
   

Stolbro-Stolbrolykke  
– lille landsby, højt aktivitetsniveau, godt sammenhold 

Fakta 1: 

Stolbro-Stolbrolykke: 
Ca. 70 husstande 
83 betalende medlemmer af Bylauget (børn og unge er gratis) 
Ca. 150 beboere (heraf ca. 40 børn og unge)  
 
Fakta 2: 

Arbejde, lokaler og arealer til afholdelse af arrangementer stilles gratis til rådighed af landsbyens beboere. 
Landsbyen sørger selv for opsætning og nedtagning af badebro, vedligeholdelse af borde, bænke, 
vedligeholdelse af ’Skippers minde’ (lille fiskerhus), vedligeholdelse af småveje og stier m. m. 

             

 
Fakta 3:  
 
Rig mulighed for aktiv fritid: 
Skov og strand, småveje og stier til cykle- eller traveture  
Adgang til badestrand 
Adgang til lystsejlads- og lystfiskeri   
Privat legeplads til børn i selskab med voksne 
Petanquebane  
 
Kunst og kultur: 
Skulpturer i landsbybilledet: 
Stolbro Bylaug har indkøbt en skulptur, der er placeret ved indgangen til Stolbro. På privat initiativ blev 
indkøbt yderligere to skulpturer af samme kunstner. Disse skulpturer er placeret, så de indgår 
landsbybilledet. 
Ved bylaugets skulptur bliver græsset slået, og der er sat løg af påskeliljer, tulipaner mv. Bylauget har sat en 
bænk op, så man kan holde pause og nyde kombinationen af landsby, kunst og natur. Bænken bliver jævnligt 
brugt af forbipasserende, der trænger til en pause på turen. 
 

                
 



   

Fakta: 4 
 
Hvis Sønderborg by havde lige så mange skulpturer pr. indbygger som Stolbro, ville der være 600 skulpturer 
i Sønderborg.   

Fremmedart, der rykker: 
Musik er mere flygtig kunst. Med en tysk koncertviolinist i landsbyen bliver vores arrangementer jævnligt 
beriget af kunstneriske musikalske indslag. I relation til det mødes en gruppe hver onsdag aften for at blive 
indført i musikken. 
 
Havekunst som del af hverdagskunst: 
Havekunst har betydning, når man bor i en landsby – her er plads og havetraditioner videreført gennem 
generationer.  
Mange landsbybeboere gør sig umage med at forme haver og bevare oprindelige haveplanter og gamle træer, 
så de indgår i landsbybilledet. Havekunsten indgår desuden i forskønnelsen af landsbyen – der bliver sat 
blomsterkrukker op, hækkene bliver klippet, og indkørsler bliver holdt, så landsbyen virker indbydende og 
ordentlig.      
 
Fakta: 5 
 
Stolbrobogen (120 s.) er udgivet i samarbejde mellem Stolbro Bylaug og Egen Sogns Lokalhistoriske 
forening i 2008.  
  De historiske optegnelser rækker mere end 500 år tilbage i tiden. I bogen beskrives ejerforhold til de 
enkelte gårde og huse så langt tilbage som optegnelser tillader. Der er desuden samlet oplysninger om 
hoveri- og tiende forpligtelser og familieforhold iflg. kirkebogen. Bogen er krydret med gamle billeder, 
hverdagsfortællinger og beskrivelse af interessante hændelser. 
 

Brug af infoland: 
Infoland benyttes til præsentation af landsbyen. På websiden bliver alle arrangementer annonceret, så 
beboere til hver en tid kan tjekke op på, hvad der sker i den kommende tid.  
Desuden ligger Bylaugets vedtægter og lignende informationer på websiden.  
Landsbyen er i gang med at udarbejde en velkomstpjece til dem, der flytter til. Det er vigtigt, at nye beboere 
føler sig velkomne, at de lærer områdets rekreative muligheder at kende, og at de hurtigt glider ind i 
landsbyens aktiviteter og tilbud.  
 
Eneste øvrig forening i området er jagtforeningen. Foreningen benytter ligeledes infoland til formidling af 
foreningens aktiviteter. 
 
Da landsbyen er lille, foregår mange ting i vekslende grupper eller netværk. Alt efter opgavens eller 
aktivitetens karakter samles beboere uformelt på kryds og tværs. 
F.eks.: Nedtagning af stormskadet stakit – hvem vil være med næste søndag kl. 10? 
Eller: Vinterbadning foregår ved stranden kl. 16 – alle kan slutte sig til, hvis de har lyst. 
 
Desuden er der oprettet en Facebook-side for hurtig kommunikation mellem landsbyens beboere. Her kan 
alle dele viden, organisere sig omkring opgaver eller byde ind på forskellige spørgsmål, der måtte være. 
 
 
 



   

Fakta 6: 

Bylaugets aktiviteter har forskellig karakter. Tilslutningen til aktiviteterne er høj, og hen over året har børn 
og unge og alle betalende medlemmer deltaget i et, flere eller mange arrangementer. Når året er omme, har 
alle mødt hinanden i forskellige sammenhænge, hvilket skaber et godt landsbysammenhold.  
 
Fakta 7: 
 
Hen over året bliver der taget billeder fra de mange aktiviteter. Ved forskellige lejligheder indgår billederne i 
vores arrangementer, så vi kan se tilbage på årets gang. På den måde gør vi samtidig lidt reklame, så flere 
bliver nysgerrige efter at deltage i kommende arrangementer. 
 
 
Tilslutning til aktiviteter: 
 
Bylaugets aktivitetskalender fremgår af infoland. Aktiviteterne er centreret omkring de tre elementer, der 
skaber sammenhold: Fælles arbejde, fælles leg og hygge og fælles selskab med kaffe og kage eller mad og 
drikke. 

Fællesskab er noget, man arbejder sig til! 
 
Januar: Forberedelse af nytårsbrunch 
Februar: Madlavning til fællesspisning 
Marts: Kreativt arbejde med påskepynt 
April: Strand- og byrensning – opsætning af badebro   
Maj: Vedligeholdelse af fællesarealer mv, (veje, stier, bænke, borde – og Skippersminde) 
Juni: Arrangere sommerfest for børn og voksne 
Juni: Opsætning af bål til Sct. Hans m.m.  
August: Opsætning af galger og telt til ringridning 
September: Madlavning til fællesspisning 
Oktober: Fælles kagebagning 
November: Fældning og opsætning af stort juletræ i landsbyen - 
forberedelse af julefrokost 
December: Julemanden kommer – forberedelse af julehygge for børn og voksne 
 

Fællesskab er noget, man hygger og leger sig til!  
Februar: Afvikling af generalforsamling i en rar atmosfære 
Marts: Kreativiteten blomstrer 
April: Tid for petanque- turnering 
Maj: Fælles udflugt 
Juni: Sommerfest og hygge om Sct. Hansbålet 
August: Leg for børn og voksne i forbindelse med cykel- og 
havetraktor ringridning 
September: Hygge under fællesspisning 
Oktober: Kagespisning 
November: Byen forbereder julekalender i vinduerne 
December: Hver dag åbnes et nye kalendervindue – 
vinduerne nydes til sidst under en fælles motionstur  



   

December: Julemanden kommer – og vi hygger os 

Fællesskab er noget, man spiser sig til! 

Januar: Vi ønsker hinanden godt nytår ved en hyggelig Nytårsbrunch 
Februar: Fællesspisning i forbindelse med generalforsamlingen 
Marts: Påskedekorationer – med kaffe og kage 
April: Strand- og byrensning – med vand og grillpølser 
Maj: Foredrag om tilberedning af mad på grill – med smagsprøver 
Maj: Tur til Holm vingård – med kaffe og vinsmagning 
Juni: Sommerfest for børn og voksne – med god mad  
Juni: Sct. Hans bål på stranden med grillpølser 
August: Cykel- og havetraktor ringringridning – medbragt mad i telt m.m. 
September: Fællesspisning 
Oktober: Den store bagedyst – giver det store kagebord 
November: Julefrokost 
December: Julehygge for børn og voksne med gløgg og æbleskiver  
 

 

 

 

    

  

 

 

Et lille uheld ved opsætning af badebro. Bro ifb. m. vandresti langs stranden. Stranden v. vintertid. 
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Cykel & havetraktor ringridning.   Solæg spisning ifb. m. billeder fra året der gik. Solnedgang v. stranden 


