
De ce este Visby cel mai bun loc unde să trăiești? Visby este o 

comunitate bine organizată cu multe activități și oferte pentru copii și 

adulți. Avem o comunitate unită și ne întâlnim regulat pentru 

evenimentele din oraș. Și avem un centru de zi, o grădiniță, o alimentară, 

o sală de sport, o biserică, o primărie, o gară și multe altele în orașul 

nostru. 

 

Ce poate oferi orașul nostru copiilor? 

Casa Copiilor din Visby este o instituție 

integrată pentru copiii cu vârste între 0 și 6 ani 

la Școala Veche din Visby. Detalii găsiți la 

https://dolot.aula.dk/visby-boernehus. După un 

început bun la Casa Copiilor, copiii urmează 

școala din districtul Bredebro (clasele 0-6) și 

școala din districtul Løgumkloster. 

Dacă preferați o școală privată, puteți alege una din Tønder Skærbæk sau 

din Løgumkloster. Toate școlile indicate sunt accesibile cu conexiuni cu 

autobuzul sau cu trenul din Visby, care sunt gratuite inclusiv în zilele 

libere. Copiii se pot înscrie la cercetașii 

YMCA, gimnastică și fotbal prin Visby IF, care 

aparține de asemenea de Școala Veche din 

Visby. Sau se pot zbengui cu prietenii lor pe 

terenul de sport, unde se află și un loc de joacă.  

 

 

Ce poate oferi orașul nostru adulților? Pentru adulți, orașul Visby 

oferă golf, fotbal, antrenamente de forță cu un fizioterapeut, un club 

local de ciclism și jocuri de cărți. La bucătăria 

Școlii Vechi din Visby se țin ore de gătit. Visby 

are și un serviciu de pompieri voluntari care 

așteaptă noi membri. Dacă există persoane 

interesate, inițiative noi pot fi rapid lansate.  

 

 

 

Ce se întâmplă în Visby? 

Pe lângă activitățile menționate anterior, 

sărbătoarea anuală a orașului are loc în 

săptămâna 31 și cuprinde câteva zile de 

activități și petreceri pentru întreaga 

familie. De Înălțare se organizează un 

eveniment care atrage multă lume pe o 

câmpie din Visby. În toamnă se 

organizează la Primărie o masă comunală unde se servește inclusiv 

țipar. Centrul Cultural și de Activități din Visby organizează regulat 

evenimente la Școala Veche din Visby. 

În Grădina Pastorului Møller (parcul), se 

organizează anual două zile de muncă, în care 

cetățenii orașului se întâlnesc pentru activități 

ușoare, astfel încât parcul să poată fi folosit cu 

plăcere tot restul anului. 

 

Experiențe în și în vecinătatea Visby 

În Grădina Pastorului Møller, sunt, printre 

altele, trasee pietonale și mici lacuri, dar și un 

adăpost și un loc unde se poate face focul cu 

posibilitatea rămânerii peste noapte și o 

toaletă publică. 

În Øster Gammelby este și Acțiunea 

Gammelby și un lac de pescuit. În timpul unei plimbări pe bicicletă pe 

pista către Bredebro vă puteți odihni la Oasen Sejersbæk, unde este un 

spațiu amenajat pentru luarea prânzului și un peisaj minunat. 

Sunt mai multe trasee de drumeții în zonă, iar pe unul din ele se află un 

turn de observație. Hărți de ansamblu ale 

traseelor se găsesc în mai multe locuri din zonă. 

La câțiva kilometri de Visby, se află ruinele 

castelului Trøjborg și conacul Trøjborg, care 

merită vizitate. Găsiți această descriere la 

www.visbynet.dk 

https://dolot.aula.dk/visby-boernehus
http://www.visbynet.dk/


Biserica Visby 

Parohia Visby este parte din parohia 

Brede, care este alcătuită din 7 parohii. 

Preoteasa Anne Marie Baun locuiește în 

rectoratul de la Visby. În biserică, mai 

multe servicii sunt ținute în colaborare 

cu cercetașii, acelea în care copiii sunt în 

centrul atenției. 

Pe lângă acestea, biserica este locul de întâlnire pentru membrii 

comunității în perioada sărbătorilor anuale. Mai multe la 

www.bredepastorat.dk 

 

Magazine și alte afaceri în Visby 

În Visby veți găsi My Grocer’s (Min 

Købmand), care livrează pâine proaspătă 

etc. zi de zi din Digebageren. My Grocer 

are de asemenea un magazin de produse 

preambalate, farmacie și dispensar. Alte 

companii din Visby includ un coafor, atelier 

reparații auto, tâmplar, atelier construcții, 

contractori pentru instalații sanitare, și 

câteva ferme mari. 

 

Pentru mai multe informații 

Citiți mai multe despre oraș și evenimentele care urmează pe 

website-ul orașului www.visbynet.dk și pe aplicația „Infoland” 

versiunea 2. Deveniți membru al paginii de Facebook a orașului, 

„Os fra Visby” (Noi cei din Visby). 

Găsiți mai multe informații despre Visby IF pe grupul de Facebook 

„Visby IF - informații și noutăți”. 

Găsiți mai multe informații despre Cercetașii Visby pe grupul lor de 

Facebook „Cercetașii Visby”. 
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Bine ați venit la 

Visby 
- Satul care le are pe toate - 

 

Suntem bucuroși că ați ales să 

vă stabiliți aici și sperăm că vă 

veți acomoda ușor. 

http://www.bredepastorat.dk/
http://www.visbynet.dk/

