
Pressemeddelelse: 

Elstrup-Elstrupskov er Årets Landsby i 

Sønderborg Kommune  
 

Julearrangement, affaldsindsamling, multifest og opsætning af en ny badebro. Det 

var nogle af de aktiviteter, der gav fællesskab og livskvalitet i Elstrup-Elstrupskov i 

2021. En enig dommerkomité har derfor valgt at pege på Elstrup-Elstrupskov som 

Årets Landsby i Sønderborg Kommune.   

 

 

Når Sønderborg Kommune kårer Årets Landsby, kigger dommerkomiteen på, om landsbyen tør 

tænke nyt, tør tage chancer, viser bredde og har opbakning fra hele landsbyen samt om 

landsbyen har aktiviteter, som andre kan blive inspireret af. 

 

Dommerkomiteen var enige i valget af Årets Landsby 2021, som blev Elstrup-Elstrupskov på 

Nordals. Landsbyen fik mandag aften overrakt prisen, som består af 5000 kroner, en plakette 

og en vandreskulptur.  

 

Landsbylauget i Elstrup-Elstrupskov har blandt andet stået for et julearrangement, 

affaldsindsamling, deltaget i et filmprojekt, arrangeret en multifest og har sat en ny badebro 

op på Fladbæk Strand.  

 

Landsbyen viste sidste år desuden stort sammenhold i forbindelse med planerne om en 

lokalplan for det bevaringsværdige miljø i byen. Denne plan var landsbyen ikke vild med, og 

med blandt andet indsigelser og underskriftsindsamling lykkedes det at få planerne ændret.  

 

Derfor pegede dommerkomiteen på den nordalsiske landsby, som gennem mange år har 

samlet og koordineret kræfterne, og som har bevist værdien af et landsbylaug.  

 

FAKTA 

Årets Landsby blev kåret i forbindelse med årsmødet i Landsbyforum, som foregik i Mommark, 

mandag aften. Dommerkomiteen består af byrådsmedlem Erik Krogh, Eva Sindberg Hinrichsen 

som repræsentant for Blans, som blev Årets Landsby i 2019, Angela Coriand, Landsbyforum, 

samt landsbyudvikler Carl Erik Maae fra Sønderborg Kommune.  

 

Kontaktinformation:  

Carl Erik Maae, landsbyudvikler  

Tlf. 27 90 54 69 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Årets Landsby i Sønderborg 
- tale ved Eva Sindbjerg Hinrichsen, medlem af kommitéen 

 

 

Når Sønderborg Kommune hvert år (næsten!) kårer Årets Landsby, kigger dommerkomiteen 

på, om landsbyen tør tænke nyt, tør tage chancer, viser bredde og har opbakning fra hele 

landsbyen, udnytter de ressourcer og muligheder, som landsbyen naturligt byder på, og om 

landsbyen har/iværksætter aktiviteter, som andre kan blive inspireret af. 

 

De seneste par år har aktivitetsniveauet i landsbylaugene naturligvis været præget af covid-19 

situationen – med talrige aflysninger af arrangementer. Mange har end ikke holdt 

generalforsamling i de sidste par år. 

 

Nu er vi heldigvis nået til lysere tider og aktivitetsniveauet stiger igen, kan vi både se og 

opleve. 

 

Dommerkomiteen var enige i valget af årets landsby. Dommerkomiteen har bestået af 

byrådsmedlem Erik Krogh, Eva Sindberg Hinrichsen, Blans, Angela Coriand, som 

Landsbyforums repræsentant samt landsbyudvikler Carl Erik Maae, der er sekretær.  

 

Valget faldt på et landsbylaug, der på fornem vis samler og koordinerer kræfterne – og som 

har bevist værdien af et landsbylaug. Et landsbylaug der gennem adskillige år har vist stort 

engagement i lokalområdet. 

 

Lauget er, udover bl.a. julearrangement, affaldsindsamling, deltagelse i filmprojekt, afholdelse 

af multifest osv. også kommet i mål med en badebro. Sidst, men ikke mindst, viste man stort 

engagement og sammenhold i forbindelse med en påtænkt bevarende lokalplan for byen. 

Denne var landsbyen ikke vild med og det lykkedes at få planerne ændret. Som de selv skriver 

fik lokalplanen er værdig bisættelse ved en træskulptur! 

 

For de, som ikke allerede har gættet det, er årets landsby Elstrup-Elstrupskov. 

 

Må jeg bede repræsentanter for landsbylauget komme op og modtage prisen: kr. 5.000, en 

plakette til minde om hæderen, en vandreskulptur samt blomsterbuket. 

 

 

 

 

FAKTA 

Årets Landsby blev kåret i forbindelse med årsmødet i Landsbyforum, som foregik i Mommark, 

mandag aften. 

Dommerkomiteen, som har valgt Elstrup-Elstrupskov som Årets Landsby i 2021, består af 

byrådsmedlem Erik Krogh, Eva Sindberg Hinrichsen, Blans, Angela Coriand, som 

Landsbyforums repræsentant samt landsbyudvikler Carl Erik Maae, der er sekretær.  

Valget træffes primært ud fra formandsberetningerne fra de 36 landsbylaugs årlige 

generalforsamling. 


