevning Nor stien. Her 
finder du en vandretur, der går gennem 
gammel bønderskov og byder på smuk-
ke udsigter over mark, bugt og fjord. Hvis 
man vælger den røde rute, kommer man 
hele vejen rundt om Stevning Næs, hvor 
der ved pynten er udsigt ud over tre vande: 
Als Fjord, Alssund og Augustenborg Fjord. 
Den grønne rute er kortere og velegnet for 
personer, der ikke er så godt gående.

Hjertestien
Følg hjertestien på en 5 km gåtur i hjer-
tet af Sønderborg by. Ruten starter fra kir-
ketorvet ved Sct. Marie Kirke, hjertestiens 
logo viser vejen rundt. Hjertestien fører 
blandt andet forbi skulpturer i forskellige 
stilarter og igennem parker og kvarterer fra 
forskellige tidsperioder. Hjertestien findes 
også som alternativ rute uden trapper til-
gengæld bliver turen på 5,3 km. 
Kirke Allé 4, 6400 Sønderborg

Drejby Strand – Kerneland
Besøg en af de dejligste strande på Als. Drejby Strand strækker sig over et ca. tre km langt badevandsområde. Bundforholdene er gode med 
fin sandbund. Stranden har et langt stykke med lav vandstand og er derfor særdeles børne venlig. Stranden ligger tæt på to campingpladser, 
hvor der er adgang til toiletter, kiosk og legeplads. Stranden er en godkendt Blå Flag-strand. 
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Gråsten Slotshave
Stier, store plæner, skovpartier, søer og blomsterbede 
udgør ingredienserne i den smukke Gråsten Slotshave.  
Havens fantastiske blomsterpragt er omkredset af 
søer, snoede vandløb og  grønne enge. Dronning  Ingrid, 
som  elskede blomster, satte igennem  mange år sit sto-
re præg på haven, som dermed er et levende eksempel 
på  nutidig kongelig havekunst.
Graasten Slot 5A, 6300 Gråsten

Nørreskoven
Find cyklen, eller vandrestøvlerne frem, og tag på en tur i Nørreskoven som er en af 
Danmarks længste kystskove. Du kommer undervejs forbi langdysser, voldsteder og 
slotsruiner. Der er registreret flere end 80 gravhøje i skoven. Der er rig mulighed for 
at nyde skovens planteliv og iagttage skovens fugle. Turen kan eksempelvis starte 
fra parkeringspladsen ”Den lådne bøg” på Nørreskovvej.

Mommark strand 
Tag til badestranden i Mommark, stranden er en bred sandstrand der ligger smukt ud til Lillebælt. Der bliver hurtigt dybt, og stranden er der-
for ikke så børnevenlig. Stranden ligger ved Mommark marina, ved stranden er der parkering og toilet. Der er adgang til stranden fra Mom-
markvej. Stranden opfylder kriterierne for at være en godkendt Blå Flag-strand.
Mommarkvej 380, 6470 Sydals 
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