
Velkommen til Smøl

Velkommen til Smøl Landsby

Når du kommer til Smøl, håber vi at 
du vil finde dig til rette.
Vi fortæller dig her om nogle af de 
muligheder, vores lille samfund 
tilbyder, og du er meget velkommen 
til at deltage.
Mange hilsner fra
Smøl Landsbylaug



Smøl Landsbylaug

Velkommen til Smøl Landsby

Smøl er en lille landsby 
beliggende på den gamle 
landevej mellem Gråsten-
Sønderborg og Broager- Nybøl
Landsbyen er knyttet til 
Smøl Vold, et gammelt 
vold- sted, hvis oprindelige funktion 
Ikke kendes. Smøl vold er porten til Broagerland, der med sin smukke natur 
og unikke historie gør området særdeles attraktiv.

Historie

Smøl er et dejligt lille landsbysamfund, et attraktivt sted at bosætte sig.
Her er 26 huse/gårde og en fabrik, og vi er 60 til 70 personer i alle aldre. 
Her er der der stor opbakning til vores fælles arrangementer, projekter og 
vores årlige traditioner.
Der er også brug for dig, din mening, støtte og hjælp. Vil man have 
medindflydelse, må man være åben og interesseret.
For at opnå et godt fællesskab i byen er det vigtigt, at vi kan rumme 
hinandens forskelligheder, og at vi tilstræber et godt sammenhold



www.smoel.infoland.dk

Aktiviteter i Smøl

Holdes i februar og arrangeres af
Festudvalget. Mest for børn, men voksne 
Nyder også en hyggelig eftermiddag.

Fastelavn

Sankt Hans
23 juni- fælles ved grill og til Smøl 
Volds Sankt Hansbål

Smøl Byfest
Arrangeres af festudvalget. Alle er 
velkommen til at deltage i 
fællesspisning og festlighederne. 

Julen inviteres til Smøl
Søndag i advent kl. 10, pyntes og 
tændes der et udendørs juletræ i 
fællesskab.
Det er værdsat at medbringe noget 
noget til fælleshyggen.



Smøl Landsbylaug

Hold øje med opslagstavle/infohuset midt i 
byen. Her er der mulighed for at hænge 
fælles beskeder og andre oplysninger op.
Når der vises flag er der nyheder

Opslagstavle/Infohus

Bier um vier
Som regel er der hver fredag kl. 16 
”Bier um vier” hvor vi mødes over 
en øl, kaffe eller the og snakker om 
stort og småt. Det går på skift, og 
alle er velkomne, så har du lyst til 
at deltage, så hold øje med skiltet 
og/ eller facebook (smøl city) eller 
selv åbne dit hjem Hjælpsomhed

Vi hjælper hinanden med at holde 
vores by pæn, ren og fri for affald, 
samt vande blomsterkummerne, 
så her er rart at være

Udlejning af fælles ting
• Stort festtelt 6X 12 meter
• Saftpresser
• Borde
• Fræser

Dette udlånes til byens beboere

Smøl Landsbylaugs bestyrelse
Find den og meget mere information på smøls hjemmeside: 
www.smoel.infoland.dk & på Facebook: smøl city

http://www.smoel.infoland.dk/

