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FORORD
Frørups udviklingsplan er et udtryk for borgernes visio-
ner og ønsker for landsbyen. Udviklingsplanen fortæller 
om Frørup, som den er i dag og hvorfor vi ikke kunne 
ønske os noget bedre sted at bo. Men landsbyplanen 
fortæller også, hvad beboerne i Frørup ønsker sig for 
landsbyen fremover, så den kan blive ved med at være 
et godt sted at bo, udvikle sig og ikke afvikle sig.

Udviklingsplanen er borgernes plan, og den kan bru-
ges som et udgangspunkt for landsbyrådets eget arbej-
de, men den kan også bruges til at fortælle udadtil om 
landsbyens planer og ønsker. 
Udviklingsplanen kan bruges til at give et indtryk af 
Frørup og al den energi og virkelyst, der gør byen til et 
vidunderligt sted at bo eller besøge.  

Planens indhold er udarbejdet af en gruppe af byens 
beboere, som landsbyrådet har bedt om hjælp til at 
være tovholder og initiativtagere. Herudover er materi-
alet udarbejdet efter et borgermøde i forsamlingshuset, 
hvor alle landsbybeboere har haft mulighed for at kom-
me med input. 

Arbejdet har dels været faciliteret af Nyborg kommune, 
der igangsatte en indsats for udviklingsplaner for kom-
munes landsbyer på opfordring fra landsbyrådene.   
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VISION

Definitionen på ordet vision er i følge 
denstoredanske.dk: “forestilling om 
fremtiden, syn eller hallucination, ofte 
med overnaturligt indhold “. 
Men selv de mest overnaturlige drømme 
kan gå i opfyldelse for den der tror og 
det gør vi. 
Vi tror på, at Frørup landsby kan rumme 
alle nedenstående punkter og mere til. 

· En synlig landsby man let får øje på

· En landsby vi er glade for at bo i

· En landsby, hvor stemningen oser af 
sammenhold, styrke og lysten til at ville 
hinanden. 

· Et attraktivt alternativ til storbyen 
 
· En landsby med let tilgængelighed i 
naturen og sikker trafik.
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EN DEL AF NYBORG KOMMUNE; DAN-

MARKS RIGES HJERTE; OG ET HISTO-
RISK TILBAGEBLIK PÅ FRØ-
RUP
Danmark opstod som et samlet kongerige i år 986 og med Ny-
borg som et trafikalt knudepunkt, har det formet Nyborgs histo-
rie og gjort byen og kommunen til en del af Danmarkshistorien. 
Allerede i 1231 er Frørup nævnt i Kong Valdemars Jordebog med 
navnet Frøthorp. 
Tolkningen af forleddet er tvivlsom, med det kan være en kort-
form Frøi til personnavne på Frø, - oldnordisk Frey. Efterleddet 
er torp, som betyder udflytterby.
Her kunne man jo så tænke, at Frørup blot var opstået for-
di Nyborg by voksede. Men til trods for bynavnets efterled er 
landsbyen en adelby, altså en landsby som ikke er blevet anlagt 
ved udflytning. Frørup er blevet anlagt i overgangen mellem 
vikingetid og middelalder. Frørup blev først under kommunalre-
formen i 2007 en del af Nyborg kommune. 
Men Frørup har gennem mange årtier været en meget besøgt 
by. Dette blandt andet på grund af Regissekilde. Regissekilde var 
tidligere et Regisse Kapel, der var meget besøgt. 
Der blev holdt Regisse kildemarked og er såmænd skrevet ind i 
Danmarks store eventyrforfatter, HC Andersens selvbiografi fra 
1837. Der står således om Regissekilde i “Kun en Spillemand”:

” Endnu findes den Overtro hos Almuen, at enkelte Kilder her i Danmark tillæg-
ges, som i Catholi-cismens Tid, en stor Hellighed. Fyenboen anseer St. Regisse 
Kilde [*Note: Den fyenske Bonde kal-der den Reisekilde, en Sammentrækning af 
Navnet Regisse-Kilde.] ved Landsbyen Frørup for at have størst Kraft; og da et 
saakaldet Kildemarked er forenet hermed, strømmer Mængden herhen; fra flere 
Miles Omkreds, ja fra hiin Side Odense og Svendborg, komme de Syge her Natten 

før St. Hans Aften; de drikke af Vandet, bade sig deri og overnatte i den frie Luft. 
Tre Aar i Rad maa den Syge komme der, bliver han da ikke rørig og rask i den 
Tid, siger Almuesmanden, saa bliver han det aldrig.” [Første del, kap. VII]

Byen domineredes allerede i 1200-tallet af krongods. I forbin-
delse med krongodsudlæg efter 1660 blev Juelsberg, Glorup og 
Holckenhavn dominerende besiddere. 
Frørup var blandt landets største landsbyer. I 1682 noteres der 
at ejerlavet består af ikke mindre end 1309 hektar, hvoraf 63 % 
var opdyrket, hvilket tillige gjorde byen berømt for at være den 
bedste kornegn i landet. Byen havde trevangsbrug i et delvist 
interegreret fællesskab med udflytterbyen Tårup.

Byen nedbrændte i 1612 og i 1690 noteres det, at de tætliggende 
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gårde havde været udsat for brand 4 gange i de senere år. Det 
regulerede forteby-præg i byens nordlige del kan måske være 
opstået i forbindelse hermed. 
Byen stjerneudskiftedes i 1789, hvor landbrugsjorden, der tidli-
gere var spredt på mange lodder, blev samlet til sammenhæn-
gende jordstykker for den enkelte gård, og siden er 34 gårde 
udflyttet. 
I 1899 beskrives Frørup således: ”Frørup (1232: Frøthorp) med 
Kirke, Præstegaard, 2 skoler, hvoraf den ene, ”Frederikshøj sko-
le”, paa Frørup Mark, Missionshus (opf. 1896), Forsamlingshus 
(opf. 1889), Andelsmejeri (Kildeborg), Jærnbane-, Telegraf- og 
Telefonstation;”. Målebordsbladet fra 1900-tallet viser desuden 
savværk og bageri.
Frørup har stor arkæologisk og historisk betydning og interesse.  

Hele Frørup by er omfattet af lokalplan 272. Lokalplanen er me-
get rummelig – dvs der er ret vide rammer i forhold til byggeri i 
byen. 
Der er også byggegrunde til salg, så der er mulighed for at byg-
ge helt nyt. 
Området omkring kirken med mange bevaringsværdige huse er 
ikke reguleret af lokalplanen, men af den kirkelige lovgivning.
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SÅDAN ER DET AT BO I FRØ-
RUP

Frørup er en lille landsby med ca. 400 indbyggere beliggende 4 
km fra Ørbæk og 11 km fra Nyborg. 
I Frørup finder du landsbyidyl med ro, hygge, nærvær og sam-
vær. Vi er på landet, med højt til loftet og plads til mangfoldig-
hed, men samtidig tæt på alting. Med blot 12 km til nærmeste 
motorvej, ca. 25 km til større byer som Odense og Svendborg og 
en tur til landets hovedstad på kun 1 1/2 time.  
Vi har et aktivt lokalsamfund i Frørup som blandt andet er syn-
ligt gennem et meget velfungerende forsamlingshus, hvor be-
styrelsen og andre frivillige laver forskellige aktiviteter henover 
året for både store og små. 
• Året starter med dilettantforestilling, med efterfølgende musik 
og dans. 
• Flere gange om året afholdes der fællesspisning, hvor familier 
i alle generationer, mødes på kryds og tværs en hverdagsaften 
til hygge, snak og selvfølgelig et godt måltid mad. 
• I december er der en helt særlig tradition for byens børn og 
deres familier, nemlig juletræsfest med dans og leg om juletræ-
et, gløgg og æbleskiver, Lucia og livemusik.

Herudover har forsamlingshuset arrangeret: 
• Herrefrokost 
• Damefrokost 
• Oktoberfest 
• Julefrokost
• Udendørs livemusik med mere
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Skole, SFO og daginstitution: en del af byens nerve 

I Frørup har vi 4kløverskolen afdeling Frørup med 0. – 6. klas-
setrin. På skolen er der et helt specielt sammenhold hvor alle 
elever passer på hinanden. Man mødes af en hjertelig atmosfæ-
re når man kommer til skolen. Dette gælder både af elever såvel 
som personalet. Hver morgen starter skoledagen med morgen-
sang og fællesbeskeder i aulaen, hvorefter eleverne går i deres 
klasser. På skolen er der fokus på trivsel, samhørighed og faglig-
hed. Det er en skole hvor både elever, lærere og forældre virker 
til at blive hørt og trives. En trivsel der gør det muligt at skabe 
grobund for at lære. 
Vi er ikke blot priviligeret at have en god skole og en uovertruf-
fen SFO. I Frørup har vi også Skattekisten. 
Skattekisten er en integreret institution med børnehave og vug-
gestue. Skattekisten har en stor legeplads, med bålhytte, gyn-
ger, legehuse, klatrestativ og sandkasse. Fra legepladsen er der 
udsigt til boldbaner og skov. 

Disse faciliteter gør institutionen også brug af. Skattekisten er 
samtidig nabo til skolen, og dette naboskab udnyttes i et tæt 
samarbejde til gavn for kommende skolebørn.
Dette samarbejde har blandt andet ført til, at der er et fælles 
fokus på den pædagogik der arbejdes med. 
I skattekisten har personalet fokus på at præstere godt og have 
det godt. Sikre at børnene er i konstant trivsel og via lærerpla-
nerne sørge for deres generelle udvikling. 
I forhold til børnene er der fokus på trivsel og at de har det 
godt, samt der arbejdes efter lærerplanerne. 
Skoleafdelingen, SFO’en samt daginstitutionen i Frørup landsby 
er ikke blot drevet af stærke mennesker, de er drevet af ildsjæ-
le der kender landsbyen, der kender landsbyens interesser og 
ildsjæle der går på arbejde hver dag for at gøre den forskel der 
betyder, vi stadig har et institutionsliv i landsbyen, trods  ten-
denser der trækker i en anden retning. I Nyborg kommune er 
trivsel et nøgleord, i Frørup landsby er trivsel et varemærke på 
vores institutioner.       
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Fritidsaktiviteter/idrætsforeninger har vi  også i Frø-
rup. 

TIF (Tårup Idrætsforening), som er placeret lige ved siden af 
børnehave/vuggestue og skolen, er en større forening med fod-
bold i centrum. TIF er en aktiv forening, der bl.a. holder fod-
boldstævner 1-2 gange om året for klubber fra hele landet. Spil-
lere udefra indkvarteres på skolen og frivillige fra lokalområdet 
sørger for spillere og trænere har det godt og får noget at spise. 
Faciliteterne i klubben bruges også til badminton, gymnastik og 
andre motionsformer. En gang om året holder klubben fest for 
de frivillige hjælpere. 
Her udover er der KFUM-spejdere, der har et dejligt klubhus i 
Præsteskoven, som ligger på vejen mod Ørbæk. Spejderne hol-
der bl.a. julestue, hvor der er mulighed for at købe sit juletræ og 
få en gang gløgg/saft og æbleskiver.

Erhvervslivet i Frørup holder gang i hjulene 

Vi har et bredt spænd af forskellige erhversmæssige virksom-
heder i Frørup. Dels landbrug, men også et savværk, mekaniker, 
et busselskab, frisør, flere håndværkerfirmaer, massør, vingård, 
Bed & Breakfast, catering m.fl.

Dna’en i vores landsby: Kirken

Vi har en smuk og stor kirke i Frørup bygget i 1190. Kirken hav-
de som valfartskirke under Regisse kildemarked store indtægter 
på salg af kildevand, og den blev udvidet til at være ret stor i 
forhold til landsbyens størrelse.  
Kirken holder i forbindelse med gudstjenester diverse arrange-
menter bl.a.:  
• Juletræstænding med æbleskiver og drikkelse
• Nytårsgudstjeneste den 31/12 om eftermiddagen med kran-
sekage og portvin/sodavand, hvor byen ønsker hinanden godt 
nytår.
• Sangaftner med mere. 
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TILGÆNGLIGHED
Stier:
Der er flere gode stier i og omkring Frørup. Flere af stierne 
- specielt uden for byskiltet - ender desværre blindt, er man-
gelfulde hvad angår sigtbarhed når det er mørkt og er svære at 
færdes på grundet manglende vedligeholdelse. 

Vi vil derfor arbejde for , i dialog og med accept af lodsejerne, 
at: 

• Et udvidet stisystem, så det er muligt at gå ”rundt” og ikke 
samme vej frem og tilbage. 
• Nogen stier skal være tilgængelige for både barnevogne og 
kørestole andre vil være mere trampestier, mountainbike stier 
og lignende.
• Belysning på alle stier inden for byskiltene.
• Beskæring af noget af beplantningen langs nogen af de alle-
rede eksisterende stierne – f.eks. den der går i forlængelse af 

Nytoften til Frørup Byvej.
• Renovering af cykelstien fra Frørup mod 4-kløverskolen afd. 
Frørup, der efterhånden har en del skader i asfalten – primært 
forårsaget af rødderne fra de snart store træer, der gror langs 
cykelstien på det flade stykke fra Frørup mod øst.
• ligesom vi vil arbejde på belysning af cykelstien fra skolen til 
Frørup og gerne videre til Ørbæk.

Cykelsti langs Svendborg Landevej / Svendborgvej fra krydset v/ 
4-kløverskolen frem til Holckenhavn.

Grunde for at etablere en cykelsti: 
 • Landevejen er stærkt trafikeret og rigtig mange køre hurtigt 
(evt. udvidelse af den forvejen eksisterende 60km zone, i oven-
nævnte kryds)
• Farlige situationer med cyklister og andre langsomt kørende 
på kørebanen
• Fra den hvide streg og til kanten af asfalten/grøften (hvor man 
som cyklist skal cykle) er der meget smalt.
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Byens grønne områder:

Frørupgård – også kaldet Borgmestergrunden:
I den østlige del af byen ligger et grønt område kaldet ”Frørup-
gård”. Her lå tidligere en 4-længet bindingsværksgård. Området 
bruges i dag – med ejerens accept - som ”byhave” – køkkenhave 
og er fyldt med frugttræer, samt en bålplads, en boldbane mm. 
Der er bygget et shelter og en girafgynge samt opsat borde og 
bænke.
Ud over den spontane brug af arealet, holder Frørup Forsam-
lingshus Sankt Hans på arealet. Der er også afholdt et par musi-
karrangementer. 
Der er en fælles forståelse af, at vi i fællesskab hjælper hinan-
den med at få slået græsset, passet byhaven og frugttræerne. 
Landsbyrådet, der har søgt midler hos diverse fonde og i kom-
munale puljer, har sammen med frivillige fra byen stået for 
anlæg af arealet. 
Vi vil arbejde for, at området bliver et endnu mere attraktivt 
samlingssted for byens borgere.

Dette kunne eksempelvis være: 

• En multibane for børnene. 
• En overdækket bålhytte 

Legeplads/opholdsområder: 

I Frørup har vi allerede en meget fin legeplads bag den tidligere 
Børnehave – Bjergbakken 25 her er sti ned til Frørup Byvej og 
også mod Sentvedvej. Legepladsen er til gavn for både dagple-
jere i byen, samt byens andre små børn. På legepladsen er der 
v.h.a landsbyrådet blevet opsat legehus, nyt fint gyngestativ, en 
stor overdækket sandkasse og en lille fin rutsjebane. 

I Frørup ønsker vi dog også at have et legende opholdsområde 
for de lidt ældre børn samt voksne. 

I den vestlige del af byen, hvor Frørupvej og Frørup Byvej mø-
des ligger et grønt område, som ejes af en privatperson. 

Her ønsker vi at arbejde for: 

• Med ejerens accept, at få sat f.eks. et bord/bænkesæt op 
• Opsætning af naturtro motionsredskaber, så det bliver til et 
opholdsareal – og et sted man lige gør holdt på sin gå-/cykeltur 
og laver lidt ekstra motion.
• Naturlig Afskærmning ud mod vejen. 
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Men ikke blot på ovenstående areal ønsker vi at opsætte moti-
onsredskaber, både på Frørupgård og f.eks. ved spejderhytten i 
Præsteskoven - ønskes opsat udendørs motionsredskaber, som 
forhåbentlig vil være med til at motivere indbyggerne i Frørup 
til at bevæge sig mere. 
Vi er inspireret af motionsoaserne i Slagelse kommune, hvor 
mottoet er Bevæg dig, når du har lyst https://www.slagelse.dk/
borger/kultur-natur-og-fritid/natur-og-friluftsliv/motionsoaser .

Forbindelse til omverdenen også digitalt:

Tilgængelighed handler også om:
Digital tilgængelighed – mobil og internetdækning. 
Der er fibernet i Frørup by – vi vil arbejde for nettet udvides til 
også at omfatte ejendommene udenfor byskiltene. Telefoni fun-
gerer de fleste steder, men der er huller i mobildækningen, så vi 
vil også arbejde for bedre mobildækning i Frørup og omegn. 
Der arbejdes p.t. på at få udvidet fibernetdækningen til også at 
dække området mellem Frørup og Tårup.

Offentlig trafik:

Der kører busser fra Frørup skole til Nyborg og Svendborg. 
Flere lokale pendler hver dag med toget fra Nyborg til arbejde 
i bl.a. København. Der er desuden forskellige muligheder for at 
bruge telekørsel i Frørup og omegn.
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SAMSKABELSE
Frørup landsby er privilegeret. Som nævnt tidligere er vi omgi-
vet af foreninger, en skole, en institution med både børnehave 
og vuggestue, et aktivt forsamlingshus og flere større erhvervs-
drivende. 
Det skal vi vise, dyrke og benytte os af. 
Vores vision for Frørup landsby er at være en landsby man ikke 
kan undgå at få øje på og kende til. 
Vi vil gennem dette afsnit i landsbyplanen opridse landsbyens 
bud på, hvordan det kan lade sig gøre. 

Først en forklaring på vores valg af overskrift. 

Samskabelse - er vejen til udvikling af nye og bedre løsninger. 
Disse bliver i praksis bedre, hvis vi samarbejder på kryds og 
tværs. 
Sammen er vi klogere, mere nyskabende og i stand til at udret-
te mere. Det er der egentlig ikke noget nyt i. Det nye ligger i at 
lægge en plan og en vision for vores landsby, så det kan blive en 
realitet at arbejde samskabende og ikke blot på papiret. 

Vi ønsker at arbejde for: 

• Samarbejde på tværs
På tværs af daginstitution, skole, foreninger og erhvervsdriven-
de. Vi ønsker at bruge hinanden til at fremme vores landsby. 
Eksempelvis; få skolen til at være aktiv deltager i at skabe en 
bi-venlig landsby, der samtidig kan gøre det synligt, at her kom-
mer en landsby, hvor man er nødt til at sænke farten for at se 
de smukke blomster, som skolebørn har sået på udvalgte stræk-
ninger.

• Events/ Byens ressourcer  
Vi tror på, at det er afgørende for om en landsby overlever, at 
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stemningen oser af sammenhold, styrke og lysten til at ville 
hinanden. 
Eksempelvis; kalenderlåge åbning i december rundt i byen. 23 
huse pynter et vindue op og holder det hemmeligt lige indtil den 
kalenderdag familien i huset er blevet tildelt. På dagen, eksem-
pelvis d. 3. december, samles dem der har tid og lyst kl. 17 foran 
vinduet udenfor og vinduet afsløres i al sin jule-pragt. 
Man får her muligheden for at hilse på andre beboere i byen, 
det kan være på vej hjem fra job, på gåturen med sin hund eller 
lign. at man går forbi kalenderlåge åbningen. 
Eller en tartelet- event. Man går rundt til x antal forskellige 
hjem i byen og får sig en enkelt tartelet, hygger, snakker, får 
nye bekendtskaber, ser hvordan andre bor i byen og derved ska-
bes der mere nær-vær, tryghed og fællesskab. 
Der kunne også være tale om en “giv-væk” boks på Frørupgård 
området for mindre sager. 
Eller en værksteds-/maskin-børs hvor man gennem en deleøko-
nomi kunne få gavn af værktøj og større maskiner. Dette kunne 
være en rubrik på vores hjemmeside under taarupportalen.dk 

• Synlighed
Vi ønsker at blive en landsby, der er mere synlig. 
Eksempelvis sikrer at skole/institution har inspirerende og imø-
dekommende hjemmesider der kan tiltrække folk. 
Vi er ret bevidste om, at det vil være tilflytterfamiliers første 
indgangsvinkel til en landsby. Det er en stor og vigtig del i, at 
tiltrække flere mennesker til  vores område, at der tilbydes 
kompetent, nært og ordentlig pædagogik. 
Det skal vi vise, vi kan her og at vi har ildsjæle, der hver dag går 
på arbejde for at gøre Frørup til et bedre sted at være barn og 
forældre. 
Yderligere skal vi være aktive medskabere af at få mere ”trafik” 
på hjemmesiden taarupportalen.dk. Via billeder og artikler, der 
viser en landsby i udvikling og ikke afvikling. 

• Rekreative områder 
Frørup skal være et besøg værd, også hvis du bor i Nyborg eller 
længere væk. Her skal være skønne naturoplevelser via stisy-
stemer, her skal være bord- bænke sæt, hvor madpakken og 
kaffen kan nydes, her skal være natur legepladser/trænings-
pladser som eksempelvis ved Stige Ø. 
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TRAFIK

Mange – specielt dem, der bor ud til Frørupvej - oplever der 
bliver kørt meget hurtigt på Frørupvej, hvor hastigheden p.t. er 
60 km/t. 
Ud over det, er vejene gennem byen små, smalle og snoede. 
Dette gør ikke oversigtsforholdene optimale. Ligeledes er der en 
oplevelse af, at byen er udfordret i perioder på grund af meget 
tung trafik gennem byen, blandt andet af store landbrugsmaski-
ner. 
Der er netop lavet hastighedsmålinger/trafiktællinger i byen, 
der kan bruges som grundlag for det videre arbejde.

Vi ønsker at arbejde for: 

• Forbedringer på de trafikale forhold i og omkring Frørup. Vi 
mener at en øget trafiksikkerhed vil gavne byen borgere, så 
både børn og voksne kan færdes trygt i trafikken.
• Vi vil arbejde på at få opsat byporte på indfaldsvejene til byen. 
Dette vil bla. betyde en max. hastighed på 50 km/t på Frørupvej.
• Hastigheden gennem byen nedsat til 40 km/t
• Vi vil i dialog med landmændene om hvilke veje, der er mest 
hensigtsmæssigt af bruge i byen. Beboer på Toftevej og oplever, 
at der kommer meget tunge traktorer og mejetærskere kørende 
ad Toftevej, som er en mindre forholdsvis smal vej. Maskiner-
ne larmer meget og de kører så hurtigt, at det er uforsvarligt. 
Bekymringen kan gå på om de vil kunne nå at stoppe, hvis der 
kommer et barn ud foran dem.
• Hævede spærreflader i krydset Sendtvedvej/Frørup byvej eller 
et fuldt stop skilt. Da bilerne der kommer fra Sendtvedvej og 
skal dreje til højre af Frørup Byvej kan have svært ved at orien-
tere sig grundet dårlige oversigtsforhold
Desuden er landbrugsmaskiner så høje, at chaufføren orienterer 
sig om biler over hækken, men de har ikke en chance for at se 

om der går personer langs hækken. 

De hævede spærreflader skal tvinge biler til at køre ligefrem på 
vejen, inden de drejer til højre. De hævede spærreflader gør det 
muligt for landbrugsmaskiner at kommer denne vej, uden at 
være generet af chikaner.  
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