
Velkommen til 

landsbyerne på 

Broagerland 
Overvejer du at flytte til en landsby på 

Broagerland, eller er du lige flyttet hertil, 

så er denne folder tiltænkt dig. Her får du 

en introduktion til området og en velkomst 

som borger.  

Landsbylaugene: 

 DSG: Dynt/Skelde/Gammelgab

 BIB: Brunsnæs/Iller/Busholm

 Vemmningbund

 Smøl

 Skodsbøl



Velkommen til Broagerland 

Velkommen til Broagerland 

Broagerland har mange dejlige landsbysamfund, der er i en god 

udvikling, og er et attraktivt sted at bo. Der er gode muligheder for 

børnefamilier, unge, voksne og pensionister. Her er skole, børnehave, 

dagpleje, mange sportsaktiviteter, et alsidigt foreningsliv, gode 

indkøbsmuligheder og en enestående natur med marker, skove og 

strande. 

Broagerland er 43 kvadratkilometer og har ca. 6300 indbyggere 

fordelt i Egernsund, Broager by og i de mange små landsbysamfund 

på halvøen. Der er mange fredfyldte naturområder, moser, skove og 

badestrande. Gendarmstien er Europæisk Kvalitetsvandresti, der har 

sin rute rundt på Broagerland ad veje, stier og langs hegn og 

skovbryn. Her færdes børn og voksne i naturen og benytter sig af de 

udfoldelsesmuligheder, landskabet indbyder til. 

Læs mere: www.gendarmsti.dk 



Kirken: 

I Broager Kirke er Stefan Klit Søndergaard sognepræst. 
Læs om kirkens aktiviteter og gudstjenester på kirkens 
hjemmeside:  www.Broagerkirke.dk 

Forretningslivet 

Her er gode indkøbs- og servicemuligheder: dagligvarebutikker, bager, 

apotek, blomsterbutik og pengeinstitutter mm. Det meste af 

forretningslivet er i bymidten. Der er to campingpladser på Broagerland. 

Lægehuset i Broager 

Lægerne, Vestergade 21, 6310 Broager, tlf. 73 44 20 80 

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8-16

Telefontid: lægerne kl.8-9 

Sygeplejerske kl.13-14 (m andag-torsdag)

Receptfornyelser kl.9-11 

www.emailkonsultation.dk og aftalebogen.dk 

Læs under: www.lhuset.dk 

Erhvervslivet 

Her er et rigt erhvervsliv med flere autoværksteder,maskinfabrikker, 

entreprenører, murermestre, malere, tømrere og gulvlæggere.

Kulturlivet
Her er mange kulturtilbud. Blandt andet har Cathrinesmindes 
Teglværksmuseum jævnligt kulturarrangementer: 
www.museum-sonderjylland.dk/cathrinesminde.html 
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Broager Skole

Folkeskolen i Broager har ca. 680 elever i 0.-9- klasse  

Læs mere: www.broagerskole.dk 

Her tilbydes også skolefritidsordning på Mariegård SFO i Broager 

Broagerland Ungdomsskole og Klub Fireball

Et tilbud til unge fra 7. klasse til det fyldte 18 år

Læs mere: www.sonderborg-ungdomsskole.dk 

Broagers daginstitutioner 

Dagpleje i Broager
Her tilbydes både privat og kommunal dagpleje 

Læs mere: dagplejenbroagergraa.wix.com/sonderborg 

Broagers børnehaver 

 Broager Danske Børnehave, en selvejende institution, tilbyder

også vuggestue. Se under:

www. broagerbh.sonderborgkommune.dk

 Himmelblå Børnehaven:
www.himmelblaabh.sonderborgkommune.dk

 Børnegården Nejs: www.nejsbg.sonderborgkommune.dk

 Deutscher Kindergarten Broacker: www.kiga.dk



Der er rigt foreningsliv i årets løb:

 AOF, LOF, FOF tilbyder aftenskole

 Broager Bibliotek med div. arrangementer:
www.biblioteket.sonderborg.dk

 Broager Rideskole og Handicapridning:
www.broagerlands-rideklub.dk

 Broager Minigolf Klub: www.broagerminigolf.dk

 Motionscenter i Broager-Hallen: www.broagerkultur.dk

 Hundetræning: www.dch-broager.dk

 Dykkerklub: www.bldc.dk

 Jagtforeninger:

Strandjægerne ved Cathrinesminde: www.strandjagtforeningen.dk

Broager Jagtforening: Formand Søren A. Jensen 23 61 62 61

 Broager drengespejdere og pigespejdere:

www.broagerdrenge.spejder.dk

www.broagerpigespejder.dk

 Broager og Egernsund Frivillige Brandværn:
www.Bfbrand.dk & www.egernsund.dk/efb

 Samlerforening:  www.sfsd.dk

 Motorcykelklub Flintstones: www.flintstonesmc.dk

 Ringriderforeninger: www.broagerringridning.dk

 Strikkecafé på Annasminde, onsd. kl.19-21, Joan Pedersen

22 73 65 46

 Broager Egnskor v/ Eva Fredriksen 74 44 29 23

Fritidsliv 
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Ringridning i Broager 

Broager ringridning 

Første weekend i juli holdes ringridning i 
Broue. 

Fredag er der et stort unikt cykeloptog med 

efterfølgende cykelringridning. 

Lørdag og søndag er der optog med ryttere, 
som efterfølgende dyster i galgerne på Ring-

riderpladsen om at få flest ringe. Der rides 24 

gange hver dag. Kongen (typisk m. 48 ringe) 

kåres søndag eftermiddag. På pladsen er der 

tivoli og anden underholdning.

www.broagerringridning.dk 

http://www.broagerringridning.dk


Aktiviteter på Broagerland 

Sankthansfest 

Sankthansbål holdes flere ste-

der på Broagerland. Se i 

ugeaviser. Alle er velkomne!

Oktoberfest  

Hvert år er der en stor Bierfest 

i Broager-Hallen.

www.oktoberfestbroager.dk 

Julemarked 

På Cathrinesminde Teglværksmuseum er der 

de sidste to weekender i november et meget 

velbesøgt julemarked 

www.julemarked.dk 

B.U.I. Rock 

Holdes i Broager Idrætscenter midt i  juni med 
masser af god stemning og lokale bands. 
Gratis entre. 

www.facebook.com/buirock 

Foto: Kim Friis 

Dragefestival 

FOA  og Vemmingbund i september.  

Medbring eller lav din egen drage, og lad den 

stige til vejrs. På pladsen er der musik og 

underholdning. Alle er velkomne!

http://www.oktoberfestbroager.dk
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Ældre Sagen 

Alle, der er fyldt 18 år, kan blive medlem. Foreningen tilbyder gratis og 
uvildig rådgivning om sociale, juridiske, økonomiske og boligmæssige 
spørgsmål. 

Man kan opnå mange medlemstilbud til f.eks. forsikring, briller, 

mobiltelefon, olie. Desuden får man tilbud på rejser og 

særarrangementer. Ansøg om medlemskab på hjemmesiden. 

Se også arrangementer og faste aktiviteter m.m. 

Søg under lokalforeninger på www.aeldresagen.dk 

Lokalhistorisk Arkiv &  

Lokalhistorisk Forening 

Broagerlands Lokalhistoriske 

Arkiv ligger i kælderen på 

Storegade 33. Der er åbent 

hver tirsdag kl.15-17.
Det er et meget velfungerende

arkiv med en stor samling arkivalier og over 4000 billeder. På

www.arkiv.dk kan du få indblik i samlingen. Besøg hjemmesiden: 
www.broagerlandsarkiv.dk  

Broager Pensionistforening 

Samler sognets pensionister til fælles arrangementer såsom 

kegling, motion, lotto, underholdning, udflugter, rejser. 

Kontakt: Thea Brodersen 74 44 28 21/20 76 01 37 

http://www.arkiv.dk
http://www.broagerlandsarkiv.dk


BUI Broagerlands Ungdoms -og Idrætsforening

Er hovedorganisationen hvorunder der er flere idrætsmuligheder. 

BUI har et bredt tilbud til alle aldre i Broager-Hallen, i gymnastiksalen,
på skolen og i idrætscenteret.

www.bui-fodbold.dk 

www.bui-motion.dk 

www.buihåndbold.dk 

www.broager-gymnastik.dk 

www.broager-tennisklub.dk 

www.broagerbueskytter.dk 

www.broager-bordtennis.dk 

www.broagerbadminton.dk 

www.broagermotionsklub.dk 

www.broager-skytteforening.dk 

www.broagersport.dk (Broager-Hallen)

Broager Kultur i Broager-Hallen
Arrangerer forårsmesse, hobby/loppemarked og foredrag: 
www.broagerkultur.wordpress.com 

Egernsund   
Byen har sin egen hjemmeside med aktiviteter og oplysninger: 

www.egernsund.dk 

http://www.bui-fodbold.dk
http://www.bui-motion.dk
http://www.buihåndbold.dk
http://www.broager-gymnastik.dk
http://www.broager-tennisklub.dk
http://www.broagerbueskytter.dk
http://www.broager-bordtennis.dk
http://www.broagerbadminton.dk
http://www.broagermotionsklub.dk
http://www.broager-skytteforening.dk
http://www.broagersport.dk
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Broagerlands historie 

Som ny på Broagerland er du kommet til en 

landsdel med en uhyre kompliceret og 

spændende historie. Halvøen har i 

perioder hørt under skiftende slesvigske 

hertuger. Historien ligner ikke det øvrige 

Danmarks, og derfor kan den være meget 

svær at få styr på. 

Besøg evt. museet på Sønderborg Slot og 

lær mere.

Leret fra istiden og nærhed til søtransport skabte ideelle forhold for 
teglværker og for en blomstrende småskibsfart med hovedsæde i 
Egernsund. Vi finder spor af utallige teglværker rundt på halvøen, 
men mest ved Iller Strand, Egernsund og Skodsbøl. Værkerne tiltrak i 
1800-tallet arbejdere fra Lippe i Mellemtyskland, fra det nuværende 
Polen, fra Ærø og Sverige. 

Krigene har sat sine dybe spor 
på Broagerland. Her var op mod
10.000 prøjsiske soldater 
indkvarteret i månederne op til 
Stormen på Dybbøl i 1864. 
Næsten 300 prøjsiske og danske soldater ligger begravet på Broager 
Kirkegård. 



Den store Krig (1914-18) kostede livet for næsten 200 soldater - 

alene fra Broagerland. Deres navne findes på sten, sat rundt om 

Mindehøjen ved Broager Kirke. For langt de fleste var det en krig, 

de ikke følte var deres krig. 

Besættelsen i 1940 og opfordringerne til hjemmetyskernes unge 

mænd om at melde sig i kampen mod bolsjevismen forårsagede 

næsten en snes unges død - langt fra deres barndomshjem her på 

Broagerland. 

De seneste årtier har været præget af lukninger. Mindre butikker, 

småskibsejere og håndværkere er lukket i stort tal. Skoler, rådhus, 

kroer, mejerier, mindre produktionssteder og små landbrug er gået 

tabt i strukturudviklingen. I stedet har vi fået campingpladser, 

én stor skole, mange sommerhuse, store parcelhuskvarterer, 

industriområder, et teglværksmuseum, Gendarmstien som vandresti 

og mange turister. 

Broagerland er for mange af borgerne i dag blevet det sted, hvor 

man bor, og hvor en eller to biler bringer familien til arbejdspladser i 

de større byer uden for området. 

Til gengæld kan man her lade op i en udsøgt smuk natur, med et rigt 

foreningsliv, solide håndværkere og gode dagligvarebutikker. 

Vi har også et velfungerende sundhedsvæsen, en god skole og 

nærhed til et varieret kulturliv i Broager, Gråsten, Sønderborg og 

Flensburg. 



VELKOMMEN TIL. 

Denne guide er lavet i fællesskab mellem landsbylaugene på 
Broagerland. Det er vores mål at fortælle tilflytterne til områdets huse og 
sommerhuse, at I er meget velkomne, og at området har rigtigt meget at 
byde på. 
Vi håber, at denne lille folder giver ideer og svar på nogle af de 
spørgsmål man stiller sig, når man kommer et nyt sted hen. Hæftet 
suppleres af det enkelte landsbylaugs specielle særpræg. 

Guiden er udgivet af Landsbygruppen med støtte fra Sønderborg Kommune. 
Opdatering/rettelser til dette hæfte bedes sendt til Sussi Bracht på mail: 
smilende.sussi@hotmail.com 

1. udgave, november 2015

Hvad laver Landsbylaugene? 

Se hjemmesiderne: 

Smøl: Smoel.infoland.dk 

Brunsnæs-Iller-Busholm: bib.landsbylaug.dk 

Dynt-Skelde-Gammelgab: dyntskelde.dk 

Skodsbøl: skodsboel.infoland.dk 

Vemmingbund: vemmingbund.net/landsbylaug 

Velkommen til Broagerland 




