
Hvorfor er Visby det bedste sted at bo? Visby er et velfungerende 

lokalsamfund med en masse aktiviteter og tilbud til både børn og 

voksne. Vi har et tæt fællesskab og mødes jævnligt til arrangementer 

i byen. Og så er der både vuggestue, børnehave, købmand, 

sportsplads, kirke, forsamlingshus, togstation og meget, meget mere 

i byen. 

Hvad kan byen tilbyde børnene? 

Visby Børnehus er en integreret institution for børn i alderen 0-6 år 

ved Visby gamle skole. Se mere på 

https://dolot.aula.dk/visby-boernehus  
Efter en god start i børnehuset fortsætter 

børnene til Bredebro distriktsskole (0.-6. kl) 

og dernæst Løgumkloster distriktsskole. 

Ønsker man privatskole er dette en 

mulighed i både Tønder, 

Skærbæk og Løgumkloster. Alle skoletilbud kan nås med enten bus 

eller togforbindelser fra Visby, der er gratis - også i fritiden. 

Børnene kan gå til KFUM spejder, gymnastik og fodbold 

gennem Visby IF som også hører 

hjemme ved Visby gamle skole. Eller de 

kan boltre sig med vennerne på 

sportspladsen, hvor der også findes 

legeplads. 

Hvad kan byen tilbyde de voksne? For de voksne kan Visby 

tilbyde krolf, fodbold, styrketræning med fysioterapeut, lokal 

cykelklub og skat kortspil. For mændene er der madlavning i Visby 

gamle skoles køkken. Visby rummer også et 

frivilligt brandvæsen, der gerne tager imod 

nye medlemmer. Med de rette ildsjæle kan 

nye tiltag også hurtigt iværksættes. 

 

Hvad sker der i Visby? 

Foruden de tidligere nævnte aktiviteter, 

afholdes den årlige byfest i uge 31 med 

flere dages aktiviteter og fest for hele 

familien. Kr. Himmelfartsdag afholdes 

der stort traktortræk på banen i Visby. I 

forsamlingshuset afholdes der 

fællesspisninger, herunder ålespisning i 

efteråret. Visby Kultur og 

Aktivitetscenter afholder jævnligt 

arrangementer på Visby gamle skole. 

I Pastor Møllers have (Parken) afholdes 

der 2 x årligt arbejdsdag, hvor byens 

borgere mødes til en hyggelig dag, så 

parken kan nydes resten af året. 

Oplevelser i og omkring Visby 

I Pastor Møllers have findes bla. gå-ruter 

og små søer, samt shelter- og bålplads 

med mulighed for overnatning og et  

offentligt toilet. 

I Øster Gammelby findes der både 

Gammelby Action og fiskesø. På 

cykeltur ad cykelstien til Bredebro 

kan der holdes hvil ved Oasen Sejersbæk, hvor der findes 

madpakke-plads og smuk natur.  

Der findes mange forskellige vandrestier i området og én af dem med 
udkigstårn. Der findes oversigtskort over stierne flere steder i 
området. Få km fra Visby findes Trøjborg 
slotsruin og Trøjborg hovedgård, som 

bestemt er et besøg værd. Find historien 

herom på www.visbynet.dk  
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Visby Kirke 

Visby sogn er en del af Brede 

Pastorat, der består af 7 sogne. 

Visby præstegård er beboet af præst 

Anne Marie Baun. I kirken afholdes 

flere gudstjenester i samarbejde med 

spejderne, hvor børnene er i fokus. 

Derudover er kirken samlingssted for byens borgere til årets højtider. 

Se mere på www.bredepastorat.dk 

Indkøb og andre erhverv i Visby 

I Visby finder du Min Købmand, der 

dagligt får leveret frisk brød m.m. fra 

Digebageren. Ved Min Købmand er 

der desuden pakkeshop, 

håndkøbsudsalg og medicinudlevering. 

Af andre virksomheder i Visby kan 

nævnes frisør, auto- og smedeværksted, 

tømrer-, snedker-, og murerforretning, 

entreprenør og 

kloakmestre samt flere store landbrug. 

For mere info 

Læs meget mere om byen og de næste arrangementer på byens 

hjemmeside www.visbynet.dk og app'en ”Infoland” version 2.  

Bliv medlem af byens Facebook side ”Os fra Visby”.  

Se nærmere info om Visby IF i deres Facebook gruppe ”Visby IF – 

information og nyheder”. 
Se nærmere info om Visby Spejder i deres Facebook gruppe ”Visby 

Spejderne”. 

 
                April 2022 

Velkommen til 

Visby 
 

-  Landsbyen, der kan alt  - 

Vi er glade for, at du har valgt 

 at bosætte dig her, og vi håber,  

at du vil falde godt til. 
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