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TÆT PÅ  
AAR HUS

Med dette magasin vil vi gerne vise dig alt det, 
Norddjurs har at byde på som området, der 
bugter sig langs Jylland næsetip med en af 
landets længste kystlinjer, mangfoldig natur og 
ikke mindst med rig mulighed for at leve og bo, 
som I drømmer om.

For Norddjurs er tættere på, end du tror. Tæt 
på større byer som Aarhus og Randers men 
også med nem adgang til resten af Europa via 
Aarhus Airport og færgeforbindelsen Grenaa til 
Halmstad til Sverige.   

I Norddjurs får du alt fra by- og kulturliv til 
stærkt landsbysammenhold i de mange mindre 
byer. Vælger du at flytte til Norddjurs, er der 
samtidig god mobilitet til og fra hele Østjyl-
land. Fra mange steder i Norddjurs er der let 
adgang til motorvejsnettet, og med letbanen 
fra Grenaa, Hessel og Trustrup kan du udnytte 
transporttiden til og fra arbejde. Du får med 
andre ord det bedste fra to verdener ved at 
bosætte dig i naturskønne omgivelser, hvor du 
får meget bolig for pengene, mens du sagtens 
kan pendle på arbejde til Aarhus, Randers eller 
andre store byer i regionen.

KULTUR OG FRITIDSAKTIVITETER 
Er du storforbruger af kultur- og foreningslivet, 
er der også et bredt udbud i Norddjurs, som 
sprudler af kulturevents, festivaler, koncerter, 
udstillinger, idrætsarrangementer og meget 
andet. Besøg f.eks. Gl. Estrup i Auning, Kat-
tegatcentret i Grenaa og de mange andre 
spændende, helt særlige steder, som findes 
i Norddjurs. Kommunens mange kunstnere, 
foreninger og kulturhuse sætter gang i en lang 
række aktiviteter, og du og din familie kan en-
gagere dig i stort set alle typer af traditionelle 
og nye idrætsaktiviteter.

Velkommen  
til Norddjurs

SAMMENHÆNG OG TRYGHED  
FOR BØRNEFAMILIER 
I Norddjurs ved vi, at dine børns trivsel er det 
vigtigste i livet. Derfor gør vi alt, hvad vi kan,  
for at have så gode pasningstilbud som 
overhove det muligt. Vi har fokus på god læring 
og udvik ling på vores skoler i Norddjurs, hvor 
du finder intet mindre end 5 folkeskoler, 3  
friskoler samt en specialskole. Flytter I til nogle 
af lokalsam fundene i Norddjurs, vil I møde vores 
børnebyer, hvor skole, SFO, børnehave og dag-
pleje smelter sammen, og hvor børn og voksne 
har en hverdag i tæt kontakt med Norddjurs' 
frodige, grønne natur og alle dens muligheder 
for læring og oplevelser. Børnebyerne er med til 
at give en sammenhæng i dit barns liv, så skiftet 
fra daginstitution til skole for dit barn ikke vil 
opleves så markant.

ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER
Når du bosætter dig i Norddjurs, er der samti-
dig mange gode jobmuligheder. Det private og 
kommunale erhvervsliv efterspørger arbejds-
kraft i stort set alle brancher. Især faglært 
arbejdskraft inden for produktionsfagene samt 
højtuddannet arbejdskraft. Får du et nyt job i 
Norddjurs, kan kommunens ægtefælleordning 
ligeledes hjælpe din partner til bedre mulighe-
der for at komme i arbejde. Alt det og meget 
mere kan du blive klogere på, når du læser 
videre, hvor vi giver inspiration til  Norddjurs  
og blandt andet dykker ned i emner som  
job-muligheder, bolig og familieliv.

VELKOMMEN TIL NORDDJURS  
– OG RIGTIG GOD LÆSELYST!

Tættere  
på hinanden

NORDDJ URS

Christian Bertelsen, kommunaldirektørKasper Juncher Bjerregaard, borgmester
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Byggestøv og værktøjsstøj trænger 
igennem vinduerne fra et charmerende, 
rødt murstenshus i den lille landsby Kare. 
Det er lyden af drømme, der bliver reali-
seret. Vi befinder os i den nordlige del af 
Norddjurs Kommune kun en times kørsel 
fra Aarhus. Her er 29-årige Rebecca 
Østvand Matthiesen og 30-årige Daniel 
Anthony Slater i gang med at totalre-
novere byens gamle smedje, som nu er 
blevet deres nye hjem.

Inden kæresteparret valgte at flytte til 
Kare, boede de i en lejlighed på Trøjborg 
i Aarhus. Her drømte de i første omgang 
om et sommerhus på Djursland, hvor de 
kunne få naturen og roen helt tæt på i 
weekenden kombineret med storbylivet 
i hverdagen.

”Vi kom frem til, at det gav mere 
mening at flytte helt ud af byen. For så 
meget kom vi alligevel ikke til at bruge 
Aarhus udover vores arbejde og til en 
brunch i ny og næ,” siger Rebecca Øst-
vand Matthiesen, der arbejder med HR 
og kommunikation i en ingeniørvirksom-
hed i Aarhus.

Kæresteparret fremhæver, at de 
ønskede at bosætte sig et sted, hvor de 
maksimalt skulle pendle en time hver vej. 
De valgte derfor at investere i mursten 
i Norddjurs Kommune, så de fortsat var 
tæt på deres arbejdspladser og samtidig 
kunne opleve sommerhusidyllen året 

Kæresteparret Rebeacca  
Østvand Matthiesen og  
Daniel Anthony Slater har 
skiftet Aarhus ud med Nord-
djurs. Nu er de kommet tættere 
på naturen og blevet en del af 
et stærkt fællesskab i den lille 
landsby Kare. Alt sammen med 
masser af luft i økonomien,  
så de kan gøre lige præcis,  
hvad de drømmer om.

”Vi føler, at vi ejer vores hus 
mere end banken ejer os”

T IL FLYTTERE :
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rundt. Nu kan de nyde roen i deres have, 
hvor de kan følge med i det rige dyreliv 
og hente friske grøntsager direkte fra 
køkkenhaven.

er vigtigt for dem, at huset bevarer sin 
charme, og renoveringen bliver derfor 
med respekt for husets historie.

”Vi er ikke bange for at tage fat med 
huset. Vi føler, at vi ejer vores hus mere 
end, banken ejer os. De sommerhuse, vi 
havde kigget på i sin tid, var to eller tre 
gange dyrere. Nu har vi i stedet fået et 
billigt og godt hus, som vi kan bo i hele 
året,” tilføjer Rebecca Østvand  
Matthiesen.

FÆLLESSKABET I HØJSÆDET
Under studietiden boede Rebecca 
Østvand Matthiesen og Daniel Anthony 
Slater på kollegie sammen. De overvejede 
derfor også at flytte i et bofællesskab 
eller kollektiv, fordi fællesskabet er vigtigt 
i deres liv.

”Vi fandt hurtigt ud af, at vi også 
kunne få mange af de ting i Kare. Byens 
beboere gør rigtig meget fælles, og man 
har for eksempel et andelsvirke, hvor 
man passer en æblehave sammen. Her er 
virkelig et godt landsbyliv,” siger Rebecca 
Østvand Matthiesen.

På et tidspunkt arbejdede kærestepar-
ret på deres hus udenfor, da en genbo 
løb forbi under en løbetur. Da han kom 
hjem igen, kom han over for at hjælpe til. 
I Kare hjælper man hinanden, og møder 
man hinanden på gaden, hilser man altid 
og snakker med hinanden.

Det unge tilflytterpar fra Aarhus er hel-
ler ikke de eneste, der har fundet vej til 
det gode fællesskab i landsbyen med 41 
indbyggere. Inden for de seneste år har 
byen fået selskab af fire unge tilflytterpar. 
Rebecca Østvand Matthiesen bekræfter 
da også, at Kare er en landsby i udvikling:

”Dem, der bor i Kare, er virkelig ildsjæ-
le, som brænder for at udvikle landsbyen. 
Der er generelt en aktivisme i byen, som 
vi var tiltrukket af fra starten. Vi havde 
lidt frygtet, at vi kunne blive ensomme 
herude. Men det bliver vi ikke, fordi der 
er så mange mennesker, der vil os det 
bedste.”

”Det trak i os at komme tættere på na-
turen, og at vi kunne få vores egen have, 
hvor vi kan dyrke råvarer, vi kan bruge i 
vores madlavning,” siger Daniel Anthony 
Slater, der selv har haft sin opvækst i 
Kare, hvor hans forældre stadigvæk bor. 
Ligesom Rebecca Østvand Matthiesen 
har han også sin hverdag i Aarhus, hvor 
han arbejder i studieadministrationen ved 
Aarhus Universitet.

FRIHED TIL MERE
Kæresteparret måtte slippe blot 275.000 
kroner for deres hus i Kare – og så 
inviterede sælgeren endda på snaps 
og smørrebrød for at afslutte handlen. 
Stueetagen er 90 m2, og planen er at 
tage loftsrummet i brug til bolig. Til huset 
hører også en stor og naturskøn have. 
Rebecca Østvand Matthiesen og Daniel 
Anthony Slater er enige om, at de har 
fået meget hus for pengene, og skulle de 
have fundet en tilsvarende bolig i Aarhus 
Kommune, ville det være cirka seks 
gange dyrere.

”Vi kommer ikke til at blive gæld-
frie, men prisen på vores hus har stor 
betydning for os i forhold til fleksibilitet 
og frihed. Får vi lyst til at gå ned i tid på 
vores arbejde eller til at tage ud at rejse 
i en længere periode, så er det ikke en 
kæmpe udgift for os at have vores hus 
stående, hvis vi ikke kan leje det ud,” 
siger Daniel Anthony Slater.

Den lave huspris giver også Rebecca 
Østvand Matthiesen og Daniel Anthony 
Slater mulighed for at gøre lige præcis, 
hvad de drømmer om med huset. Det 

”Det trak i os at komme  
tættere på naturen, og at vi 

kunne få vores egen have, hvor 
vi kan dyrke råvarer, vi kan 
bruge i vores madlavning”
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MUSEUM ØSTJYLLAND
Oplev Randersegnens og Djurslands 
historie og kultur fra stenalderen til 
nutiden. Museet er et af landets største 
lokalhistoriske museer, og afdelingen i 
Grenaa har både særudstillinger og en 
permanent udstilling. Flere udstillinger 
indbyder også børnene til at lege med i 
formidlingen, blandt andet ved at klæde 
sig ud i old-schoolbadetøj eller lege med 
skeletter i køkkenmøddingen.

KUNSTSPOR
KunstSpor sætter hvert år den første 
weekend i oktober fokus på det rige 
kunstnermiljø, der findes på Djursland. 
Kunstnerne åbner deres værksteder for 
en weekend og giver indblik i processen 
med at skabe kunstværker, ligesom der 
er to fælles præsentationsudstillinger. 
Du kan opleve blandt andet billedkunst, 
skulpturer, kunsthåndværk, fotokunst og 
meget mere.

GRENAA GADEMUSIKER FESTIVAL
En række intime scener i hjertet af Gre-
naa fyldes med korte koncerter á 20 mi-
nutter, lige til at stoppe op ved når man 
går rundt i byen. Alle musikere vurderes 
af professionelle dommere inden for mu-
sikbranchen, som uddeler præmier til de 
bedste. Festivalen afsluttes om aftenen 
med et kendt hovednavn.

som ivrigt fortæller de spændende 
historier om dyrene i vandet. Så tag hele 
familien med til Kattegatcentret ved 
Grenaa Havn, som blev kåret til Nordens 
bedste akvarium i 2018 og 2019, og bliv 
klogere på livet i havet. 

SOSTRUP SLOT
Det gamle slot nord for Grenaa er en 
vandborg, bygget på en menneske-
skabt ø af kampesten og hundredvis af 
egetræspæle. I dag et moderne hotel, re-
staurant, mødested og konferencecenter, 
hvor der indbydes til nærvær, refleksion 
og fordybelse. Samtidig byder slottet på 
udendørs events og forestillinger i løbet 
af sommeren, blandt andet Verdensbal-
letten 2021.

PAVILLONEN
Kulturhuset og spillestedet Pavillonen i 
Grenaa er et kulturelt samlingssted på 
Djursland, som byder på mange forskel-
lige arrangementer. Blandt andet teater, 
musical, standup comedy og koncerter 
med plads til op til 1.200 publikummer. 
Desuden har mange foreninger til huse 
her, blandt andet aftenskole, musikskole, 
billedskole, amatørteater og danseskole, 
hvilket fylder stedet med liv fra morgen 
til aften.

HANDELSBYERNE  
AUNING OG GRENAA

Shoppemulighederne er gode, uanset om 
turen går til Grenaa eller Auning. Grenaa, 
den gamle købstad, er Djurslands største 
by med alt hvad dertil hører af specialfor-
retninger, spisesteder og kulturelle oplev-
elser. Tre gågader mødes på det gamle 
middelaldertorv, Torvet, hvor der i godt 
vejr er udendørs servering. Handelsbyen 
Auning oplever stor udvikling både in-
denfor erhvervs-, kultur - og ikke mindst 
forretningslivet. Byen har et bredt udvalg 
af spændende detailbutikker, ligesom 
den byder på flere museer, en svømmehal 
og gode spisemuligheder.

   Norddjurs Kommune byder på et hav af attraktioner for  
  enhver smag. Vi guider dig til et lille udvalg, så du kan gå  
på opdagelse i det spændende kultur- og handelsliv.

store oplevelser  
for hele familien9

DJURSLAND FOR FULD DAMP

Djursland For Fuld Damp tager jer tilbage 
i tiden og giver hele familien en oplevelse 
af nostalgi og hygge på den gamle station 
i Allingåbro. Oplev den 17 km nedlagte 
banestrækning på en skinnecykel og cykel 
langs fjorden. I kan også gå til søs, leje en 
kano og sejle op ad den hyggelige Alling 
Å. På den gamle station findes der et 
spændende automobilmuseum. Der-
udover er der mulighed for, at man kan 
overnatte i de nostalgiske sovevogne.

MOSEBRUGSCENTRET
Stenvad Mosebrugscenter skildrer tørve-
gravningens historie fra man brugte tørv 
til brændsel til industrialiseringen til i dag. 
Stedet rummer oplevelser for hele fami-
lien. Tag på skattejagt med metaldetekto-
rer, kør i minitog, klap kaniner, kig gennem 
bistadets lurer-rude og se bierne arbejde 
eller deltag i en masse sjove spil. Afslut 
besøget i centrets hyggelige café, hvor I 
kan købe lette frokostanretninger og kaffe 
med altid hjemmebagt kage.

KATTEGATCENTRET
Lad dig omringe af hajer, oplev 250 arter 
af havdyr og et hav af andre oplevelser, 
der bider sig fast for altid. Kattegatcen-
tret har en masse dygtige formidlere, 

 Kattegatcentret 

 Pavillonen i Grenaa 

 Stenvad Mosebrugcenter i Ørum 

 Gammel Estrup, Danmarks Herregårsmuseum i Auning 
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Jeg er fascineret af havet på alle årstider. 
Jeg kigger på dyrelivet og bader året 
rundt. Naturen betyder i det hele taget 
meget for mig, og jeg får det hele til 
fulde lige her. Kysterne ved Norddjurs 
er meget varierede, og kyststrækningen 
her er noget helt særligt med de mange 
kalksten og den frie horisont mod havet. 
Der er udsyn mod hav og himmel.

Stranden er lidt af en skjult perle. Man 
møder tit nogle – især lystfiskere – men 
det er også ofte, at der slet ikke er nogle 
mennesker. Det betyder helt sikkert no-
get for mig, for jeg vil gerne have naturen 
lidt for mig selv. Men jeg vil selvfølgelig 
også gerne unde andre at finde herud, 
fordi området viser Norddjurs frem på en 
helt fantastisk måde.

Her er flere fine fiskerhuse, og i dag er 
det meget på hobbybasis for dem, der 
fisker langs kysten. De sorttjærede huse, 
fiskerflagene og de små både har en helt 
særlig charme. Her er dybt helt inde ved 
kysten, så man kan stå i vandkanten og 
smide en snøre ud. Det samme gælder 
for både, fordi man kommer forholdsvist 
hurtigt ud, så det er nemt at få en fisker-
jolle i vandet direkte fra kysten.

En skjult perle ved  
unik kyststrækning
Natur, kyst og by bliver forenet på flotteste vis i Norddjurs. Mød 
58-årige Else Brask, der er født og opvokset i Grenaa, og som i dag 
arbejder med turisme på Djursland ved VisitAarhus. Langs kyst-
strækningen mellem Sangstrup Klint og Fornæs Fyr ligger hendes 
favoritsted med små fiskerhuse som perler på en snor.

Forening mellem  
natur og by
”Udover at vi har en masse 
varieret natur på Norddjurs har 
vi blandt andet også Grenaa, 
som er en by, der tilbyder alt det, 
man har brug for i sin dagligdag. 
Her er gode indkøbsmuligheder, 
kulturtilbud, institutioner, skoler 
og uddannelser samt et stærkt 
erhvervsliv. Man kan komme om-
kring til mange ting på kort tid, 
og det gør hverdagen nem.  
Grenaa er samtidig en smuk, 
gammel købstad med et godt bu-
tiksliv. Så her er både by og natur 
kun en time fra Aarhus, og det er 
en rigtig god kombination for min 
familie og jeg.”

Kyststrækningen er ret unik, fordi kal-
klaget er over jordens overflade, og det 
er der kun nogle få steder i Danmark. 
Klinterne ved Sangstrup er rå, stejle og 
smukke, og de markerer kystlinjen på 
en særlig måde. Her ligger også Fornæs 
Fyr, som er placeret på det østligste 
punkt i Jylland. Det er en fascinerende 
og karakteristisk bygning, som rejser sig i 
landskabet. Yderpunkterne drager os og 
giver indtryk af verdens ende.

Jeg er kommet her hele mit liv. Jeg har 
derfor et stærkt forhold til stedet, fordi 
jeg kender det så godt. Når jeg kommer 
her fra gang til gang, kan jeg se, at stedet 
har forandret sig. Årstiderne skifter og 
sætter sit præg på området. Jeg kommer 
her rigtig meget med min mand, og vi er 
selvfølgelig også kommet her en del med 
vores børn. Vi har tit været på picnic, 
hvor vi har siddet i vandkanten og haft 
omgivelserne lidt for os selv.

Jeg husker engang, hvor vandet var 
fuldstændig blikstille, og jeg fik øje på et 
marsvin under vandet. Som kontrast til 
vand og himmel, kunne jeg se helt ned 
til den hvide kalkbund, hvor marsvinet 
svømmede rundt. Der tænkte jeg wow!

Den lille by Glesborg i Norddjurs Kom-
mune, en times kørsel fra Aarhus, er 
centrum for skole- og dagtilbudskoncep-
tet Børneby Midt. Her har man sikret en 
rød tråd igennem alt inden for dagtilbud, 
skole og SFO. Alt er placeret som en 
samlet enhed i byen, og på den måde har 
man skabt rammerne for et sammenhæn-
gende forløb for byens børn. I hele Bør-
neby Midt, som også dækker over byerne 
Ørum, Fjellerup og Gjerrild, er der cirka 
360 børn fordelt på 13 dagplejere, fire 
børnehaver og vuggestuer, en skole og 
SFO. Fokus er på skabemiljøer, hvor børn 
ses, lærer, trives, deltager – og tør livet.

VÆRDSÆTTER INDFLYDELSEN
”Se, der kommer Laurids’ mor,” råber en 
af børnene, da Birgitte Bønnerup træder 
ind i skolegården. Hun har tre børn, der 
alle har sin daglige gang i Børneby Midt. 

Birgitte Bønnerup er forældrevalgt til 
bestyrelsen i Børneby Midt, hvor hun nu 
har fungeret som bestyrelsesformand i 
et par år.

”Som forældre er man med til at præge 
de principper, som hele børnebyen 
arbejder ud fra. Jeg synes personligt, at 
det er rigtig spændende at være en del 
af arbejdet og have en finger på pulsen,” 
siger Birgitte Bønnerup.

I Norddjurs Kommune er der flere 
byområder som knudepunkter med 
relativt mange bosiddende, men der er 
også flere større landområder, og derfor 
giver det god mening med et samlende 
koncept som Børneby Midt.

TÆT PÅ NATUREN
I Børneby Midt er naturen et vigtigt 
element. Derfor er områdets dagtilbud 
medlem af Grønne Spirer, som er Frilufts-
rådets grønne mærkningsordning, hvor 
fokus er på udeliv, natur og miljø. Netop 
det synes Birgitte Bønnerup er utroligt 
vigtigt:

”Vi vil være universets grønneste skole, 
fordi vi hele tiden stræber efter at gøre 
det bedst muligt. Vi trækker naturen ind 
i hverdagen, og vi har et dejligt udeom-
råde, som ungerne kan boltre sig på. Som 
forældre synes jeg, det er fedt, at mine 
børn kan komme tæt på naturen. For læ-
ring sker ved, at man er tæt på tingene. 
Der er ikke mange børn, der udelukkende 
kan sidde i en klasse for at lytte og lære.”

Børneby Midt har også en skoleskov tæt 
på, hvor børnene kan blive klogere på na-
turen og blandt andet besøge et vandhul 
for at finde insekter, dyr og fisk.

STÆRKT SAMARBEJDE
Med sine 185 elever er Glesborg Skole 
relativt lille sammenlignet med mange 
af landets øvrige skoler, men til gengæld 
kender de fleste hinanden. Spørger man 
Birgitte Bønnerup, har nærheden og fæl-
lesskabet i en mindre by som Glesborg 
en stor værdi:

”Vi har et tæt samarbejde i byen, og af-
holder vi et arrangement, får vi ofte stor 
opbakning fra områdets forenings- og 
erhvervsliv. Vi kender hinanden på kryds 
og tværs, og det giver et godt sammen-
hold:”

Ifølge Birgitte Bønnerup oplever man 
for tiden, at mange børnefamilier søger 
mod Glesborg. Derfor er man kommu-
nalt ved at undersøge muligheden for at 
udstykke byggegrunde i området. I den 
forbindelse er Glesborg Skoles årgange 
også netop blevet udvidet fra den nuvæ-
rende 6. klasse, så skolen fremover kan 
tilbyde 7., 8. og 9. klasse. Glesborg Skole 
skal nu til at bygge to nye klasselokaler 
for at gøre plads til de ekstra elever i 
udskolingen. Birgitte Bønnerup fremhæ-
ver, at kontinuiteten mellem vuggestue, 
dagpleje, børnehave, skole og det lokale 
foreningsliv betyder, at børnenes trivsel 
og læring bliver sammenhængende og 
nærværende:

”Det betyder naturligvis meget, at der 
er et sammenhængende tilbud for byens 
børnefamilier, så børnene kan gå i vug-
gestue eller dagpleje og fortsætte deres 
gang i byen helt frem til 9. klasse.”

Børneby med det  
hele for de mindste
I Norddjurs Kommune har man skabt to børnebyer 
for at sikre trygge og gode overgange for børnene 
fra dagtilbud til folkeskolen. 

Norddjurs Kommunes  
skole- og dagtilbuds-
område
• Sammenhæng og tryghed for 

dit barn

•  I Norddjurs Kommune er der 
mange muligheder for pasning 
af dit barn, så du kan vælge 
det pasningstilbud, der passer 
bedst til dit barn og jeres fami-
lie. Kommunen har 18 kommu-
nale daginstitutioner kombine-
ret med mange dagpleje-tilbud 
fordelt geografisk over hele 
Norddjurs.

• Nogle af kommunens pasnings-
tilbud er samlet i to børnebyer. 
Børnebyer er dagpleje/vugge-
stue, børnehave og skole samlet 
under samme tag.

• Læs meget mere om de mange 
muligheder her, hvor I også 
kan se pasningsmulighederne 
illustreret på et kort. 

https://www.norddjurs.dk/borger/familie,-
boern-og-unge/dagtilbud/pasningstilbud/
daginstitutioner

Store projekter i  
Norddjurs Kommune
• ’READ’ engagerer børn fra vug-

gestue og dagpleje frem til 3. 
klasse i bøgernes verden.

• ’Bevæg dig for livet’ er et 
samarbejde med foreningslivet 
for at give inspiration til at få 
mere bevægelse ind i børnenes 
hverdag.

• ’Alle skal med’ er et samarbejde 
mellem skole- og dagtilbuds-
området og kommunens kultur-
institutioner.

FAVORITSTED

 Kyststrækningen og de små fiskerhuse ligger mellem Sangstrup Klint og Fornæs Fyr. 
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For knap tre år siden tog familien Hagelin 
Brouer springet og købte hus i Auning 
på Djursland mellem Grenaa og Randers. 
Familien på fem sagde farvel til et liv tæt 
på København, der kørte på skinner. Så 
hvorfor flytte til Auning?

”Tiden løb for stærkt, og hamsterhjulet 
kørte bare. Vi arbejdede for meget og var 
for lidt sammen med børnene. For at få 
mere tid til hinanden var boligudgifterne 
et sted, der kunne give luft i økonomien, 
og her var Auning et godt alternativ til 
Søborg,” siger Cathrine Hagelin Brouer 
Hagelin Brouer.

GÅET OVER AL FORVENTNING 
Cathrine Hagelin Brouer er opvokset i Sø-
borg, men bor nu midt i Auning, og det 
har den 30-årige mor det rigtig fint med.

”Det er gået lige så godt, som vi havde 
håbet på. Vi er blevet taget godt imod, 
og på en eller anden måde er der en 
anden ro her. Vores hus ligger midt i 
byen, vi bor meget billigere, og så har vi 
fået det gæsteværelse, som vi altid har 
manglet, når familien kommer på besøg,” 
siger Cathrine Hagelin Brouer og Dan 
Taasti Hagelin. 

Nu er det Cathrine Hagelin Brouers 
forældre, der må tage turen fra Søborg i 
Gladsaxe Kommune til Auning, mens Dan 
Taasti Hagelin Brouers forældre er kom-
met tættere på deres børnebørn.

Dan Taasti Hagelin Brouer har fået 
arbejde som sælger inden for tækkebran-
chen, mens Cathrine Hagelin Brouer har 
været butikschef i blandt andet Lagkage-
huset. Hun er ved at videreuddanne sig. 
Om jobmulighederne efter uddannelsen 
siger hun: 

”Jeg tror, det vil være let at finde et job 
her i Auning, men ellers er der jo Randers 
og Aarhus. Ved at vi bor her, kan jeg 
slappe lidt mere af og behøver ikke at  
arbejde 45 timer om ugen, som jeg gjor-
de før,” smiler Cathrine Hagelin Brouer. 

AUNING HAR DET HELE 
Udover at familien er i nærheden, er  
det ikke tilfældigt, at det unge par  
valgte Auning.

”Med vores søgehistorik på bolig-
siderne, var det kun Auning, der kom 
frem. Vores behov som børnefamilie fik 
vi opfyldt her med institutioner, skole, 
fritidsaktiviteter og gode indkøbsmulig-

heder. Det var vigtigt for os, at der skete 
noget i byen, og det gør der. Auning har 
mange ildsjæle, og der er fælleskab på 
en anden måde. Gennem mødregrup-
pen har vi lært nogen at kende, og så 
er jeg kommet med i en arbejdsgruppe, 
der skal udvikle en aktivitetspark i byen, 
for man må jo også selv byde ind,” siger 
Cathrine Hagelin Brouer. 

Naturen og de imødekommende men-
nesker i Auning har overrasket familien 
positivt.

”Du har 5 minutter, så er du i sko-
ven, og stranden er ikke mere end en 
lille køretur herfra. Det er helt utroligt, 
så meget børnene bruger naturen i 
dagplejen. De muligheder var der ikke i 
Søborg. I Auning hilser man og ser hin-
anden i øjnene i stedet for at kigge ned 
i telefonen. Da vi lige var flyttet til byen, 
troede vores datter, at vi var venner 
med alle, fordi alle sagde hej til os. Vi må 
sige, at vores bekymringer ved at flytte 
til Auning er gjort helt til skamme,” slår 
Cathrine Hagelin Brouer og Dan Taasti 
Hagelin Brouer fast.

Info om Auning
• 2941 indbyggere

• 3 supermarkeder, bager,  
bolighus, tøjbutikker, frisører,  
apotek, optiker m.fl.

• Skole, institutioner og dagpleje

• Gennemsnitspris hussalg:  
7.220 kr. pr. kvm.

• Gennemsnitlig udbudspris på 
byggegrunde: 450.000 kr.

Her er fællesskab,  
imødekommenhed og natur
Cathrine Hagelin Brouer og Dan Taasti Hagelin Brouer flyttede fra  
Søborg til Auning for at få mere tid til børnene og hinanden.

Hos Nybolig Jeppesen & Sørenseni  
Grenaa oplever man en stigende inte-
resse for byggegrunde. Mæglerkontoret 
har på kort tid solgt en stor del af de 24 
byggegrunde, som de har udbudt i byen 
Auning, der ligger centralt placeret mel-
lem Grenaa, Randers og Aarhus. Ifølge 
Jacob Stensgaard, indehaver og ejen-
domsmægler, er Auning en by i udvikling, 
der byder på alle de faciliteter, som en 
børnefamilie har brug for:

”Byggegrundene i Auning er placeret 
tæt på skolen, daginstitution og idræts-
center. I udstykningens baghave ligger 
også skovområdet Porsbakkerne, som 
mange bruger til gåture og mountain-
bike.”

Han fremhæver, at det er afgørende 
for købere af byggegrunde, at de oplever 
udvikling og kan se fremtid i det område, 
de vælger at bygge i, og at Auning derfor 
et oplagt valg for mange.

SÆT STREGERNE TIL DIT NYE HJEM
Når du vælger at bygge selv, får du 
mulighed for at sætte stregerne til dit 
nye hjem lige præcis, som du ønsker, og 
netop den mulighed tiltaler mange men-
nesker.

Byg nyt i trygge og  
naturskønne omgivelser
Drømmer du om at bygge nyt hus, kan du med fordel kigge i  
retning af Norddjurs, hvor du finder naturskønne byggegrunde 
til en fjerdedel af prisen i Aarhus.

Køretid i bil fra Auning
— 26 minutter til Randers
— 34 minutter til Grenaa
— 47 minutter til Aarhus

Vidste du …
• At en gennemsnitlig parcel-

husgrund koster cirka 450.000 
kroner i Norddjurs Kommune, 
mens den til sammenligning 
koster cirka 1.800.000 kroner  
i Aarhus Kommune?

• At den handlede gennemsnit-
lige bolig kvadratmeterpris i 
Norddjurs i 1. kvartal 2021 var 
på kr. 7582. I Aarhus var den 
på kr. 27.155.

Attraktive byggegrunde  
i Norddjurs
• I Trustrup-Lyngby, 45 minut-

ter fra Aarhus C,kan du få 
byggegrunde fra kr. 300.000 
beliggende 50 meter fra byens 
letbane-station.

• I Gjerrild, 60 minutter fra Aar-
hus, finder du udsigtsgrunde 
tæt på skov, strand og det 
smukke Sostrup Slot fra  
kr. 282.500.

• Bydelen Åbyen i Grenaa, 60 
min. fra Aarhus, er inspireret af 
Amsterdams kanalmiljø med 
kanaler og en arkitektonisk 
markant profil. Her finder du 
byggegrunde til kr. 500.000.

Læs mere på  
www.byggegrunde.norddjurs.dk  
og www.boligsiden.dk

 Åbyen i Grenaa 

 Rimsti Bakken i Gjerrild  

 Auning i droneperspektiv 

”Der er stor interesse for at bygge nyt 
hus, fordi du selv kan tilvælge større bør-
neværelser, køkkenalrum eller loft til kip. 
Mange af dem, vi sælger byggegrunde 
til, er unge mennesker, som har haft et 
parcelhus, der med tiden er blevet lidt for 
småt. De ønsker derfor at bygge et nyt 
hus, som passer præcist til deres behov,” 
siger Jacob Stensgaard.

Mæglerkontoret i Grenaa oplever ofte 
købere, som er vokset op i Norddjurs, og 
som vender tilbage for at stifte familie 
efter en periode i eksempelvis Aarhus.

”Folk vælger at bygge nyt hus i Nord-
djurs på grund af den flotte natur i 
området, og fordi de generelt oplever en 
tryghed ved at bo i en mindre by som 
Auning, hvor folk kender hinanden,”  
afslutter Jacob Stensgaard.
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GAMMEL ESTRUP

På Danmarks Herregårdsmuseum, Gam-
mel Estrup, oplever du, hvordan både 
herskab og tjenestefolk levede gennem 
600 år. Gå gennem de pragtfulde sale 
og elegante gemakker, hvor grever og 
grevinder udfoldede sig, og slå et smut 
forbi Herregårdskøkkenet, hvor husjom-
fruen og køkkenpigerne stadig bager 
efter gamle opskrifter i alle skoleferier 
og op til jul. Udendørs kan du gå en tur i 
herregårdshaven, hvor der findes et hav 
blomster, æblehave, orangerier og  
en stor naturlegeplads.

Det Grønne

LYSTBÅDEHAVNE I UDBYHØJ SYD,  
GRENAA OG BØNNERUP

I de tre lystbådehavne i Norddjurs lægger 
både sejlende og landkrabber til. Her 
findes restauranter, ishuse og en masse 
klubaktiviteter ved vandet. Det Maritime 
Hus i Bønnerup tilbyder desuden lån af 
udstyr som SUP-boards til dagsgæster.

Det Blå

KARLBY OG SANGSTRUP KLINTER

De to klinter er et fantastisk udflugts-
sted for hele familien. Her kan I nyde det 
spektakulære syn og tage en unik souve-
nir med hjem. Ved Karlby Klint kan man 
relativt nemt finde forstenede søpindsvin 
imellem de store mængder flint, der er 
skyllet sammen i en imponerende  
flot strandvold.

KYST- OG FJORDCENTRET
Kyst- og Fjordcentret byder på spænden-
de, sjove og aktive oplevelser, der gør jer 
klogere på naturen. Her kan du blive våd, 
få beskidte fingre og komme til at lugte 
lidt af såvel siv, uld, røg og fisk. Centret 
tilbyder også guidede ture året rundt, og 
du kan også tage på kanotur i den lokale 
jungle eller bage pandekager ved fjorden. 

NATURPARK RANDERS FJORD

Naturparken er certificeret af Friluftsrå-
det og fyldt med oplevelser for natur og 
kulturhistorisk interesserede. I Natur-
parken kan du prøve kræfter med en 
skinnecykel, udforske gode vandre- eller 
rideruter eller slå lejr i shelters. Du kan 
også tage på ekspedition i kano eller 
kajak til de skjulte rør-damme i fjordens 
eget Amazonas eller snøre vandrestøv-
lerne for at følge en af de markerede stier 
fra Gudenåens udløb til Udbyhøj.

DET MARITIME HUS I BØNNERUP
Det Maritime Hus er et sted i udvikling, 
som oplever stor fremgang i medlemmer 
og aktivitet. Her kan du låne et SUB-
board og prøve stand-up-paddling på  
Bønnerup Havn, eller hænge ud i klubhu-
set og oplev et foreningsfællesskab, du 
kan være med i, uanset om du er her i en 
uge eller et halvt liv. Huset er åbent for at 
dagsgæster kan leje og lege med  
for en dag.

ANHOLT

Anholt er et paradis midt i Kattegat. Det 
er naturøen, du aldrig glemmer, midt-
vejs mellem Sverige og Danmark, og 
landets mest isolerede øsamfund. Den 
enestående natur er umådelig alsidig; 
den rummer både det flade landskab og 
klitter, tæt skov og åben hede. Øens mest 
bemærkelsesværdige natur er Ørkenen, 
der består af klitter og hedeområder og 
er Nordeuropas største lavhede. Der er 
offentlig adgang til Ørkenen, der i dag 
er underlagt nænsom naturpleje. Et 
særkende for øen er den store bestand af 
spættet sæl, og der er oprettet et sælre-
servat ved Totten, hvor sælerne kan ses 
på tæt hold fra land.

SKOVSKOLEN

I de store, grønne Løvenholmskove i 
Norddjurs findes en del af Københavns 
Universitet, nemlig Skovskolens afdeling 
Eldrupgård i Auning. Her er studerende 
på skov- og landskabsingeniørstudiet, 
erhvervsuddannelsen til skov- og na-
turtekniker samt en række AMU-kurser. 
Visionen er, at Skovskolen på spidsen af 
Djursland bliver et grønt kraftcenter for 
alle, der vil dygtiggøre sig inden for for-
valtning og formidling af skove og natur.

DET GRØNNE MUSEUM

Danmarks nationale museum for jagten, 
skoven, landbruget og maden. Oplev 
husdyr, marker, køkkenhaver, madtra-
ditioner og alle historierne bag måden, 
vi lever på i dag. Desuden arrangerer 
Naturværkstedet og Historisk Køkken 
løbende spændende aktivitetsdage og 
events. Familiens mindste og nysgerrige 
sjæle kan komme tæt på de oprindelige 
danske husdyr som køer, grise, geder, får 
og høns. Til museet hører desuden en 
Landbrugsbotanisk Have med humlehave 
og æbleplantager med 281 oprindelige 
danske æblesorter.

SKOVENE

20 % af Norddjurs Kommune er dækket 
af skov. Det er næsten dobbelt så meget 
som det danske gennemsnit og flere ste-
der kan du gå mange kilometer, uden at 
se andet end træer. I de offentlige skove 
er der mountainbikespor, naturlegeplad-
ser og meget mere, ligesom du gerne 
må gå på opdagelse udenfor stier og 
skovvej. I de private skove gælder andre 
regler, som du skal være opmærksom på. 
Løvenholm Skovene huser i øvrigt en af 
landets ældste kronvildtstammer, som 
kan føres direkte tilbage til stenalder-
stammen.

DET  BLÅ OG DET  GRØNNE
Det grønne og det blå mødes i den 117 km lange kystlinje, som  
kendetegner Norddjurs og giver kommunen den markante profil 
med skov og vand. Det er omdrejningspunktet for kommunens  
udvikling, giver en masse rekreative muligheder og er med til  
at gøre Norddjurs til Norddjurs.
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Artikel

Drømmejobbet 
ventede  
i Norddjurs
Da en unik jobmulighed viste sig for Rikke Alsbjerg 
Schøning, valgte familien at flytte fra Aalborg for at 
slå rødder i Norddjurs. En særlig ægtefælleordning 
i kommunen sikrede samtidig fast job for hendes 
mand Rasmus Kristian Schøning.

Da Rikke Alsbjerg Schøning havde færdiggjort sin 
uddannelse i historie fra Aalborg Universitet i 2016, 
blev kikkerten straks indstillet efter et job, gerne 
indenfor museumsverdenen. Det samme gjaldt for 
hendes mand Rasmus Kristian Schøning, der havde 
afsluttet sin uddannelse som cand.merc. i organisa-
tion og strategi. Med to vidt forskellige uddannel-
sesbaggrunde i bagagen var søgefeltet åbent for, 
hvor de skulle bosætte sig som familie. Drømme-
stillingerne skulle vise sig at vente på dem begge i 
Norddjurs Kommune.

DRØMMESTILLINGEN TILBØD SIG
For den nu 32-årige Rikke Alsbjerg Schøning var 
de museumsorienterede jobmuligheder generelt 
begrænsede, og da stillingen som museumsinspek-
tør på Museum Østjylland i Grenaa blev ledig, var 
det med at slå til.

”Det er sjældent, at man som nyuddannet histo-
riker kan lande en stilling som museumsinspektør. 
Det er en svær branche at få et fast job i. At jeg 
fik jobbet hos Museum Østjylland betød samtidig 
stabilitet for os som familie, da vi fik mulighed for 
at slå rødder meget tidligt,” siger Rikke Alsbjerg 
Schøning.

Museum Østjylland er et af landets største lo-
kalhistoriske museer. Museet har især fokus på de 
lokale fortællinger, som bliver sat i større sammen-
hænge. Rikke Alsbjerg Schønings arbejdsdage er 
alsidige, hvor hun blandt andet vurderer historiske 
genstande fra lokalområdet, udformer udstillinger, 
laver rundvisninger og afholder foredrag.

GOD HJÆLP FRA KOMMUNEN
Da Rikke Alsbjerg Schøning fik jobbet som muse-
umsinspektør, valgte den lille familie med deres 
dengang 1-årige søn at flytte til Sangstrup lidt 
udenfor Grenaa, mens jobsøgningen fortsatte for 
Rasmus Kristian Schøning.

For at hjælpe tilflytteres partnere i job har man 
i Norddjurs Kommune en ægtefælleordning, som 
Rasmus Kristian Schøning blev tilknyttet. Sammen 
med netværket Erhverv Grenaa har kommunen 
oprettet fortrinsordningen for ægtefæller, som 
hjælper nyansattes partnere i job indenfor et år. 
For Rasmus Kristian Schønings vedkommende 
mundede det ud i en løntilskudsstilling hos en ma-
skinfabrik i Grenaa, som senere blev vekslet til en 
fast stilling som administrationsansvarlig.

”Kommunen gav lidt mere spillerum i forhold 
til netværk, vejledning og jobprøvning. Jeg tror, 
det betød, at Rasmus’ nuværende chef følte sig 
tryg i en fastansættelse, fordi han havde fået lov 
til at prøve Rasmus af i længere tid,” siger Rikke 
Alsbjerg Schøning.

FØLELSEN AF HJEM
Da både Rikke Alsbjerg Schøning og Rasmus 
Kristian Schøning nu har sikret sig gode og faste 
stillinger, har den lille familie valgt at købe hus i 
landsbyen Voldby med cirka 350 indbyggere lidt 
nord for Grenaa. Her er nem adgang til større byer 
som både Randers og Aarhus – og naturligvis beg-
ges arbejdspladser.

”De lokale er gode til at tage imod en. Der er 
meget venlighed og imødekommenhed. Man føler 
sig ret hurtigt velkommen og hjemme. Vi snakker 
godt med vores naboer, og der er rigtig mange lo-
kale aktiviteter. Der er en lokal stolthed og mange 
ildsjæle her, som virkelig vil deres lokalmiljøer,” 
afslutter Rikke Alsbjerg Schøning.

Syd for Grenaa ligger en række drif-
tige og attraktive landsbyer som perler 
på en snor, og her er Trustrup-Lyngby, 
med sine lidt over tusinde indbyggere, 
bestemt ingen undtagelse. Ved områdets 
største by Trustrup kan man realisere 
sine boligdrømme på en af de attraktive 
udsigtsgrunde i skønne naturomgivelser 
ved Nordbakken – tæt på Toubroskolen, 
indkøb og letbanen, som kan køre dig til 
Aarhus H på lidt over en time.

Letbanen og Hovedvej 15 giver nærhed 
til Aarhus og dermed en masse oplagte 
muligheder for både pendlere og er-
hvervsdrivende. Der er et stærkt netværk 
blandt de erhvervsdrivende i Trustrup-
Lyngby, hvor en række mindre, nystar-
tede virksomheder bliver hjulpet godt 

En landsby i smørhullet
TRUSTRUP-LYNGBY: 

Overvejer du at skifte storby ud med åbne vidder  
og et stærkt fællesskab, er landsbyen Trustrup-Lyngby  
i Norddjurs Kommune et oplagt sted at kigge mod.

på vej af de etablerede virksomheder. I 
fremtiden bliver området kun styrket, når 
Hovedvej 15 mellem Aarhus og Grenaa 
bliver udbygget og en lang omfartsvej 
omkring Trustrup bliver anlagt til i alt 344 
mio. kroner.

AKTIV LIVSSTIL OG KULTUR FOR ALLE
Trustrup-Lyngby er desuden begavet 
med borgere, der har en særlig interesse 
og evne indenfor kunst- og kulturområ-
det. Mange kunstnere har derfor skabt et 
stærkt samarbejde på tværs af landsby-
erne. Det er blandt andet mundet ud i et 
kunstprojekt med korsang, et midlertidigt 
udstillingsrum i skoven, sommermarkeds-
dage og ’The Garden Studio, som er et 
koncert- og udstillingssted.

Området er også attraktivt for perso-
ner, der sætter pris på en aktiv livsstil. I 
samarbejde med DGI er der for eksempel 
bevægelsesdage på den nærliggende 
Toubroskolen. Trustrup-Lyngby er med 
andre ord rigt på spændende og fleksible 
fritidstilbud til alle med afsæt i de natur-
skønne områder.

Udover de mange forskellige begiven-
heder byder området også på attraktion-
er som blandt andet Den Japanske Have 
i Ålsø og Karen Blixens bedsteforældres 
herregård. Der er noget for enhver smag, 
hvad end man er tilflytter eller lægger ve-
jen forbi det spændende og naturskønne 
område i og omkring Trustrup-Lyngby.
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Følg os på Instagram
norddjurs_kommune

Følg os på Facebook
facebook.com/norddjurskommune

Se mere på
flyttilnorddjurs.dk

Vidste du, at …

Der bor 36.958 personer i Norddjurs 
Kommune, og at 5 % af dem pendler 

til deres arbejde i Aarhus.

Den gennemsnitlige kvadratmeter-
pris for villaer er næsten fire gange 

lavere i Norddjurs sammenlignet 
med Aarhus. Det sammen gælder 

for parcelhusgrunde.

Der i Norddjurs Kommune er en 
Flexbolig-ordning, så du fx kan 

købe et helårshus uden bopælspligt 
ved vandet eller på landet.

At der fra Aarhus C til Trustrup 
og Grenaa er cirka 1 times kørsel.

Der er jobmuligheder inden for mange 
brancher i Norddjurs Kommune. Især 

faglært og specialiseret arbejdskraft er 
i høj efterspørgsel inden for produktion, 
turisme, fødevarer, bygge og anlæg, men 
også indenfor IT-game området som et 

nyt vækstområde i Norddjurs.

Antallet af iværksættere steg 
med hele 17 % i 2020 i Norddjurs 
Kommune på trods af coronakri-

sen. På landsplan faldt tallet sam-
menlignet med året forinden.

Der findes mange uddannelses-
steder i Norddjurs Kommune 
fx Grenaa Gymnasium, Viden 

Djurs, Pædagogseminaret, 
Social- og sundhedsskolen og 

Erhvervsakademi Dania.

17%


