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Hvad sker der i Sjølund?  
 

 

 

Kort om Sjølund  

Sjølund ligger smukt placeret for foden af Skamlingsbanken mellem Kolding og Christiansfeld. Sjølund er 

oprindelig betegnelsen for et lille landsbysamfund som ligger lidt nord for den nuværende by. Da Sydbanen, 

mellem Kolding og Hejlsminde, åbnede i 1911 med station i Sjølund, voksede byen ved kirken og stationen. 

Antallet af beboere har især inden for de seneste 5 år været stigende og befolkningssammensætningen er 

varieret. Der bor i dag ca. 500 borgere i Sjølund og knap så mange i oplandet. Sjølund har et levende og 

aktivt forenings- og kulturliv, en ny istandsat skole/SFO samt indkøbsmuligheder i Dagli´ Brugsen, som er 

yderst aktiv i lokalsamfundet. Erhvervsmæssigt har Sjølund en del landbrug og liberalt erhverv samt nogle 

få større virksomheder, der sikrer arbejdspladser i lokalområdet. 

Enhver landsby har da en whiskeyforretning 

Hvad sker der når den lokale elektriker lukker forretningen og efterlader et tomt lokale ud til hovedgaden? 

Der åbner selvfølgelig en Whiskeyforretning. En lokal ildsjæl så sit snit til at forvandle hans lager til en flot 

udstilling, hvor der er åbent efter aftale og mulighed for diverse smagsarrangementer. Whiskey.dk som 

butikken hedder, er allerede arrangør af Danmarks største whiskeyarrangement. Sjølund er nu uofficielt 

indehaver af hvis ikke Danmarks bedste whiskeybutik, så en af dem i hvert fald. 

Vi husker vores brugs 

Hvad sker der når en brugs har dalende tal på bundlinjen? Så kalder brugsuddeleren selvfølgelig ind til 

borgermøde og ligger kortene på bordet. Opbakningen er massiv for ingen vil af med vores ildsjæl af en 

brugsuddeler. Allerede dagen efter mødet rendes brugsen over ende og snart kører hver anden bil i Sjølund 

rundt med et klistermærke hvor der står ”husk din brugs”. Udmeldingen et par måneder efter lyder på 

pæne tal og gode fremtidsudsigter. 

Højhastighedstog, krydstogtsskibe og prisvindende byggerier kommer forbi Sjølund A/S 

I 1936 startede en ildsjæl det der i dag er en verdensomspændende virksomhed, nemlig Sjølund A/S. Her 

valses stål og alu og det gør de så godt at de i dag er verdenskendte for det. Profiler til højhastighedstog i 

Kina, luksus skibe i Bahrain, et utal af byggerier Verden over og meget mere. Trods den store succes har 

man holdt fast i placeringen i Sjølund. Når man kommer fra Skamling bliver man mødt af den ene 

kæmpeskulptur efter den anden udfor Sjølund A/S. 

Når bønderne holder fest er hele byen inviteret 

De 4 største gårde i Sjølund har lavet den tradition at de holder en stor sommerfest, hvor hele byen er 

inviteret. Her er helstegt pattegris, drikkevarer ad libitum, hoppeborg til børnene, musik og masser af godt 

humør. I år mødte over 600 godtfolk op og støttede op om dette flotte arrangement vores ildsjæle af nogle 

landmænd havde arrangeret. Det er gået hen og er blevet hele byens fest, hvor alle der kan deltager. 



Ansøgning til Årets landsby 2012  Sjølund 

KSU – Kolding-Sjølund-Udvikling ksu@sjoelund.info 

Frisøren lukkede, men elektrikeren startede en ny op 

Da byens frisør valgte at gå på pension stod byen uden frisør og da salonen var hjemme i privaten var det 

ikke lige sådan at lade en ny starte op. Byens elektriker havde dog et passende centralt liggende lokale som 

ikke var lejet ud. Dette indrettede han som frisørsalon og kort efter havde byen ikke bare en ny frisør, men 

en frisørsalon med 3 ansatte. 

Sjølund festival, de frivillige foreningers fest 

Sjølund festival er den årlige byfest som også har forankret sig godt i byen kultur. Den er i høj grad båret 

igennem af ildsjæle i de forskellige foreninger, som står for diverse aktiviteter. Alle de lokale virksomheder 

bakker op med sponsorater, som gør det muligt at holde den fest år efter år. Samtidig er det muligt at 

belønne de deltagende foreninger med et pengebeløb grundet er pænt overskud år efter år. 

Vi cykler for hallen 

En anden lille gruppe ildsjæle har fået ansvar for at samle penge ind til en idrætshal i Sjølund. For år tilbage 

havde man arrangeret et sponsorcykelløb, hvor man cyklede 320.000,- sammen. I år har man arrangeret et 

nyt og gruppen knokler sammen med de frivillige ryttere om at gentage succesen. Hallen er kommet med 

på det kommunale budget med et forbehold om at kommunen skal sælge grunde for at finansiere hallen, 

dette er også til dels gruppens fortjeneste. 

Efterskolen øger i krisetider 

Design- og Idrætsefterskolen Skamling ligger ligeledes i Sjølund. Efterskolen har formået at øget 

elevantallet i tider hvor mange andre kæmper med faldende elevantal. Efterskolen har fire linjer, håndbold, 

fodbold, adventure X og design. Som noget nyt i år har man startet en ren 8. klasse op, samt modtaget en 

håndfuld hørehæmmede elever. Efterskolen er uden tvivl kommet på efterskolelandkortet på den positive 

måde. For byen giver efterskolen ekstra liv i gaderne og bedre omsætning for nogle af virksomhederne. 

Et utal af virksomheder har rod i Sjølund 

Udover de nævnte firmaer har vi et utal af andre firmaer i vores dejlige by. Sjølund huser Danish Agros 

afdeling for svinefoder i Sydjylland, en af deres såsædsfabrikker, samt kundeservicecenteret. Vi har en 

campingplads, en autohandler, en varebilsinventar-montør, en par, enddog ret store, juletræsplantager, en 

restaurant med fantastisk udsigt fra Skamlingsbanke, dansk skibstræ, en hundekendel og mere til. Desuden 

huser vi et dusin håndværkere i alle kategorier, smed, murer, tømrer, blikkenslager, elektriker, glasfiber og 

gartnere. 

Virksomhedernes betydning for et lille landsbysamfund som Sjølund er stor og mere end bare 

arbejdspladser. Mange af virksomhederne er startet af ildsjæle som brænder for byen. Udover økonomisk 

støtte til mange af arrangementerne og foreningerne, bakker man også op med materiel, materialer og 

arbejdskraft. 

En anden positiv sidegevinst ved de mange virksomheders og ildsjæles aktiviteter er den opmærksomhed 

byen får. Det er klart at alle de arbejdspladser der er, ikke kun er besat af lokale folk. Derudover trækker 

virksomhederne og de arrangementer der er, en masse kunder og leverandører forbi. Alle disse folk får et 

syn for hvilken skøn by vi har og ikke mindst hvilke skønne omgivelser vi befinder os i. 

 


