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Indledning 

Nybøl (tysk: Nübel, sønderjysk "Nøffel”) er en landsby med 1.057 indbyggere beliggende i Nybøl 
Sogn, ca. 6 kilometer vest for Sønderborg på Sundeved. Nærmeste nabo er Stenderup, og sam-
men med Nybøl er der i 2006 etableret Nybøl-Stenderup Lokalråd, hvis fornemste opgave er at 
arbejde for udvikling af området, så det fortsat er et rigtig godt sted at bo og leve. 
 
Med fortiden som redskab, søger Nybøl-Stenderup Lokalråd i denne lokale udviklingsplan, at 
afdække og forstå de udviklingsforløb, der ligger til grund for nutiden, og som er medbestemmen-
de for fremtiden. Borgerne kan på baggrund af denne forståelse og beskrivelse af de stedbund-
ne, historiske og menneskelige ressourcer i lokalområdet, skabe et fælles mål for fremtiden og 
finde midler til, hvordan målet skal nås ved fælles indsats. 
 
Dette giver ejerskab og styrker viljen ”til at løfte i flok”, når planerne skal føres ud i livet.  
 
 

Beskrivelse og historie 

Den 28. maj 1848 angreb den danske hær de tyske forbundstropper og fordrev dem fra 
Sundeved. Kampen blev afgjort omkring Nybøl Mølle, og møllen er gået over i historien som 
mindesmærke for en dansk sejr.  Stenderup fik også en central rolle under krigen i 1848, da Kong 

Frederik 7. holdt krigsråd på gården Tavhav i Stenderup. 

I Nybøl ses Nybøl Mølle fra lang afstand. Det er en hollandsk mølle, bygget i 1600-tallet. Forskel-
lige ejere og forpagtere har drevet møllen, der fungerede som sådan frem til 1957. I 1950’erne 

købte Peter Lind møllen, og overdrog den i 1990 til sønnen Hans Christian Lind og svigerdatteren  

Jette Lind, der bor ved møllen og viser folk rundt efter behov. 
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Området er kendt for Galgebakken i Nybøl. Det var oprindelig en henrettelsesplads, med første 
henrettelse i 1425 og sidste i 1763. Da Preusserne manglede en plads hvor de kunne begrave 
deres døde efter stormen på Dybbøl Banke den 18. april 1864, tog de en fjerdedel af 
Galgebakken i brug til en indviet gravplads. De begravede var overvejende menige tyske og 

danske soldater.  

I maj 1945 blev den preussiske ørn på toppen af mindesmærket fjernet. Det skete i hadebølgen 
mod alt tysk, og siden har mindesmærket for 69 faldne preussiske soldater kun haft kuglen øverst 
på søjlen, hvorpå ørnen sad først. I april 1983 gennemsøgte to mænd fra Nybøl området omkring 
Galgebakken, og fandt med en metaldetektor den nedgravede ørn. Ørnen blev repareret hos den 

lokale smed og genopsat. 

Fra 1910 – 1932 kørte der tog her. Nybøl og Stenderup var stationer på Broager Banen der gik 
fra Vester Sottrup til Skelde.  

Af andre seværdigheder kan nævnes Nybøl Kirke. Denne er fra omkring 1150 og er en typisk 
romansk kampstenbygning, som er nævnt første gang i Rydårbogen den 23.05.1191. Det 

middelalderlige klokkehus står nord for kirken. 

På kirkegården ved Nybøl Kirke ligger en hel familie begravet. De omkom ved Katastrofen på 
Haderslev Dam den 8. juli 1959. Familien Paulsen Berg stammer fra gården Skovvang i 
Stenderup. 

I Stenderup fandtes en speciel Frimenighedskirke, som blev oprettet i 1903, da området var tysk. 

Frimenighedskirken blev nedlagt i 1970, og hedder nu Sundeved-Centeret. 

Under 1. verdenskrig fra 1914 - 18, hvor Sønderjylland hørte under Tyskland, blev mange dansk-
sindede sendt i krig for Tyskland, mod deres vilje. Nogle flygtede nord for grænsen, der gik ved 
Kongeåen, for at undgå indkaldelse. Stenderup, blev ligesom andre steder i Sønderjylland ramt. 
På de gårde, hvor manden var sendt i krig for Tyskland, kom der russiske krigsfanger for at arbej-
de på gården. Efter endt arbejdstid, blev de ført tilbage til fangelejren. Det lykkedes for nogle at 

flygte via Als til Fyn, der var Dansk område. 

 

Analyse 

 

På borgermødet den 23. marts 2017, blev de fremmødte borgere spurgt, hvad de var stolte af i 
Nybøl-Stenderup: 
 
 
Hvad er du stolt af? 
 

o Nybøl-Stenderup er centralt placeret midt i naturen med skov og strand – og samtidig 

tæt på motorvejen 

o Det fælles mødested og indkøbsmulighederne i byens centrum, hvor man finder 

Nybøl bager og café, Brugsen  samt Nybøl Grill og damefrisør. Foran Brugsen står en 

flot træskulptur 
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o Det kulturelle mødested er idrætspladsen i Nybøl med idrætsforeningen NIF og 

klubhuset. Her holdes idrætsuge (uge 32) og byfest samt fællesspisninger. Ved 

kondipladsen findes multibane, hoppepude og motionsredskaber.  

o Fra 2016-2018 står en vandreskulptur fra projektet: ”Fremmedart der rykker – 

skulpturudveksling i landdistrikterne” ved klubhuset.  ”Kuh und Apparat” er udført af 

den tyske kunstner Fritz Vehring 

o Spejderhytten er et andet naturligt samlingspunkt med masser af aktiviteter 

o Nybølskoven – Nøffelskoven - er unik med gode vandrestier og mulighed for 

overnatninger i det fri. Der er et godt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.  I 

skoven holdes Sankthans, friluftsgudstjenester og hvert år arrangerer en frivillig 

gruppe "Nøffelskov Festival" 

o Skolen giver børnene i alle aldre en god start på livet, da skolens byggesten er 

gensidig tillid. Skolen er på vej til at blive et børneunivers for 0. – 6. klasse 

o Nybøl-Stenderup har et godt lokalråd / landsbylaug, mange aktive ildsjæle og et godt 

sammenhold. Eksempelvis plantede de frivillige 3000 blomsterløg i 2016, som blev 

foræret af kommunen til forskønnelse af området. 

o Der er bademuligheder hele året 

o Bussen stopper i Nybøl, så der er muligheder for at komme ud i verden med kollektivt 

transport 

o I Nybøl-Stender er folk arbejdsomme, og der er mange lokale arbejdspladser  

o Her er enkelte ledige byggegrunde og nye udstykninger på vej 

o Historien er ”rødderne”, der giver stolthed 

 

 
Næste spørgsmål lød: 
 
 
Hvad trænger til at blive ”strammet op” – hvad kan gøres bedre? 

 

o Genetablering af en pengeautomat 

o Koordinering af stier i de nye områder / rundt i byen, herunder sti langs 

bækken til Bøffelkobbel 

o En eller flere badebroer 

o P-markeringer ved klubhuset 

o Rydning af området på Præstevænget ved transformatoren 

o Etablering af en legeplads  

o Bedre samarbejde mellem borgere og kommunen 

o Mejerivej + forbedringer til VKH-vej (Lokalplan fra 2008) 

o Inklusion af tilflyttere 

 
Sammen med borgerønskerne i den lokale udviklingsplan arbejder kommunen med analyse af 
bygningernes og landskabets værdi i området. Resultatet er en helhedsplan for landsbylaugets 
område, der beskriver de historiske, stedbundne og menneskelige ressourcer. Denne platform 
danner grundlag for at træffe optimale beslutninger for området fremtid. 
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Vision 

 

En vision er en drøm om fremtiden. På en tavle i en skole i indien står skrevet: ”En vision uden 
handling er dagdrømmeri. Handling uden vision er et mareridt”  kilde: Bent Nicolajsen 

 
Hvor vil vi gerne hen i Nybøl-Stenderup i 2025? På baggrund af borgernes ønsker er visionen:  
 
 

Et levende og naturligt bosted i hjertet af Sundeved  
– midt i naturen, trafiksikker og tæt på alt 

 
 

Strategi 

Strategien beskriver, hvad der skal til for at nå visionen. 
 
For at nå visionen skal eksisterende styrkepositioner udbygges og have et kvalitetsmæssigt løft. 
Synligheden overfor dét, vi er stolte af og bedst til, skal styrkes. Bevægelsesfriheden skal øges 
og opkvalificeres, så det bliver lettere at komme rundt i området, både for at besøge hinanden og 
opleve naturen.  
 
1. Bosætning og erhvervs- udvikling 

o Etablering af kollektiv bofællesskab for folk i alle aldre 

o By-udvidelse ved gl. Broagervej, flere byggegrunde med fokus på god beliggenhed og 

stor herlighedsværdi 

o Industri placeres i Ragebøl (udenfor byområdet) 

o Bevarelse og styrkelse af de gode indkøbsmuligheder 

 
2. Tilgængelighed 

o Infotavle ved busholdestedet 

o Trafiksanering: 

o Ensrettet på Mejerivej 

o Bedre forhold og mere sikker vej fra Mejerivej til Sottrupvej 

o Veludbygget stisystem til Bøffelkobbel 

o Udbygning af et stiforløb i by-området 

o Cykelsti fra Broager til Nybøl 

o Tunnel under Sottrupvej 

o Handicapvenlige forhold ved de fælles mødesteder 

 
3. Natur 

o Bevarelse og løbende vedligeholdelse af ”hul-vejen” 

o Opsætning af én til to broer – bl.a. ved Vesterled teglværk 

 

4. Fællesløsninger 

o Etablering af multisal 

o Etablering af legeplads med f.eks. skatboard-bane 
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o Fjernvarme til Nybøl-Stenderup 

 5. Synlighed 

o Arranger: ”turist i din egen kommune” 

o Opdatering af hjemmesiden 

 
 

Handlinger 

På baggrund af ovennævnte ønsker, igangsættes nedenstående projekter i prioriteret rækkefølge 
indenfor hver gruppe: 
 
 

1. Bosætning og Erhvervsudvikling 

 
1.1. Kollektiv bofællesskab 
Lokalrådet sonderer terrænet og nedsætter en arbejdsgruppe af engagerede personer og 
potentielle indflyttere i et bofællesskab. Disse afsøger mulige bygninger, interesserede, myndig-
hedsbehandling, økonomi m.m. 
Tidsplan: indenfor 5 år 
 

 

2. Tilgængelighed 

 
2.1: Lokalrådet holder møde den 30. marts 2017 med Sønderborg kommune (Projekt&Anlæg) 
Lokalrådet følger op på et møde i januar 2016 omkring trafiksanering i Nybøl - bl.a. Mejerivej – og    
derudover tager de en snak omkring løsninger af følgende forslag fra borgermødet, hvorefter 
handlingsplanen kan uddybes. 
 
2.1.1: Etablering af badebroer 
Lokalrådet søger sparring med Projekt&Anlæg, og nedsætter derefter en arbejdsgruppe, der kan 
arbejde med etablering af én eller to badebroer. Der hentes også erfaringer og viden fra de 
øvrige landsbyer i kommunen, der har et sådant. 
Tidsplan: indenfor 2 år 
 
2.1.2: Cykelsti fra Broager til Nybøl: 
Tovholder: Lokalrådet  
Tidsplan: inden 2025 
 
2.1.3: Tunnel under Sottrupvej 
Tovholder: Lokalrådet  
Tidsplan: inden 2025 
 
2.1.4: Stisystemer i byen og mod Bøffelkobbel 
Tovholder: Lokalrådet nedsætter en arbejdsgruppe – en stigruppe, der kan arbejde videre med 
løsningsforslag. 
Tidsplan: inden 2025 
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2.1.5: Ved udlægning af byggegrunde skal fokuseret på god herlighedsværdi og beliggenhed 
Tovholder: Lokalrådet. Hvorledes kan lokalsamfundet være behjælpelig med at markedsføre 
byggegrundene? 
Tidsplan: parallelt med udstykningerne 
 
2.1.6: Bevarelse og vedligehold af ”Hul-vejen” 
Lokalrådet snakker med Projekt&Anlæg om vedligeholdelse.  
Tidsplan: nu 
 
2.1.7: Opsætning af infotavle ved bysholdestedet 
Lokalrådet afsøger, hvilke tilladelser der skal til, for at opsætte en infotavle. Der nedsættes en 
arbejdsgruppe (se under synlighed), der arbejder med info til tavlen samt økonomi. 
Tidsplan: nu 
 
2.1.8: Handicapvenlighed 
Lokalrådet samarbejder med øvrige foreninger omkring handicapvenlighed ved de fælles møde-
steder.  
Tidsplan: indenfor 3 år 
 
 

3. Naturen 

 

3.1: Badebroer 
Se under 2.2.1. 
 
3.2: ”Hul”-vejen 
Se under 2.1.6 
 
 

4. Fællesløsninger 

 

4.1 Etablering af multisal 
Lokalrådet nedsætter en arbejdsgruppe (på tværs af alle foreninger) så hurtig som mulig, der 
arbejder videre med realisering af dette forslag. Lokalrådet bliver knyttet på som samarbejds-
partner, der hjælper ved bl.a. fundraising på grund af foreningens formål. 
Tidsplan: arbejdsgruppe etableres i 2017 
 
4.2 Etablering af legeplads (og f.eks. skateboard bane) 
Lokalrådet nedsætter en arbejdsgruppe med bopæl i nærheden af det ønskede legeplads-
område, der kan arbejde videre med en realisering af dette forslag. Gruppen samarbejdet tæt 
med ovennævnte gruppe, der skal etablere multisalen. Tilladelser hentes hos grund-
ejerne/kommunen. 
Tidsplan: arbejdsgruppen etableres i 2017 
 
4.3 Fjernvarme 
Lokalrådet sonderer terrænet 
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5. Synlighed 

 
5.1: Hjemmesiden  
Lokalrådet finder en web-master, der har hovedopgaven med at opdatere hjemmesiden: 
www.nybølstenderup.dk med generelle oplysninger, nyheder, aktiviteter m.m. ”Her og nu”-
nyheder samt beskeder koordineres med den lokale FB-side.  
 
Aktiviteter for et større publikum udenfor Nybøl-Stenderup synliggøres på www.sønderborg.dk 
under ”Det sker”, og annoncer for lokalrådets events kan p.t. gratis sættes på infotavlerne ved 
Sønderborg, Guderup, Nordborg og Gråsten på grund af et sponsorat fra Landdistriktsudvalget i 
Sønderborg. 
 
5.2: ”Turist i egen kommune” 
Tovholder: Lokalrådet arbejder for at synliggøre attraktionerne i området i tæt samarbejde med 
turismeaktørerne (Destination Sønderjylland, Visit Sønderborg, Kommunens sti-ansvarlige m.fl.). 

Der arbejdes for at etablere lokale besøg under titlen: ”Vær turist i din egen kommune.” 
Informationer om området giver bl.a. input til en infotavle ved busholdestedet. 
Tidsplan: Opdatering af attraktioner inden uge 30, 2017, hvor ca. 40.000 spejdere er på SL2017, 
og der forventes i tusindvis af besøgende i dén forbindelse. 
 
 
 
 

Afslutning 

Nybøl-Stenderup Lokalråd vil gerne takke alle for forslag og idéer til, hvordan området fortsat kan 
være en levende landsby, der understøtter byrådets vision om levende landsbyer med en lokal-
forankring i Sønderborg Kommune, hvor der er et højt aktivitetsniveau og stærk sammenhold.  
 
Lad os hjælpe hinanden med at omsætte ord til handlinger. 
 
 
På vegne af Lokalrådet 
 
Egon Jessen (formand) 
Børge Knudsen 
Willy Engelhardt 
Ellen Marie Christensen 
Johan Philipsen 
Marc Bachmann 
 
 
 

http://www.nybølstenderup.dk/
http://www.sønderborg.dk/

