Din nye hjemby i
Sønderborg-området
Se de mange smukke byer og landsbyer i dit lokalområde

Pøl-Augustenhof-Købingsmark

Holm

Nordborg
Lavensby
Oksbøl

Havnbjerg
Svenstrup
Klingbjerg

Brandsbøl-Lunden
8 min.

Stevning

Guderup

Sønderborg Kommune
Blans

Stolbro-Stolbrolykke

Adsbøl

Ketting

Gråsten

Rinkenæs

Sebbelev

Dybbøl
Egernsund

Hundslev-Almsted-Notmark
Asserballe

Mød vores tilflyttere
Gråsten og omegn
Broager og omegn
Sundeved og omegn
Sønderborg og omegn
Nordals
Midtals
Sydals
Tilflytterservice

I denne folder tager vi dig med på en rundtur til Sønderborgområdets mange smukke og hyggelige byer og landsbyer.
På turen vil du få en god fornemmelse af de enkelte byer og
deres særkende. Så kan du lettere pejle dig ind på hvilken by
eller landsby, der bedst kan opfylde dine behov, ønsker og
fremtidsdrømme.
I Sønderborg-området er Sønderborg hovedby, mens Augustenborg, Broager, Gråsten, Høruphav, Nordborg og Vester
Sottrup er mindre byer. Derudover findes der masser af
levende landsbyer, hvor det lokale nærvær og sammenhold
er i højsædet.

Ertebjerg
Tandslet
Mommark

Skodsbøl
SØNDERBORG
Smøl
Vemmingbund

Dynt-Skelde-Gammelgab

Side 4-5
Side 6-9
Side 10-16
Side 17-21
Side 22-25
Side 26-41
Side 42-48
Side 49-54
Side 55

Velkommen til Sønderborg

Kettingskov

Vollerup
Sundsmark Kirkehørup
Hørup
Høruphav

Broager
By > 1000 indbyggere
Landsby < 1000 indbyggere

Ærø 55 min.

Fynshav

Augustenborg

Vester Sottrup
Kær
Nybøl-Stenderup Ulkebøl

Østerholm
Elstrup

Dyndved
Egen

Sottrupskov
Avnbøl-Ullerup

Kværs
Tørsbøl-Snurom

Fyn 50 min.

Indhold

Lysabild

Skovby
Kegnæs

BILLUND
1,5 time

AARHUS
2 timer
KØBENHAVN
35 min.

KYSTLINIE

Brunsnæs-Iller-Busholm

250

ODENSE
1,5 time

KM

74.300
INDBYGGERE

SØNDERBORG
FLENSBORG
30 min.

KIEL
1,5 time

HAMBORG
2 timer

2

BERLIN
4 timer
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May, tilflytter
fra København til Ertebjerg

”Vi kom hertil fra et kollektiv i København K. Jeg drømte om et nyt
job, og min kæreste ville rigtig gerne have eget hus og en jagthund.
For mig var det vigtigt at kunne cykle til arbejde, og vi var enige om,
at vores drømmehjem skulle ligge på landet med lidt afstand mellem
husene. Alle vores drømme er blevet mere end opfyldt, for vi har også
fået havudsigt og en fin have – og det hele til en yderst rimelig pris!”

Mød nogle af
Sønderborgområdets
tilflyttere

Mikkel, tilflytter fra
København til Skodsbøl

Andreea, tilflytter
fra Halsnæs til Nordborg

”Vi er fra henholdsvis København
og Hamborg, så det var klart, at
vi ville slå os ned i det dansk-tyske
grænseland. At det blev i Danmark
har i høj grad med huspriserne at
gøre, og vi valgte Skodsbøl på grund
af den skønne natur. Og så hjalp
det også, at Sønderborg Kommunes
Tilflytterservice var hurtig og
effektiv til at afklare nogle af de
spørgsmål, vi havde, inden vi skrev
under på købet af huset.”

”Vi er begge naturgeografer, og vi elsker
naturen, vandreturene og motionen
generelt. Derfor var det vigtigt for os
at bo et fredeligt sted, tæt på naturen,
kysten og stranden og med gode vandre-,
cykle- og løbemuligheder. Alle de
muligheder har vi fået i Nordborg, og vi
bor kun to-tre km fra stranden. Vi elsker
at gå eller cykle om søerne eller tage en
tur i Nørreskoven. Vi synes, at landskabet
på Nordals er mere varieret end på resten
af øen.”

Lykke, tilflytter
fra USA til Kegnæs

”Vi flyttede til Kegnæs for at bo i et smukt område
med vores lille familie, og vi er blevet taget så godt
imod. Alle er så varme og interesserede i os. Vi
elsker livet på Kegnæs. Her er smukt, stille og søde
mennesker.”
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Jeanette, tilflytter
fra Vejle til Augustenborg

”Efter flere års husjagt fandt vi endelig drømmehuset – der var bare den lille
udfordring, at huset lå halvanden times kørsel fra vores familie og venner og i
en del af landet, hvor vi slet ikke kendte nogen! Vi har ikke et sekund fortrudt,
at vi alligevel tog chancen og flyttede til Augustenborg. For Hertugbyen har det
hele: Dejlige mennesker, et trygt og godt nærmiljø, gode indkøbsmuligheder,
skole, dagtilbud, fritidsaktiviteter til både lands og vands, kunst, den skønneste
natur og masser af historie.”

Alexei, tilflytter
fra Rusland til Gråsten

”Jeg fik tilbudt et job i området, og vi valgte at bosætte
os i Gråsten. Gråsten er rolig, smuk og sikker, og
indbyggerne er yderst venlige og hjalp os meget, da
vi flyttede hertil. Hele familien er faldet godt til i
Gråsten, hvor jeg f.eks. er startet i en roklub.
Vi har rådyr, der går forbi vores vindue, og for første
gang har vi nu set en ægte Dronning, for den danske
kongefamilie har sommerresidens i Gråsten.”
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Det sker

Vidste du, at...
Den smukke og naturskønne slugt omkring Adsbøl
Dam kaldes meget retvisende for “Paradiset”.

640
INDBYGGERE

OLDTIMERLØBET
GRÅSTEN ÆBLEFESTIVAL
RINGRIDNING

Vidste du, at...
Danmarks nationalæble kommer fra
slotsbyen Gråsten, der er sommerresidens
for den danske kongefamilie.

4310

Adsbøl

INDBYGGERE

Hva’ ellers?

I landsbyen Adsbøl er du tæt på alt.
Skov og strand er blot en gåtur væk,
og både Sønderborg og Aabenraa er
inden for din rækkevidde. Adsbøl
ligger ned til Nybøl Nor og er koblet på
den 20 km lange vandre- og cykelrute, Nybøl Nor Stien. Nordvest for
byen ligger Adsbøl Dam. Det skønne
naturområde kaldes meget retvisende
for ”Paradiset” og byder bl.a. på bæk,
sø, skov og rigt dyreliv på et smukt
overdrevs- og engareal med et væld af
pragtfulde blomster, lige fra kodrivere
til sjældne orkideer.

Livet i landsbyen
Adsbøl er en lille landsby med ca.
200 husstande og et stort fællesskab.
Hvert år i september afholder Adsbøl
Borgerforening ringridning med alt,
hvad det indebærer af heste, børneaktiviteter, fællesspisning, fest og hygge.
Borgerforeningen står for flere årlige
arrangementer som f.eks. fastelavn
og juleklip til stor glæde for de mange
børnefamilier, der især i de senere år
er flyttet til byen.
Børnepasning, skoler og SFO
I Adsbøl ligger Æblegård Friskole, der
har klassetrin til 9. klasse.



Transporttid
SØNDERBORG: 17 MIN.
GRÆNSEN: 17 MIN.
SYGEHUS: 16 MIN.
MOTORVEJ: 8 MIN.

Transporttid
SØNDERBORG: 11 MIN.
GRÆNSEN: 21 MIN.
SYGEHUS: 11 MIN.
MOTORVEJ: 2 MIN.

Gråsten

Information
adsboel.infoland.dk
adsboelborger@gmail.com

Information
graasten.dk
info@graastenforum.dk

Dit eget lille kongerige
I Gråsten står vi klar med en velkomst,
der er en konge værdig. For selvom
vi allerede er hjemsted for et nationalæble, en kongelig køkkenhave og
en royal sommerresidens, har vi også
plads til dig og dit eget lille kongerige.
Livet i byen
I Gråsten er du tæt på naturen – faktisk er du midt i den. For vi har både
kyststrækning og et skovklædt landskab med bakker, søer, åbne enge og
vidder. Samtidig er du tæt på alt, hvad
hjertet begærer af koncerter, kunst og
kultur. Og så er der selvfølgelig alle de
stolte traditioner og festligheder.

Gråsten har et rigt handelsliv med
gode indkøbsmuligheder samt et foreningsliv, der opfylder ethvert ønske
for store og små. Gråsten byder på
flere hoteller, to lystbådehavne, caféer
samt ferieresortet Marina Fiskenæs
med bl.a. spa og svømmehal.
Børnepasning, skoler og SFO
I Gråsten-området finder du flere
dagplejere, to moderne integrerede
daginstitutioner, to folkeskoler (0.-9.
klasse), en tysk skole og en friskole,
alle med integreret SFO. Gråsten har
god infrastruktur til byer både nord og
syd for grænsen.

Det sker
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RINGRIDNING
FASTELAVN
JULEKLIP
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Det sker
DILETTANT (REVY)
RINGRIDNING
FÆLLESSPISNING

990

Det sker

KværsTørsbøl-Snurom

BYVANDRING
FOREDRAG
GRATIS PARKKONCERTER

Et godt sted at bo

Vidste du, at...
Rapanden Rasmus fra Rinkenæs Sogn er titlen
på Halfdan Rasmussens elskede børnesang, der,
selvom den blev skrevet helt tilbage i 1951, stadig
synges på børneværelser overalt i Danmark.

INDBYGGERE

I hjertet mellem Sønderborg, Aabenraa og
Flensborg finder du trekløverlandsbyerne Kværs,
Tørsbøl og Snurom, der ligger tæt på den kongelige handelsby Gråsten. Området har store visioner
for den lokale udvikling og er altid i gang med
både store og små projekter, der skal fremme bosætning, familie- og foreningsliv samt udvikling
af erhverv i området.

Information
kvaers-sogn.dk
kontakt@kvaers-sogn.dk

Livet i landsbyerne
Områdets aktive idrætsfriskole, de tilhørende
moderne haller samt det helt nye forsamlingshus er samlingssted for landsbyernes indbyggere i alle aldre. Her er der både et meget aktivt
foreningsmiljø, perfekte rammer for sportslig
udfoldelse, møder og aktiviteter i foreninger og
klubber samt ikke mindst hyggelige sociale aktiviteter af forskellig karakter. I Kværs ligger kirken
med sit fritstående klokketårn og en stenpark
med store sten, der blev bragt hertil med de enorme ismasser under seneste istid.

Transporttid
SØNDERBORG: 20 MIN.
GRÆNSEN: 14 MIN.
SYGEHUS: 19 MIN.
MOTORVEJ: 4 MIN.

Vidste du, at...
En tredjedel af indbyggerne i
området er unge under 30 år.
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Kværs-Tørsbøl-Snurom har et driftigt erhvervsliv,
og et af Sønderborg kommunes industriområder
ligger her. Men først og fremmest ligger landsbyerne naturskønt i et morænelandskab formet
af istiden. Her kan der opleves et meget kuperet
terræn, hedelandskab og flyvesand, grænsende
til et område med fuglereservat og statsskovene
ved Gråsten. Her er der rig mulighed for vandreog cykelture i naturen.
Børnepasning, skoler og SFO
Idrætsfriskolen i Kværs tilbyder klassetrin op til
9. klasse samt børnehave og SFO. Skolen har en
meget aktiv støttekreds, der afholder aktiviteter
og skaffer midler til skolens og elevernes videre
udvikling.

Transporttid
SØNDERBORG: 20 MIN.
GRÆNSEN: 14 MIN.
SYGEHUS: 19 MIN.
MOTORVEJ: 14 MIN.

Rinkenæs
En rap by

1250
INDBYGGERE

Som tilflytter til Rinkenæs vælger du noget til – måske er det ønsket om at blive en del af
et lokalsamfund, hvor der er albuerum og plads til nye initiativer. Eller måske er det nærheden til naturen, der trækker eller ønsket om et tryggere og roligere liv.
Livet i byen
Selvom Rinkenæs er lille, er de kulturelle tilbud bestemt ikke små. F.eks. finder du på Rinkenæs Aftenskole en bred vifte af spændende kurser, og Rinkenæs har også egen idrætsforening med masser af aktiviteter for både børn og voksne som f.eks. gymnastik, badminton, volleyball og fodbold. Er du til golf, er du også kommet til det helt rette sted, for det
indbydende Benniksgaard Hotel byder bl.a. på Danmarks smukkest beliggende golfbane
med udsigt over Flensborg Fjord

Information
rinkenaes-portalen.dk
info@rinkenaes-portalen.dk

Børnepasning, skoler og SFO
I Rinkenæs er der både offentlig og privat dagpleje, børnehave med vuggestue samt tysk
børnehave. Rinkenæs Skole (0.-6. klasse) med SFO ligger midt i byen, og den tyske skole
ligger i Alnor ca. 3 km fra Rinkenæs. Busforbindelser og cykelsti til Gråsten Skole er gode.
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Vidste du, at...
Der er cykelfærge mellem Brusnæs og Langballigau
på den tyske side af Flensborg Fjord.

Vidste du, at...
Broager har verdens største
cykelringridning, der hvert år er et
festligt og farverigt tilløbsstykke.

Broager

Brunsnæs-Iller-Busholm

Plads til det moderne familieliv
Broager ligger skønt ved Flensborg
Fjord og Gendarmstien, tæt ved gode
badestrande og Broagerlands stille
og mangfoldige natur. Byens vartegn
er den smukke, historiske kirke med
enestående kalkmalerier og to tårne.
Nedenfor ligger byens hyggelige
grønne park. I bymidten finder du
bibliotek, masser af indkøbsmuligheder, bager, apotek, sparekasse, frisør,
skole, lægehus, tandlæge, SFO’en
Mariegården og meget mere.
Livet i byen
Livet i Broager er præget af mennesker i alle aldre og et tæt sammenhold.
Her hilser indbyggerne på hinanden
og er altid klar til at give naboen en
hjælpende hånd. Broager cykelring-

Et naturskønt og historisk område på Broagerland
ridning er et af de mange sjove og
kreative initiativer, der forener alle
Broagers beboere på kryds og tværs.
Derudover byder Broagers kalender
på både Oktoberfest, BUI Rock festivalen, Gendarmløb og meget andet.
I Broager finder du også et aktivt
medborgerhus, Broagerhus, en lang
række foreninger og naturligvis byens
haller, der er rammen om masser af
idrætsarrangementer samt et af byens
motionscentre. Broager Rideklub er
en rideklub med nye faciliteter til
handicapridning.
Børnepasning, skoler og SFO
Broager har to kommunale børnehaver/vuggestuer og to private børnehaver, hvoraf den ene er tysk samt
skole (0.-9. klasse).

Brunsnæs er en lille fjordlandsby, der
ligger på sydvestsiden af Broagerland,
lige ud til Flensborg Fjord. Historisk
set er landsbyen et gammelt færgeleje.
I dag er den hjertet i et attraktivt ferieområde. Der er ca. 150 faste beboere
i byen, men i sommermånederne
mangedobles indbyggertallet af glade
feriegæster. Den smukke og kystnære
vandrerute Gendarmstien går gennem
området omkring Brunsnæs-Iller-Busholm.
Livet i landsbyerne
Sammen med nabolandsbyerne Iller
og Busholm har Brunsnæs dannet
et aktivt landsbylaug, der hele tiden
udvikler området med nye aktiviteter
og initiativer. Der er bl.a. etableret en
cykelfærge fra Brunsnæs over Flens-

borg Fjord til Langballigau på den
tyske side af fjorden. Landsbylauget har fokus på dels at bevare
Brunsnæs-Iller-Busholm som et
autentisk og roligt naturområde med
dybe historiske rødder samt dels at
tænke området og landsbyerne ind i
nye og moderne sammenhænge.

SØNDERBORG: 17 MIN.
GRÆNSEN: 27 MIN.
SYGEHUS: 15 MIN.
MOTORVEJ: 12 MIN.

Børnepasning, skoler og SFO
Skole (0.-9. klasse) og pasningstilbud
hører under Broager, der har to kommunale børnehaver/vuggestuer og
to private børnehaver, hvoraf den
ene er tysk.

260
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Transporttid
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SØNDERBORG: 13 MIN.
GRÆNSEN: 21 MIN.
SYGEHUS: 11 MIN.
MOTORVEJ: 7 MIN.

LEVENDE TEGLVÆRK
GENDARMSTIEN
CYKELFÆRGE TIL TYSKLAND

Information
broager.dk
redaktion@broager.dk
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Transporttid

3270
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GENDARMLØB
CYKELRINGRIDNING
OKTOBERFEST

Information
bib.landsbylaug.dk
kontakt@bib.landsbylaug.dk

11

Vidste du, at...
Helligtrekonger festligholdes
hvert år ved, at maskeklædte
personer går fra dør til dør
i hele nabolaget og holder
den gamle alsiske tradition
i hævd.

650
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Transporttid
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SØNDERBORG: 14 MIN.
GRÆNSEN: 24 MIN.
SYGEHUS: 12 MIN.
MOTORVEJ: 7 MIN.

SANKT HANS
FÆLLESSPISNING
JULETRÆSFEST FOR BØRN
OPERATION “REN BY”

DyntSkelde-Gammelgab

Vidste du, at...
Egernsund var hjemsted for kunstnerkolonien
Egernsundmalerne i perioden 1880-1920 og
bestod af flere end 40 af datidens store kunstnere.

Egernsund
Det gode liv

En halvø i naturens favn

Egernsund er en gammel skipperby med en
spændende historie om teglværksdrift, skibsfart
og kunstnerkoloni. Byen ligger smukt omkranset af vand og skov, og flere boligområder ligger
direkte ved vandet. I Egernsund finder du også et
hyggeligt havnemiljø, hvor der er rig mulighed for
at dyrke maritime aktiviteter som f.eks. sejlads,
roning og lystfiskeri. Der findes flere brolaug, og
slæbestedet på havnepladsen kan alle benytte.
Mod øst ligger der en dejlig børnevenlig badestrand med badebro samt den store lystbådehavn
Marina Minde. Mange tiltrækkes af Egernsunds
enestående natur og smukke omgivelser, og
sådan har det altid været. Allerede fra 1880’erne
slog flere end 40 af datidens store kunstnere sig
ned i Egernsund og grundlagde Egernsund kunstnerkoloni.

De tre landsbyer Dynt, Skelde og Gammelgab
ligger omkranset af Gendarmstien på det smukke
Broagerland. Her er et rigt forenings- og kulturliv,
smukke bevaringsværdige bygninger og storslåede landskaber, der sikrer unikke oplevelser for
både beboere og besøgende. Områdets vision er
at bruge stedets ressourcer til at teste nytænkende, kreative og bæredygtige tiltag med alternative
formål.
Livet i landsbyerne
Området omkring Dynt-Skelde-Gammelgab
vrimler med foreninger som f.eks. motorcykelklub, jagtsammenslutning, landsbylaug, gymnastikforening og ringriderforening for blot at
nævne nogle få. Det lokale erhvervsliv tæller bl.a.
en producent af honning og vin, en cykelproducent, en smykkeshop, en vingård, en økolandsby
og en snedker- og tømrerforretning. I løbet af året
er der masser af aktiviteter og festlige traditioner
i området som bl.a. Dyntfest, Juletræsfest, Økodag på Stensigmose, Fastelavn og Helligtrekonger
i Skelde, hvor folk går udklædt fra dør til dør.
I Skelde finder du ”Frk. Jensen” hvor man kan
holde møder, fester og bestille mad ud af huset.
Børnepasning, skoler og SFO
Der er skole (0.-9. klasse) i Broager og Adventure
Efterskole i Skelde.

12
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KONGEAFTEN
EVENTS OG
SOCIALE AKTIVITETER
ØKODAG & ØKOLANDSBY

Information
dyntskelde.dk
kontakt@dyntskelde.dk

1480

Transporttid
SØNDERBORG: 19 MIN.
GRÆNSEN:18 MIN.
SYGEHUS: 17 MIN.
MOTORVEJ: 12 MIN.

INDBYGGERE

Information
egernsund.dk
tovehaugenau@gmail.com

Livet i byen
Egernsund har et levende forenings-, sports- og
kulturliv med tilbud til indbyggere i alle aldre.
Byen har egen sportshal samt kultur- og medborgerhus, der åbner muligheder for mange forskellige aktiviteter. Børn kan hygge sig i Klub 100, der
tilbyder samvær og spændende aktiviteter.
Børnepasning, skoler og SFO
I Egernsund er der kommunal dagpleje, vuggestue og børnehave. Skolebørn hører til Broager
Skole (0-9. klasse) og SFO og køres i skolebus,
ligesom også skolerne (0.-9. klasse) i Gråsten er
en mulighed.
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Transporttid
SØNDERBORG: 14 MIN.
GRÆNSEN: 21 MIN.
SYGEHUS: 13 MIN.
MOTORVEJ: 8 MIN.

Skodsbøl

100
INDBYGGERE

Vi passer på hinanden
Vidste du, at...
Smøls gamle transformatortårn benyttes
som pitstop for vandrere og cyklister fra
hele Europa, og mange efterlader en hilsen
i tårnets gæstebog.

Den hyggelige landsby Skodsbøl er en del af det aktive lokalmiljø på
Broagerland – et område, der rummer gode muligheder for alle aldersgrupper med skoler, børnehaver, sportsaktiviteter og et rigt foreningsliv.
Naturen er enestående med moser, skove og badestrande, ligesom Gendarmstien snor sig gennem Broagerlands veje og stier.
Livet i landsbyen
Der bor i dag ca. 230 indbyggere i Skodsbøl, som er kendetegnet af et
stærkt fællesskab – også digitalt. Landsbyen har sin egen Facebook-side,
hvor beboerne deler alt fra arrangementer til fundne cykler og lokale
oplevelser med hinanden. Skodsbøl har et meget aktivt landsbylaug, der
både selv kommer med idéer og følger op på de lokales påfund. Årlige arrangementer i byen tæller bl.a. generalforsamling i landsbylauget, Sankt
Hans, sommerfest, juletræstænding og nytårsløb.

Smøl

Byen med det unikke tårn

Børnepasning, skoler og SFO
På Broagerland ligger både privat og kommunal dagpleje, flere børnehaver, en folkeskole (0.-9. klasse) med SFO og en ungdomsklub.

Vidste du, at...
Skodsbøl nævnes allerede som by i historiske
skrifter fra 1332.



670
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Information
skodsboel.infoland.dk
skodsboellandsbylaug@gmail.com
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Smøl Vold er porten til Broagerland, der med sin smukke natur og
unikke historie gør området særdeles attraktivt. Smøl er et dejligt lille
landsbysamfund og et attraktivt sted
at bosætte sig.

Det sker

Transporttid

SANKT HANS
SOMMERFEST
NYTÅRSLØB

SØNDERBORG: 12 MIN.
GRÆNSEN: 21 MIN.
SYGEHUS: 11 MIN.
MOTORVEJ: 5 MIN.

Information
smoel.infoland.dk
kontakt@smoel.dk

Livet i landsbyen
Smøl er kendetegnet af et stærkt
sammenhold, og det gode fællesskab i
byen vægtes højt. For Smøls indbyggere er det vigtigt, at man rummer
hinandens forskelligheder – og vil
man have medindflydelse, må man

være åben og blande sig. Midt i byen
står Smøls opslagstavle. Hold godt
øje med den, for når flaget vises, er
der nyheder. Hver fredag året rundt
mødes Smøls indbyggere til “Bier um
Vier” (Øl kl. 16.), ligesom der løbende
arrangeres mange andre hyggelige og
sociale aktiviteter.
Børnepasning, skoler og SFO
På Broagerland finder du både privat
og kommunal dagpleje, flere børnehaver, en folkeskole (0.-9. klasse) med
SFO og en ungdomsklub.



Det sker
BYFEST
SANKT HANS
FASTELAVN
JULETRÆSTÆNDING

15



Vidste du, at...
Vemmingbund Strand er en børnevenlig
Blå Flag-strand.

Det sker

Transporttid

SANKT HANS
SANDSLOTSBYGNING
DRAGEFESTIVAL

SØNDERBORG: 12 MIN.
GRÆNSEN: 20 MIN.
SYGEHUS: 10 MIN.
MOTORVEJ: 1 MIN.

Vidste du, at...
Bakkensbro Aktivitets- & Kulturcenter er
samlingssted for 23 foreninger og indbyggerne i
Avnbøl-Ullerup.

100
INDBYGGERE

1030
INDBYGGERE

Vemmingbund
Transporttid
SØNDERBORG: 12 MIN.
GRÆNSEN: 32 MIN.
SYGEHUS: 13 MIN.
MOTORVEJ: 10 MIN.

Information
vemmingbund.net
kontakt@vemmingbund.net

Sol, strand og vand

Vemmingbund er et sommerhusområde med kun få fastboende indbyggere. Sommerhusområdet er et fint lille område, som ikke bliver større.
Her er kro til selskabsarrangementer, et hyggeligt sommercafeteria med
god mad og udsigt over vandet samt minigolfbane. Stranden er børnevenlig og mærket med Blå Flag.
Livet i landsbyen
Vemmingbund er en sommeraktiv by med masser af aktiviteter fra Sankt
Hans til efterårsferien, hvor du bl.a. kan være med til at stryge rejer,
lave sandslotte og prøve drageflyvning. Gendarmstien, som snor sig fra
Kollund til Skovby, går lige forbi stranden, og der er shelters langs stien.
Uden for sæsonen er det smukke område præget af ro, hygge og nærheden til natur og vand. Byens aktive landsbylaug arbejder sammen med
de andre landsbylaug på Broagerland og sikrer udvikling og aktiviteter
for indbyggere i alle aldre.
Børnepasning, skoler og SFO
Som indbygger i Vemmingbund ligger alle Broagers muligheder og tilbud
i cykelafstand, herunder dagpleje, tysk og dansk børnehave, skole (0.-9.
klasse) og SFO.
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Det sker
SANKT HANS
RINGRIDNING
FÆLLESSPISNING

Information
au-laug.dk
kontakt@au-laug.dk

Avnbøl-Ullerup
Spirende liv og sammenhold

Avnbøl-Ullerup er to hyggelige landsbyer, der er beliggende mellem
Sønderborg og Aabenraa i Ullerup Sogn på Sundeved. Byerne har ca.
1.030 indbyggere og et godt og sundt foreningsliv, hvor der bydes
hjertelig velkommen til nye beboere.
Livet i landsbyerne
Avnbøl-Ullerup byder på et væld af aktiviteter og sociale arrangementer, hvoraf mange udspringer fra Bakkensbro Aktivitets- & Kulturcenter
(BAKC). BAKC er nemlig hjemsted for 23 lokale foreninger som f.eks.
Løbeklubben Tempo, Lokalhistorisk forening Sundeved, Alssund Akvarieforening, Ungdomsklubben BOBS, Sundeved Gymnastikforening,
Børnesjov i Køkkenet og mange andre. BAKC bliver i den grad brugt
både af unge og ældre, og der er ugen igennem liv og masser af aktivitet.
Forsamlingslokalerne kan lånes af husets brugere til generalforsamlinger og andre arrangementer. Udover BAKC har landsbyerne også et
Landsbylaug, der bl.a. arrangerer forskellige sociale arrangementer for
lokalbefolkningen.
Børnepasning, skoler og SFO
Der er både kommunale og private dagplejere i området. Fra Avnbøl og Ullerup er der kun få minutters kørsel til enten friskolen (0.-9. klasse) i Blans
eller den kommunale børnehave og folkeskole (0.-9. klasse) i Vester Sottrup.
17



Vidste du, at...
Nøffelskoven er Danmarks
mindste skov.

Det sker

Transporttid

SANKT HANS
IDRÆTSUGE
FRILUFTSGUDSTJENESTE

SØNDERBORG: 12 MIN.
GRÆNSEN: 32 MIN.
SYGEHUS: 13 MIN.
MOTORVEJ: 10 MIN.

Nybøl-Stenderup



Levende og naturligt

Det sker

Nybøl-Stenderup ligger midt i naturen og er alligevel tæt på alt. Lige
siden 1800-tallet har teglværksindustrien sat præg på området, idet der
er blevet gravet ler samt produceret og udskibet tegl. I dag arbejder det
fælles lokalråd ud fra en omfattende udviklingsplan med ambitioner
om bl.a. at opsætte badebroer og bygge en multisal inden 2025. I Nybøl-Stenderup sidder du derfor ikke på hænderne, men er med til at løfte
i flok og skabe fremtiden. Området har mange attraktive byggegrunde.

SANKT HANS
JULETRÆSTÆNDING
BYFEST

Livet i landsbyerne
Handlekraften ses tydeligt i Nybøls centrum, der bl.a. byder på dagligvare tilbud, bageri, café, damefrisør og Nybøl Grill. I Nøffelskoven finder
du Danmarks eneste amfi-shelter, bålhytte, udskårne dyr m.m.
Nybøl-Stenderup har sin egen idræts- og kulturforening med yoga,
håndbold, pige- og drengeklub, idrætsuge og fællesspisning på skolen en
gang om måneden i vinterhalvåret, samt mange andre tilbud.

1320
Information
nybølstenderup.dk
kontakt@nybolstenderup.dk
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Vidste du, at...
Friskolen ”Eckersberg Børneunivers”
i Blans er byens samlingspunkt.

Blans

En by i bevægelse og Årets Landsby 2019

Børnepasning, skoler og SFO
Et børneunivers og Nybøl Skole (0.-6. klasse) giver børn i alle
aldre en god start på livet. Bussen stopper i Nybøl, så det er
let at nå alle Sønderborgs uddannelsestilbud.

INDBYGGERE

700
INDBYGGERE

Information
blans.infoland.dk

Transporttid
SØNDERBORG: 10 MIN.
GRÆNSEN: 23 MIN.
SYGEHUS: 9 MIN.
MOTORVEJ: 2 MIN.

I landsbyen Blans finder du både købmand, mange små lokale erhvervsdrivende, friskole, dagpleje samt skov og
vand – alt sammen indenfor 1,5 km.
Fra Ballebro går færgen til Nordals
og de flere tusinde arbejdspladser
hos Danfoss og Linak. I Blans ligger
desuden Danish Crown, som har flere
end 1.200 ansatte.
Liv i landsbyen
Blans er en børnevenlig by, som tager
godt imod tilflyttere. Der er et stærkt
sammenhold og massiv frivillig opbakning til landsbyens mange aktiviteter. Både Ballebro Færgekro, skolens
støtteforening og byens landsbylaug

sikrer arrangementer for både store
og små som f.eks. lotto (banko) på
skolen, byfest og juletræstænding.
I Blans kan du også gå til bl.a. gymnastik og spille tennis, cricket, petanque
eller kortspillet Skat. Landsbyen ligger
fantastisk naturskønt omgivet af bl.a.
Sundevedstien, badestrand samt løbeog cykelruter, der nærmest kalder på
udfoldelse i det fri.
Børnepasning, skoler og SFO
Blans har en offentlig og to private
dagplejere. Eckersberg børneunivers
har børnehave og skole op til 9. klasse.
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Vidste du, at...
I Sottrupskov findes en fuldskala
kopi af det berømte mosefund
Nydambåden.

Sottrupskov
En dejlig lille landsby

Sottrupskov er en hyggelig landsby,
hvor du kan nyde naturoplevelser i
skov og på strand. Det gamle fiskerleje er smukt året rundt og byder på
enestående natur. Her kan du følge
årstidernes gang – fra forårets nyudsprungne bøge og flotte skovdække
af anemoner, lærkesporer og ramsløg
– over løvfald, hvor skovene oplyses
i gyldne farver, og vandet glimter i
efterårssolen – til vintermånederne,
hvor sneen tyst dækker det smukke
frostglitrende landskab.
Livet i landsbyen
Om sommeren mødes beboerne til
forskellige aktiviteter som f.eks. krolf,
sejlads i havkajak og ture i naturen. Du
kan vandre langs vandet på Nydamstien eller Alssundstien. Sottrupskov
byder også på flere historiske minder

såsom en række kanonstillinger fra
krigen i 1864 og en kopi af Nydambåden, Nydam Tveir, der opbevares
i den tilhørende naust om vinteren.
Nydambåden blev fundet i Nydam
Mose i 1863 og er et af Danmarks
mest imponerende mosefund.



Det sker

Transporttid

GRUNDLOVSFEST
SOTTRUPSKOVFEST
JULETRÆSTÆNDING

SØNDERBORG: 11 MIN.
GRÆNSEN: 24 MIN.
SYGEHUS: 10 MIN.
MOTORVEJ: 3 MIN.

Vidste du at...
Byens lokale kor, Kor 92, består af ca. 45
sangere og har snart eksisteret i 30 år.



Børnepasning, skoler og SFO
Børnene i Sottrupskov hører til Nydamskolen i Vester Sottrup ca. 4 km
væk, hvor der også er en børnehave.
Skolen har 0.-9. klasse, og skolebussen kører fra Sottrupskov til Nydamskolen.

Det sker
BYFEST OG RINGRIDNING
BIERFEST
STORSTILET MODESHOW

90
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Vester Sottrup
Transporttid
SØNDERBORG: 8 MIN.
GRÆNSEN: 28 MIN.
SYGEHUS: 7 MIN.
MOTORVEJ: 5 MIN.

Information
sottrupskov.dk
kontakt@sottrupskov.dk
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1430

Tæt på det hele

INDBYGGERE

Skønne Vester Sottrup ligger tæt på Sønderborg på vejen mod Aabenraa. Her bor
indbyggerne i hyggelige omgivelser tæt på
skole, børnehave og indkøbsmuligheder.
Der er gode busforbindelser til både Sønderborg og Aabenraa, så i Vester Sottrup er
du tæt på det hele.
Livet i byen
Vester Sottrup er en meget aktiv foreningsby med et hav af frivillige. Her kan du bl.a.
gå til ridning hos Sundeved Rideklub, som
har klubhus, ridehaller, turneringer og
stævner m.m. Derudover har Vester Sottrup
en gymnastikforening, områdets største

krolfklub, en husholdningsforening, et
aktivt kirkeliv samt flere sportsklubber.
Forsamlingsgården Sundeved er byens
samlingspunkt, som både har kulturelle aktiviteter som kor og private fester. I
byen finder du desuden både brugs, bager,
bibliotek, lægehus og tandlæge, et frivilligt
brandværn samt en af områdets største
genbrugsbutikker.

Information
Facebook:
Vester Sottrup Gruppen

Børnepasning, skoler og SFO
I byen finder du Nydamskolen (0.-9.
klasse), børnehave samt Sundevedhallerne
og Nydam Børnehus. I nærheden ligger
desuden Sundeved Efterskole.
21

Vidste du, at...
I Dybbøl bliver du nabo til det danske nationalsymbol
Dybbøl Mølle og det spændende Historiecenter Dybbøl Banke.

490
INDBYGGERE

Dybbøl

Børnefamiliernes paradis

Transporttid

Dybbøl er et hyggeligt område lige vest for Sønderborg bymidte. Her
finder du ideelle rammer for især børnefamilier. Du er både helt tæt på
Sønderborgs mange muligheder, og har samtidig naturens ro og idyl i
nærheden.

SØNDERBORG: 8 MIN.
GRÆNSEN: 28 MIN.
SYGEHUS: 7 MIN.
MOTORVEJ: 5 MIN.

Livet i byen
I Dybbøl er der et tæt sammenhold med et stærkt naboskab og et godt
foreningsliv. I løbet af året er der mange forskellige fællesaktiviteter at
vælge imellem. I Dybbøl Hallerne kan både børn og voksne dyrke masser
af forskellige fritidsaktiviteter, mens SønderjyskE Håndbold spiller deres
hjemmekampe i Skansen, hvor der også afholdes større arrangementer
som f.eks. koncerter og store fester.

Kær Halvø

Alsisk natur, når den er størst

Børnepasning, skoler og SFO
Der er flere børnehaver og dagplejere i byen. Sikre og oplyste skoleveje
fører hele vejen til Dybbøl-Skolen (0.-9. klasse), som ligger i omgivelser
tæt på fritidsaktiviteter.



Transporttid

Det sker

SØNDERBORG: 7 MIN.
GRÆNSEN: 25 MIN.
SYGEHUS: 8 MIN.
MOTORVEJ: 3 MIN.

KÆR RINGRIDNING
HISTORISK OPFØRELSE AF
1864-INVASIONEN AF ALS

Information
tilflytter@sonderborg.dk



Det sker
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JUL PÅ MØLLEN
TYROLERFEST I SKANSEN
SØNDERJYSKE HÅNDBOLD

Vidste du, at...
Du kan fem gange dagligt flyve til
København på bare 35 min. fra
lufthavnen på Kær.

2450

Kær og Ormstoft er to bæredygtige
landsbyer, som målrettet arbejder på
at bevare det skønne landlige område.
På Kær får du både masser af plads til
dyrehold med f.eks. høns, kaniner og
heste og til anvendelse af den vidunderlige natur, som både omfatter det
fredede naturomåde Kær Vestermark
og smukke Arnkilsøre.
Livet i landsbyerne
På Kær Halvø er der glimrende
muligheder for at dyrke aktiviteter,
der involverer vand, skov, enge og bølgende marker. Naturen på Kær Halvø
er et enormt aktiv, der både byder på
oplevelser og udfoldelse men også ro
og plads til fordybelse. Lokale gårdbutikker, herunder bl.a. halvøens
frugtplantager og Rønhaveslagteren,
tilbyder lokale fødevarer af absolut
højeste kvalitet, ligesom Kær Halvø er

et ideelt sted til at samle nødder, bær,
ramsløg, svampe og frugt.
Kær Halvø er rig på foreninger såsom
jagt-, hunde-, modelflyve-, borger-,
skytte- og ringriderforening samt et
legepladsudvalg, en række bådelaug
og et landsbylaug. Årets højdepunkt
på Kær er Ringriderfesten med optog
og ringridning, som alle ryttere har
trænet til hele foråret.
Børnepasning, skoler og SFO
Fra Kær Halvø er alle skoler og institutioner i både Ulkebøl og Sønderborg
inden for rækkevidde.

Information
kaerhalvo.dk
kontakt@kaerhalvo.dk

INDBYGGERE
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Vidste du, at...
Danmarks mest internationale campus med studerende fra
50 lande ligger i Sønderborg og er en del af Syddansk Universitet.

Sønderborg
Storby i naturen

Sønderborg er kommunens hovedstad
og rummer på den ene side alle storbyens karakteristika, puls og muligheder men er samtidig en storby midt i
naturen. For Sønderborg er omkranset
af skove, strande, bakker, lunde, søer
og krøllet kystlinje. I Sønderborg
får du derfor det bedste fra begge
verdener.

I Sønderborg får du ligeså mange
kulturoplevelser og events, som der
er dage i året, uanset om du er til
koncerter, kunstudstillinger, symfoniorkester, sport, historiens vingesus,
revy, festival, museer, foredrag eller
noget helt tiende. Samtidig sikrer flere
end 700 frivillige foreninger, at du kan
dyrke præcis din fritidsinteresse.

Livet i byen
Sønderborg er på mange måder en
international by med nationaliteter fra
hele verden. Det skyldes den særlige
placering som naturligt knudepunkt
i hjertet af grænselandet, områdets
store globale virksomheder og det
internationale universitet med studerende fra hele verden. Alverdens
sprog summer livligt i byens mange
restauranter, caféer og butikker.

Børnepasning, skoler og SFO
I Sønderborg finder du alle former for
børnepasningsmuligheder og skoler
fra ABC til Ph.D. – såvel danske og
tyske som internationale. Sønderborg
har bl.a. handelsskole,
gymnasier, erhvervsuddannelser, idrætshøjskole og universitet.



Transporttid

Det sker

AABENRAA: 28 MIN.
KOLDING: 62 MIN.
GRÆNSEN: 28 MIN.
MOTORVEJ: 4 MIN.

GADE-LOPPEMARKED
LANDSBYFEST
RINGRIDNING

Vidste du, at...
Ulkebøl Kirke er et hyggeligt samlingssted
med koncerter og sang.

Transporttid
SØNDERBORG: 8 MIN.
GRÆNSEN: 29 MIN.
SYGEHUS: 8 MIN.
MOTORVEJ: 5 MIN.

27800
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Det sker
RINGRIDNING
KULTURNAT
SYMFONIORKESTER
& KONCERTER

Information
sonderborg.dk
tilflytter@sonderborg.dk
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Ulkebøl-Sundsmark-Vollerup
Helt tæt på købstad og natur

Ulkebøl, Sundsmark og Vollerup ligger lige
ved Sønderskoven. De tre familievenlige
byer helt tæt på Sønderborg by byder bl.a.
på vandre- og ridestier, lystfiskersteder,
mountainbikebane og naturskole.
Livet i byerne
Bymiljøet i de tre byer er meget velbevaret, og i Ulkebøl og Vollerup kan du finde
mange fine stuehuse, der før hørte til de
gamle gårde. I Ulkebøl tilbyder to haller
alle former for idræt som f.eks. gymnastik
og badminton. Ulkebøl Forsamlingshus
og det nye Multihus er stedet for utallige
møder og fester. Nær ved Ulkebøl ligger

5000
INDBYGGERE

det store Center Øst med supermarkeder,
byggemarkeder, apotek, genbrugsbutikker,
restauranter m.m. Ved Sundsmark er en
stor hal, der bl.a. rummer Sønderborg Tennisklub, og i Vollerup finder du en hyggelig
kro med selskabslokaler, en rideskole samt
det tidligere Vollerup Vandrerhjem, i dag
Danhostel.
Børnepasning, skoler og SFO
Sundsmark og Ulkebøl har børnehaver,
mens Ulkebøl Skole (0- 9. klasse) har ca.
600 elever samt SFO og klub. Der er trafiksikrede cykelstier hele vejen.

Information
frede@moerch-pedersen.dk
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Det sker
AFFALDSINDSAMLING
PLANTNING AF BLOMSTERLØG
SKT. HANS

Vidste du, at...
Brandsbøl-Lundens hyggelige æblelund
er samlingssted for byernes indbyggere
til bl.a. Skt. Hans, træplejedag,
Fastelavn og sommerfest.



Transporttid

Det sker

SØNDERBORG: 22 MIN.
GRÆNSEN: 42 MIN.
SYGEHUS: 21 MIN.
MOTORVEJ: 18 MIN.

MARKEDER
FORÅRSRENGØRING
JULETRÆSTÆNDING

300

Dyndved

Tryghed, rummelighed og fællesskab
Den smukke landsby Dyndved ligger på Als mellem Sønderborg og Nordborg. I Dyndved kan du trække dig tilbage til ro og fred i Morten Korch’sk
idyl, men samtidig er du ikke længere end et stenkast fra byens fornødenheder. Ca. 0,5 km fra Dyndved ligger Guderup med alt fra dagligvareforretninger, frisør og tøjbutik til pizzeria og idrætsforening. Dyndveds
dyreliv er rigt, og den omkringliggende natur byder på hav, skov og åbne
vidder.

INDBYGGERE

Livet i landsbyen
Alle hilser på hinanden i Dyndved, som er beboet af rare mennesker,
der tager godt imod tilflyttere. Sammenholdet er stærkt i byen, hvor beboerne drager omsorg for og hjælper hinanden. Indbyggerne i Dyndved
værner om traditionerne, og opbakningen til årlige arrangementer som
juletræstænding, udflugter og markeder er stor. Dyndved har sit eget
aktive erhvervsliv med både dagpasning, revision, gartnervirksomhed,
skadeservicefirma, kloakfirma, maskinfabrik og landbrug.

Brandsbøl-Lunden
Både fredeligt og centralt

Brandsbøl-Lunden har et dejligt landskab med nærhed til skov, kyst og
sø. Mod syd ligger de flotte Brandhøje og den spændende Brandsbøl Skov
med de mange oldtidsminder og mod vest den genskabte Bundsø med et
rigt fugleliv.

Børnepasning, skoler og SFO
I Dyndved er der børnepasning, mens Guderup har både skole (0.-9.
klasse), børnehave og dagpleje.

Livet i landsbyerne
I Brandsbøl-Lunden er der et godt sammenhold med respekt for hinanden og stor hjælpsomhed. Landsbyerne ligger tæt på de mange arbejdspladser ved Danfoss og Linak og har også gode indkøbsmuligheder i
Havnbjerg. I Brandsbøl-Lunden finder du en nyplantet æblelund med
træer af gamle sønderjyske og tyske sorter, nøje udvalgt, så de kunne
have været plantet her for 100 år siden. Brandsbøl-Lunden har selvfølgelig fibernet, så resten af verden er kun et klik væk. Nødbehandlerbilen fra
Danfoss kan være i byerne på bare tre minutter. Brandsbøl-Lunden er et
godt og trygt sted for både unge og ældre.
Børnepasning, skoler og SFO
Der er tre dagplejere i området, friskole og SFO i nabolandsbyerne Oksbøl og Svenstrup 4 km væk samt tysk skole, SFO og børnehave i Lunden.
Nærmeste folkeskole og SFO ligger i Nordborg, 5 km fra Brandsbøl-Lunden. Der er gode busforbindelser.

Transporttid
SØNDERBORG: 17 MIN.
GRÆNSEN: 37 MIN.
SYGEHUS: 16 MIN.
MOTORVEJ: 13 MIN.

Information
brandsbol-lunden.dk
kontakt@brandsbol-lunden.dk

170
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Vidste du, at...
Dyndved bliver i daglig tale kaldt
Dynne, og det gamle navn henviser til
fortidens storskov og sumpede enge.

Information
dyndvedbylaug.dk
kontakt@dyndvedbylaug.dk
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Transporttid

Vidste du, at...
Egen er kendt for sin kirke med smukke
historiske kirkestalde.

Vidste du at...
Den 55. breddegrad går lige gennem Elstrup.

110
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SØNDERBORG: 18 MIN.
GRÆNSEN: 38 MIN.
SYGEHUS: 17 MIN.
MOTORVEJ: 14 MIN.





Det sker

Det sker

HØSTFEST
JULEARRANGEMENT
SANKT HANS

ÅRSTIDSFESTER
UDFLUGTER
FÆLLESSPISNING

Egen

Elstrup-Elstrupskov

Et lille smørhul på Als

28

Midt imellem Sønderborg og Nordborg, bag
Egen Kirke med de smukke historiske stalde, ligger Egen. Egen er en forholdsvis lille
landsby med ca. 110 beboere fordelt på 47
husstande. Byen er kendt for sin storslåede
natur og smukke udsigt over Ketting Nor og
Augustenborg Fjord, hvor du i sensommeren kan opleve det imponerende naturfænomen sort sol.

hvor byens børn og andre mødes. I Egen
finder du et Landbrugsmuseum med gratis
adgang for besøgende. Det er også muligt
at gå eller cykle på stisystemer fra Egen til
Dyndved eller ad den smukke vej til Sebbelev eller til Egen Næs. Egen har to dagligvareforretninger, et apotek og EUI, der er en
aktiv idrætsforening med aktivitetshus og
Linak Arena.

Livet i landsbyen
Egen er et fredfyldt og trygt landsbysamfund, hvor alle kender hinanden godt og
jævnligt mødes til fælles arrangementer.
Centralt i Egen er den lokale legeplads,

Børnepasning, skoler og SFO
I Egen sogn er der dagplejere, Guderup
Børnehave og Nørreskov-Skolen (0.-9.
klasse) med SFO.

Transporttid
SØNDERBORG: 17 MIN.
GRÆNSEN: 36 MIN.
SYGEHUS: 15 MIN.
MOTORVEJ: 13 MIN.

Information
egenbylaug.dk
info@egenbylaug.dk
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Her kommer man hinanden ved

INDBYGGERE

I Elstrup-Elstrupskov bydes tilflyttere
hjerteligt velkommen. Området er aktivt og
levende, og indbyggerne kommer hinanden
ved og deler sorger og glæder. Her er liv i
alle aldre, og de to landsbyer tæller både
unge, gamle og heldigvis også mange børn.
Liv i landsbyerne
Livet står aldrig stille i Elstrup-Elstrupskov
– det sørger landsbylaugets 16 forskellige
arrangementsgrupper for. Hver årstid har
sin egen fest, og områdets beboere mødes
løbende til fællesspisning, kaffebord og
rundbold. Området har flere små samlingssteder og sit eget kulturelle centrum

i Elstrup Mølle. Den gamle mølle lægger
i løbet af året lokaler til intimkoncerter,
høst- og julemarkeder og meget andet.
Elstrup-Elstrupskov har flere erhvervsdrivende, bl.a. serviceforretninger, frisør,
vognmand, maskinstation, murer, landbrug
og iværksætteri inden for unika trædesign
og håndmalet porcelæn.

Information
elstruplaug.dk
elstruplaug@gmail.com

Børnepasning, skoler og SFO
I Elstrup-Elstrupskov er der både privat og
kommunal dagpleje samt naturbørnehave.
Skolen (0.-9. klasse) i Guderup ligger 2 km
væk og kan nås med skolebus og cykelsti.
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Vidste du, at...
I Guderup finder du Europas
højeste solur, og tiden kan aflæses
med bare to minutters nøjagtighed.



Transporttid

Det sker

SØNDERBORG: 19 MIN.
GRÆNSEN: 38 MIN.
SYGEHUS: 17 MIN.
MOTORVEJ: 15 MIN.

AMATØRTEATER
JAZZ VED KIRKEN
BAGAGERUMSSALG

Havnbjerg

Har det hele – bare lidt mindre
Havnbjerg hed oprindeligt Hagenbjærg og er med 49
meter over havoverfladen Als’ næsthøjeste punkt. Her
står Havnbjerg Mølle med kirken som nabo. Fra Havnbjerg er der smuk udsigt over hele sognet med skov, hav,
bølgende marker, den gamle landsby og nyere boligområder, Danfoss og oplevelsesparken Universe.
Livet i byen
Havnbjergs Aktivitetshus og Sognehus er rammen om
et mangfoldigt fritidsliv for børn og unge, deres forældre
og bedsteforældre. Der dyrkes mange forskellige slags
sport og aktiviteter som yoga, meditation, korsang og
amatørteater, ligesom du kan udfolde dig kreativt med
ler, syning og vævning. Der er rideskole, golfbane og
svømmehal i Havnbjergs nærområde. Havnbjergcentret
har to dagligvarebutikker, café, genbrugsbutik og pizzeria. Området omkring Havnbjerg har mange virksomheder, hvilket giver gode jobmuligheder. Den nærliggende
strand inviterer til lange gåture og en dukkert fra badebroen. Som tilflytter kan du helt selv vælge, om du vil bo
i bondehus, villa, rækkehus, parcelhus eller lejebolig, for
i Havnbjerg kan du bo præcis, som du vil, og her er plads
til alle.
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Guderup

Familie- og landliv tæt på alting
Guderup ligger i centrum af Als, midt på strækningen mellem Sønderborg og Nordborg. Guderup er sammen med Egen Sogn en af øens
ældste landsbyer og bærer den dag i dag fortsat præg af det landbrugsliv,
der har været områdets levevej gennem århundreder.
Livet i byen
Omringet af marker er byen Guderup et oplagt sted at slå sig ned for
familier, der nyder det bakkede landliv, men som ikke ønsker at være
afskåret fra Sønderborgs og Nordborgs arbejdsmarked og kulturelle
tilbud. Guderup selv har dog også masser at byde på. F.eks. udspringer
en bred pallette af aktive tilbud af Guderups Ungdoms- & Idrætsforening.
Guderup er kendetegnet af et stærkt sammenhold, hvilket bl.a. kommer
til udtryk i Guderup Løbeklub, temafester og ikke mindst den årlige
og traditionsrige ringridning. I byen finder du flere supermarkeder og
forretninger, et forsamlingshus, eget lægehus samt Nymølle Kro, der er
en af byens ældre bygninger.
Børnepasning, skoler og SFO
I byen ligger Nørreskov-Skolen (0.-9. klasse) samt Guderup Børnehave.

Information
Facebook: guderupbylaug
info@sundicentrum.dk
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Transporttid

Børnepasning, skoler og SFO
Indenfor 5 km afstand fra Havnbjerg er der en vuggestue, fire børnehaver og fem skoler.

SØNDERBORG: 25 MIN.
GRÆNSEN: 46 MIN.
SYGEHUS: 25 MIN.
MOTORVEJ: 22 MIN.



Det sker
RINGRIDNING
TYROLERINSPIRERET
BIERFEST
EVENTS I FORSAMLINGSHUSET

Information
havnbjerglokalforening.dk
bodil-hans@hotmail.com
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Vidste du, at...
Storfilmen ”I Krig og Kærlighed” om
sønderjydernes særlige skæbne under
første verdenskrig er optaget ved
Havnbjerg Mølle.
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Transporttid

Holm

SØNDERBORG: 21 MIN.
GRÆNSEN: 41 MIN.
SYGEHUS: 21 MIN.
MOTORVEJ: 18 MIN.

Lige i øjet

Ser du Als i fugleperspektiv, ligner øen en padde, hvor Holm er dyrets
øje, og havnebyen Dyvig er dyrets mund. Naturen har været gavmild mod
Holm. Landskabet bugter sig frodigt med bakker og dale og er omgivet
af havet på tre sider. Dyvig er en populær lystbådehavn, og det smukke og indbydende Dyvig Badehotel er både en sand turistmagnet og et
populært spisested for de lokale indbyggere. Havnen besøges af flere
end 5.000 både hvert år, og med sig bringer de mellem 15 og 20.000
turister til området. I 2020 blev havnen kåret som Årets Havn af Danske
Tursejlere.



Det sker
JULETRÆSTÆNDING
FORÅRSRENGØRING M/ GRILL
BYFEST

Livet i landsbyen
I Holm finder du et væld af klubber: Strikkeklub, hyggeklub, madlavningsklub, sejlklub, roklubber og vinsmagning. Der er fællesspisning
seks gange årligt. Fortiden kan opleves i glimt på Jollmands Gaard fra
1790 og på Hjortspringbåden, der er en rekonstrueret krigskano fra 350
f.v.t. Originalen kan ses på Danmarks Nationalmuseum sammen med
mange andre af områdets oldtidsfund. Holm har sit eget kulturhus som
samlingssted og har også mange små firmaer, herunder en pølsemager
og vinbonde samt et aktivt landbrug og en hastigt voksende turisme.

Klingbjerg

Landsbyen med de smukke bakker
Klingbjerg er en dejlig lille landsby,
hvor alle holder sammen. Her finder
du et naturskønt område med mange
bakker og gode muligheder for motion. På mærkedage hejses flaget ved
Klingbjergstenen, der blev sat ved
landsbyens 400-års jubilæum i 2004.

Børnepasning, skoler og SFO
Der er både skole og friskole med SFO i Nordborg 4 km fra Holm.
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Transporttid
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SØNDERBORG: 31 MIN.
GRÆNSEN: 51 MIN.
SYGEHUS: 30 MIN.
MOTORVEJ: 27 MIN.

Information
holm.infoland.dk
holm-landsbylaug@outlook.dk
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HAT TEATER
PÅSKEUDSTILLING
FODBOLD CUP
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Vidste du, at...
Det smukke og populære Dyvig
Badehotel har to restauranter,
Brasserie Skipperstuen og Gourmet
restaurant Amstrup&Vigen, hvis
køkkener begge er baseret på lokale
råvarer.

Vidste du, at...
De plantede træer på pladsen ved
Klingbjergstenen er alle frugttræer,
som man frit må spise af.

Livet i landsbyen
Året har sin egen hyggelige gang i
Klingbjerg. Hver april indkalder Klingbjerg Lokalråd til generalforsamling,
som efterfølges af forårsrengøring og
afsluttes med grill og hygge. I løbet af
året holdes der bl.a. Sankt Hans Aften,
og august byder på den traditionsrige
byfest med bl.a. traktor- og cykelringridning, lege for børn og voksne i
alle aldre samt fællesspisning i laden

ved æblehaven. Fredagen før første
søndag i advent tændes lysene på
juletræet ved Klingbjergstenen. Da beboerne ikke ser hinanden nær så ofte
om vinteren som om sommeren, er
arrangementet en kærkommen lejlighed til at ønske hinanden en glædelig
jul. Det er med til at styrke følelsen af
at tilhøre byens fællesskab – også i
den mørke tid.
Børnepasning, skoler og SFO
Der er børnehave i Stevning og Guderup tæt på Klingbjerg. Friskolen ligger
i Svenstrup ca. 1 km fra Klingbjerg,
hvor der også er dagpleje. Guderup
Skole og SFO ligger 4 km fra Klingbjerg.

Information
klingbjergby.dk
kontakt@klingbjergby.dk
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Lavensby

Du lille plet, jeg elsker dig
Sådan lyder det i sangen, som en af
byens borgere har skrevet om Lavensby.
Allerede i 1245 nævner historiske kilder
Lavensby, først som Langsio og siden
ændret til det nuværende bynavn.
Den lille plet ligger perfekt placeret mellem arbejdspladser og indkøb/handelsliv.
Nær byen er der golfbane, svømme- og
sportshaller med tilhørende boldbaner.
Spejderne har deres spejderhus i byen.
Den omkringliggende natur byder på
stier samt natur- og strandliv, og der er et
smukt sommerhusområde med direkte
adgang til stranden. Lystbådehavnen
ligger tæt på byen. Det samme gør den
naturvidenskabelige oplevelsespark
Universe, hvor børn og voksne kan gå på
opdagelse i naturens love i praksis.

Livet i landsbyen
Lavensby består af ca.150 husstande.
Landsbyen har et varieret erhvervsliv
med bl.a. landbrug, kyllingefarm, entreprenørvirksomhed, industrivirksomhed,
taxa, campingplads og sommerhusudlejning. Ringridning, både til hest og på
traktor, hører til sommerens oplevelser.
Området er velforsynet med lægepraksisser, fysioterapi, fodterapi, fitness og
psykologpraksis i det nærliggende sundhedshus i Nordborg.
Børnepasning, skoler og SFO
Indenfor 2 km afstand fra
Lavensby er der både børnehave,
folke- og friskoler, SFO og
efterskole.

Transporttid

Transporttid

SØNDERBORG: 26 MIN.
GRÆNSEN: 45 MIN.
SYGEHUS: 25 MIN.
MOTORVEJ: 22 MIN.

SØNDERBORG: 28 MIN.
GRÆNSEN: 48 MIN.
SYGEHUS: 27 MIN.
MOTORVEJ: 24 MIN.

Vidste du, at...
Nordborg Slot er det
ældste slot på Als.



Det sker
MARKEDER
NORD-ALS MUSIKFESTIVAL
BYFESTER
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Det sker
RINGRIDERFEST
TRAKTORRINGRIDNING
BEBOER- OG BYFEST

Information
lavensby.infoland.dk
kontakt@lavensby.infoland.dk
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Vidste du, at...
Lavensby ligger naturskønt
for enden af Nordborg Sø.

5890

Nordborg

En del af Nordals Natur- og oplevelsespark

INDBYGGERE

Information
velkommen-til-nordborg.dk
nordborg@bossens.dk

Nordborg er Sønderborg Kommunes
næststørste by og er beliggende midt i en
pragtfuld natur. Byen rummer alle faciliteter i en hyggelig atmosfære, og der er
kun få kilometer til kommunens to største
virksomheder, Danfoss og Linak. Samtidig
sikrer Nordalsfærgen Bitten fast færgeforbindelse mellem Hardeshøj på Als og
Ballebro på Jyllandssiden.
Livet i byen
I Nordborg finder du et engageret og aktivt
forretningsliv med specialforretninger,
hoteller, caféer og flere dagligvarebutikker.
Uanset hvilken boligform, du foretrækker,
kan du finde din drømmebolig i Nordborg.
Her er boliger for enhver smag – lige fra
hyggelige lejelejligheder til luksuriøst
liebhaveri – og lige uden for din dør ligger
den unikke natur med søer, skov, strand
og åbne vidder.

Nordborg er hjemsted for kommunens
største idrætscenter med bl.a. svømmehal,
boldbaner og masser af andre faciliteter.
Der findes varmtvandsbassin, 18-hullers
golfbane, tennisbaner, skydebaner og ridehaller m.m. Du kan også besøge den populære science oplevelsespark Universe eller
en af Nordborgs mange andre seværdigheder. Nordborg er et yndet turistmål, og
i disse år anlægges det kystnære Nordals
Ferieresort, der forventes at tiltrække
200.000 turister årligt.
Børnepasning, skoler og SFO
I Nordborg er der alle former for børnepasning samt folkeskoler, friskoler og en
efterskole.
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Oksbøl

Vidste du, at...
De tre genetablerede søer i området
omkring Oksbøl er et sandt paradis
for fuglekiggere og ornitologer.

Som perler på snor
Oksbøl Sogn består af fire små landsbyer: Oksbøl, Broballe, Mjels og Hardeshøj, som alle ligger naturskønt mellem
søer, skov og hav. Indenfor en radius
af 5 km finder du ikke mindre end tre
genetablerede søer: Oldenor, Mjelssø
og Bundsø, der byder på et enestående
fugle- og dyreliv. Ved Mjels- sø ligger
et gammelt pumpehus som kulturhistorisk monument. Inden for samme
radius ligger det nye 150 ha store
skovområde Oksbøl Skov.
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Livet i landsbyerne
I Oksbøl er du midt i naturen, og der
er alle muligheder for udendørsaktiviteter. Om sommeren kalder især
den børnevenlige Lusig Strand med
badebro og flydeponton. Fra den
dejlige sandstrand kan du se Nordals-

Transporttid
SØNDERBORG: 25 MIN.
GRÆNSEN: 45 MIN.
SYGEHUS: 24 MIN.
MOTORVEJ: 21 MIN.

færgen Bitten sejle over til fastlandet
fra Hardeshøj, en sejltur på bare otte
minutter.



Vidste du, at...
Pøl har både egen flyveplads og Nordeuropas
største traktormuseum.

Det sker
SOMMERFEST
FORÅRSRENGØRING
JULEEVENTS

Oksbøl har et rigt foreningsliv med
bl.a. Motorcykelklubben MC-kæden,
dykkerklubben Poseidon, Broballe
Idrætsforening, Oksbøl Sogneforening
og Æ syngkor. Også kirken er et stort
samlingspunkt. Nordborg ligger små
fire km fra Oksbøl, så der er masser
af indkøbsmuligheder, sundhedshus,
bibliotek, svømmehal og meget mere
tæt på.

Transporttid
SØNDERBORG: 32 MIN.
GRÆNSEN: 52 MIN.
SYGEHUS: 31 MIN.
MOTORVEJ: 28 MIN.

Børnepasning, skoler og SFO
Oksbøl har en velfungerende friskole
med klassetrin fra 0.-9. klasse, SFO
og en støtteforening samt flere lokale
dagplejere.

INDBYGGERE



Det sker
GRØFTERENSNING
SUPPEAFTNER
SANGAFTEN

Information
oksboel.dk
kontakt@oksboel.dk
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Pøl-Augustenhof-Købingsmark
Toppen af naturen

De tre områder Pøl, Augustenhof og
Købingsmark på Nordals byder på åbne
landskaber, lange strande, hyggeligt landsbymiljø, sommerhusområde, aktivt landbrug og smukke ejendomme. Selvom du
er midt i naturen, er der alligevel blot 4 km
til Nordborgs mange indkøbsmuligheder,
sundhedshus, idrætscenter og bibliotek.
Livet i landsbyerne
Landsbylauget for Pøl-Augustenhof-Købingsmark består af tre meget forskellige
områder, som dog alle har historien, den
smukke natur og især de perfekte rammer
for at leve det gode liv på landet som fællesnævnere. Pøl har fine, gamle gårde, et hyg-
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geligt landsbyliv og et unikt traktormuseum
med over 200 forskellige veterantraktorer
og landbrugsmaskiner. I Pøl findes også
en flyveplads. Blandt Augustenhofs store
gårde og parcelhuse ligger områdets ene
campingplads og det flotte Nordborg Fyr.
Købingsmark rummer sommerhusområde, campingplads og en af Als’ bedste
badestrande, også for kørestolsbrugere, og
vinterbadere har base her. Området byder
også på PAK-Haven med bl.a. shelter, grillplads og boldbane.

Information
nordals-landsbylaug-pak.dk
kontakt@nordals-landsbylaug-pak.dk

Børnepasning, skoler og SFO
Der er flere dagplejere i lokalområdet samt
skoler og daginstitutioner i Nordborg.
36

Transporttid
SØNDERBORG: 19 MIN.
GRÆNSEN: 39 MIN.
SYGEHUS: 18 MIN.
MOTORVEJ: 15 MIN.

Vidste du, at...
Stolbro Jagtforening har sin
egen jagthytte.
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Vidste du, at...
Lokalbladet “Rundt om Stevning”
udkommer seks gange årligt.

SOMMERFEST
RINGRIDNING
FÆLLESSPISNING

Transporttid
SØNDERBORG: 19 MIN.
GRÆNSEN: 39 MIN.
SYGEHUS: 18 MIN.
MOTORVEJ: 15 MIN.

Information
stevning.dk
stevninglandsbylaug@gmail.com

Stevning

Stolbro-Stolbrolykke

En sprudlende landsby



Det sker
SANKT HANS
STEVNING MUSIKFESTIVAL
DILETTANT
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Stevning er en aktiv og hyggelig landsby med en masse at byde på. Her er
børnehave, to gårdbutikker, diverse
håndværksforretninger og et rigt foreningsliv. Midt i byen ligger Stevning
Kulturhus ved siden af Hjortspring
Børnehus, hvor byens børn og unge
kan boltre sig på legeplads og boldbane.
Liv i landsbyen
Kulturhuset i Stevning arrangerer
mange aktiviteter, heriblandt Søndagscafé, PC-kurser, petanque, linedance og madklub. Du kan også dyrke
badminton, kortspil og motionsgymnastik, som Stevning Idrætsforening

En god by at bo i
står for. Af tilbagevendende og traditionsrige arrangementer kan nævnes
Stevning Musikfestival, der løber af
stablen den første lørdag i juni, Sankt
Hans Aften, Helligtrekonger, fastelavn,
ringridning med frokost, Dilettant
skuespil, cykeltur og juletræsfest.
Alle aktiviteter annonceres i byens
lokalblad ”Rundt om Stevning”, som
udkommer seks gange om året.
Lokalbladet omdeles til alle husstande og kan også læses på landsbyens
hjemmeside.
Børnepasning, skoler og SFO
Stevning har egen vuggestue og
børnehave.

Stolbro er en ægte landsby med ca. 50 husstande, hvor der både bor unge, ældre og børnefamilier. I Stolbro er alle på fornavn med hinanden, og beboerne tager kollektivt ansvar for
aktiviteter og faciliteter i de naturskønne omgivelser ved Augustenborg Fjord.
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Information
stolbro.infoland.dk
bestyrelsen@stolbro.infoland.dk

Livet i landsbyen
Stolbro har et aktivt landsbylaug, som arrangerer fællesspisninger, sangaftener, foredrag,
Sankt Hans bål, sommerfest, havetraktorringridning, oktoberfest, julestue og årlig aktivitetsdag, hvor byen i fællesskab gøres forårsklar.
Landsbyen har stadig den oprindelige blanding af aktivt erhverv, landbrug og boliger, som
bidrager til et levende og dynamisk miljø. Stolbro har en stærk kultur, der ikke kan undgå at
smitte af, så alle bliver omfattet af det sammenhold og den foretagsomhed, der kendetegner
landsbyboere i Stolbro.
Børnepasning, skoler og SFO
Børnehaver, skole (0.-9. klasse) og indkøbsmuligheder ligger i en afstand af 2 km. Skolebussen stopper flere steder i byen.
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Transporttid

RINGRIDNING
FÆLLESSPISNING
UGE 42 EVENT

SØNDERBORG: 20 MIN.
GRÆNSEN: 40 MIN.
SYGEHUS: 19 MIN.
MOTORVEJ: 17 MIN.
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Svenstrup



Alsisk landsbyidyl med overskud

Det sker

Højt placeret på Als ligger landsbyen Svenstrup
midt i den skønneste natur kun få kilometer fra
to af Danmarks største industrivirksomheder,
Danfoss og Linak. Om du er stor eller lille, er der
plads til dig i Svenstrup, der har bevaret landsbylivets tryghed og samtidig sikret udvikling. Og så
er Sønderborgs uddannelsesinstitutioner, caféer
og forretninger kun et kvarters kørsel væk.

Vidste du, at...
Svenstrup har et museum med
en imponerende samling af
stenalderredskaber.

Transporttid
SØNDERBORG: 21 MIN.
GRÆNSEN: 40 MIN.
SYGEHUS: 19 MIN.
MOTORVEJ: 17 MIN.

Østerholm

Livet i landsbyen
I Svenstrup finder du bl.a. ungdomsforening,
rideklub, ringriderforening, skytteforening,
brandværn og meget mere. Landsbyen har et
godt fritids- og kulturliv med museer, to medborgerhuse, forsamlingshus og kirke. Der er flere
mindre virksomheder i nærområdet, som også
tæller Bed & Breakfast og et autoværksted. Naturen er lige uden for døren med bl.a. fine og gode
cykelruter, så velkommen til det dejlige landsbyliv i Svenstrup.
Børnepasning, skoler og SFO
I 2012 stiftede en gruppe forældre Svenstrup
Friskole (0.-9. klasse) − en friskole i konstant
udvikling. Bussen til Sønderborgs ungdomsuddannelser kører flere gange i timen, og for de helt
små er der flere dagplejere i byen.

Information
svenstrup-nordals.dk
kontakt@svenstrup-nordals.dk
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STRANDRENSNING
FÆLLES GRILL
SKT. HANS M. FAKKELTOG

Vidste du, at...
I 1500-tallet lå der et slot i
Østerholm, og du kan stadig
se den fredede slotsruin, der er
udgravet af Nationalmuseet.

Byen med de mange laug
Østerholm er en lille landsby, der ligger i et kuperet terræn op mod
Danmarks længste kystskov, Nørreskoven. Landsbyen ligger nærmest
i en lille skovlomme, og udtrykket er idyllisk med en stor følelse af ro
og uforstyrrethed.
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Information
oesterholm.infoland.dk
kontakt@osterholm.dk

Livet i landsbyen
Østerholm er den perfekte landsby for ildsjæle, der brænder for fællesskab. Byen er præget af et stort og positivt engagement med dybe
fællesskaber i de mange laugsaktiviteter. Østerholm byder på mange
aktive laug som f.eks. Nørreskov græsningslaug, æblelaug, Østerholm
og omegns spildevandslaug, badebrolaug og flere andre mindre laug.
Der afholdes også årligt Sankt Hans med fakkeltog gennem skoven til
Fjordmosen, byfest og julefest. I Østerholm er ingen lejlighed for lille
til hygge og socialt samvær.
Børnepasning, skoler og SFO
Nærmeste skole er Midtals Friskole med skolegang til og med 8. klasse
samt SFO. Der er folkeskole i både Guderup og Fynshav, hvor der også
findes ungdomsklub og idrætsforening samt et bredt udvalg af dagplejere.
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Det sker
HELLIGTREKONGER
SANKT HANS
TO-DAGES SOMMERFEST

Vidste du, at...
I Asserballe ligger Herman Bangs
præstegård, hvor han skrev mesterværket “Tine”, hvis tragedie udspiller
sig under krigen i 1864.

Transporttid

Vidste du, at...
I de kommende år restaureres og genetableres store dele
af den oprindelige Hertugby, der er på UNESCO-niveau.

SØNDERBORG: 13 MIN.
GRÆNSEN: 32 MIN.
SYGEHUS: 12 MIN.
MOTORVEJ: 19 MIN.



Det sker
KONCERTER & REVY
FESTER
KUNSTUDSTILLINGER

Transporttid
SØNDERBORG: 17 MIN.
GRÆNSEN: 37 MIN.
SYGEHUS: 16 MIN.
MOTORVEJ: 13 MIN.

Augustenborg
For dig og din familie

730

Asserballe

I Augustenborg får du alt inden for rækkevidde: Skole og dagtilbud, apotek, butikker, aktivitets- og kulturcenter, stort og moderne ældrecenter,
lægehus og masser af cykelstier og gangstier, så alle hurtigt og sikkert
kan komme til vandet, i skoven, på indkøb, til skole og sport.

Alle arbejder sammen i Asserballe

INDBYGGERE

Information
asserballe.infoland.dk
kontakt@asserballe.infoland.dk

Ved landsbyen Asserballe ligger Als’
højeste punkt “Høgebjerg”. Med en højde
på 85 meter er der en kolossal flot udsigt
til Fyn, når vejret er klart. Asserballe ligger
i et historisk landområde og har en meget
spændende og særpræget korskirke,
Asserballe Kirke, hvor korets ældste del er
fra 1100-tallet.
Livet i landsbyen
Den stærke kulturarv afspejler sig i Asserballes mange fritidstilbud. Her kan du bl.a.
gå til bordtennis, tennis, badminton, floorball, folkedans og teater. Børnene hygger
sig i Fredagsklubben, mens 50+’erne
mødes i Mandagsklubben.
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Information
augustenborg.dk
als@augustenborg.dk

Hvert år fejrer Asserballes indbyggere Helligtrekonger, Sankt Hans Aften og Fastelavn, ligesom der holdes Sensommerfest,
Juletræstænding den 1. søndag i advent og
en stor sommerfest over to dage.
Børnepasning, skoler og SFO
I Asserballe er der en privat børnehave,
”Asserballe Private Børnehus”, og der er
flere private og offentlige dagplejere i området. Den kommunale skole Fryndesholm Skole ligger i Fynshav. Skolebusserne kører til skolen, der ligger ca. 5 km fra
Asserballe. Med landsbyens cykelstier skal
eleverne ikke være store, før de kan cykle
selv.

3260
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Livet i byen
Hvis du interesserer dig for historie, kunst, natur og sport, er Augustenborg det helt rette sted. Her er både et af Danmarks smukkeste barokslotte, imponerende kunstgallerier, masser af fredede og bevaringsværdige
huse samt et af de få Green Sport Facility-certificerede idrætscentre i
Danmark med haller, kultursal og motionscenter, stadion, fodboldbaner
og futsalbane. Augustenborg har over 40 forskellige foreninger, der tilbyder alt fra kegling til krolf, roning til ridning og vandski til vinterbadning.
I Augustenborg vægtes fællesskabet højt i alt, hvad byens borgere gør,
og de aktive indbyggere bakker op om historien, kunsten, kulturen, foreningslivet, fællesskabet, familien, netværket og ikke mindst hinanden.
Børnepasning, skoler og SFO
I Augustenborg finder du både flere dagplejere, vuggestue med åbent til
kl. 18.00, børnehaver, Augustenborg Skole (0.-9. klasse), SFO, Klub og
Ungdomsskole.
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Hundslev-Almsted-Notmark
Vidste du, at...
Der er daglige færgeforbindelser til Fyn
og Ærø fra Fynshav.

Sammen kan vi alt

830
INDBYGGERE



Det sker
PÅSKEFROKOST
FÆLLESSPISNING
JULEARRANGEMENT

Transporttid

Hundslev-Almsted-Notmark er et aktivt område, hvor indbyggerne gerne vil hinanden. Er
du til motorcykel, Berner Sennen hunde, krolf
eller håndarbejde, kan du være helt sikker på
at finde ligesindede i området. Landsbyerne
ligger centralt på Als med busforbindelser til
de større byer og er forbundet med Guderup,
Fynshav og Augustenborg via cykelstier.

ligt til bl.a. krolf, håndarbejde og læseklub.
I vinterhalvåret er der Fredagsklub for de
skolesøgende børn. Også Notmark Kirke er
fuld af liv og byder bl.a. på koncerter, foredrag,
børnegudstjenester, gudstjenester på alsisk,
minipilgrimsvandringer, minikonfirmanter og
levende gudstjenester leveret af byens aktive
præst.

Livet i landsbyerne
Hundslev-Almsted-Notmark er tre sammenhængende landsbyer omgivet af dejlige
naturområder. Landsbyboerne mødes til
fællesspisning en gang om måneden og ugent-

Børnepasning, skoler og SFO
Der er dagpleje i området, børnehave i Asserballe, daginstitutioner i Fynshav og Augustenborg samt skole i Fynshav og friskole i Helved.
Begge skoler har SFO.

SØNDERBORG: 19 MIN.
GRÆNSEN: 39 MIN.
SYGEHUS: 19 MIN.
MOTORVEJ: 15 MIN.

Fynshav

Østkystens perle
Fynshav er et dejligt bolig- og fritidshusområde med aktiviteter for turister og indbyggere
året rundt. Her kan du bo i smukke omgivelser, og med færgen kan du nemt nå både Ærø
og Fyn.
Livet i landsbyen
Brugsen i Fynshav er byens centrum og samlingssted, hvor der løbende afholdes hyggelige arrangementer som f.eks. strikkecafé, loppemarked og julefest. Om sommeren er der
særlig meget liv ved byens lystbådehavn, på campingpladserne og på Fynshavs skønne
Blå Flag-sandstrand. Den omkringliggende natur indbyder til friluftsaktiviteter som f.eks.
en gåtur i Nørreskoven eller på Alsstien. Ligeledes er der alle muligheder for sejlads og
hyggelige ture på vandet, og der er også mange rigtig gode fiskeområder omkring Fynshav.
I byens idræts- og kulturcentrum “Diamanten” mødes et væld af forskellige foreninger, og
der tilbydes en meget bred pallette af aktiviteter for børn og voksne i alle aldre.
Børnepasning, skoler og SFO
I Fynshav finder du Fryndesholm Skole og Børneuniverset (pasning fra 0 år til udgangen af
6. klasse). Efterskolen EPOS ligger centralt i byen.
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Transporttid

HAVNEFEST
OKTOBERFEST
VIN- OG GOURMETAFTEN
SANKT HANS PÅ STRANDEN

SØNDERBORG: 17 MIN.
GRÆNSEN: 37 MIN.
SYGEHUS: 16 MIN.
MOTORVEJ: 13 MIN.

Information
fynshav.dk
kontakt@fynshav.dk

Vidste du, at...
Digteren Martin N. Hansen, der især er kendt
for sine digte på alsisk, er fra Hundslev og
ligger begravet i Notmark.
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Information
hannyt.dk
kontakt@hannyt.dk
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Vidste du, at...
Ketting kan spore sin oprindelse
tilbage til før Vikingetiden.

290

Transporttid

INDBYGGERE

SØNDERBORG:20 MIN.
GRÆNSEN: 47 MIN.
SYGEHUS: 19 MIN.
MOTORVEJ: 19 MIN.

130
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Det sker
HELLIGTREKONGER
NYTÅRSSANG V/ KIRKEDØREN
SOMMERFEST

Ketting

En historisk landsby
Den lille landsby Ketting ligger midt på
Als mellem Sønderborg og Nordborg.
I Ketting kan du komme helt tæt på
områdets særlige historie og de mange fortidsminder, der trækker tråde
tilbage til Vikingetiden. De mange fredede huse, den historiske Bispegaard
og Vikingegraven er med til at gøre
historien allestedsnærværende.
Livet i landsbyen
Ketting er præget af et nærværende og
stærkt sammenhold, hvor man altid
har tid til at hilse og en lille snak, når
man mødes på gaden. Året rundt er
der mange hyggelige, festlige og sociale aktiviteter som f.eks. fælles morgenmad, Sankt Hans, generalforsamling
i landsbylauget med fællesspisning,
cykelture, lanternearrangement, som-
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merfest og juletræstænding. Ketting
har også sin egen Helligtrekonger-tradition, hvor landsbyens folk klæder
sig ud og går fra hus til hus. Små
sjusser uddeles, imens gæstgiveren
skal gætte, hvem der gemmer sig bag
maskerne.

Børnepasning, skoler og SFO
Der er børnepasning, skole (0.-9. klasse) og fritidstilbud i Augustenborg kun
3 km fra Ketting.

Kettingskov

Skov, hav, bakker og udfoldelsesmuligheder

Transporttid
SØNDERBORG: 14 MIN.
GRÆNSEN: 34 MIN.
SYGEHUS: 14 MIN.
MOTORVEJ: 10 MIN.

Information
kettingskov.eu
kontakt@kettingskov.eu

I Ketting er der flere store fodboldbaner, som bruges af divisionsspillere,
og et klubhus til fri benyttelse for
landsbylauget og de mange frivillige
foreninger. Der er flere små erhverv i
området, bl.a. brugskunstforretninger
og håndværkere.
Information
ketting.infoland.dk
kontakt@ketting.infoland.dk

Vidste du, at...
I Blommeskobbel skov finder du en af
Nordeuropas største langdysser, der er
ca. 5.500 år gammel.

Kettingskov er et smukt og attraktivt
landområde med fortrinsvis spredt
bebyggelse samt feriehusområder.
Mange bebyggelser har mulighed
for dyrehold. Området omkranser
Blommeskobbel Skov og støder ned
mod Lillebælt, hvor der er masser af
bademuligheder. Naturstien Alsstien
går gennem det naturskønne område.
Livet i landsbyen
Landsbylivet omkring Kettingskov er
præget af et godt og aktivt naboskab,
hvor indbyggerne kender hinanden
og kommer hinanden ved. Indenfor
en radius på 5 km er der to lystbådehavne, så er du til sejlsport og
sejlads i din fritid, er Kettingskov den
perfekte base. Derudover er der rige
muligheder for fritidsliv i idræts- og

kulturcenteret ”Diamanten i Fynshav”
samt kunst- og kulturoplevelser i
Augustenborg.
Kettingskov har et aktivt landsbylaug,
der bl.a. står bag et stort sten- og langdysseprojekt, der er med til at synliggøre det naturskønne og historierige
lokalområde. Projektet er i 2020 blevet
belønnet med Sønderborg kommunes
pris for “Godt lokalt initiativ”.
Børnepasning, skoler og SFO
I Fynshav, som både kan nås med skolebus og trafiksikker cykelsti, ligger
Fryndesholmskolen og børneuniverset med pasning fra 0 år til udgangen
af 6. klasse. Skolen er en særdeles
velfungerende folkeskole. Efterskolen
EPOS er også beliggende i Fynshav
47

Vidste du, at...
Der har været ført protokol på stort
set alt i Sebbelev siden 1836.
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Vidste du, at...
Høruphavs smukke og gennemrenoverede Hotel
Baltic, der oprindeligt er fra 1875, byder bl.a.
på en anmelderrost gourmet-restaurant.

FASTELAVN
PINSEMORGENTUR
SANKT HANS

100
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Sebbelev

Høruphav-Hørup-Kirke Hørup

Sebbelev er en hyggelig lille landsby med 41 husstande, hvoraf de 11 er nedlagte landbrug, imens
tre landbrug fortsat er i drift. Landsbyen ligger
tæt ved strand og skov, ligesom der er kort til
Augustenborgs mange indkøbsmuligheder, læge,
tandlæge, skole og idrætshal med anlæg.

Høruphav, der er et tidligere fiskerleje, ligger naturskønt ved skov og
strand midt på Gendarmstien. Med årene er Høruphav vokset sammen
med nabobyerne Hørup og Kirke Hørup. Byernes samlingspunkt er den
hyggelige havn, hvor der specielt i sommerhalvåret er stor aktivitet med
masser af muligheder for at fiske, dyrke sejlsport og roning. Der er også
legeplads og badebro til havbadning. Ved havnen ligger det nyrenoverede Hotel Baltic, der året rundt bringer mange gæster til byen.

Hygge, ro og hjælpsomhed

Smuk og historisk

Livet i landsbyen
Sebbelev har imponerende godt styr på livet i
landsbyen! For lige siden 1836 har byen ført protokol over fødsler, dødsfald, køb og salg af huse,
såtider, høststart, kornpriser, ekstremt vejr og
meget andet. Protokollen skrives på det traditionsrige Kyndelmissemøde.
Der har gennem årene været stor udskiftning
blandt beboerne i Sebbelev, så i dag bor der
mange børnefamilier i byen, der har et rigtig
godt sammenhold. Unge, der er opvokset i landsbyen, flytter også ofte tilbage, når de har stiftet
familie. Seks husstande består således af unge,
der er vendt hjem med deres familie til Sebbelev.
Byen huser mange selvstændige erhvervsdrivende, bl.a. maler, VVS’er, snedker, tømrer, smed,
massør og zoneterapeut, fodplejer, juletræsproducent, kloakmester og en mini maskinstation.
Børnepasning, skoler og SFO
Dagplejer, skole (0.-9. klasse) og SFO findes i
Augustenborg kun 3 km fra Sebbelev.

SØNDERBORG: 14 MIN.
GRÆNSEN: 34 MIN.
SYGEHUS: 13 MIN.
MOTORVEJ: 11 MIN.

INDBYGGERE

INDBYGGERE

48

Transporttid

Livet i byerne
I byerne er der mange indkøbsmuligheder samt pizzeria, frisør, glaspusteri, byggemarked, kro og tøjbutik, som trives i lokalmiljøet. Ligeledes
har Høruphav apotek, plejecenter, lægehus og tandlæge.
Idrætsforeningen har alverdens tilbud for både børn og voksne, og der er
ofte aktiviteter i Hørup Hallerne. Den smukt restaurerede “Knøs Gård”
fungerer som områdets kulturcenter med mange aktiviteter, og her er
også biblioteket placeret. Knøs Gård er det naturlige samlingssted for de
mange foreninger, der tilsammen udgør Høruphavs rige foreningsliv.

Transporttid
SØNDERBORG: 16 MIN.
GRÆNSEN: 36 MIN.
SYGEHUS: 15 MIN.
MOTORVEJ: 12 MIN.

Information
sebbelev.infoland.dk
kontakt@sebbelev.infoland.dk

Børnepasning, skoler og SFO
I Høruphav finder du tre børnehuse, Hørup Centralskole (0.-9. klasse) og
SFO.
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Information
tilflytter@sonderborg.dk

SANKT HANS AFTEN
RINGRIDNING
JULETRÆSTÆNDING
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Vidste du, at...
Kegnæs har optimale forhold for kitesurfing
og er derfor en af Danmarks mest populære
destinationer for kitesurfere.

Kegnæs

INDBYGGERE

Et aktivt lokalsamfund og godt foreningsliv

Transporttid

Nærvær fjernt fra verdens vrimmel

560

Lysabild

På halvøen Kegnæs på det sydligste Als
kan du se stjernerne stråle om kap på nattehimlen. Her er stille, fuldstændig stille.
Der er ingen lysgener eller forstyrrende
rumlen fra motorvejen i baggrunden.
Så forbered dig på at blive fuldstændig
overvældet af Kegnæs’ enestående ro og
smukke natur.

Kegnæs flere gallerier og fællesudstillinger og også flere andre erhverv, hvor nye
løbende kommer til.
På Kegnæs finder du et rigt foreningsliv,
forsamlingshus og en spejderhytte med en
fantastisk beliggenhed. Kegnæs er i evig
udvikling med masser af aktiviteter for
både beboere og turister.

Livet i landsbyerne
I dag bor der omkring 600 mennesker på
Kegnæs, der er omgivet af bade-, fiske- og
surferstrande. Kegnæs besøges af mange
lystfiskere, surfere, ornitologer og andre
naturelskere. Halvøens rummelighed og
lysets genspejling fra vandet giver kunstnere optimale arbejdsforhold. Derfor har

Børnepasning, skoler og SFO
Kegnæs Friskole (0.-9. klasse) ligger i
dejlige omgivelser og har et fantastisk personale, der engagerer sig i hvert barn.

SØNDERBORG: 27 MIN.
GRÆNSEN: 48 MIN.
SYGEHUS: 27 MIN.
MOTORVEJ: 24 MIN.

Lysabild ligger smukt på Sydals med nem adgang til hav, strand, skov og et væld af
aktiviteter. Området er attraktivt for børnefamilier. Landsbyen har både kirke, forsamlingsgård, vuggestue, børnehave, skole, spejderhytte, tennisbane og idrætsforening med
gode faciliteter.
Livet i landsbyen
Lysabild er en attraktiv landsby med et aktivt lokalsamfund. Omdrejningspunktet er
Lysabild Børneunivers, som rummer dagpleje, børnehave, SFO og skole. Hver torsdag
aften fra oktober til april er der fællesspisning i “Åben Skole”, og hver gang deltager
omkring 130 af Lysabilds landsbyboere. Landsbyen har et sundt foreningsliv for både
børn og voksne. Du kan gå til fodbold, atletik, gymnastik, tennis, løb, cykling og spejder.
Hvert år i september er der landsbymarked, som summer af liv med boder, musik, hygge
og aktiviteter.
Børnepasning, skoler og SFO
Lysabild Børneunivers samler vuggestue, børnehave, skole (0.-6. klasse) og SFO under ét
tag og sikrer dermed en rød tråd gennem hele barndommen.
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INDBYGGERE

Information
kegnaes.com/dk
kontakt@kegnaes-sydals.dk
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Transporttid

SOMMERFEST
FRISKOLE GARAGESALG
LOPPEMARKED

SØNDERBORG: 20 MIN.
GRÆNSEN: 40 MIN.
SYGEHUS: 19 MIN.
MOTORVEJ: 16 MIN.

Vidste du, at...
Lysabild Sogn er Syddanmarks næststørste
sogn målt på antallet af turistovernatninger.
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Information
lysabild-sydals.dk
landsbyraad@lysabild-sydals.dk
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FÆLLESSPISNING
LANDSBYMARKED
JULEFEST
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Transporttid
180
INDBYGGERE

Mommark

SØNDERBORG: 20 MIN.
GRÆNSEN: 38 MIN.
SYGEHUS: 18 MIN.
MOTORVEJ: 15 MIN.



Mommark i udvikling

Det sker

Mommark er en lille havnelandsby på det østlige Als. Roen, naturen og
Mommarks beliggenhed bringer alt sammen sind og sjæl i god harmoni
året rundt.

SKOVBY BY NIGHT
SKOVBY BLUES
RINGRIDNING

Livet i landsbyen
Mommark er kendetegnet ved, at børnefamilier og ældre mennesker bor
jævnt fordelt mellem hinanden i landsbyen. Midtpunktet for landsbyens aktiviteter er Mommark Marina, som både har is- og pølsekiosk,
restaurant, bådudlejning, kutterture, Blå Flag badestrand og fiskerbåde,
der ofte sælger frisk fisk fra kutteren. Det skønne område og de mange
sommerhuse trækker mange turister til den hyggelige landsby. Mommark har et rigtig godt samarbejde med de andre landsbylaug i området,
og indbyggerne deltager velvilligt og bakker op om hinandens aktiviteter.

Skovby

Hold da helt ferie

Børnepasning, skoler og SFO
Der er børnepasningsmuligheder, Lysabild Børneunivers og friskole
(0.-9. klasse) i Tandslet inden for 5 km af Mommark. Business College
Syd har en afdeling i Mommark med bl.a. mange event- og teambuildingaktiviteter.



Det sker
ARRANGEMENTER
I LANDSBYLAUGET
KONCERTER
HAVNEFEST

Information
mommark-landsby.dk
kontakt@mommark-landsby.dk
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Vidste du, at...
Hvert år den første weekend i august
er der hyggelig og traditionsrig
havnefest i Mommark.

Skovby er et område i stor udvikling.
Landsbyen har bl.a. kro, bager og en
stor nyrenoveret brugs. Skovby landsbylaug arbejder meget tæt sammen
med de fem andre landsbylaug på
Sydals. Det fælles mål er at gøre Sydals
førende inden for kystturisme – og
Sydals er rigtig godt på vej.

600
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Vidste du, at...
I Skovby er der fest hele sommeren
og fred og ro om vinteren.

Liv i landsbyen
Skovby har mange virksomheder og
frivillige foreninger, som bakker op
om alt, hvad der laves i byen. Grupper
på kryds og tværs af foreninger og erhverv tager sig af de mange forskellige
arrangementer og begivenheder som
f.eks. ”Skovby By Night”, markeder,

”Skovby Blues”, Dragedag på Kerneland, juletræsfest på kroen, juletræstænding ved gadekæret og meget,
meget mere.
Børnepasning, skoler og SFO
Lysabild Børneunivers, der ligger 2,5
km fra Skovby, tager sig af landsbyens børn fra børnehave til 6. klasse.
Derefter tager Hørup Centralskole
over. Sønderborgs muligheder for den
videre uddannelse er kun 20 min. væk
i bil.

Information
skovby.infoland.dk
kontakt@skovby.infoland.dk

Transporttid
SØNDERBORG: 22 MIN.
GRÆNSEN: 42 MIN.
SYGEHUS: 21 MIN.
MOTORVEJ: 18 MIN.
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Vidste du, at...
Der er to naturlegepladser i Tandsholm Skov.

Vejen til natur og strand

Livet i landsbyen
Midt i den indbydende landsby Tandslet finder du et levende forretningsliv.
Her er bl.a. købmand, bageriudsalg,
pizzeria, frisør, helseklinik, lægehus
ved siden af kirken samt murer- og
tømrerfirmaer. Kunst- og musikarrangementer foregår i Fælleshuset
“Bittens Bank”, i det gamle istandsatte
transformatortårn eller udendørs. I
Sydalshallen kan du bl.a. dyrke håndbold, gymnastik, kegling, badminton,
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SØNDERBORG: 18 MIN.
GRÆNSEN: 37 MIN.
SYGEHUS: 17 MIN.
MOTORVEJ: 14 MIN.

fodbold og e-sport samt spille tennis
på to udendørs tennisbaner. Der er to
vandrespor i landskabet på i alt 4,5 km
og afmærkede rideruter til hestefolket.
I Tandslet er der mange attraktive byggegrunde i de to parcelhuskvarterer,
der ligger i tilknytning til den oprindelige by langs landevejen fra Sønderborg
til Mommark, hvor der også er cykelsti
hele vejen. Ligeledes byder Tandslet på
to områder med seniorboliger.
Børnepasning, skoler og SFO
I Tandslet finder du både private og
kommunale dagplejere, naturbørnehave, Tandslet Friskole (0.-9. klasse)
og SFO.

Tilflytterservice
Sønderborg

Velkomstambassadører byder
dig velkommen

Tilflytterservice Sønderborg er til dig, der
er flyttet til området. Vi vil gerne hjælpe
dig og kan bl.a. informere om:

Over 20 landsbyer i Sønderborg Kommune har
velkomstambassadører, hvis fornemmeste opgave det er at
hjælpe dig godt til rette i din nye hjemby.

• Bomulighederne i kommunen
• Børnehaver, skoler og SFO’er
• Kultur- og fritidslivet i kommunen
• Sociale netværk
• Jobsøgning og frivilligt arbejde
• PartnerJob – hjælp til medfølgende
og jobsøgende partnere
• Arrangementer og events for tilflyttere



Det sker
RINGRIDNING
FASTELAVNSFEST
MUSIKARRANGEMENTER

Information
tandslet.dk
kontakt@tandslet.dk
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en

Transporttid

Tandslet

Landsbyen Tandslet har både et stærkt
foreningsliv og et rigt kulturliv med
bl.a. hyggelige musikarrangementer.
Samtidig giver den naturskønne beliggenhed dig adgang til alle former for
udendørs udfoldelse og friluftsliv.

mm

Læs mere på
sonderborg.dk/tilflytter

En af Sønderborg-områdets mange ambassadører er Janny
Pedersen. Hun er er en af tre ambassadører i Avnbøl-Ullerup,
som byder tilflyttere velkommen. Når Janny besøger de nye
landsbyborgere, kommer hun forbi med en velkomstpakke
med bl.a. information, gavekort til lokale butikker, gratis
medlemskab til foreningslivet og en invitation til landsbyens
fællesspisning. Inden for det sidste år har Janny og hendes to
kollegaer budt flere end 25 tilflyttere velkommen til AvnbølUllerup. Alle har været meget positive over den personlige
og varme velkomst. Tilflytterne har flittigt benyttet sig af de
mange gratis tilbud, som de har fået og som har hjulpet dem
til at blive en del af fællesskabet og lokalsamfundet.
Du kan komme i kontakt med velkomstambassadørerne via
landsbylaugenes e-mail på de pågældende landsbyers side.
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Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 7
6400 Sønderborg
T: 88 72 71 70
E: tilflytter@sonderborg.dk
W: sonderborg.dk/tilflytter

Din nye hjemby i Sønderborg-området

