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Indledning 

Landsbylauget i Elstrup og Elstrupskov har siden 2008 arbejdet med at udvikle en plan for 
landsbyens udvikling. Dette er sket i nært samarbejde med beboerne.  
 
I det efterfølgende, tages udgangspunkt i de historiske og nutidige forhold, de stedbundne og 
menneskelige ressourcer i området, for derefter at sammenfatte med aktuelle input og ønsker til 
fremtiden. 
 

Historie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Indgang” til Elstrup. Billedet er taget i 1977 
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Elstrup by 

Elstrup er en ældgammel by. Ingen ved hvornår den blev anlagt. Den har altid lagt, hvor den ligger 
i dag, men bare under forskellige navn: Elefstorp og senere Elstrup. Navnet Elefstorp er opkaldt 
efter mandenavnet Elef.  

Præcis år 1584 blev byen Bosted i Lysholm (Østerholm) ryddet efter Hertug Hans den yngres 
befaling. Området blev derefter pløjet til mark.  

Alle Bosteds indbyggere flyttede da til Elstrup, og Elstrup blev da af den grund bygget MEGET 
større.  

Man siger at Elstrup blev en afløser for Bosted.  

I 1788 blev stavnsbåndet opløst og bønderne blev frie. 4 gårde fra Elstrup flyttede ud til deres 
marker, hvilket i dag er kendt som Elstrupskov. 
 
                                            Billede af Elstrup Overby  

Elstrup kommune  

Elstrup/Østerholm var på et tidspunkt sin egen 
kommune. I gammel tid havde hver by deres 
egen kommune, med sin egen for-stander 
(borgmester), regler og brand- og snefoged.  

Forstanderen var byens overhoved og ”politi”. 
Han blev valgt ved en forsamling i Elstrup, 
hvorefter han sad på posten i 2 år.  

Han skulle være ansvarlig for Elstrups økonomi, brandværn og vejene i hans kommune. Selvom 
det var godt at være forstander i Elstrup, var det bedre at være præst. Præsten regerede over 
forstanderen og han ejede mere jord og landejendomme. De personer som forpagtede præstens 
jord eller ejendomme skulle betale ”tiende”. Tiende var ligesom skat. De skulle give en tiendedel af 
deres årlige indkomst til præsten.  

I Elstrup kommune var der også en brandfoged og snefoged. En snefoged var ham der stod tidligt 
op i vinterperioden, for at tjekke om vejene var sneet til. Hvis de var, skulle han rundt til alle husene 
i Elstrup, for at fortælle mændene, at de skulle ud for at skovle sne. Det var en pligt som mændene 
havde.  

En brandfoged var vidst det vi i dag kalder en brandkaptajn. Brandkaptajnen skulle være den der 
havde overblikket, når der var brand.  

Så var der også en ”prakkefoged”. Prakkefogeden holdt øje med tikkerne som gik rundt og tikkede 
i Elstrup. Om aftenen gik prakkefogeden rundt i byen, for at finde tikkerne. Han tog tændstikker o. 
lign. fra dem, så de ikke kunne lave unoder. Herefter blev de indlogeret i en halm lade, hvor de sov 
natten over.  

I 1921 gik Østerholm- Elstrup- Egen sammen til et fælles sogneråd. Den sidste kommune-
forstander i Elstrup var Christen Moos, der boede i Elstrup Overby.  
 

Med afsæt i historien og input fra borgerne i området, har vi formuleret en vision. En vision er en 
ledestjerne for udviklingen – en drøm og et mål om, hvor lokalsamfundet gerne til hen.    
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Vision 

Elstrup/Elstrupskov og omegn vil være kendt som et område med et stærkt sammenhold, et aktivt 
lokalområde, der ligger i et naturskønt område.  

I Elstrup/Elstrupskov og området omkring Elstrup/Elstrupskov vil vi have et fast mødested ved 
møllen, derudover vil vi gerne skabe alternative samlingssteder i landsbyen, som indbyder flere 
generationer til at mødes og være aktive sammen.  

Alle i området skal have adgang til optimal information om området og hvad der sker i området, 
informationen skal både være digital, mundtlig og skriftlig. Informationen skal sikre at områdets 
beboere virker som ambassadører og at der sker en positiv markedsføring af området.  

Yderligere vil vi i området sikre en bred boligmasse og en optimal infrastruktur, der gør det muligt 
for forskellige aldersgrupper at bosætte sig i området. 
 
 
For at nå visionen skal der udarbejdes en strategi, der bakker op om visionen og sætter handlinger 
på drømmen: 

 

Hovedstrategi samt værdier 

Vi har et meget aktivt landsbylaug, der både selv kommer med ideer, men som også følger op på 
ideer fra de lokale. Det er bl.a. landsbylauget der sørger for at ansøge og eller er behjælpelig med 
at ansøge om midler til projekterne ved Kommunens udviklingspulje og ved andre relevante fonde. 
Alle borgere kan igangsætte projekter, men for at få projekterne fuldført kræver det at borgerne er 
engageret og er villige til at gøre en aktiv indsats. Alt dette med det formål, at gøre 
Elstrup/Elstrupskov til en indbydende, attraktivt og imødekommende landsby at bosætte sig i, for 
såvel unge som gamle. 

 

Samlingssteder 

For at skabe sammenhold og vel at mærke et stærkt sammenhold er det vigtigt med fælles 
samlingssteder. Beboerne i området er kommet med mange gode forslag til steder, hvor der kan 
etableres fælles væresteder, og det er nu op til bylauget at tilgodese alle indenfor rimelig tid. For 
bedst muligt at tilgodese alle vil der blive nedsat flere grupper, som sammen med 
udviklingsgruppen skal sørge for at forslagene bliver bearbejdet ligeligt. 

 

Infrastruktur 

For at øge sikkerheden i området vil der blive forsøgt etableret bedre forhold for alle, unge som 
gamle dvs. f.eks. bedre lys forhold på vores cykelstier, fartbegrænsning gennem byen, kørsel for 
ældre, samt f.eks. fiber-net m.m. De involverede instanser informeres om områdets ønsker og 
tages derefter op til godkendelse. 

 

Information 

Alle skal informeres om alt hvad der foregår i området uanset alder. Byens hjemmeside vil 
naturligvis informere om hvad der sker. Men da det ikke er alle der har en computer, vil der også 
blive informeret i nogle fælles informationstavler, så alle borgere i området har adgang til denne 
information. 
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Byggeprojekter samt landsbyafgrænsninger 

Det skal være godt at bo på landet. Hver landsby i kommunen har sin egen identitet som skal 
styrkes og det behøver ikke at udelukke nyt byggeri og nye anlæg i Elstrup/Elstrupskov.  

For at fremme områdets bebyggelser samt værne om de eksisterende bebyggelser vil der sammen 
med udviklingsgruppen blive etableret en arbejdsgruppe som skal stå for de større byggeopgaver i 
området. Udviklingsgruppen står stadig for den overordnede udvikling af området, hvorimod 
byggerådet er en gruppe som skal stå for det mere praktiske omkring de byggeprojekter der vil 
blive etableret. 
 

Aktiviteter 

Vi har alle ideer og forslag til små projekter og aktiviteter i området, og det er stort set kun 
fantasien der sætter grænser. Det er derfor vigtigt at folk støtter op om de ting der bliver lavet for at 
aktivitetsniveauet forbliver så højt som muligt, så lysten til nye ting altid vil være der. Alle aktiviteter 
skal derfor reklameres så meget så muligt så alle ved hvad der sker. Informationen vil foregå 
igennem hjemmeside samt tavler rundt i byen. Bylauget samt udviklingsgruppen skal derfor 
inspirere til nye projekter samt mulige aktiviteter løbende. 
 
 
Nedenstående handlinger henviser til hvem gør hvad, hvornår og hvorfor? 

 

Handling 

   

v./ Igangværende projekter: 

 
Etablering af lege- og sansehave: 
 
I Elstrup/Elstrupskov og området omkring Elstrup/Elstrupskov vil vi have et fast mødested ved 
møllen, derudover vil vi gerne skabe alternative samlingssteder i landsbyen, som indbyder flere 
generationer til at mødes og være aktive sammen. Her tænker vi specifikt på etablering af en lege- 
og sansehave. 
For at skabe sammenhold og vel at mærke et stærkt sammenhold er det vigtig med fælles 
samlingssteder. En lege- og sansehave giver også positiv energi  
 
Projekt budget udarbejdes i løbet af 2011-12 
Ansvarlig: Landsbylauget samt projekt gruppe 
 
 

v./ Projekter, kortsigtet plan 

 
Renovering af dam i Elstrup Overby 
 
I forbindelse med legepladsen øverst i Elstrup forefindes der en lille indhegnet dam som pt ikke er 
velholdt samt dermed attraktiv. Dammen ønskes renoveret og integreres i lege- og sansehaven  
 
Ansvarlig: Landsbylauget samt projekt gruppe 
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Ny badebro ved Flædbækstrand 
 
Selvom Flædbæk Strand ikke kan siges at være den mest attraktive strand på øen Als, er den på 
trods af dens mangler et yndet samlingssted og badested for mange af områdets beboere, ligesom 
mange beboere i tilstødende områder, bruger stranden. Sidst men ikke mindst, tager mange 
turister til Flædbæk Strand for at bade. At der er så mange der tager herned for at bade, tilskrives 
ikke mindst det faktum, at der er en badebro.  
  
Imidlertid er samme badebro, der er opsat af kommunen, efterhånden i så dårlig stand, at flere af 
områdets beboere er utrygge ved at benytte den. Landsbylauget har nu fået tilbud fra kommunen 
om overtagelse af broen. 
 
Projektet går derfor ud på at overtage ansvaret broen samt driften af den.    
 
Projektet ønskes udført i løbet af 2011: 
Ansvarlig: Landsbylauget samt projektgruppen 
 
 

v./ Projekter, langsigtet plan 

 
Møllen 
 
På nuværende tidspunkt er møllen i privat eje og ejeren har givet udtryk for at planen med Møllen 
på langt sigt er at den overgår til en selvejende fond. Herefter er det planen at et møllelaug skal 
stilles på benene samt at lokalerne i møllen kan indrettes som f.eks fælleshus 
 
Ansvarlig: Landsbylauget samt projektgruppen 
 
 
Lys på cykelsti 
 
For at højne sikkerheden på cykelstien for f.eks børn der cykler til og fra skole og fritids aktiviteter 
imellem Elstrup og Guderup ønskes belysning langs cykelstien etableret. Hvis forældrekørsel af 
børn skal kunne reduceres er det vigtigt at have attraktive samt sikre cykelstier i området. Dette vil 
også kunne bidrage til at reducere CO2 udslippet. 
 
Økonomi / tidsplan: 
Ansvarlig: Landsbylauget 
 
Lokalplan med henblik på fremtidige byggerier 
Dagligdagen på landet er et centralt tema i kommuneplanen. Det skal være godt at bo på landet. 
Hver landsby i kommunen har sin egen identitet som skal styrkes og det behøver ikke at udelukke 
nyt byggeri og nye anlæg. Vi vil gerne have foretaget en revision af landsbyens afgrænsninger, for 
at afdække nye byggemuligheder. 
 
 
Økonomi / tidsplan:  
Ansvarlig: Landsbylauget 
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Afslutning 

Tak for input og deltagelse ved udarbejdelse af dette fremtidige værktøj, der skal virke til hjælp for 
udviklingen i Elstrup og Elstrupskov 
 
Landsbylauget repræsenteret ved 
 
Gretel D. Jørgensen 
Jette Andersen 
Bente Thomsen 
Vita Kock 
Claus Hansen 
Kathrine Schmidt 
Rene Christensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FremmedART der rykker 

Landsbyerne i Sønderborg har sagt ja til at få en fremmed skulptur på 
besøg i et år. Et ja som viser, at landsbyerne er levende og blomstrende 
miljøer, der er åbne over for nye indtryk og nye gæster. Samtidig illustrerer 
skulpturerne fysisk, at landsbyerne i Sønderborg er forbundne, og at de er 
en del af en globaliseret verden. 
I Elstrup fik vi tildelt den smukke “Ugandas Eva” Skulptur af George 
Kyeyune, Uganda 


