
  

 

BYLDERUP-BOV 
Den gamle landsby Bylderup hører til Bylderup Sogn. Her ligger Byl-
derup Kirke fra 1200-tallet. Den tidligere landsby Bov hører til Burkal 
Sogn. Bylderup og Bov voksede sammen som stationsbyen Bylde-
rup-Bov, der foruden bykernen har tre bydele: Bov sydvest for sog-
negrænsen, kirkelandsbyen Bylderup sydøst for Slogs Å og Lende-
mark nordvest for åen. Tinglev er nærmeste områdecenter 12 km 
fra byen. 

Aktivt byliv 

Der er fortov langs de fleste veje, som giver gode muligheder for 
gående, mens forholdene for cyklister varierer mere gennem byen. 
Der er fællessti langs den østlige ende af hovedgaden. Der er flere 
steder til fælles ophold i byen. Centralt i byen er der et grønt områ-
de til ophold. 

Cykelforhold 

Der er etableret cykelbane på kortere strækninger. Der er  separat 
cykelsti hen mod friskolen samt  tæt ved kirken. Derudover kører 
cyklister blandet med alm. trafik.  

Digitale hverdag 

Borgere i Bylderup-Bov har mulighed for varelevering via REMA, 
COOP og OSUMA. Der er ingen pakkeboks i byen, men pakker kan 
hentes i butik indenfor åbningstid. Der er  udbringning af mad fra 
ét pizzeria via Just Eat.  

Indkøb og service 

En lokal butik til dagligvareindkøb ligger centralt i Bylderup-Bov 
med åbningstid mellem 7.30-19 (kl.18 weekend). Der er et lægehus 
i byen samt pizzeria og cafeteria. 

Kollektiv transport 

Bylderup-Bov forbindes med offentlig transport med busrute 116 
som kører mellem Tønder og Aabenraa. Derudover kører der skole-
bus til byen.  

Kultur og fritid 

Der er et forsamlingshus i byen. Bylderup Idrætscenter tilbyder bå-
de indendørs og udendørs idrætsfaciliteter med bl.a. udendørs 
svømmebassin.  

Uddannelse  

Både i Bylderup Skole og Friskolen Bylderup-Bov er der mulighed for 
skolegang fra 0. til  9 klassetrin. 

Mobilitetsindeks Rejserelationer Busforbindelser Fakta 

• Indbyggertal: 1.332 

• To skoler: Bylderup Skole, 237 elever, fordelt 
på 0.-9. klassetrin samt Friskolen Bylderup-Bov 

• Daginstitution: 2 institutioner 

• Kultur og fritid: Bylderup Idrætscenter og for-
samlingshus.  

• Indkøb: Bylderup købmandsforretning 

• Takeaway: Pizzeria samt cafeteria 

• Lægehus: Ja 

• Kollektiv trafik: 1 bus i rute 

• Afstand til nærmeste områdecenter: 12 km 

Fordeling af ture fra Bylderup Sogn Flextur kan benyttes alle ugens dage fra 6 morgen til midnat 



  

 

BOLDERSLEV 
Bolderslev er hovedby i Bjolderup Sogn. Landsbyen rummer en 
større industrivirksomhed Kohberg Brød A/S. Bolderslev vandt pri-
sen som årets landsby i 2013 og 2015. Tinglev er nærmeste områ-
decenter ca. 8 km fra Bolderslev. 

Aktivt byliv 

Der er fortov langs vejene i byen, som giver gode gangfaciliteter, 
mens cykelforholdene i byen er begrænset. Ved og omkring Mar-
kedsskoven er der mulighed for ophold ved de rekreative arealer.  

Cykelforhold 

Cykelforholdene i Bolderslev er karakteriseret af, at cyklister pri-
mært kører blandet med alm. trafik. Der er etableret et stisystem 
med separat cykelsti tæt ved Bolderslev Skole ud mod villakvarte-
ret, som ligger tæt ved skolen.   

Digitale hverdag 

Borgere i Bolderslev har mulighed for varelevering via REMA, 
COOP og OSUMA. Der er pakkeboks i byen og pakker kan tilmed 
hentes i en lokal butik indenfor åbningstid (Bonnichsen El). Der er 
mulighed for udbringning af mad fra ét pizzeria via Just Eat.  

Indkøb og service 

Der er ingen mulighed for indkøb af dagligvare i byen. Der er der 
et lægehus centralt beliggende i byen. Der er to pizzeriaer/
grillbarer i byen.   

Kollektiv transport 

Bolderslev forbindes med offentlig transport med busrute 116, 
som kører mellem Tønder og Aabenraa. Derudover kører der sko-
lebus til byen.  

Kultur og fritid 

Bolderslev forsamlingshus er et knudepunkt i byen. Bolderslev fri-
tidscenter tilbyder en række idrætsfaciliteter såsom tennis og sky-
debaner. Centralt placeret i byen ligger  et stadion. De grønne 
arealer ved markedsskoven anvendes til markedsfest, hvor der 
bl.a. er en scene etableret.   

Uddannelse  

Ved Bolderslev Skole er der mulighed for skolegang indtil 6. 
klassetrin. Overbygningsskole ligger i Tinglev.  

Mobilitetsindeks Rejserelationer Busforbindelser Fakta 

• Indbyggertal: 1.176 

• Skole: Bolderslev Skole, 109 elever, fordelt 
på 0.-6. klassetrin, Overbygningsskole i Ting-
lev 

• Daginstitution: 1 institution 

• Kultur og fritid: Bolderslev Fritidscenter og 
forsamlingshus.  

• Indkøb: Ingen indkøbsmuligheder 

• Takeaway: Pizzeria/grillbar 

• Lægehus: Ja 

• Kollektiv trafik: 1 bus i rute 

• Afstand til nærmeste områdecenter: 8 km 
Fordeling af ture fra Bjolderup Sogn Flextur kan benyttes alle ugens dage fra 6 morgen til midnat 



  

 

GENNER 
Genner by hører til under Genner sogn. Nærmeste områdecenter 
er Aabenraa og Rødekro ca. 10 km fra byen. I 2020 vandt Gen-
ner prisen som Årets landsby i kommunen.  

Aktivt byliv 

Der er gode muligheder for bevægelse langs fortov i byen mens 
at udbredelsen af cykelforholdene er begrænset.  Der er ingen 
offentlige byrum, hvor der er mulighed for at samles  

Cykelforhold 

Der er etableret cykelfaciliteter med separat cykelsti ved og om-
kring det sydlige og østlige af skolen Genner Univers. Nord for by-
en fortsætter cykelfaciliteterne med cykelbane. Langs Haderslev-
vej er der dobbeltrettet cykelsti mod Løjt Kirkeby. 

Digitale hverdag 

Borgere i Genner har mulighed for varelevering via REMA, COOP 
og OSUMA. Der er to pakkebokse i byen. Der er mulighed for ud-
bringning af mad fra 6 spisesteder via Just Eat. 

Indkøb og service 

Der er ikke indkøbsmuligheder i Genner. Borgerne i byen kan ta-
ge 5 km til Løjt Kirkeby, hvor der er Netto og SuperBrugsen eller 
tage 10 km til Aabenraa eller Rødekro for flere muligheder. Det 
tætteste lægehus er i Løjt Kirkeby ca. 4 km fra Genner. 

Kollektiv transport 

Der kører en busrute i dagdrift i Genner. Med busrute 123 forbin-
des byen mod Haderslev og Aabenraa. Der kører skolebus til by-
en.  

Kultur og fritid 

Genner Forsamlingshus er beliggende centralt i byen. Området er 
naturskønt, og der findes bl.a. en markeret vandrerute fra Genner 
Hotel til Kalvø. Gennerhallen tilbyder bl.a. idrætshold for børn og 
unge samt bueskydning og løbehold. Ca. 1,5 km syd for Genner 
er HighPark Sønderjylland beliggende, som er en klatrepark for 
alle aldre. 

Uddannelse  

Ved Genner Univers er der mulighed for skolegang indtil 6. klasse-
trin. Overbygningsskole ligger i Løjt Kirkeby.  
 

 

Mobilitetsindeks Rejserelationer Busforbindelser Fakta 

• Indbyggertal: 771 

• Skole: Genner Univers, 48 elever, fordelt på 
0.-6. klassetrin. Overbygningsskole i Løjt Kir-
keby 

• Daginstitution: 1 institution 

• Kultur og fritid: Idrætshal og forsamlingshus 

• Indkøb: Nej 

• Takeaway: Ingen takeaway i byen 

• Lægehus: Nej 

• Kollektiv trafik: 1 bus i rute 

• Afstand til nærmeste områdecenter: 10 km 

Fordeling af ture fra Genner Sogn Flextur kan benyttes alle ugens dage fra 6 morgen til midnat 



  

 

HELLEVAD 
Hellevad by er en del af Hellevad sogn. Nærmeste områdecen-
ter, er Rødekro, som ligger 8 km fra byen. I 2009 vandt Hellevad 
prisen som Årets landsby i kommunen.  

Aktivt byliv 

Der er fortov og cykelsti langs flere veje, hvilket giver gode mulig-
heder for at bevæge sig som gående eller cyklist. Der er flere 
steder til fælles ophold i byen. Gustes Eng er et grønt område til 
ophold med bl.a. bålplads og ligger centralt placeret i byen tæt 
ved skolen. Derudover er der en legeplads.  

Cykelforhold 

Der er cykelfaciliteter på hele hovedgaden. I den østlige ende er 
der etableret cykelsti og mod vest cykelbane. Der er etableret 
separat cykelsti udenfor bygrænsen langs Løgumklostervej mod 
vest samt en mindre strækning øst for byen. Derudover kører cyk-
lister blandet med alm. trafik. 

Digitale hverdag 

Borgere i Hellevad har mulighed for varelevering via REMA, 
COOP og OSUMA. Der er ingen pakkebokse i byen, men pakker 
hentes ved tankstationen indenfor åbningstid. Der er mulighed for 
udbringning af mad fra seks spisesteder via Just Eat.  

Indkøb og service 

I Hellevad by er der en tankstation med mindre indkøbsmulighe-
der. Der er bar og kro/restaurant i byen. De tætteste dagligvare-
butikker er i Rødekro ca. 8 km fra Hellevad. Det tætteste lægehus 
er i Rødekro. 

Kollektiv transport 

Der kører en busrute i dagdrift i Hellevad med busrute 124 der 
forbinder byen med Aabenraa. Derudover forbindes Hellevad 
med skolebus.  

Kultur og fritid 

Tæt ved skolen er der idrætsaktiviteter såsom fodbold og  par-
kourbane. Der er ingen forsamlingshus i Hellevad. 

Uddannelse  

Ved Hellevad Børneunivers er der mulighed for skolegang indtil 6. 
klassetrin. Overbygningsskole ligger i Rødekro.  

Mobilitetsindeks Rejserelationer Busforbindelser Fakta 

• Indbyggertal: 531 

• Skole: Hellevad Børneunivers, 99 elever, for-
delt på 0.-6. klassetrin. Overbygningsskole i 
Rødekro  

• Daginstitution: 1 institution 

• Kultur og fritid: Idrætscenter, hotel/krostue 

• Indkøb: Nej—kun ved tankstationen 

• Takeaway: Restaurant/kro i byen 

• Lægehus: Nej 

• Kollektiv trafik: 1 bus i rute 

• Afstand til nærmeste områdecenter: 8 km 

Fordeling af ture fra Hellevad Sogn Flextur kan benyttes alle ugens dage fra 6 morgen til midnat. Flexrute lørdag/søndag 



  

 

HJORDKÆR 
Landsbyen Hjordkær er en del af Hjordkær Sogn. Nærmeste om-
rådecenter er Rødekro ca. 6 km fra byen. Hjordkær var Årets 
landsby i kommunen i 2021. 

Aktivt byliv 

Der er gode gangfaciliteter med fortov i byen, mens cykelforhol-
dene er mere varierende. Der er mulighed for ophold i byrummet 
ved forsamlingshuset, hvor der er udendørsarealer med bålplads 
og legeplads.  

Cykelforhold 

Der er separat cykelsti tæt ved skolen samt på andre mindre 
strækninger. Derudover er der cykelbane langs Aabenraavej øst 
for byen og frem til Aabenraa. 

Digitale hverdag 

Borgere i Hjordkær har mulighed for varelevering via REMA, 
COOP og OSUMA. Der er en selvstændig pakkeboks i byen samt 
en pakkeboks i den lokale brugs. Der er mulighed for udbringning 
af mad fra 6 spisesteder via Just Eat. 

Indkøb og service 

Der er en LokalBrugsen centralt i byen, som har åbent 07:00-19:45 
alle dage.  Det tætteste lægehus er i Rødekro ca. 7 km fra byen. 
Der er pizzeria i byen.  

Kollektiv transport 

Der kører en busrute i dagdrift i Hjordkær. Med busrute 116 forbin-
des byen med Tønder og Aabenraa. Der kører skolebus til byen.  

Kultur og fritid 

Hjordkær Forsamlingshus er beliggende i den sydlige del af byen. 
Huset bliver brugt til arrangementer både privat og for hele byen. 
Hjordkær har et idrætshus med tilhørende udendørs baner. Her 
tilbydes fodbold, badminton, håndbold samt gymnastik. Derud-
over indeholder det et motionsrum. For at finde andre større kultu-
relle arrangementer skal borgerne enten tage 7 km til Rødekro 
eller 9 km til Aabenraa. 

Uddannelse  

Ved Hjordkær Skole er der mulighed for skolegang indtil 9. klasse-
trin.  

Mobilitetsindeks Rejserelationer Busforbindelser Fakta 

• Indbyggertal: 1.606 

• Skole: Hjordkær Skole, 239 elever, fordelt 
på 0.-9. klassetrin. 

• Daginstitution: 1 institution 

• Kultur og fritid: Idrætshal og forsamlingshus  

• Indkøb: LokalBrugsen 

• Takeaway: Pizzeria/grillbar 

• Lægehus: Nej 

• Kollektiv trafik: 1 bus i rute 

• Afstand til nærmeste områdecenter: 7 km 

Fordeling af ture fra Hjordkær Sogn Flextur kan benyttes alle ugens dage fra 6 morgen til midnat 



  

 

HOLBØL 
Landsbyen Holbøl er en del af Holbøl Sogn og har 431 indbyggere. 
Byen modtog en blomst i landsbyudviklingskonceptet Blomstrende 
landsbyer i 2016 samt i 2017. Desuden blev Holbøl i 2011 kåret til 
Årets landsby i kommunen.  

Aktivt byliv 

Der er gode muligheder for gående centralt i Holbøl med etableret 
fortov. I periferien af byen varierer mulighederne for gang langs for-
tove. Der er ingen offentlig byrum, hvor der er mulighed for at sam-
les. 

Cykelforhold 

Der er cykelfaciliteter langs Aabenraavej med cykelbane i begge 
vejsider. Centralt i Holbøl er der begrænset cykelfaciliteter. Der er 
separat cykelsti fra skolen og gennem boligområdet mod vest. Der 
er cykelforbindelse til Aabenraa og Padborg. 

Digitale hverdag 

Borgere i Hjordkær har mulighed for varelevering via REMA, COOP 
og OSUMA. Der er ingen pakkeboks i byen. Pakker hentes i lokal 
brugs indenfor åbningstid. Der er mulighed for udbringning af mad 
fra fire spisesteder via Just Eat.  

Indkøb og service 

I Holbøl er der indkøbsmuligheder i form af Letkøb, som har åbent 
07:30-18 (kl.13 weekend) og AsiaTorvet, som kun har åbent efter af-
tale. Det tætteste lægehus er i Padborg ca. 10 km fra byen. 

Kollektiv transport 

Der kører en busrute i dagdrift i Holbøl. Med busrute 220 forbindes 
byen med Padborg og Aabenraa. Der kører skolebus fra byen.  

Kultur og fritid 

Forsamlingshuset/Holbøl Landbohjem i byen er et samlingssted for 
borgerne og bliver benyttet til både private og offentlige arrange-
menter. Holbøl Landbohjem er bl.a. kendt for ’Bix og Bajer’ hver tors-
dag. Holbøl Stadion tilbyder ungdoms– og seniorfodbold. Ved 
Grænseegnens Friskole ligger en hal, som benyttes til bl.a. gymnastik 
og motionsrum. 

Uddannelse  

Ved Grænseegnens Friskole er der mulighed for skolegang indtil 9. 
klassetrin.  

 

Mobilitetsindeks Rejserelationer Busforbindelser Fakta 

• Indbyggertal: 428 

• Skole: Grænseegnens Friskole, 117 elever. 
fordelt på 0.-9. klassetrin. 

• Daginstitution: 1 institution 

• Kultur og fritid: Idrætshal og forsamlingshus  

• Indkøb: Letkøb og Asiatorvet 

• Takeaway: Holbøl Landbohjem 

• Lægehus: Nej 

• Kollektiv trafik: 1 bus i rute 

• Afstand til nærmeste områdecenter: 10 km 

Fordeling af ture fra Holbøl Sogn Flextur kan benyttes alle ugens dage fra 6 morgen til midnat. Flexrute mandag-lørdag 



  

 

HOVSLUND STATIONSBY 

Hovslund Stationsby hører til Øster Løgum Sogn. Nærmeste områ-
decenter er Rødekro 7 km fra byen.  

Aktivt byliv 

Der er gangfaciliteter med fortov i store dele af byen. Enkelte 
steder, på mindre veje, forekommer ingen fortov eller fortov i den 
ene vejside. Der er udendørs opholdsmuligheder tæt ved stadion 

Cykelforhold 

Cykelforholdene i Hovslund Stationsby er karakteriseret af, at cyk-
lister primært kører blandet med alm. trafik. Der er etableret et 
mindre stisystem med separat cykelsti tæt ved Hovslund skole og i 
udkanten af den nordlige del af byen.  

Digitale hverdag 

Borgere i Hovslund Stationsby har mulighed for varelevering via 
REMA, COOP og OSUMA. Der er ingen pakkeboks i byen, dog 
kan pakker hentes ved Byens Rens i Hovslund. Der er mulighed for 
udbringning af mad fra 6 spisesteder via Just Eat.  

Indkøb og service 

Der er en lokal købmandsgård med indkøbsmuligheder i Hovs-
lund Stationsby. Derudover er der indkøbsmuligheder i Rødekro 7 
km fra byen. Det tætteste lægehus er i Rødekro ca. 8 km fra by-
en. 

Kollektiv transport 

Der kører en busrute i dagdrift fra Hovslund Stationsby. Med bus-
rute 129 forbindes byen med Ribe og Aabenraa. Derudover kører 
der skolebus fra byen.  

Kultur og fritid 

Der er et forsamlingshus i byen som samlingspunkt — den kan 
desuden lejes til privat brug. I nærheden af forsamlingshuset er 
der en spejderhytte, som kan anvendes til overnatning. Hovslund 
har fodbold både for unge og voksne. Her benyttes Hovslund 
stadion til udendørs og Genner hallen til indendørs. Der er en 
gymnastikforening i byen med sportshal.  

Uddannelse  

Ved Hovslund Børneunivers er der mulighed for skolegang indtil 6. 
klassetrin. Overbygningsskole ligger i Rødekro. 
 

Mobilitetsindeks Rejserelationer Busforbindelser Fakta 

• Indbyggertal: 302 

• Skole: Hovslund Børneunivers 74 elever, for-
delt på 0.-6. klassetrin. Overbygningsskole 
ved Hærvejsskolen i Rødekro 

• Daginstitution: 1 institution 

• Kultur og fritid: Forsamlingshus og gymna-
stikforening  

• Indkøb: Ja 

• Takeaway: Nej 

• Lægehus: Nej 

• Kollektiv trafik: 1 bus i rute 

• Afstand til nærmeste områdecenter: 7 km 
Fordeling af ture fra Øster Løgum Sogn Flextur kan benyttes alle ugens dage fra 6 morgen til midnat 



  

 

KLIPLEV 
Kliplev er en lille stationsby og er en del af Kliplev Sogn. Nærme-
ste områdecenter er Felsted, der ligger ca. 10 km øst for byen. 
Tinglev er også nært områdecenter med ca. 11 km fra Kliplev.  

Aktivt byliv 

Der er gode gangfaciliteter i Kliplev med fortove de fleste ste-
der—som giver gode bevægelsesmuligheder til fods. Der er både 
en legeplads til ophold samt et grønt område tæt ved kirken.  
Der er etableret hastighedsbegrænsning med 40 km/t i de cen-
trale af Kliplev.  

Cykelforhold 

Det er få steder i byen med cykelsti. I den vestlige ende af byen 
er der separat cykelsti langs Bjerndrupvej. Derudover kører cykler 
blandet med biltrafikken. 

Digitale hverdag 

Borgere i Kliplev har mulighed for varelevering via REMA, COOP 
og OSUMA. Der er mulighed for udbringning af mad fra 15 spise-
steder via Just Eat. Der er en pakkeboks i byen. Derudover kan 
pakker også hentes i den lokale brugs indenfor åbningstid.  

Indkøb og service 

Der er en Dagli’Brugsen i Kliplev, som har åbent 08:00-20:00. Der 
er pizzeria i byen samt et cafeteria i Kliplevhallen. Det tætteste 
lægehus er i Felsted ca. 10 km fra byen. 

Kollektiv transport 

Der kører en busrute i dagdrift til og fra Kliplev by. Med busrute 
227 forbindes byen med Tinglev og Aabenraa. Derudover er der 
togstation i byen med forbindelse mod Tinglev st. mod vest samt 
Sønderborg mod øst.  

Kultur og fritid 

Kliplevhallen er beliggende i byens østlige del og tilbyder sports-
grene for alle aldre som bl.a. fodbold og håndbold. Hallen har 
også et motionscenter med mulighed for spinningscykler. Der er 
et forsamlingshus i byen som samlingspunkt foruden Kliplev lokal-
historiske arkiv.  

Uddannelse  

Ved Kliplev Skole er der mulighed for skolegang indtil 6. klassetrin. 
Overbygningsskole ligger i Felsted. 
 

Mobilitetsindeks Rejserelationer Busforbindelser Fakta 

• Indbyggertal: 1.202 

• Skole: Kliplev skole, 146 elever, fordelt på 0.-
6. klassetrin. Overbygningsskole i Felsted.  

• Daginstitution: 1 institution 

• Kultur og fritid: Forsamlingshus og idrætshal  

• Indkøb: Dagli’ Brugsen 

• Takeaway: Pizzeria/grillbar 

• Lægehus: Nej 

• Kollektiv trafik: 1 bus i rute 

• Afstand til nærmeste områdecenter: 11 km 

Fordeling af ture fra Kliplev Sogn Flextur kan benyttes alle ugens dage fra 6 morgen til midnat 



  

 

LØJT KIRKEBY 
Løjt Kirkeby er en del af Løjt Sogn. Aabenraa som hovedby ligger 
ca. 7 km fra byen.  

Aktivt byliv 

Der er fortov langs de fleste veje, hvilket giver gode muligheder 
for bevægelse som gående. Der er flere steder med mulighed for 
ophold i byen bl.a. med flere udendørs legepladser. 

Cykelforhold 

Der er gode cykelfaciliteter fra bymidten og ud mod Haderslev-
vej i vest med dobbeltrettet cykelsti. Der er separate stier i de 
grønne område centralt i Løjt Kirkeby. Derudover er der i centralt 
Løjt Kirkeby begrænset med cykelfaciliteter og cyklister kører her 
sammen med biltrafikken.  

Digitale hverdag 

Borgere i Løjt Kirkeby har mulighed for varelevering via REMA, 
COOP og OSUMA. Der er en selvstændig pakkeboks i byen samt 
en pakkeboks i den lokale brugs. Der er mulighed for udbringning 
af mad fra 15 spisesteder via Just Eat.  

Indkøb og service 

Byen har to dagligvarebutikker i form af en Netto og en Super-
Brugsen. Begge butikker åbner kl. 7:00 og lukker tidligst kl. 20:00. 
Der er flere spisesteder såsom Løjt Kro og pizzeria. Det er lægehus 
i Løjt Kirkeby. 

Kollektiv transport 

Løjt Kirkeby har gode kollektive forbindelser. Der kører en busrute i 
dagdrift til og fra Løjt Kirkeby med busrute 3 samt busrute 123. 
Herved forbindes byen med Haderslev og Aabenraa.  

Kultur og fritid 

Løjt forsamlings– og kulturhus udlejer lokaler til små foreninger og 
sal til større arrangementer. Løjt Idrætsforening tilbyder både in-
dendørs og udendørs idrætsaktiviteter, heriblandt fodbold, bad-
minton og gymnastik.  

Uddannelse  

Ved Løjt Kirkeby Skole  er der mulighed for skolegang indtil 9. klas-
setrin.  

Mobilitetsindeks Rejserelationer Busforbindelser Fakta 

• Indbyggertal: 2.262 

• Skole: Løjt Kirkeby Skole, 458 elever, fordelt 
på 0.-9. klassetrin, 

• Daginstitution: 2 institutioner 

• Kultur og fritid: Forsamlingshus og idrætshal  

• Indkøb: SuperBrugsen og Netto 

• Takeaway: Pizzeria/grillbar 

• Lægehus: Ja 

• Kollektiv trafik: 2 busser i rute 

• Afstand til nærmeste områdecenter: 7 km 

Fordeling af ture fra Løjt Sogn Flextur kan benyttes alle ugens dage fra 6 morgen til midnat 



  

 

RAVSTED 
Ravsted er en landsby tilhørende Ravsted Sogn. Byen modtog i 
2014 et diplom i landsbyudviklingskonceptet Blomstrende lands-
byer. Ravsted var Årets landsby i 2008. Nærmeste områdecenter 
er Tinglev, som ligger 14 km fra byen.  

Aktivt byliv 

Der er gang faciliteter med fortov flere steder i byen. Dog er der 
flere steder kun fortov i den ene vejside, mens at der langs ho-
vedgaden er fælles cykel– og gangsti. Der er begrænset med 
udendørs opholdssteder i byen. 

Cykelforhold 

Der er cykelfaciliteter på hele hovedgaden med en fælles cykel– 
og gangsti gennem byen ad Ravsted Hovedgade. Lokalt i Rav-
sted er der mindre stier som forbinder byen. Derudover kører cykli-
ster blandet med alm. trafik.  

Digitale hverdag 

Borgere i Ravsted har mulighed for varelevering via REMA og 
COOP. Der er ingen pakkebokse i byen, men pakker kan hentes i 
LetKøb indenfor åbningstid. Der er mulighed for udbringning af 
mad fra to spisesteder via Just Eat.  

Indkøb og service 

Byen har en dagligvarebutik som har åbent 07:00-18:00 (kl. 12 i 
weekend). Der er et pizzeria i byen. Det tætteste lægehus er i 
Bylderup-Bov ca. 9 km fra byen. 

Kollektiv transport 

Der er ingen alm. buslinjer i drift. Der kører skolebusser til og fra 
Ravsted med buslinje 675 mod Tinglev samt buslinje 679 mod Byl-
derup-Bov.  

Kultur og fritid 

Ravsted Forsamlingshus huser sociale arrangementer i byen og 
tilbyder mulighed for at leje lokaler. I byen findes spejderhytte, 
der kan lejes til overnatning. Der findes flere forskellige former for 
idrætsaktiviteter i Ravsted heriblandt fodbold og motionscenter. 
Byen har et udendørs svømmebad, der er drevet af frivillige. 

Uddannelse  

Ved Ravsted Børneunivers er der skolegang indtil 6. klassetrin. 
Overbygningsskole ligger i Bylderup-Bov. Derudover er der mulig-
hed for skolegang indtil 10. klassetrin ved Den Tyske Privatskole.   

Mobilitetsindeks Rejserelationer Busforbindelser Fakta 

• Indbyggertal: 440 

• Skole: Den Tyske Privatskole, 148 elever, for-
delt på 0.-10. klassetrin. Ravsted Børneuni-
vers, 82 elever, fordelt på 0.-6. klassetrin. 
Overbygningsskole i Bylderup Skole 

• Daginstitution: 2 institutioner 

• Kultur og fritid: Forsamlingshus og idrætsfor-
ening 

• Indkøb: Let-køb 

• Takeaway: Pizzeria/grillbar 

• Lægehus: Nej 

• Kollektiv trafik: 0 busser i rute 

• Afstand til nærmeste områdecenter: 14 km 
Fordeling af ture fra Ravsted Sogn Flextur kan benyttes alle ugens dage fra 6 morgen til midnat. Herudover skolebusser. 



  

 

STUBBÆK 
Stubbæk hører til Engsted Sogn. Indtil hovedbyen Aabenraa er der 
ca. 6 km fra Stubbæk.  

Aktivt byliv 

Stubbæk by har fortov til gående mange steder i byen. Enkelte ste-
der er der fællessti for gående og cyklister. Flere steder langs Gam-
mel Tinglevvej er der ingen fortov. Der er flere steder til fælles op-
hold i byen, som ved Ensted Naturpark. 

Cykelforhold 

Gammel Tinglevvej, som strækker sig tværs gennem byen, har cy-
kelbane—i den vestlige og østlige ende er der etableret cykelbane. 
Boligområdet i den nordlige del af byen har et stisystem med sepa-
rat cykelsti. Der er cykelforbindelse til Aabenraa via Flensborgvej og 
Stubbæk Stenbro. 

Digitale hverdag 

Borgere i Stubbæk har mulighed for varelevering via REMA, COOP 
og OSUMA. Der er ingen pakkebokse i byen, men pakker kan hen-
tes i en lokalbutik (Blomsterbinderiet). Der er mulighed for udbring-
ning af mad fra 15 spisesteder via Just Eat.  

Indkøb og service 

Der er ikke indkøbsmuligheder i Stubbæk. De tætteste indkøbsmu-
ligheder er i Aabenraa 6 km fra byen. Der er ikke lægehus i byen 
dog er der en læge i byen. Pizzeria er der centralt i byen.  

Kollektiv transport 

Der kører to busruter i dagdrift i Stubbæk. Med busrute 227 forbin-
des byen med Tinglev og Aabenraa, mens busrute 220 forbinder 
byen med Aabenraa og Padborg. Derudover også skolebus. 

Kultur og fritid 

Stubbæk Forsamlingshus ligger centralt i byen. I den sydlige del af 
byen ligger Ensted Naturpark, hvor man kan benytte shelters og 
bålhytte. Enstedhallen med tilhørende udendørsbaner tilbyder bl.a. 
badminton, fodbold og tennis. Derudover har hallen motionscenter. 

Uddannelse  

I Stubbæk Skole er der mulighed for skolegang fra 0. til 9. klassetrin. 
EUC Syd har en afdeling i Lundsbjerg, hvor man kan tage forskellige 
erhvervsuddannelser (EUD) samt arbejdsmarkedsuddannelser in-
denfor transport, lager og logistik (AMU). 

Mobilitetsindeks Rejserelationer Busforbindelser Fakta 

• Indbyggertal: 1.234 

• Skole: Stubbæk Skole, 339 elever, fordelt 
på 0.-9. klassetrin. EUC Syd (EUD og AMU) 

• Daginstitution: 1 institution 

• Kultur og fritid: Idrætshal og forsamlingshus.  

• Indkøb: Nej 

• Takeaway: Pizzeria og restaurant 

• Lægehus: Nej 

• Kollektiv trafik: 2 busser i rute 

• Afstand til nærmeste områdecenter: 6 km 

Fordeling af ture fra Ensted Sogn Flextur kan benyttes alle ugens dage fra 6 morgen til midnat. Flexrute mandag-lørdag 



  

 

VARNÆS 
Varnæs er en del af Varnæs Sogn. Nærmeste områdecenter er 
Felsted, som ligger ca. 7 km fra byen. Varnæs var Årets landsby i 
2012. 

Aktivt byliv 

Centralt i Varnæs by er der fortov de fleste steder, hvilket giver 
gode bevægelsesmuligheder til fods lokalt. Langs Varnæsvej er 
der ikke fortov på hele strækningen. Der er ingen offentlige uden-
dørs byrum i Varnæs. 

Cykelforhold 

Cykelforholdene i Varnæs er karakteriseret af, at cyklister primært 
kører blandet med alm. trafik. Der er etableret en separat dob-
beltrettet cykelsti syd for byen, som strækker sig fra Bovrup til kort 
før skolen i Varnæs.  

Digitale hverdag 

Borgere i Varnæs har mulighed for varelevering via REMA, COOP 
og OSUMA. Der er hverken pakkeboks eller mulighed for afhent-
ning af pakker i byen. Her skal borgerne til Bovrup. Der er mulig-
hed for udbringning af mad fra 15 spisesteder via Just Eat.  

Indkøb og service 

Der er ikke indkøbsmuligheder i Varnæs. De tætteste indkøbsmu-
ligheder er i Bovrup 3 km fra byen, hvor der er en købmand. I Var-
næs er der et pizzeria. Der er lægehus i byen. 

Kollektiv transport 

Der kører en busrute i dagdrift i Varnæs. Med busrute 113 forbin-
des byen med Sønderborg og Aabenraa. Der kører skolebus fra 
byen.  

Kultur og fritid 

Området omkring Varnæs er primært af grønne områder og mar-
ker. Varnæs tilbyder fodbold på boldbanerne beliggende cen-
tralt i byen. Ved indendørs aktiviteter benytter byen lokaler i Bov-
rup ca. 3 km fra Varnæs.  

Uddannelse  

Ved Varnæs Skole er der skolegang indtil 6. klassetrin. Overbyg-
ningsskole ligger i Felsted. 
 

 

Mobilitetsindeks Rejserelationer Busforbindelser Fakta 

• Indbyggertal: 462 

• Skole: Varnæs Skole, 132 elever, fordelt på 
0.-6. klassetrin. Overbygningsskole i Felsted. 

• Daginstitution: 0 institutioner 

• Kultur og fritid: Forsamlingshus og idrætsfor-
ening 

• Indkøb: Nej 

• Takeaway: Pizzeria/grillbar 

• Lægehus: Ja 

• Kollektiv trafik: 1 bus i rute 

• Afstand til nærmeste områdecenter: 7 km 

Fordeling af ture fra Varnæs Sogn Flextur kan benyttes alle ugens dage fra 6 morgen til midnat 


