
Din nye hjemby  
– I Sønderborg-området
Drømmer du også om et liv i balance, omringet af smuk natur, 
livlige aktiviteter og nærhed til alle bekvemmeligheder?

I denne folder finder du information om de mange  
smukke byer og landsbyer i Sønderborg Kommune.



Introduktion
I denne folder kan du læse mere om 
de individuelle byer og landsbyer i 
Sønderborg Kommune, så du nemmere 
kan pejle dig ind på din fremtidige 
hjemby. 
I kommunen er Sønderborg hovedby, 
mens Gråsten, Augustenborg og 
Nordborg er mindre centerbyer. 
Derudover findes der masser af levende 
landsbyer, hvor det lokale nærvær er i 
højsædet.

Læs mere om bomulighederne på  
www.sonderborg.dk/tilflytter/bolig

Gråsten og omegn 4-7 (grå)
Broager og omegn  ?-? (grøn)
Sundeved og omegn ?-? (blå)
Sønderborg-området ?-? (brun)
Nordals ?-? (rød)
Midtals ?-? (gul)
Sydals ?-? (lilla)

Indholdsfortegnelse

http://www.sonderborg.dk/tilflytter/bolig




Få mere 
information:

www.adsboel.net
Mona Johannsen, 

adsboelborger@gmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 11 min.
Motorvej: 2 min. 
Den tyske grænse: 21 min.  
Aabenraa: 22 min.
Sygehus: 11 min.

Det sker:
Ringridning

Fastelavn
Juleklip

Vidste du at:
Adsbøls smukke slugt 
kaldes “Paradiset”?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 360
Adsbøl

Hva’ ellers?

I Adsbøl er du tæt på alt.  
Skov og strand er en gåtur væk, og 
både Sønderborg og Aabenraa er 
tæt på.  
Landsbyen ligger ned til Nybøl Nor 
og bliver i år koblet på den 20 km 
lange vandre- og cykelrute, Nybøl 
Nor Stien.  
Nordvest for byen ligger Adsbøl 
Dam. Området kaldes ”Paradiset”, 
og paradisisk er det: bæk, sø, skov 
og dyr på et smukt overdrevs- og 
engareal med pragtfulde blomster; 
fra kodrivere til orkideer.

Liv 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 
er etableret i 1996 og står for 
flere årlige arrangementer bl.a. 
fastelavn og juleklip. De seneste 
år er talrige børnefamilier 
flyttet til byen, og mange af 
Borgerforeningens arrangementer 
er til glæde for dem.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Æblegård Friskole (1.-9. klasse) 
ligger i landsbyen.

http://www.adsboel.net 
mailto:adsboelborger%40gmail.com%20?subject=


Få mere 
information:
www.graasten.dk
Gråsten Forum, 
info@graastenforum.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 17 min.

Motorvej: 8 min. 
Den tyske grænse: 17 min.  

Aabenraa: 24 min.
Sygehus: 16 min.

Det sker:
Oldtimerløbet
Gråsten Æblefestival
Torvedage

Vidste du at:
Slotsbyen Gråsten også huser 

Danmarks national-
æble?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 4.220
Gråsten

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.

Liv 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. Byen har et rigt 
handelsliv med gode indkøbs- 
muligheder samt et foreningsliv, 
der opfylder ethvert ønske for både 
store og små. Gråsten rummer 
flere hoteller og caféer samt 
ferieresort Marina Fiskenæs med 
spa og svømmehal. 

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
I Gråsten-området finder du flere 
dagplejere, to moderne integrerede 
daginstitutioner, to folkeskoler, en 
tysk skole og en friskole, alle med 
integreret SFO. I området er der 
masser af bomuligheder samt god 
infrastruktur og en banegård.

http://www.graasten.dk
mailto:info%40graastenforum.dk?subject=


Få mere 
information:

www.kvaers-sogn.dk
Niels Peter Nielsen, 

ingeniels@kgnielsen.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 20 min.
Motorvej: 4 min. 
Den tyske grænse: 14 min.  
Aabenraa: 17 min.
Sygehus: 19 min.

Det sker:
Dilletant (revy)

Ringridning
Lokalmesse

Vidste du at:
Landsbybussen kører ca. 20.000 
km årligt og sparer 
masser af
CO2?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 1.000
Kværs-Tørsbøl-Snurom

Et godt sted at bo

Kværs-Tørsbøl-Snurom gør ord til 
handling, når det drejer sig om 
delebyer. Der er en landsbybus, 
som alle beboere kan låne, når 
bilen er for lille, eller flere kan 
køre sammen. Vi har visioner om 
en helt ny bæredygtig landsby, 
som skal ligge mellem de tre 
landsbyer.

Liv i landsbyerne
Af de 1.000 borgere, der bor i 
byerne, er 36% unge under 30 år. 
Vores aktive idrætsfriskole med 
tilhørende haller er samlingssted 
både for dem, der trænger til 
at bevæge sig, eller til borgere, 
som vil til banko, holde et møde 
for foreningen/klubben eller den 
månedlige fællesspisning.  
Der er et driftigt erhvervsliv 
i området, som bl.a. har et 
af Sønderborg kommunes 
industriområder.  
Kværs-Tørsbøl-Snurom ligger 
naturskønt med plantager, bakker 
og vandreklit. Ved kirken er der et 
separat klokketårn og en stenpark 
med store sten, som er kommet til 
området med istiden.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Vi har friskole med børnehave og 
SFO i byerne.

http://www.kvaers-sogn.dk 
mailto:ingeniels%40kgnielsen.dk?subject=


Få mere 
information:
www.rinkenaes-portalen.dk
Martin Lund,
info@rinkenaes-portalen.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 20 min.

Motorvej: 14 min. 
Den tyske grænse: 14 min.  

Aabenraa: 26 min.
Sygehus: 19 min.

Det sker:
Byvandring
Foredrag
Gratis parkkoncerter

Vidste du at:
Rapanden Rasmus virkelig  

kommer fra Rinkenæs  
Sogn?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 1.245
Rinkenæs

En rap by

Tilflyttere til Rinkenæs har valgt 
noget til – måske ønsket om at 
blive en del af et lokalsamfund, 
hvor der er albuerum og plads til
nye initiativer. Eller det kan være 
nærhed med naturen, der trækker, 
eller ønsket om et tryggere og 
roligere liv.

Liv i landsbyen
Selvom byen er lille, er de 
kulturelle tilbud ikke små. 
Rinkenæs har sin egen 
idrætsforening, hvor der tilbydes 
aktiviteter for både børn og 
voksne, blandt andet gymnastik, 
badminton, volleyball og fodbold.
På Benniksgaard Hotel er der 
mulighed for at spille golf – den 
smukt beliggende golfbane med 
udsigt over Flensborg Fjord er flere
gange kåret som Danmarks 
smukkest beliggende bane. Du kan 
også tage et kursus på Rinkenæs 
Aftenskole.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Der er to børnehaver i Rinkenæs, 
hvoraf den ene er tysk, samt 
en tysk skole. Dagplejere, både 
offentlige og private, er der også 
flere af. På Rinkenæs Skole (0.-6. 
klasse) er der desuden tilknyttet 
SFO. 

http://www.rinkenaes-portalen.dk
mailto:info%40rinkenaes-portalen.dk?subject=


Få mere 
information:

www.broager.dk
redaktion@broager.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 13 min.
Motorvej: 7 min. 
Den tyske grænse: 21 min.  
Aabenraa: 29 min.
Sygehus: 11 min.

Det sker:
Gendarmløb

Ridning
Oktoberfest

Vidste du at:
Broager har verdens største
cykelringridning?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 3.320
Broager

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 kirke 
med de to tårne. Nedenfor ligger 
byens park. I bymidten findes 
biblioteket, indkøbsmuligheder, 
apoteket, sportshallerne, 
medborgerhuset, sparekassen, 
frisørerne, skolen, lægehuset, 
Mariegården (SFO) m.fl.

Liv i landsbyen
Livet i byen er præget af 
mennesker i alle aldre og et 
tydeligt sammenhold. Her 
hilser mennesker på hinanden. 
Broager cykelringridning er et 
af byens mange initiativer, der 
forener byens borgere på kryds 
og tværs. Derudover byder byens 
kalender på både Oktoberfest, 
BUI Rock festivalen, Gendarmløb 
og meget andet. Byen rummer 
en lang række foreninger og 
naturligvis byens haller, som 
danner rammen omkring masser 
af idrætsarrangementer og et af 
byens to motionscentre.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Broager byder på to kommunale 
børnehaver/vuggestuer og to 
private børnehaver (en er tysk).

http://www.broager.dk
mailto:redaktion%40broager.dk%20?subject=


Få mere 
information:
www.bib.landsbylaug.dk
Henning Rasmussen,
vibekeoghenning@anarki.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 17 min.

Motorvej: 12 min. 
Den tyske grænse: 27 min.  

Aabenraa: 34 min.
Sygehus: 15 min.

Det sker:
BIB Triathlon
Levende Teglværk

Vidste du at:
Brunsnæs har et færgeleje på 

Gendarmstien?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 150
Brunsnæs-Iller-Busholm
Et historisk område på Broagerland

Brunsnæs er en lille fjordlandsby 
beliggende på sydvestsiden af 
Broagerland ud til Flensborg 
Fjord. Historisk har det været et 
gammelt færgeleje, men nu er 
det mest ferieområde. Sammen 
med nabolandsbyerne Iller og 
Busholm har Brunsnæs dannet 
et landsbylaug, der arbejder for 
områdets bedste. I dag tæller 
vi 150 faste beboere, men i 
sommermånederne fordobles tallet 
mange gange af feriegæster. 

Liv i landsbyerne
Gendarmstien går gennem 
området, som landsbylauget 
arbejder aktivt og vedholdende 
for at udvikle. Det store projekt 
er at etablere en cykelfærge 
fra Brunsnæs over Flensborg 
Fjord. Lauget har forfattet en 
udviklingsplan frem mod 2024, 
hvori visionen er at skabe et 
autentisk og roligt naturområde 
med dybe historiske rødder tænkt 
ind i en moderne sammenhæng. 
Udover cykelfærgen er det planen 
at genåbne områdets kro, bygge 
shelters og naturlegepladser samt 
lave en sportsrute langs vandet.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Børnepasning og skolegang foregår 
i Broager.

http://www.bib.landsbylaug.dk
mailto:vibekeoghenning%40anarki.dk?subject=


Få mere 
information:

www.dyntskelde.dk
Rudi Cargnelli,

cargnelli@bbsyd.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 14 min.
Motorvej: 7 min. 
Den tyske grænse: 24 min.  
Aabenraa: 30 min.
Sygehus: 12 min.

Det sker:
Kongeaften

Faste events i Dynthuset 
Gymnastikopvisning

Vidste du at:
Der holdes Helligtrekongers- 
aften med udklædning 
og besøg hos 
alle.

Transporttider

Indbyggere: Ca. 400
Dynt-Skelde-Gammelgab

En halvø i naturens favn

De tre landsbyer ligger på det 
smukke Broagerland omkranset 
af Gendarmstien. Her er et rigt 
forenings- og kulturliv, smukke 
bevaringsværdige bygninger og 
storslåede landskaber skabt til 
unikke oplevelser for beboere og 
besøgende. Områdets vision er 
at bruge stedets ressourcer til at 
teste nytænkende, kreative og 
bæredygtige tiltag med alternative 
formål. 

Liv i landsbyerne
Området vrimler med foreninger; 
motorcykelklub, jagtsammen- 
slutning, gymnastikforening og  
ringriderforening for at nævne  
nogle stykker. Det lokale  
erhvervsliv tæller blandt andet 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 mange  
aktiviteter i området bl.a. Dyntfest, 
Juletræsfest, Økodag på  
Stensigmose, fastelavn og Hellig-
trekonger i Skelde, hvor folk går 
udklædte fra dør til dør.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Der er en privat dagpleje i 
Gammelgab, skole i Broager og
adventure-efterskole i Skelde.

http://www.dyntskelde.dk
mailto:cargnelli%40bbsyd.dk?subject=


Få mere 
information:
www.egernsund.dk
Tove Haugenau,
tovehaugenau@gmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 19 min.

Motorvej: 12 min. 
Den tyske grænse: 18 min.  

Aabenraa: 27 min.
Sygehus: 17 min.

Det sker:
Sankt Hans
Juletræsfest for børn
Åben skole med fællesspisning

Vidste du at:
Egernsund var hjemsted for

en malerkoloni fra
1880-1920?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 1.480
Egernsund

Det gode liv

Egernsund er en gammel 
skipperby med en spændende 
historie omkring teglværksdrift 
og skibsfart. Byen ligger smukt 
omkranset af vand og skov, og 
flere boligområder ligger direkte 
ved vandet. Her finder man 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.

Liv i landsbyen
Byen har et levende forenings-,  
sports- og kulturliv med tilbud 
til borgere i alle aldre og 
egen sportshal samt kultur- 
og medborgerhus, der åbner 
muligheder for mange aktiviteter.
Børn kan hygge sig i Klub 100, 
der tilbyder samvær og spændende 
aktiviteter.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Der findes vuggestue, børnehave 
og kommunal dagpleje. Skolebørn 
hører til Broager skole/SFO og 
transporteres i skolebus. Gråsten 
skole er også en mulighed.

http://www.egernsund.dk
mailto:tovehaugenau%40gmail.com?subject=


Få mere 
information:

skodsboel.infoland.dk
Dennis Sehrt,

skodsboellandsbylaug@gmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 14 min.
Motorvej: 8 min. 
Den tyske grænse: 21 min.  
Aabenraa: 30 min.
Sygehus: 13 min.

Det sker:
Sankt Hans
Sommerfest

Nytårsløb
Vidste du at:
Skodsbøl nævnes allerede  
som by i skrifter fra  
1332?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 230
Skodsbøl

Vi passer på hinanden

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.

Liv i landsbyen
Der bor i dag ca. 230 indbyggere 
i Skodsbøl, som er kendetegnet 
ved at have et stærkt sammenhold 
– 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, 
Skt. Hans, sommerfest, 
juletræstænding og nytårsløb.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
På Broagerland ligger både privat 
og kommunal dagpleje, flere 
børnehaver, en folkeskole med 
SFO og en ungdomsklub.

http://skodsboel.infoland.dk
mailto:skodsboellandsbylaug%40gmail.com?subject=


Få mere 
information:
smoel.infoland.dk
Ingebeth Clausen,
clausen1818@gmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 12 min.

Motorvej: 5 min. 
Den tyske grænse: 21 min.  

Aabenraa: 27 min.
Sygehus: 11 min.

Det sker:
Bier Um Vier
Byfest
Korporationsskydning

Vidste du at:
Smøl har et tårn, som bliver 

brugt som pitstop?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 100
Smøl

Byen med det unikke tårn

Velkommen til Smøl.  
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.

Liv i landsbyen
For at opnå et godt fællesskab 
i byen, er det vigtigt, at vi kan 
rumme hinandens forskelligheder 
og ønsker et godt sammenhold. Vil 
man have medindflydelse, må man 
være åben og blande sig.  
Hold øje med vores opslagstavle, 
som står midt i byen. Når flaget 
vises, er der nyheder.
Mød også de lokale til ‘Bier um 
Vier’ på fredage.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
På Broagerland ligger både privat 
og kommunal dagpleje, flere 
børnehaver, en folkeskole med 
SFO og en ungdomsklub.

http://smoel.infoland.dk
mailto:clausen1818%40gmail.com?subject=


Få mere 
information:

www.vemmingbund.net
Herluf Christensen,

kirluf@mail.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 12 min.
Motorvej: 10 min. 
Den tyske grænse: 32 min.  
Aabenraa: 34 min.
Sygehus: 13 min.

Det sker:
Sankt Hans

Sandslotsbygning
Dragefestival

Vidste du at:
Vemmingbund strand er børne-
venlig og er en Blå Flag
strand?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 50
Vemmingbund

Sol, vand og strand

Vemmingbund er et sommerhus-
område med få fastboende. 
Sommerhusområdet er et lille fint 
område, som ikke bliver større.  
Her er kro til selskabs-
arrangementer, en hyggelig 
sommercafeteria med god 
mad med udsigt over vandet 
og minigolfbane. Stranden er 
børnevenlig og mærket med Blå 
Flag.

Liv i landsbyen
Vemmingbund er en sommeraktiv 
by med aktiviteter fra Skt. Hans 
til efterårsferien, hvor du bl.a. kan 
være med til at stryge rejer, lave 
sandslotte og prøve drageflyvning. 
Gendarmstien, som går mellem 
Kollund til Skovby går lige forbi på 
stranden, og der er shelters langs 
stien. Samarbejdet med de andre 
landsbylaug på Broagerland gør, at 
vi er med i væksten.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Dagpleje, skoler og SFO 
er i Broager, som ligger i 
cykelafstand. Det samme gælder 
indkøbsmuligheder.

http://www.vemmingbund.net 
mailto:kirluf%40mail.dk?subject=


Få mere 
information:
www.au-laug.dk
Asmus Madsen,
kontakt@au-laug.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 12 min.

Motorvej: 1 min. 
Den tyske grænse: 20 min.  

Aabenraa: 21 min.
Sygehus: 10 min.

Det sker:
Sankt Hans
Ringridning
Fællesspisning

Vidste du at:
Bakkensbro Aktivitets- &

Kulturcenter er vores
samlingssted?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 400
Avnbøl-Ullerup
Byen med spirende liv og sammenhold

Avnbøl-Ullerup er to hyggelige 
landsbyer i Sønderjylland med 
399 indbyggere, beliggende 
mellem Sønderborg og Aabenraa 
i Ullerup Sogn på Sundeved. 
Byerne har et sundt og godt 
foreningsliv, hvor der bydes 
velkommen til nye beboere.

Liv i landsbyerne
Bakkensbro Aktivitets- & 
Kulturcenter (BAK) huser 
på nuværende tidspunkt 19 
foreninger: Løbeklubben Tempo,  
Lokalhistorisk arkiv for Sundeved, 
Alssund akvarieforening, 
ungdomsklubben BOBS, Sundeved 
Gymnastikforening og mange 
andre. BAK bliver i den grad brugt 
både af unge og ældre, og der 
er ugen igennem liv og aktivitet. 
Forsamlingslokalerne kan lejes/
lånes af husets brugere til festlige 
begivenheder, generalforsamling, 
arrangementer m.m. 

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Fra Avnbøl og Ullerup er der 
kun få minutters kørsel til 
enten friskolen i Blans eller den 
kommunale skole i Vester Sottrup. 
I begge byer er der mulighed for 
indkøb.

http://www.au-laug.dk
mailto:kontakt%40au-laug.dk?subject=


Få mere 
information:

www.blans.infoland.dk
Martin Mulvad Nissen,

m_nissen@hotmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 12 min.
Motorvej: 10 min. 
Den tyske grænse: 32 min.  
Aabenraa: 34 min.
Sygehus: 13 min.

Det sker:
Sankt Hans

Julemarked på friskolen
Byfest

Vidste du at:
Friskolen, Eggersberg Børne-
univers, er byens 
samlingspunkt?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 515
Blans

En by i bevægelse

Blans har købmand, friskole, 
dagpleje samt skov og vand 
indenfor 1,5 km. Fra Ballebro 
går færgen til Nordals, hvor 
Danfoss og Linak har mange 
arbejdspladser. I Blans finder du 
desuden Danish Crown, som også 
har mange ansatte.

Liv i landsbyen
Blans er en børnevenlig by, som 
tager godt imod tilflyttere. Der 
er en fantastisk natur tæt på, et 
godt sammenhold og masser af 
frivillig opbakning ved landsbyens 
arrangementer. Her kan du bl.a. 
gå til gymnastik eller prøve 
tennisbanen.  
Ballebro Færgekro, som 
ligger i nærheden, har mange 
arrangementer for både store og 
små såsom lotto og spil.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Blans har en offentlig og tre 
private dagplejere. Der er privat 
børnehave, friskole og Myretue, 
som er en klub for 4. til 7. klasser. 
De voksne spiller skak i klubben.

http://www.blans.infoland.dk
mailto:m_nissen%40hotmail.com?subject=


Få mere 
information:
www.nybølstenderup.dk
Egon Jessen,
grethe.jessen@mail.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 10 min.

Motorvej: 2 min. 
Den tyske grænse: 23 min.  

Aabenraa: 24 min.
Sygehus: 9 min.

Det sker:
Skt. Hans
Nøffelskov Festival
Friluftsgudstjeneste

Vidste du at:
Nøffelskoven er Danmarks

mindste skov?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 1.090
Nybøl-Stenderup

Et levende og naturligt bosted

Nybøl-Stenderup ligger midt i 
naturen, er trafiksikker og tæt 
på alt. Her sidder man ikke på 
hænderne, men skaber fremtiden 
ved at løfte i flok. Det fælles 
lokalråd har lavet en omfattende 
udviklingsplan med ambitioner om 
bl.a. at etablere et bofællesskab, 
opsætte badebroer og bygge en 
multisal inden 2025.

Liv i landsbyerne
Handlekraften går igen i Nybøls 
centrum, der byder på bageri, 
café, damefrisør og Nybøl Grill, 
som netop er blevet overtaget af 
et ungt par. Hvert år spiller lokale 
bands på områdets egen festival; 
Nøffelskov Festival. I Nøffelskoven 
finder man også et amfi-shelter og 
udskårne dyr.  
Området har sin egen 
idrætsforening med yoga 
og håndbold, idrætsuge og 
fællesspisning. 

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Nybøls skole (0.-6. klasse) giver 
børn i alle aldre en god start på 
livet, da skolens byggesten er 
gensidig tillid. Bussen stopper 
i Nybøl, så det er let at nå 
Sønderborgs uddannelsestilbud.

http://www.nybølstenderup.dk
mailto:grethe.jessen%40mail.dk?subject=


Få mere 
information:

www.sottrupskov.dk
Anne Schmidt,

kontakt@sottrupskov.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 8 min.
Motorvej: 5 min. 
Den tyske grænse: 28 min.  
Aabenraa: 29 min.
Sygehus: 7 min.

Det sker:
Grundlovsfest

Sottrupskovfest
 Juletræstænding

Vidste du at:
Der er en fuldskala kopi af 
Nydambåden i
Sottrupskov?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 85
Sottrupskov

Der er dejligt i vor gamle landsby

Sottrupskov er en hyggelig 
landsby, hvor man kan nyde 
naturoplevelser i skov og på 
strand. Det gamle fiskerleje er 
smukt året rundt og byder på 
dejlige naturoplevelser. 
Følg årstidernes gang i 
Sottrupskov: fra forårets 
nyudsprungne bøge og flotte 
skovdække af anemoner, 
lærkesporer og ramsløg til 
løvfald, hvor skovene oplyses i 
gyldne farver, og vandet glimter i 
efterårssolen.

Liv i landsbyen
Om sommeren mødes beboerne 
til forskellige aktiviteter som krolf 
og ture i naturen. Man kan gå ture 
langs vandet på Nydamstien eller 
Alssundstien. Sottrupskov rummer 
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.

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

http://www.sottrupskov.dk
mailto:kontakt%40sottrupskov.dk?subject=


Få mere 
information:
‘Vester Sottrup
Gruppen’ på Facebook
Arne Mandrup,  
arnemandrup@gmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 11 min.

Motorvej: 3 min. 
Den tyske grænse: 24 min.  

Aabenraa: 25 min.
Sygehus: 10 min.

Det sker:
Byfest og ringridning
Bierfest
Storstilet modeshow

Vidste du at:
Kor 92 består af ca. 45 sangere

og har 25 års jubilæum
i 2017?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 1.425
Vester Sottrup

Tæt på det hele

Skønne Vester Sottrup ligger tæt 
på Sønderborg og ligger på vejen 
mod Aabenraa. Her bor man i 
hyggelige omgivelser tæt på skole, 
børnehave og indkøbsmuligheder. 
Der er gode busforbindelser til 
både Sønderborg og Aabenraa.

Liv i landsbyen
Vester Sottrup er en meget aktiv 
foreningsby med et hav af frivil-
lige. Her kan du bl.a. gå til ridning 
hos Sundeved Rideklub, som har 
klubhus, ridehaller, turneringer, 
stævner m.m. Derudover har vi en 
gymnastikforening, områdets  
største krolfklub, en hus- 
holdningsforening, et aktivt kirke-
liv samt flere sportsklubber.
Forsamlingsgården Sundeved 
er byens samlingspunkt, som 
både har kulturelle aktiviteter 
(fx kor) og private fester. I byen 
finder du desuden brugs, bager, 
bibliotek, lægehus og tandlæge, 
et frivilligt brandværn samt et 
af områdets største og bedste 
genbrugsbutikker.

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

https://www.facebook.com/groups/267919206953123/
https://www.facebook.com/groups/267919206953123/
mailto:arnemandrup%40gmail.com?subject=


Få mere 
information:

Tatjana Rode,
tilflytterservice@sonderborg.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 9 min.
Motorvej: 3 min. 
Den tyske grænse: 25 min.  
Aabenraa: 26 min.
Sygehus: 8 min.

Det sker:
Jul på møllen

Tyrolerfest i Skansen
Sønderjyske Håndbold 

Vidste du at:
Du finder Historiecenter 
Dybbøl Banke her?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 2.450
Dybbøl

Paradis for børnefamilien

Dybbøl er et hyggeligt område 
vest for Sønderborg, som skaber 
de ideelle rammer for især 
børnefamilier.  
Her er man tæt på Sønderborgs 
mange muligheder, men har stadig 
naturens ro og idyl i nærheden.

Liv i landsbyen
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 i Dybbøl Hallerne, 
mens Sønderjyske Håndsbold 
spiller deres hjemmekampe i 
Skansen, som også holder større 
arrangementer.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Der er sikker og oplyst skolevej 
hele vejen til Dybbøl-skolen (0.-9. 
kl.), som ligger i omgivelser tæt på 
fritidsaktiviteter. 
Der er fire børnehaver i byen.
Derudover er der let adgang til 
indkøbsmuligheder ved byens 
brugs. 

mailto:tilflytterservice%40sonderborg.dk?subject=


Få mere 
information:
www.kaerhalvo.dk
Kenni A. Nielsen,
hannekenni@gmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 8 min.

Motorvej: 5 min. 
Den tyske grænse: 28 min.  

Aabenraa: 29 min.
Sygehus: 7 min.

Det sker:
Kær Ringridning
Genopførsel af Als-invasionen 
Forårsrengøring

Vidste du at:
Du kan flyve til København på 

35 min. fra lufthavnen 
på Kær?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 305
Kær Halvø

Et grønt og levende område

Kær halvø ligger kun 5 min. kørsel 
fra Sønderborg, men er omgivet 
af land og vand. Kær har en 
udviklingsplan, som sikrer, at byen 
ikke bliver et parcelhuskvarter 
i udkanten af Sønderborg, 
men bliver ved med at være et 
landområde med masser af liv 
med plads til dyrehold såsom 
høns, kaniner og heste og den 
vidunderlige natur på den fredede 
Kær Vestermark. 

Liv i landsbyen
Byens højdepunkt er 
ringriderfesten med optog og 
ringridning, som alle har trænet 
til hele foråret. De små fiske- og 
bådelaug i Folehave og Bagmose 
trækker fiskere og sejlere til og 
giver god mulighed for udendørs 
liv på vandet. Flere gårdbutikker 
med lokale fødevarer af høj 
kvalitet er lige om hjørnet. Ormtoft 
legeplads indbyder til udendørsleg 
for børn i alle aldre.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Al børnepasning sker i Ulkebøl 
eller Sønderborg. De fleste børn 
går i privatskole på Humlehøj eller 
den tyske skole, som begge ligger 
i cykelafstand. Der går bus til 
Ulkebøl skole, ligesom Kær hører 
til Ulkebøl sogn.

http://www.kaerhalvo.dk
mailto:hannekenni%40gmail.com?subject=


Få mere 
information:

www.sonderborg.dk/tilflytter
Tatjana Rode,

tilflytterservice@sonderborg.dk

Transporttid i bil:
Motorvej: 4 min. 
Den tyske grænse: 28 min.  
Aabenraa: 28 min.
Hamborg: 2 t. 34 min. 
Kolding: 62 min. 

Det sker:
Ringridning

Stella Polaris
Zulu Sommerbio

Vidste du at:
Danmarks mest internationale
campus ligger i 
Sønderborg?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 27.825
Sønderborg

Udsigt i verdensklasse

Sønderborg er kommunens 
hovedstad og rummer alle 
storbyens faciliteter samtidig med 
en hyggelig atmosfære. Her kan du 
have alt i din nærhed.

Liv i byen
Sønderborg er på mange måder 
en udpræget studieby med 
nationaliteter fra hele verden. 
Opdag vores hyggelige caféer, 
shoppingmulighederne, det 
festlige natteliv eller én af vore 
mange kulturelle og sociale 
netværk og arrangementer, 
fx i Mølleparken, det nye 
Multikulturhus eller på 
Kunstskolen. I sommerperioden 
summer byen af liv og glade 
turister, og du kommer ikke til 
at kede dig. Udforsk alle mulige 
former for sportslige eller kreative 
tilbud samtidig med, at du kan 
opleve historiens vingesus i 
bygninger og seværdigheder.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
I Sønderborg finder du alle former 
for børnepasningsmuligheder samt 
skoler, såvel internationale som 
danske. Vi har både handelsskole, 
gymnasier, erhvervsuddannelser, 
en idrætshøjskole samt universitet 
i byen.

http://www.sonderborg.dk/tilflytter
mailto:tilflytterservice%40sonderborg.dk?subject=


Få mere 
information:
Christian Balslev,
chribals@gmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 8 min.

Motorvej: 5 min. 
Den tyske grænse: 29 min.  

Aabenraa: 30 min.
Sygehus: 8 min.

Det sker:
Gade-loppemarked
Landsbyfest
Ringridning

Vidste du at:
Ulkebøl Kirke er samlingssted  

med koncerter og  
sang? 

Transporttider

Indbyggere: Ca. 5000
Ulkebøl-Sundsmark-Vollerup
Landsbyer tæt på købstad og natur

Beliggende tæt på Sønderskoven 
med vandre- og ridestier, 
lystfiskersteder, mountainbike-
bane samt en naturskole, finder du 
disse familievenlige landsbyer.

Liv i landsbyerne
Landsbymiljøet er velbevaret i alle 
tre byer, og i Ulkebøl og Vollerups 
gader er der mange fine stuehuse, 
der før hørte til gamle gårde. 
I Ulkebøl ligger to haller med alle 
former for idræt såsom gymnastik 
og badminton. Ulkebøl Forsam-
lingshus er stedet for utallige 
møder og fester, mens Ulkebøl 
Center huser bibliotek og det nye 
Multihus. Nær ved Ulkebøl ligger 
Sønderborgs store Center Øst med 
supermarkeder, byggemarkeder, 
apotek, genbrugsbutikker osv. 
Ved Sundsmark ligger der 
ligeledes en stor hal, der 
rummer Sønderborg Tennisklub, 
mens Vollerup Kro har et fint 
selskabslokale, moderne rideskole 
samt det tidligere Vollerup 
Vandrerhjem, i dag Danhostel.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Sundsmark og Ulkebøl har 
børnehaver, mens Ulkebøl 
Skole (op til 9. kl.) har ca. 600 
elever samt SFO og klub. Der er 
trafiksikrede cykelstier hele vejen.

mailto:chribals%40gmail.com?subject=


Få mere 
information:

Philip Tholsted,
m-p-tholsted@mail.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 22 min.
Motorvej: 18 min. 
Den tyske grænse: 42 min.  
Aabenraa: 43 min.
Sygehus: 21 min.

Det sker:
Affaldsindsamling

Plantning af blomsterløg
 

Vidste du at:
Brandsbøl-Lunden er et godt
levested for unge og 
ældre?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 200
Brandsbøl-Lunden

Et fredeligt sted og dog centralt

Brandsbøl-Lunden har en dejlig 
natur med Bundsø, Brandsbøl 
Skov, Brandsbøl Havn som flotte 
naturseværdigheder. Snart får vi 
også Oksbøl Skov.

Liv i landsbyerne
I Brandsbøl-Lunden er der et godt 
sammenhold. Vi har respekt for og 
hjælper gerne hinanden. Vi bor tæt 
på Danfoss og Linak og har gode 
indkøbsmuligheder i Havnbjerg. 
Brandsbøl bådelaug ligger 
hyggeligt ved Brandsbøl Havn 
og er et godt udflugtsmål. Vi er 
desuden ved at lave en æblelund 
med gamle lokale sorter.
Vi har fibernet, så verden er kun et 
klik væk. 
Akutbilen kan være her på tre 
minutter. 

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Der er tre dagplejere i området, 
skole og SFO i Nordborg (5 km 
væk) samt tysk skole, SFO og 
børnehave i Lunden.

mailto:m-p-tholsted%40mail.dk?subject=


Få mere 
information:
www.dyndvedbylaug.dk
Henrik Henriksen,
bumleteiss@gmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 17 min.

Motorvej: 13 min. 
Den tyske grænse: 37 min.  

Aabenraa: 38 min.
Sygehus: 16 min.

Det sker:
Markeder
Forårsrengøring
Juletræstænding

Vidste du at:
Hvert år bliver der i maj samlet

30-40.000 mågeæg 
på Katholm?

Transporttider

Indbyggere: Ca. XX
Dyndved
Byen for tryghed, rummelighed og fællesskab

Dyndved ligger mellem Sønderborg 
og Nordborg på øen Als. I Dyndved 
kan vi trække os tilbage til roen og 
freden i Morten Korch’sk idyl, men 
er ikke længere end et ”katspring” 
fra byens fornødenheder. Ca. ½ 
km. væk ligger Guderup med 
alt fra dagligvareforretninger, 
frisør og tøjbutik til pizzeria og 
idrætsforening. Dyreriget er rigt i 
vores smukke landsby, hvor den 
omkringliggende natur består af 
hav, skov og åbne vidder.

Liv 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 vi drager omsorg for 
hinanden. Vi 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, gartnervirk-
somhed, skadeservicefirma, kloak-
firma, maskinfabrik og landbrug.

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

http://www.dyndvedbylaug.dk
mailto:bumleteiss%40gmail.com?subject=


Få mere 
information:

www.egenbylaug.dk
Aage Andersen,

aage@andersenegen.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 17 min.
Motorvej: 13 min. 
Den tyske grænse: 36 min.  
Aabenraa: 37 min.
Sygehus: 15 min.

Det sker:
Høstfest

Julearrangement
Sankt Hans

Vidste du at:
Egen er kendt for sin kirke med
de smukke historiske
kirkestalde?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 110
Egen

Et lille smørhul på Als

Lige midt imellem Sønderborg og 
Nordborg, bag Egen Kirke med de 
smukke historiske stalde, ligger 
Egen By. Egen er en forholdsvis 
lille landsby med ca. 110 beboere 
fordelt på 47 husstande. 
Egen er kendt for sin storslåede 
natur og smukke udsigt over 
Ketting Nor og Augustenborg 
Fjord, hvor der i sensommeren kan 
opleves sort sol.

Liv i landsbyen
Egen er et fredfyldt og trygt 
landsbysamfund, hvor vi kender 
hinanden godt og jævnligt mødes 
til fælles arrangementer. Centralt i 
Egen har vi den lokale legeplads, 
hvor byens børn og andre mødes. I 
Egen har vi 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. 
Der er to dagligvareforretninger, 
et apotek og EUI − en aktiv 
idrætsforening med aktivitetshus 
og Linak Arena.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
I Egen sogn er der dagplejere, 
Guderup børnehave og Nørreskov-
skolen (0.-9. kl.) med SFO. 

http://www.egenbylaug.dk
mailto:aage%40andersenegen.dk?subject=


Få mere 
information:
www.elstruplaug.dk
Gretel Denker Jørgensen,
gretelhjj@gmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 18 min.

Motorvej: 14 min. 
Den tyske grænse: 38 min.  

Aabenraa: 38 min.
Sygehus: 17 min.

Det sker:
Årstidsfester
Udflugter
Fællesspisning

Vidste du at:
Den 55. breddegrad går

lige gennem Elstrup?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 200
Elstrup-Elstrupskov

Her kommer man hinanden ved

I Elstrup/Elstrupskov byder man 
tilflyttere hjerteligt velkommen. 
Området er aktivt og levende, man 
kommer hinanden ved og deler 
sorger og glæder. Her er liv i alle 
aldre, og områdets indbyggere 
tæller både unge, gamle og 
heldigvis også mange børn.

Liv i landsbyen
Livet står aldrig stille i Elstrup/
Elstrupskov – det sørger lands-
bylaugets 16 forskellige arrange-
mentsgrupper for. Hver årstid har 
sin egen fest, mens områdets 
beboere går til fællesspisning og 
mødes til kaffebord og rundbold. 
Området har flere små samlings- 
steder og sit eget kulturelle cen-
trum i Elstrup Mølle. Den gamle 
mølle lægger i løbet af året lokaler 
til intimkoncerter, høst-/jule-
marked og meget andet. Elstrup/
Elstrupskov har flere erhvervs- 
drivende, bl.a. serviceforretninger, 
frisør, vognmand, maskinstation, 
murer, landbrug og et iværksætter-
par, som laver unika træ-design og 
håndmalet porcelæn.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Der er en privat og en kommunal 
dagpleje i området. Skolen i 
Guderup ligger 4 km væk – der er 
skolebus og cykelsti hele vejen. 

http://www.elstruplaug.dk
mailto:gretelhjj%40gmail.com?subject=


Få mere 
information:

www.guderupicentrum.dk
Keld Aaes,

keld@guderupicentrum.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 19 min.
Motorvej: 15 min. 
Den tyske grænse: 38 min.  
Aabenraa: 39 min.
Sygehus: 17 min.

Det sker:
Ringridning

Tyrolerinspireret bierfest
Events i forsamlingshuset

Vidste du at:
I Guderup finder du Europas  
højeste solur?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 2.530
Guderup

Smørhullet på Als

Guderup er placeret i centrum af 
Als og ligger midt på strækningen 
mellem Sønderborg og Nordborg. 
Guderup er sammen med Egen 
Sogn en af øens ældste landsbyer 
og bærer dagen i dag fortsat 
præg af det landbrugsliv, der har 
været områdets levevej gennem 
århundreder. 

Liv i landsbyen
Omringet af marker, er landsbyen 
Guderup et oplagt sted at slå sig 
ned for familier, der nyder det 
bakkede landliv, men ikke ønsker 
at være afskåret fra Sønderborgs 
arbejdsmarked og kulturelle tilbud. 
Guderup har masser at byde på i 
form af en pallette af aktive tilbud, 
der finder sted i byens Ungdoms- 
& Idrætsforening. Byen deler et 
stærkt sammenhold, hvilket blandt 
andet giver sig til udtryk i Guderup 
Løbeklub, temafester samt det 
årlige ringridningsarrangement.
I byen finder man flere 
supermarkeder og forretninger, 
et forsamlingshus, eget lægehus, 
samt Nymølle Kro, der er en af 
byens ældre bygninger. 

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
I byen ligger Nørreskov Skolen (0.-
9. kl.) samt Guderup Børnehave.

http://www.guderupicentrum.dk
mailto:keld%40guderupicentrum.dk?subject=


Få mere 
information:
holm.infoland.dk
Kim Grønne Madsen,
hess_madsen@mail.tele.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 31 min.

Motorvej: 27 min. 
Den tyske grænse: 51 min.  

Aabenraa: 52 min.
Sygehus: 30 min.

Det sker:
HAT teater
UdflugtPåskeudstilling
Fodbold Cup

Vidste du at:
Holm har Jollmandsgård, 

Hjortspringbåden og
Dyvig Havn?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 390
Holm

Lige i øjet

Ser man 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 sine bakker 
og dale, og vi er omgivet af havet 
på tre sider. Dyvig er en populær 
lystbådehavn, og det nye Dyvig 
Badehotel – i gammel stil – virker 
som en magnet på turisterne. 
Havnen besøges af mere end 
5.000 både hvert år, og de bringer 
15.-20.000 turister til området.

Liv i landsbyen
I Holm har vi et væld af klubber: 
strikkeklub, hyggeklub, mad-
lavningsklub, sejlklub, roklubber 
og vinsmagning. Der er fælles-
spisning seks gange årligt.  
Fortiden kan opleves i glimt på 
Jollmands Gaard fra 1790 og på 
Hjortspringbåden, en rekonstrueret 
krigskano fra år 350 f.v.t. Holm er 
præget af udviklingen på Danfoss, 
men har også mange små firmaer, 
herunder en pølsemager, vogn-
mand og vinbonde samt et aktivt 
landbrug og en voksende turisme.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Der er skole eller friskole i 
Nordborg. Begge har SFO. 

http://holm.infoland.dk
mailto:hess_madsen%40mail.tele.dk?subject=


Få mere 
information:

www.klingbjergby.dk
Sanne Riggelsen,

sanne.riggelsen@gmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 21 min.
Motorvej: 18 min. 
Den tyske grænse: 41 min.  
Aabenraa: 42 min.
Sygehus: 21 min.

Det sker:
Juletræstænding

Forårsrengøring med grill
Byfest

Vidste du at:
De plantede træer er alle  
frugttræer, som man  
må spise af?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 40
Klingbjerg

Den smukke bakkede landsby

Klingbjerg er en dejlig lille 
landsby, hvor alle holder sammen. 
Her finder du et naturskønt 
område med mange bakker og 
god mulighed for motion. På 
mærkedage hejses flaget ved 
Klingbjergstenen.

Liv i landsbyen
Året har sin egen gang i 
Klingbjerg. Hver april indkaldes 
der til generalforsamling, som 
efterfølges af forårsrengøring og 
afsluttes med grill og hygge. I 
år holdt vi Sankthansaften på 
pladsen for første gang, og det 
vil vi forsætte med. Byfesten 
afholdes i august med traktor- og 
cykelringridning, lege for børn og 
voksne med fællesspisning i laden 
ved æblehaven. Fredagen før første 
søndag i advent tænder vi lys i 
juletræet ved Klingbjergstenen. Vi 
bruger arrangementet til at ønske 
hinanden en glædelig jul, da vi 
ikke ser så meget til hinanden om 
vinteren. Det giver en fornemmelse 
af at tilhøre byens fællesskab.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Børnehaven er i Stevning eller 
i Guderup. Friskolen ligger i 
Svenstrup ca. 1 km fra Klingbjerg, 
hvor der også er dagpleje. Guderup 
Skole og SFO ligger 4 km væk. 

http://www.klingbjergby.dk
mailto:sanne.riggelsen%40gmail.com?subject=


Få mere 
information:
lavensby.infoland.dk
Willy Sahl,
sahl@smukke.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 26 min.

Motorvej: 22 min. 
Den tyske grænse: 45 min.  

Aabenraa: 47 min.
Sygehus: 25 min.

Det sker:
Ringriderfest
Traktorringridning
Beboer- og byfest

Vidste du at:
Lavensby er centralt placeret

mellem arbejdspladser
og handels-

liv?
Transporttider

Indbyggere: Ca. 300
Lavensby

Du lille plet, jeg elsker dig

Lavensby er dokumenteret fra 
1245 som Langsio og fremover 
med forskellige navne. 
Byen har en perfekt beliggenhed 
mellem arbejdspladser og indkøb/
handelsliv, og nær byen er der en 
golfbane, svømme- og sportshaller 
samt boldbaner. Området har et 
aktivt foreningsliv med teater, 
musik og kunst, mens den 
omkringliggende natur byder på ro, 
stier, lystbådehavn og fiskeri.

Liv i landsbyen
Lavensby består af ca. 150 hus-
stande, hvor pensionister udgør 
knap halvdelen af dem, men de 
er aktive folk. Landsbyen har 
et varieret erhvervsliv med bl.a. 
landbrug, entreprenørvirksomhed, 
industrivirksomhed, taxa, kyllinge-
farm, campingplads og sommer-
husudlejning. Sundhedshuset i 
Lavensby har flere lægepraksisser, 
ligesom der er fysioterapi, fodtera-
pi og en psykologpraksis. 
Den naturvidenskabelige 
oplevelsespark Universe ligger 
tæt på Lavensby. Her kan børn 
og voksne opleve baggrunden for 
naturens love i praksis.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Skoler, SFO, friskole og efterskole 
er indenfor 2 km.

http://lavensby.infoland.dk
mailto:sahl%40smukke.com?subject=


Få mere 
information:

www.visitnordborg.dk
Nordborg Handel,

nordborgby@gmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 28 min.
Motorvej: 24 min. 
Den tyske grænse: 48 min.  
Aabenraa: 50 min.
Sygehus: 27 min.

Det sker:
Nordals-Festival

Markeder
Byfester

Vidste du at:
Nordborg Slot er det ældste 
slot på øen Als?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 5.970
Nordborg
En del af Nordals Natur- og oplevelsespark

Nordborg er kommunens næst-
største by og er beliggende midt i 
en pragtfuld natur. Byen rummer 
alle faciliteter i en hyggelig atmos-
fære, og der er kun få kilometer til 
kommunens to største virksom- 
heder, Danfoss og Linak.

Liv i byen
I byen finder du et engageret for-
retningsliv med specialforret- 
ninger, caféer og flere dagligvare-
butikker samt engagerede  
foreninger. Der er hoteller, bed and 
breakfast og kort afstand til tre 
strand-campingpladser og lyst- 
bådehavne, og hvad enten du 
ønsker at leje eller eje findes der 
ejendomme for enhver smag. 
I Nordborg finder du kommunens 
største idrætscenter med flere 
haller, svømmehal, skydebaner 
osv. samt en 18-hullers 
golfbane. Du kan også besøge 
oplevelsesparken Universe, 
eller en af de mange andre 
seværdigheder. Hvis du skal til 
Jylland, kan du med fordel skyde 
genvej med Nordals Færgen fra 
Hardeshøj til Ballebro.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Byen tilbyder alle former for 
børnepasning såvel offentlige som 
private.

http://www.visitnordborg.dk
mailto:nordborgby%40gmail.com%20?subject=


Få mere 
information:
www.oksboel.dk
Poul Erik Nørgaard,
pollen@bbsyd.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 25 min.

Motorvej: 21 min. 
Den tyske grænse: 45 min.  

Aabenraa: 46 min.
Sygehus: 24 min.

Det sker:
Grøfterensning
Suppeaftner
Sangaften

Vidste du at:
Projektet Oksbøl Skov bliver til  

150 ha skov i 2018?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 405
Oksbøl

Perler på en snor

Oksbøl Sogn består af fire små 
landsbyer: Oksbøl, Broballe, 
Mjels og Hardeshøj, som 
alle er beliggende mellem 
søer, skov og hav. Indenfor 
en radius af 5 km ligger ikke 
mindre end tre genetablerede 
søer: Oldenor, Mjelssø og 
Bundsø. Ved Mjelssø ses et 
pumpehus, et kulturhistorisk 
monument. Indenfor samme 
radius kan vi følge med i et 
skovrejsningsprojekt, Oksbøl Skov.

Liv i landsbyen
Vi bader ved børnevenlige 
Lusig Strand med badebro og 
flydeponton. Herfra kan vi se 
færgen Bitten Clausen sejle over 
til fastlandet fra Hardeshøj, turen 
tager 8 min. Vi har desuden 
et rigt foreningsliv med bl.a. 
Motorcykelklubben MC-kæden, 
dykkerklubben Poseidon, 
Broballe idrætsforening, Oksbøl 
sogneforening og Æ syngkor. Skal 
vi handle, besøge sundhedshus, 
bibliotek eller svømmehal, tager 
vi til Nordborg, som blot er 4 km 
væk.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Vi har den velfungerende 
Oksbøl Friskole med SFO og en 
støtteforening, Lokale Dagplejere.

http://www.oksboel.dk
mailto:pollen%40bbsyd.dk?subject=


Få mere 
information:

pak.landsbylaug.dk
Kent Münch,

kent@mynch.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 32 min.
Motorvej: 28 min. 
Den tyske grænse: 52 min.  
Aabenraa: 53 min.
Sygehus: 31 min.

Det sker:
Sommerfest

Forårsrengøring
Juleevents

Vidste du at:
Pøl har sin egen flyveplads 
og Nordeuropas største 
traktormuseum?

Transporttider

Indbyggere: Ca. X
Pøl-Købingsmark- Augustenhof

Toppen af naturen

De tre områder på Nordals byder 
på åbne landskaber, lange strande, 
hyggeligt landsbymiljø, sommer-
husområde, aktivt landbrug og 
smukke ejendomme. Alligevel er 
der blot 4 km til Nordborgs ind-
købsmuligheder, sundhedshus, 
idrætscenter og bibliotek.

Liv i landsbyerne
Landsbylauget består af tre meget 
forskellige områder, som alle har 
historie og smuk natur samt  
opfylder ønsket om ”det gode liv 
på landet”. Pøl har fine, gamle 
gårde, et hyggeligt landsbyliv og 
et unikt traktormuseum, hvor man 
kan se over 200 forskellige  
veterantraktorer og gamle land-
brugsmaskiner. Blandt Augusten-
hofs store gårde og parcelhuse 
ligger områdets ene campingplads 
og det flotte nyrestaurerede ”Nord-
borg Fyr”. Købingsmark rummer et 
sommerhusområde, campingplads 
og en af Als’ bedste badestrande, 
hvor kørestolsbrugere kan komme 
helt ned til vandet, og vinter- 
badere har base.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Pøl Kulturbørnehave har plads 
til 44 børn. Overfor ligger en 
stor aktivitetsplads med shelter, 
grillplads og boldbane.

http://pak.landsbylaug.dk 
mailto:kent%40mynch.dk%20?subject=


Få mere 
information:
www.stevning.dk
Lene Thomsen,
stevninglandsbylaug@gmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 19 min.

Motorvej: 15 min. 
Den tyske grænse: 39 min.  

Aabenraa: 40 min.
Sygehus: 18 min.

Det sker:
Skt. Hans
Stevning Musikfestival
Dilettant

Vidste du at:
Lokalbladet “Rundt om Stevning” 

udkommer 6 gange  
årligt?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 430
Stevning

En sprudlende landsby

Stevning er en 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 
legepladsen og boldbanen.

Liv i landsbyen
Kulturhuset arrangerer mange 
aktiviteter heriblandt Søndagscafé, 
PC-kurser, petangue, linedance 
og madklub. Man kan også 
dyrke badminton, kortspil, 
motionsgymnastik og Zumba, 
disse står Stevning Idrætsforening 
for. Af tilbagevendende 
arrangementer kan nævnes 
Stevning Musikfestival, der løber 
af stablen den første lørdag i 
juni, Sankt Hans Aften, Hellig 
Trekonger, fastelavn, Dilettant, 
ringridning med frokost, cykeltur 
og juletræsfest. Alle aktiviteter 
annonceres i vores lokalblad 
”Rundt om Stevning”, som 
udkommer 6 gange om året og 
omdeles til alle husstande samt 
findes på hjemmesiden. 

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Der ligger en børnehave i 
landsbyen. 

http://www.stevning.dk
mailto:stevninglandsbylaug%40gmail.com?subject=


Få mere 
information:

stolbro.infoland.dk
Peter Christiansen,

stolbro@bbsyd.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 32 min.
Motorvej: 28 min. 
Den tyske grænse: 52 min.  
Aabenraa: 53 min.
Sygehus: 31 min.

Det sker:
Cykeltur

Julefrokost
Fastelavnsfest

Vidste du at:
Stolbro Jagtforening har sin  
egen jagthytte?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 150
Stolbro-Stolbrolykke

En god by at bo i

Stolbro er en ægte landsby, hvor 
den oprindelige blanding af  
erhverv, landbrug og boliger er 
bevaret. I dag er det ikke smed 
og hjulmager, men vognmands-
forretning, entreprenørvirksomhed 
og maskinstation, der sammen 
med landbruget danner det er-
hvervsmæssige fundament for 
landsbyen. Det levende miljø 
smitter af, så alle bliver omfattet 
af den foretagsomhed, ægte  
landsbyboere udviser.

Liv i landsbyen
Aktiviteterne i Stolbro har en  
grundstamme af foreningsliv og 
blivende traditioner. Jagtforening- 
en har haft 70 års jubilæum og 
disponerer over egen jagthytte, 
ligesom der er bål ved Sankt Hans. 
Forår og sommer byder på cykeltur 
og traktorringridning, mens efterår 
og vinter er tiden for fredags- 
klub, julefrokost og fastelavnsfest. 
Der er fællesspisning 3-4 gange 
årligt og en årlig aktivitetsdag, 
hvor landsbyen gøres forårsklar, og 
naturen omkring Stolbro bruges af 
alle landsbyens indbyggere.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Børnehave, skole og indkøbs- 
muligheder ligger i en afstand af 
2 km.

http://stolbro.infoland.dk
mailto:stolbro%40bbsyd.dk%20?subject=


Få mere 
information:
www.svenstrupnordals.dk
Agnes Nielsen,
nielsen@moisen.net

Transporttid i bil:
Sønderborg: 21 min.

Motorvej: 17 min. 
Den tyske grænse: 40 min.  

Aabenraa: 41 min.
Sygehus: 19 min.

Det sker:
Ringridning
Fællesspisning
Uge 42 event

Vidste du at:
Svenstrup har et museum for

stenredskaber?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 660
Svenstrup
Ved at stå sammen, kommer vi frem 

Højt placeret på øen Als ligger 
landsbyen Svenstrup midt i den 
skønneste natur kun få kilometer 
fra to af Danmarks største indu- 
strivirksomheder, 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 uddannelsesinsti-
tutioner, caféer og forretninger kun 
et kvarters kørsel væk.

Liv i landsbyen
Hæsblæsende mountainbikeruter, 
ungdomsforening og rideklub 
− det skorter ikke på fritids- 
og kulturliv i landsbyen, som 
både huser en arkæologisk 
samling, et landbrugsmuseum, 
to medborgerhuse og et 
forsamlingshus. Flere mindre 
virksomheder, bl.a. Arbejdernes 
Landsbank, bed & breakfast og et 
autoværksted, ligger også i byen. 

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
I 2012 stiftede en gruppe forældre 
Svenstrup Friskole − en friskole 
i konstant udvikling. Bussen til 
Sønderborgs ungdomsuddannelser 
kører flere gange i timen, og 
for de mindste er der gode 
pasningsmuligheder med to 
kommunale og en privat dagplejer.

http://www.svenstrupnordals.dk
mailto:nielsen%40moisen.net?subject=


Få mere 
information:

oesterholm.infoland.dk
Allan Ernst,

svoenst@gmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 20 min.
Motorvej: 17 min. 
Den tyske grænse: 40 min.  
Aabenraa: 41 min.
Sygehus: 19 min.

Det sker:
Strandrensning

Grænsningslaugsfest
Pinsemorgentur i skoven

Vidste du at:
Østerholm har egen slotsruin
og egen badebro?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 50
Østerholm

Byen med de mange laug

Østerholm er en lille landsby, der 
ligger i et kuperet terræn op mod 
Nørreskoven. Landsbyen ligger 
nærmest i en lille skovlomme, 
og udtrykket er idyllisk med en 
stor følelse af uforstyrrethed. 
Østerholm er den perfekte landsby 
for ildsjæle, der brænder for 
fællesskab.

Liv i landsbyen
Østerholm er præget af et stort 
og positivt engagement med dybe 
fællesskaber i de mange laugs- 
aktiviteter. Vi har bl.a Nørreskov 
græsningslaug, æblelaug, 
Østerholm og omegns 
spildevandslaug, brolaug og andre 
mindre laug. Der afholdes også 
årligt Sankt Hans med fakkeltog 
gennem skoven til Fjordmosen, 
byfest og julefest. Generelt er 
ingen lejlighed for lille til socialt 
samværd.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Nærmeste skole er Midtals 
Friskole med skolegang til og 
med 8. klasse samt SFO. Der er 
mulighed for folkeskole i både 
Guderup og Fynshav, hvor der 
også findes ungdomsklub og 
idrætsforening samt et bredt 
udvalg af dagplejere. 

http://oesterholm.infoland.dk 
mailto:svoenst%40gmail.com?subject=


Få mere 
information:
Karin Autzen,
karin.autzen@kingfood.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 17 min.

Motorvej: 13 min. 
Den tyske grænse: 37 min.  

Aabenraa: 38 min.
Sygehus: 16 min.

Det sker:
Helligtrekonger
Skt. Hans
2-dages sommerfest

Vidste du at:
I Asserballe ligger Herman Bangs 

Præstegård, hvor han  
skrev “Tine”?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 305
Asserballe

Alle arbejder sammen i Asserballe

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 korskirke, 
Asserballe Kirke. 

Liv i landsbyen
Den kulturelle arv afspejler sig i 
Asserballes mange fritidstilbud. 
Her kan man gå til bordtennis, 
tennis, badminton, folkedans og 
teater. Børnene kan hygge sig i 
Fredagsklubben, mens 50+’erne 
kan møde andre hjemmeløbende 
i Mandagsklubben. Hvert år fejrer 
vi Helligtrekonger, Skt. Hans 
Aften og fastelavn, ligesom vi 
holder Æblefest, Sensommerfest, 
Juletræsfest og en to dage lang 
sommerfest.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
De to kommunale skoler lukkede 
i 1969, da Fryndesholm-
Skolen blev bygget i Fynshav. 
Skolebusserne kører til skolen, 
der ligger ca. 5 km væk. Med 
landsbyens nye cykelstier skal 
eleverne ikke være store, før de 
kan cykle selv. 

mailto:karin.autzen%40kingfood.dk?subject=


Få mere 
information:

www.augustenborg.dk
Vibeke Hach Madsen,

juul.madsen@mail.tele.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 13 min.
Motorvej: 9 min. 
Den tyske grænse: 32 min.  
Aabenraa: 33 min.
Sygehus: 12 min.

Det sker:
Koncerter

Fester i Augustenborghallerne
Kunstudstillinger

Vidste du at:
Hertugen af Augustenborg havde 
Nordeuropas fineste  
hestesamling?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 3.245
Augustenborg

For dig og din familie

Få alt inden for rækkevidde: 
skole og dagtilbud, apotek, bank, 
butikker, idrætscenter, stort og 
moderne ældrecenter, lægehus og 
masser af cykelstier og gangstier, 
så I hurtigt og sikkert kan komme 
til vandet, i skoven, på indkøb, til 
skole og sport.

Liv i byen
Interesserer I jer for historie, 
kunst, natur og sport? Vi har et af 
Danmarks smukkeste barokslotte, 
en af Danmarks største 
skulpturparker, vi har imponerende 
kunstgallerier, masser af fredede 
og bevaringsværdige huse, 
moderne Green Key-certificeret 
idrætscenter med haller, kultursal 
og motionscenter, stadion og 
fodboldbaner. Vi har over 40 
forskellige foreninger, der tilbyder 
alt fra kegling til krolf, roning til 
ridning, vandski til vinterbadning. 
Fællesskabet vægtes højt i alt, 
hvad vi gør. Vi bakker op om 
historien, kunsten, kulturen, 
foreningslivet, fællesskabet, 
familien, netværket og ikke mindst 
hinanden.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Vi har dagplejere, vuggestue 
(åbent til kl. 18.00), 3 børnehaver 
og Augustenborg Skole (0.-9. kl.).

http://www.augustenborg.dk
mailto:juul.madsen%40mail.tele.dk?subject=


Få mere 
information:
www.fynshav.dk
Jan Oltmann,
dorte@norstved.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 19 min.

Motorvej: 15 min. 
Den tyske grænse: 39 min.  

Aabenraa: 40 min.
Sygehus: 19 min.

Det sker:
Havnefest
Sankthans
Gourmet vinaften

Vidste du at:
To færger sejler fra
Fynshav til Bøjden  

og Søby?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 820
Fynshav

Velkommen til Fynshav

Fynshav er et dejligt 
feriehusområde med aktiviteter 
for turister og indbyggere året 
rundt. Her kan du bo i smukke 
omgivelser, og med færgen kan du 
nemt nå Ærø eller Fyn.

Liv i landsbyen
Brugsen er byens samlingssted, 
hvor du kan opleve smage- og 
aktivitetsdage, men ellers indby-
der de lokale til strikkeklubber og 
julearrangementer. Der er også liv 
på nogle af byens campingpladser.
Vil du have en ægte familie- 
oplevelse, kan du komme med 
fiskekutteren Nana, som tager dig 
på fisketur ud i det blå. Udforsk 
også den smukke natur omkring 
området, hvor Nørreskoven er tæt 
ved.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
I Fynshav finder du Fryndesholm 
Skole, som også har SFO og 
Fryndesholmhallen, hvor der 
jævnligt er aktiviteter. Vi har også 
et børnehus. 
Efterskolen EPOS ligger også 
centralt i byen.

http://www.fynshav.dk
mailto:dorte%40norstved.dk?subject=


Få mere 
information:

www.ketting.infoland.dk
Dan Stenstrup Pedersen,

dan@dansp.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 14 min.
Motorvej: 10 min. 
Den tyske grænse: 33 min.  
Aabenraa: 34 min.
Sygehus: 13 min.

Det sker:
Hellig Tre Konger

Nytårssang ved kirkedøren
Sommerfest

Vidste du at:
Ketting er ældre end
Vikingetiden?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 210
Ketting

En historisk landsby

Ketting er en lille landsby 
beliggende på Als mellem 
Sønderborg og Nordborg. Vi er 
stolte af områdets fortidsminder og 
særlige historie, der trækker tråde 
til Vikingetiden. Fortiden sætter sit 
præg på byen med Bispegaarden, 
Vikingegraven og ikke mindst de 
mange fredede huse.

Liv i landsbyen
I Ketting småsnakker vi på  
gaderne, når vi møder hinanden. 
Året byder på mange aktiviteter 
som fælles morgenmad, Sankt 
Hans Aften, generalforsamling 
med fællesspisning, cykelture, 
lanternearrangement, sommerfest 
og juletræstænding. Der er flere 
store fodboldbaner, som bruges af 
divisionsspillere og et klubhus til 
fri benyttelse for landsbylauget og 
foreninger. Ketting har sin egen 
Hellig Tre Konger tradition, hvor 
landsbyens folk klæder sig ud og 
går fra hus til hus. Små sjusser 
uddeles, mens gæstgiveren skal 
gætte, hvem der gemmer sig bag 
maskerne. Der er flere små erhverv 
bl.a. taxafirma, brugskunst- 
forretninger og håndværkere. 

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Børnepasning, skoler, SFO findes i 
Augustenborg 3 km væk.

http://www.ketting.infoland.dk 
mailto:dan%40dansp.dk?subject=


Få mere 
information:
www.hannyt.dk
Bent Nielsen,
0411nielsen@gmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 17 min.

Motorvej: 13 min. 
Den tyske grænse: 37 min.  

Aabenraa: 38 min.
Sygehus: 16 min.

Det sker:
Påskefrokost
Månedlige fællesspisninger
Julearrangement

Vidste du at:
Digteren Martin N. Hansen er 

fra Hundslev og begravet 
i Notmark?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 450
Notmark-Almsted-Hundslev

Alene kan vi lidt − sammen alt

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

Liv i landsbyen
Notmark-Almsted-Hundslev er 
tre sammenhængende landsbyer 
omgivet af dejlige naturområder og 
beboet af folk med mange inter-
esser. Hele vinterhalvåret spiser vi 
sammen én gang om måneden, vi 
mødes ugentligt til krolf, hånd- 
arbejde eller i læseklubben. Not-
mark Kirke er en kirke fuld af liv: 
koncerter, foredrag, børneguds- 
tjenester, gudstjenester på alsisk, 
minipilgrimsvandringer, minikon-
firmanter og levende gudstjenester 
leveret af vores aktive præst. 

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Der er privat dagpleje i Hundslev, 
privat børnehave i Asserballe, 
offentlige daginstitutioner i 
Fynshav og Augustenborg samt 
skole i Fynshav og friskole i 
Helved. Begge skoler har en SFO.

http://www.hannyt.dk
mailto:0411nielsen%40gmail.com%20?subject=


Få mere 
information:
Leif Jensen,

lje8@sonderborg.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 16 min.
Motorvej: 12 min. 
Den tyske grænse: 36 min.  
Aabenraa: 37 min.
Sygehus: 15 min.

Det sker:
Fastelavn

Pinsemorgentur
Skt. Hans

Vidste du at:
Der har været ført protokol
over alt i Sebbelev siden
1840?

Transporttider

Indbyggere: Ca. X
Sebbelev
Hygge, ro og fred − vi hjælper hinanden

Sebbelev er en hyggelig lille 
landsby med 41 husstande, heraf 
er 11 nedlagte landbrug, mens tre 
landbrug er i drift.  
Landsbyen ligger tæt ved strand 
og skov, men der er også kort til 
Augustenborgs indkøbsmuligheder, 
læge, tandlæge, skole og idrætshal 
med anlæg.

Liv i landsbyen
Sebbelev har styr på livet i lands-
byen. Siden 1836 har byen ført 
protokol over fødsler, dødsfald, 
køb og salg af huse, såtider, høst-
start, kornpriser, ekstremt vejr 
m.m. Protokollen skrives på Kyn-
delmissemøde. Der har været stor 
udskiftning blandt beboerne, så i 
dag bor der mange børnefamilier 
i Sebbelev. Piger, der er opvokset 
i byen, flytter ofte tilbage, når de 
har stiftet familier. I dag bor seks 
af dem igen i byen, der har et rig-
tig godt sammenhold.  
Byen huser mange selvstæn- 
dige erhvervsdrivende; en maler, 
VVS’er, snedker, tømrer, smed, 
massør og zoneterapi, fodplejer, 
juletræsproducent, kloakmester og 
en mini maskinstation.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Dagplejer, skole og SFO findes i 
Augustenborg kun 3 km væk.

mailto:lje8%40sonderborg.dk?subject=


Få mere 
information:
Tatjana Rode,
tilflytterservice@sonderborg.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 14 min.

Motorvej: 11 min. 
Den tyske grænse: 34 min.  

Aabenraa: 35 min.
Sygehus: 13 min.

Det sker:
Sankthans
Ringridning

Vidste du at:
Hotel Baltic, som i dag er en 
renoveret gourmetrestaurant, 

 ligger i Høruphav?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 2.625
Høruphav

Smuk og historisk

Høruphav, et tidligere fiskerleje, 
ligger naturskønt ved skov og 
strand midt på Gendarmstien 
og er vokset sammen med 
nabobyerne Hørup og Kirke 
Hørup. Byernes samlingspunkt 
er den hyggelige havn, hvor 
mange benytter muligheden for 
at fiske, dyrke sejsport eller være 
med i roklubben. Der er også en 
legeplads og havbadning.

Liv i landsbyen
Midt i Høruphav er der rig 
mulighed for indkøb af dagligvarer 
samt små butikker såsom café, 
brudeshop, pizzeria og tøjbutik, 
som trives i lokalmiljøet. I 
udkanten af byen ligger også et 
byggemarked.
Også det nyrenoverede Hotel 
Baltic bringer mange besøgende 
til byen. Idrætsforeningen har 
desuden alverdens tilbud, og der 
er ofte aktiviteter i Hørup Hallerne. 
Desuden er der et rigt foreningsliv 
i øvrigt med bl.a. spejdere. 

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Hørup Centralskole (0.-9. kl.) 
ligger i byen, og der er tre 
børnehaver og en SFO, apotek, 
plejecenter, lægehus og tandlæge. 

mailto:tilflytterservice%40sonderborg.dk?subject=
mailto:0411nielsen%40gmail.com%20?subject=


Få mere 
information:

www.kegnaes.infoland.dk
Anette Hartvig,

hartviganette@hotmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 27 min.
Motorvej: 24 min. 
Den tyske grænse: 48 min.  
Aabenraa: 48 min.
Sygehus: 27 min.

Det sker:
Sommerfest

Friskole garagesalg
Loppemarked

Vidste du at:
Ved Kegnæs er der optimale
forhold for kitesurfere?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 550
Kegnæs
Nærvær − fjernt fra verdens vrimmel

På Kegnæs kan vi se stjernerne, 
som spiller på himlen om natten. 
Og så er her stille, fuldstændig 
stille. Der er ingen rumlen fra 
motorvejen i baggrunden. Mange 
besøgende bliver fuldstændig 
overvældede af roen og den 
smukke natur.

Liv i landsbyen
I dag bor der omkring 550 men-
nesker på Kegnæs, der er omgivet 
af bade-, fiske- og surferstrande. 
Kegnæs besøges ofte af lystfiskere, 
surfere, ornitologer og andre na-
turelskere. Halvøens rummelighed 
og lysets genspejling fra vandet 
giver kunstnere optimale arbejds-
forhold. Derfor har Kegnæs flere 
gallerier og fællesudstillinger. Vi 
har et rigt foreningsliv og et for-
samlingshus. Der er 10 spejdere 
på Kegnæs, og vi har en fantastisk 
spejderhytte. Bodyfarm er vores 
hyggelige fitnesscenter, hvor vi 
mødes til træning og samvær. 
Kegnæs Frivillige Brandværn og en 
akutbil gør Kegnæs til et tryggere 
sted at bo.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Kegnæs Friskole (0.-10. kl.) ligger 
i dejlige omgivelser og har verdens 
bedste personale, der engagerer 
sig i hvert barn. 

http://www.kegnaes.infoland.dk
mailto:hartviganette%40hotmail.com?subject=


Få mere 
information:
www.lysabild-sydals.dk
Erling Junker,
ejja@bbsyd.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 20 min.

Motorvej: 16 min. 
Den tyske grænse: 40 min.  

Aabenraa: 40 min.
Sygehus: 19 min.

Det sker:
Fællesspisning
Landsbymarked

Vidste du at:
Lysabild sogn er Syddanmarks

næsstørste turistover-
natningsområde?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 550
Lysabild
Et aktivt lokalsamfund og godt foreningsliv

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, kro, dagpleje, børnehave, 
skole, spejderhytte, tennisbane 
og idrætsforening med gode 
faciliteter. 

Liv i landsbyen
Lysabild er en attraktiv lands-
by med et aktivt lokalsamfund. 
Omdrejningspunktet er Lysabild 
Børneunivers, som rummer dag-
pleje, børnehave, SFO, skole, 
musikskole og juniorklub. Hver 
torsdag aften fra oktober til april er 
der fællesspisning i “Åben Skole” 
med gennemsnitligt 100 deltagere 
hver gang. Landsbyen har et sundt 
foreningsliv for både børn og vok-
sne. 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, SFO m.m.
Lysabild Børneunivers samler 
børnehave, skole og SFO under 
ét tag og sikrer dermed en rød 
tråd gennem hele barndommen. 
Dagplejen mødes også ugentligt.

http://www.lysabild-sydals.dk
mailto:ejja%40bbsyd.dk?subject=
mailto:0411nielsen%40gmail.com%20?subject=


Få mere 
information:

www.mommark.infoland.dk
Per Kortbæk Andersen,

kortbekandersen@hotmail.com

Transporttid i bil:
Sønderborg: 22 min.
Motorvej: 18 min. 
Den tyske grænse: 42 min.  
Aabenraa: 43 min.
Sygehus: 21 min.

Det sker:
Udflugter

Hold naturen ren
Pælesidning

Vidste du at:
Kan tilbyde et godt fællesskab
gennem landsbylauget?

Transporttider

Indbyggere: Ca. X
Mommark

Mommark i udvikling

Mommark er en lille 
havnebebyggelse på det østlige 
Als. Roen, naturen og Mommarks 
beliggenhed: alt sammen sætter 
sind og sjæl i god harmoni hele 
året.

Liv i landsbyen
Befolkningen i Mommark er 
kendetegnet ved, at børnefamilier 
og ældre mennesker bor jævnt 
fordelt mellem hinanden i 
landsbyen. Midtpunktet for 
landsbyens aktiviteter er Mommark 
Havn og Marina, som både har 
en havnekiosk og en attraktiv 
lystbådehavn, ligesom Mommark 
Strand Camping og sommerhusene 
trækker turister til byen.  
Der har i flere årtier været 
erhvervsfiskeri fra Mommark Havn. 
I dag er det ofte muligt at købe 
frisk fisk fra havnens fiskere. Der 
arbejdes på at lave en gå- og 
cykelsti langs Fiskervej, så alle 
kan færdes sikkert.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Mommark Handelskostskole ligger 
i byen og bidrager til landsbyens 
liv. Der er skoler i Lysabild 
eller Tandslet friskole, der er 5 
km til begge, hvor der også er 
børnepasningsmuligheder.

http://www.mommark.infoland.dk
mailto:kortbekandersen%40hotmail.com?subject=


Få mere 
information:
skovby.infoland.dk
Claus Nielsen,
clausline@privat.tdcadsl.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 20 min.

Motorvej: 15 min. 
Den tyske grænse: 38 min.  

Aabenraa: 40 min.
Sygehus: 18 min.

Det sker:
Skovby By Night
Skovby Blues
Lucia optog

Vidste du at:
I Skovby er der fest hele
sommeren og fred og ro

om vinteren?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 315
Skovby

Hold da helt ferie

Skovby er et område i stor 
udvikling. Vi har fået en helt ny 
brugs, der er både kro og bager 
i landsbyen, og vi har et stort og 
godt samarbejde med de fem 
andre landsbylaug i det gamle 
Sydals. Sammen arbejder vi på at 
få Sydals til at være førende inden 
for kystturisme. Og vi er godt på 
vej.

Liv i landsbyen
Skovby har flere virksomheder, 
som bakker op om alt, hvad der 
laves i byen. Grupper tager sig 
af forskellige ting, f.eks. ”By 
Night” og forskellige markeder. En 
forening har lavet siloerne, som 
er et kulturhus under opbygning. 
Indtil videre har siloerne været 
i Skovby i et år, og ved byens 
sammenhold skal det nok lykkes. 
Siloerne lægger lokaler til alle 
mulige tiltag bl.a. koncerter. Hele 
byen kan byde ind med idéer til 
kulturhuset og få hjælp til at føre 
dem ud i livet. 

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Lysabild Børneunivers tager sig 
af vores børn fra børnehave til 6. 
klasse. Derefter tager Hørup skole 
over. Sønderborgs muligheder for 
den videre uddannelse er kun 20 
min. væk i bil.

http://skovby.infoland.dk
mailto:clausline%40privat.tdcadsl.dk?subject=
mailto:0411nielsen%40gmail.com%20?subject=


Få mere 
information:

www.tandslet.dk
Søren Elholm,

elholm@post11.tele.dk

Transporttid i bil:
Sønderborg: 18 min.
Motorvej: 14 min. 
Den tyske grænse: 37 min.  
Aabenraa: 38 min.
Sygehus: 17 min.

Det sker:
Ringridning

Fastelavnsfest
Musikarrangementer

Vidste du at:
Der er to naturlegepladser i
Tandsholm Skov?

Transporttider

Indbyggere: Ca. 635
Tandslet

Vejen til natur og strand

Landsbyen Tandslet ligger tæt på 
naturens friluftsliv, har et godt 
foreningsliv og et rigt kulturliv med 
hyggelige musikarrangementer.

Liv i landsbyen
Tandslet har et aktivt forretningsliv 
midt i byen. Her er købmand, 
bageriudsalg, pizzeria, frisør 
og helseklinik. Der er den 
gamle bank i byen, lægehuset 
ved siden af kirken, og der 
er murer- og tømrerfirmaer. 
Kunst- og musikarrangementer 
foregår i den gamle bank og 
i transformatortårnet eller 
udendørs. Der er byggegrunde til 
salg i de to parcelhuskvarterer i 
tilknytning til den oprindelige by 
langs landevejen fra Sønderborg 
til Mommark, hvor der også er 
cykelsti hele vejen. I Sydalshallen 
kan man deltage i håndbold, 
gymnastik, kegling, badminton, 
fodbold, e-sport og spille tennis 
på to udendørs tennisbaner. Der 
er to spor i landskabet på i alt 
4,5 km og afmærkede rideruter til 
hestefolket.

Børnepasning, skoler, SFO m.m.
Der er private og kommunale 
dagplejere, Naturbørnehave, 
Tandslet friskole, SFO samt to 
områder med seniorboliger i byen.

http://www.tandslet.dk
mailto:elholm%40post11.tele.dk?subject=


Transporttider
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