
Kandidaterne til ”Årets Landsby 2012”
Man kan stemme ved at sende en mail til landsby@hundslev.dk med nummer og navn på den landsby man synes  
der skal være årets landsby. Man må meget gerne tilføje en begrundelse på 2-5 linjer.  Man har kun en stemme. 
Afstemningen slutter torsdag den 8. november kl. 24.00.

1. Ketting:
Ketting er en meget centralt beliggende landsby - midt 
mellem Nordborg og Sønderborg. Al vigtig trafik går 
gennem Ketting. 
I Ketting er der mange arrangementer for borgerne og 
disse er rigtig gode til at pakke op om de faste 
arrangementer så som:
Generalforsamling med gratis aftensmad og som 
oftest en slags underholdning - skulle det være et lille 
foredrag fra en lokal eller vinsmagning.
Fælles gratis morgenmad - som ved godt vejr 
afholdes på kirkens parkeringsplads under den store 
rødbøg, eller hvis vejret er dårligt i Ketting klubhus,
Sankt Hans arrangement, hvor der altid er gratis 
snobrød til børnene (hvilket de hygger sig rigtig meget 
med), fællessang, bål og som noget nyt nu også fælles 
spisning, hvor hver især tager mad med.
Sommerfest: Her er der cykel og traktor ringridning, 
samt forskellige mindre konkurrencer, gadefodbold 
(hvor der er stor konkurrence mellem holdene for at 
vinde vandre pokalen) hoppepude til børnene og stort 
sønderjysk kaffebord til de lidt ældre, men bestemt 
også til glæde for børnene. Om aftenen er der 
fællesspisning, hvor der altid er rigtig mange tilmeldte 
og hvor landsbyens borgere hygger sig sammen og 
kommer hinanden ved.
Julearrangement: Julemanden kommer og tænder 
det store juletræ på kirkens parkeringplads og uddeler 
juleposer til børnene. Derudover uddeles der 
æbleskiver og gløgg til alle deltagere. Også her er der 
altid fuldt hus. Efterfølgende er der mulighed for at 
deltage i børnegudstjenesten i kirken, hvor børnene 
kommer gående med stjerner og lys gennem kirken. Et 
meget smukt og hyggeligt arrangement.Nytårsnat: 
Borgerne i Ketting mødes kl. tolv og synger det nye år 

ind med Kettings 
egen nytårssang.
Hellige tre konger: 
De borgere i Ketting 
der har lyst til at 
klæde sig ud mødes i 
præstegården, hvor 
der ofte spises lidt 
suppe inden turen 
går rundt igennem byen, hvor de borgere der har lyst til 
at få besøg af de udklædte tænder lys over 
hoveddøren. Ved besøg skal der gættes hvem der er 
bag maskerne mens der serveres lidt godt til gangen. 
Mange nye borgere i Ketting deltager gerne i dette 
arrangement men de gamle Kettingborgere er dem der 
sørger for at holde traditionen i gang. I år har vi sågar 
en udklæder der har været med i 60 år. 
Derudover har Ketting den fordel at der rigtig smukke 
omgivelser i form af marker og skov samt Ketting 
Nord, vi er også de heldige ejere af mange gamle 
bygninger (både bevarelsesværdige og fredede 
bygninger) og ikke mindst den gamle Bispegård. 
I landsbyen er der blandt andet også fundet en 
gammel vikingegrav. 
En anden ting vi er rigtige gode til i Ketting er, at 
hjælpe hinanden som naboer, skulle det være 
børnepasning, hundepasning eller bare noget socialt 
samvær (naboer der kommer forbi med et lille styk 
kage der er blevet tilovers eller man hjælper en ældre 
medborger). 
Men også Ketting Landsby, Ketting Kirke og bestyrelsen 
i Ketting Klubhus er rigtig gode til at samarbejde om 
arrangementer og bakke op om disse. 
Ketting er helt klart titlen som årets landsby værdig. 

 
Indstillet af  Mika Ohlsen Ketting Landsbylaug 

2. Elstrup
Jeg indstiller Elstrup til årets Landsby 2012
Elstrup er den smukkeste og bedst vedligeholdte Landsby i 
miles omkreds.
Der bliver virkelig passet på husene og haverne er velholdte. 
Enten det er sommer eller vinter. 
Der er revet og puslet om hække og rabatter.
Tag en tur her i julemåneden og fornøj dig over det smukke 
syn enten det er Elstrup Overby eller Elstrup Nederby.
Om et par år håber man at deres vartegn Elstrup Mølle igen 
kommer til sin ret.

Indstillet af Agnes Nielsen, Svenstrup

mailto:landsby@hundslev.dk


3. Holm:
Holm er en af vore mange landsbyer i Sønderborg kommune Holm ligger på nordspidsen af Als og har 423 
indbyggere. I HOLM foregår der rigtigt meget frivilligt arbejde derfor er det lige netop dem der bør have årets 
Landsby pris.                                                                                                                        Holm har bl.a. 
Lindeværftet, der huser Hjortspringsbåden, der menes at være Nordens ældste plankebyggede båd. Her arbejder 
der fortsat mange frivillige. 
Den fredede Jollmands Gård i byen er et klassisk 
eksempel på den alsiske byggestil omkring år 1800. 
Der er tale om en kroggård, der i dag er under 
restaurering af frivillige.  
Holms gamle skole der i dag er omdrejningspunkt for 
mange af de fælles aktiviteter der er i landsbyen. Det 
være sig sport, teatergruppen HAT, fællesspisning, 
lotto og meget andet. Holm er en af vores mest aktive 
landsbyer, de har haft mange projekter, der er 
afsluttet.
Andre er de i gang med at realisere, så som 
naturstien ned til Dyvig  
På billedet ses deres flotte nye badebro.
Den blev indviet i år.
Holmboerne tror på sig selv og er gode til at få noget til at lykkes.
Derfor vil VI gerne indstille dem til at være ”Årets Landsby”

Indstillet af E`Svenstruplaug

4. Østerholm
Årets Landsby i Sønderborg kommune det lyder meget flot og seriøst.
Men bestyrelsen i Østerholm Landsbylaug mener Østerholm er en værdig kandidat, når man tænker på hvad 
beboerne i en så lille landsby har fået op stå ved ihærdighed, tålmodighed, sammenarbejde, fællesskab og utrolig 
meget flid.
Her tænkes selvfølgelig 
på de nye indviede 
alternative 
kloakanlæg, hvor en 
bestyrelse har 
arbejdet seriøst over 
en periode på 4 år og 
7 måned, hvor man 
hele tiden har haft fokus på og troen på 
ideen og hvor vi har fået vores visioner og 
målsætninger gennemført. 
Jeg medsender en fil som blev brugt til ansøgning om LAG midler, den fortæller ret meget om anlægget, og bl.a. 
om de stor co2 besparelser for kommunen. 
Jeg medsender en fil med vores visioner og målsætninger. en fil med en planche. så man kan se princippet af 
anlægget .
Vi i Østerholm landsby, vil gøre alt for at leve op til de forventninger som vores landsby kollegaer regner med ved 
at de afgiver deres stemme på Østerholm.

Uddrag af det medsendte materiale:
Østerholm og omegns Private Spildevandslaug (ØPS) blev grundlagt på en stiftende generalforsamling den 6. 
oktober 2009 på NotmarkHus.
Ildsjæle havde i årene forud arbejdet med forslag og ideer om egne CO2 neutrale spildevandsanlæg som alternativ 
til den planlagte offentlige kloakering og heraf følgende pumpning af landsbyens spildevand 20 km til Sønderborg
ØPS har 60 husstande som medlemmer ud af forsyningsområdets i alt 65 (92%)

ØPS har en bestyrelse på 6 personer som mødes 2 gange månedligt og efter behov.

Spildevandslauget kommer til at virke som et ”vandværk”, men med den forskel at det er på afløbssiden. 
Spildevandslauget vil eje og vedligeholde anlægget fra og med pumpe, til udløb fra filteranlæg. 

Indstillet af   Arland Nissen, Formand for ØPS.  
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5. Svendstrup
På et møde fortalte Agnes om alt det der sker i Svendstrup, og alene det der sker i efterårsferien er prisen som 
”Årets Landsby” værd. Her er korte pluk fra folderen om efterårsferien. 

Fredag d. 12 oktober kl.19.00 
Børnenathygge i Svenstrup Kirke
Fredag aften kan du komme på natbesøg i Svenstrup Kirke
Her kan du begynde efterårsferiens oplevelser i Svenstrup. 

Søndag den 14 oktober fra kl.10.00 til ca.13.00
SVENSTRUP Friskole holder åbent hus, med børne Loppemarked på skolen. Kom og gør et godt kup.

Fællesspisning søndag kl.13.00 
Så har vi igen fællesspisning på Forsamlingshuset
Kom og vær med til hygge og samvær

Mandag den 15 oktober kl.10.00-12.00 Cykeltur
Svenstrup Cykelklub
Igen i år inviteres til en rigtig familietur ud i det blå,
For hele familien.

OM EFTERMIDDAGEN har SUF kl. 16.30
Orienteringsløb.: Familieløb, med 6 poster på en tur rundt i byen,

Tirsdag den 16 oktober Åbent hus på Naturskolen
Nordals Naturskole åbner tirsdag i efterårsferien dørene op for alle, store og små, ung og gammel til masser af 
sjove aktiviteter. 

Tirsdag kl. 18.00 – 20.00
Skytteforeningen 
Åbent hus: Sandbjergvej, Klingbjerg
Kom og afprøv en rigtig riffel!

Onsdag den 17.oktober kl. 14.00-17.00
Stolbroladen har åben deltagerbetaling 
Så sker der igen noget i Stolbroladen for hele familien. 

Indstillet af Anders Brandt

6. Kær Halvø  
Kær halvø består af ca 230 husstande.
Vi har ikke mange foreninger ud over vores lokale 
vandværk, da vores skoler er flyttet for mange år siden 
til Ulkebøl, her ligger også vores områdes forsamlings-
hus og sportshal. Området skoleelever hører hjemme på 
Ulkebøl skole, men også andre skoler bruges i 
Sønderborg by.
Derfor har der ikke været tradition med mange fælles 
aktiviteter, dog er det 1 årligt lokal ringridning.
Vi har derfor ingen sportspladser mm . Kirken ligger 
også i Ulkebøl.
Andre aktiviteter foregår for det meste i Sønderborg 
centrum.
Da vi er det eneste landsbylaug i gamle Sønderborg 
kommune er det jo begrænset hvad vi kan deltage i 
sammen med nabo laugene.
Vores mødested er Kulturhuset i Skovhuse 
( Sønderborg Borgerforeningen ) Se mere om 
borgerforeningen via vores hjemmeside.

Her kan man læse om at de er ved at gøre klar til nyt 
tag med solceller og nyt indgangsparti (bæredygtig 
landsby) Mødelokalerne har et forventet indtægt på 
60000 kr 
Vi arbejder på at udvikle området til Sønderborg bys 
grønne område mod nord, da området har stor 
kulturhistorisk værdi (1864) og hermed også besøgt af 
mange turister. Der lægges et stort arbejde i at holde 
området pænt og hvis landsbypedel bliver til noget, er 
det da heller ikke utænkeligt at vi deltager her. 



Vi arbejder på at vores hjemmeside bliver spændende 
at besøge og pt. er der ca 70 besøg om dagen.
Senest har vi fået udbredt kendskabet til hjemmesiden 
og udviklingsplaner via Bevar Sønderborg kaserne ved 
at gøre dem opmærksom på at forsvaret er vellidte her 
på Kær Halvø. På deres Facebook har 30 syntes godt 
om det 
Foruden hjemmesiden er der oprettet en gruppe på 
Facebook, der hedder Landsbylauget for Kær Halvø 
Landsbylauget er ikke bange for at prøve nye kræfter, 
således er de med i Bæredygtig Landsby. 
På nuværende tidspunkt har ca 50 husstande fået lavet 
energi tjek af bolig og ca 70 husstande vil i det 
kommende år skifte til fjernvarme, men mere om det 
kan man jo følge med i på hjemmesiden. 10 beboere 
har givet deres tilsagn om at tage et ”kør grønt 
kursus” hvor målet er at reducere energiforbruget i bil 
med mindst 20% 
Målet med at Kær deltager i Bæredygtig landsby er at 
området skal være et udstillingsvindue i 2017 ikke 

kun for andre ude på landet i vores kommune, men for 
hele verdenen, hvilket gerne skulle skabe arbejdspladser.
Den nedsatte arbejdsgruppe for fjernvarme har også 
deres egen hjemmeside, som der er link til på 
landsbylauget hjemmeside.
I Hestehave kan man se en husstandsvindmølle skråt 
over for den fredede Rønhavegård hvor der for nylig er 
indrettet 8 ferieboliger.
Et forsigtigt skøn vil vel sige at beboere på Kær halvø vil 
investere et sted mellem 5-8 millioner i fjernvarme, 
solceller, jordvarme pillefyr og energiforbedringer i de 
kommende år. Der arbejdes også på at lufthavnen får 
fjernvarme. 
Vi håber på i 2013 at kunne lave et erfa møde om hvad 
vi har gang i med energi. 
Ved hurtig beslutning lykkedes det også at vinde en 
træskulptur ”Adams Ribben” som placeres i lufthavn, 
hvilket igen gør at endnu flere bliver opmærksomme på 
landsbylaugene i kommunen 

Indstillet af Formand Jørgen Wilkenskjeldt 

Der sker så meget spændende ude på landet. Med denne afstemning har vi set en lille flig af hvor spændende det 
er at bo på landet.

LAG og Sønderborg Kommune havde kaldt Landsbysamarbejdet I Sønderborg sammen for at snakke fremtiden på 
landet. Johs. Nørgaard Frandsen fra Syddansk Universitet fortalte livligt engageret, at vi er oppe mod stærke 
kræfter, der trækker liv ud af landområderne og som vi ikke kan ændre meget på. 
Der er også svage nye tendenser til, at unge familier med børn og 50+ søger ud på landet. 
Det er helt sikkert, at de landsbyer, der ikke gør noget bliver hægtet af. Der er kun et at gøre og det er at gå 
sammen i fællesskaber og skabe liv på landet og ikke mindst skabe den gode fortælling om livet på landet.
Denne afstemning er et af bidragene til at skabe den gode fortælling om hvor godt det er at bo på landet.

Venlig hilsen 
Sønderborg Landsbyforum
Anders K Brandt
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