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I

Måske sidder du på færgen til eller fra Samsø. Måske er du 
på ferie på Samsø, eller måske står du i Aarhus og venter 
på grønt lys, på bussen eller på din kaffe. Måske laver du 
noget helt andet. 

Hvis du bor eller kommer i Aarhus, har du muligvis set 
hurtigfærgen, som sejler direkte fra Dokk1 til Samsø.
Du ved måske, at det er et sted, hvor mange holder ferie.
Men ved du også, at Samsø er et attraktivt sted at bo?

For nogle er det et naturligt valg at flytte til Samsø.
De er måske vokset op på øen og vender derfor tilbage 
efter nogle år med uddannelse på fastlandet. For andre er 
Samsø et pusterum – et tiltrængt alternativ til storbyens 
høje puls, trafik og dyre kvadratmeter. 

I denne lille folder vil vi gerne fortælle dig lidt om, hvordan 
vi bruger tiden på Samsø. Fra vintertid over forårstid, 
sommertid og efterårstid. Du kan også læse om andre, 
som bor på Samsø, samt lidt om arbejde, færger, skoler, 
børnepasning og andre praktiske ting.

Hvem ved? Måske det er ved at være tid til at flytte til 
Samsø. 
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Vintertid
På Samsø er det ikke kun vejret, der skifter fra årstid til årstid.
Det samme gør pulsen. Om vinteren er der stille i gaderne, 
på stranden og i skoven, mens der er latter og aktivitet på 
idrætspladserne, i idrætshallerne og i foreningslokalerne. 

Jeg møder ind på kontoret 
i Aarhus to gange om ugen. 
Resten af tiden arbejder jeg 

hjemmefra på Samsø.
Det er den perfekte blanding 

af storby og øliv.

Lærke, 40 år
Senior Digital Designer

Om vinteren rykker vi lidt tættere sammen 
som ø. De mange sommergæster er for 
alvor forduftet for en stund, og vi dyrker 
hinandens selskab til fællesspisning i øens 
Kultur- og Idrætscenter, SamBiosen, eller 
til en fredagsbar, en revy-forestilling, en 
julekoncert eller en fodboldturnering.
Vi mødes også om en god film, et foredrag 
eller en balletforestilling i øens biograf, 
Samsø Bio.

De mørke og kolde vinteraftener på 
Samsø kalder på sofahygge, brændeovn 
og en god serie – som de gør så mange 
andre steder i landet. Og så er det heldigt, 
at Samsø har lynhurtigt og stabilt fibernet 
over hele øen. Den gode internetdækning 
giver desuden optimale forudsætninger 
for at arbejde hjemmefra – uden at være 
bekymret for om forbindelsen ryger under 
det næste virtuelle møde.

Tid til streamingTid til fællesskab

Terræntræning på Møllebakken i Tranebjerg.



Flere øboere arbejder meget om sommeren 
i de mange turisme- og landbrugserhverv 
og mindre om vinteren. Derfor giver 
vinteren på Samsø ekstra god til at være
sammen som familie. God tid til vindblæste 
gåture ved stranden, weekendudflugter til 
Nordby Bakker, cykelture til Langøre for 
at hilse på gutefår eller en tur på Samsø 
Bibliotek. Det kan også meget vel være 
tid en tur med hurtigfærgen LILLEØRE til 
Aarhus for en dosis storby.

Mørkevandring med Dark Sky Samsø.

I Europa og USA bor hele 99 procent 
af befolkningen i områder med så stor 
lyspåvirkning, at lyset “skygger” for 
udsigten til stjernerne. På Samsø derimod 
er der flere steder, hvor der næsten ingen 
lysforurening er. Det giver mulighed for 
betagende stjernehimler og storslåede 
mørkevandringer, når vi sammen går tur i 
Nordby Bakker og ser på stjerner. 

Rasmus, Trine, Esther og Carl

Tid til mørke Tid til familie

Rasmus (39 år), Trine (39 år) og Esther 
(12 år) flyttede fra Aarhus til Samsø i 2011. 
Senere kom Carl (8 år) til verden på Samsø 
Sundheds- og Akuthus. I dag bor de i en 
stor murermestervilla på 300 kvadratmeter 
i Tranebjerg. Rasmus arbejder som 
økonomikonsulent i Samsø Kommune, mens 
Trine er ergoterapeut i den kommunale 
sundhedsafdeling. 

Hvorfor Samsø?
Rasmus: Fordi det er fuldstændig fantastisk 
for børn. Det er trygt, de kan selv cykle i skole 
og gå til de fritidsaktiviteter, de har lyst til. Vi 
har en privilegeret hverdag uden transport og 
logistik. Det tager Trine og jeg to minutter at gå 
på arbejde, og børnene kan cykle i skole på fem 
minutter. Det er et godt familieliv. Og nu har vi 
lige fået en hurtigfærge, som kan sejle os direkte 
til Aarhus – det er virkelig en gulerod.

Yndlingsårstid på Samsø?
Trine: Jeg vil sige forår eller sommer. Der er 
noget fortryllet over Samsø på den tid. Og jeg 
elsker jordbær og kan ikke vente på, at de 
kommer til salg i vejboderne – vi er helt ved 
siden af os selv i år, fordi de er forsinkede.

Rasmus: Jeg er mest til sensommer – eller lige 
der, når det vender, og vi begynder at gå mod 
mørkere tider. Så begynder jeg at glæde mig til 
indendørs hygge og jul.

Er I med i nogle foreninger?
Trine: Uha ja, mange. Vi spiller alle fire golf ude 
i Samsø Golfklub. Esther går til håndbold, og jeg 
er med i bestyrelsen i håndboldforeningen – og 
har også tidligere været inde over spejderne. 
Rasmus har også været fodboldtræner i nogle år.

Hvad laver I om vinteren?
Trine: Vi deltager i foreningslivet, går i 
biografen, går ture – især i skoven, den er 
fantastisk hele året – og tager ungerne med 
på biblioteket. Så er vi også ofte med til 
fællesspisning i SamBiosen om onsdagen – det 
passer så fint med, at Esther skal til håndbold, 
Rasmus skal til Volleyball, og jeg træner i fitness, 
alt sammen i SamBiosen. 

Rasmus: Og så vinterbader Trine. Vi andre bliver 
lokket med engang imellem.

Hvordan oplever I tiden på Samsø?
Rasmus: Fuld af frihed. Vi har virkelig meget 
frihed og tid og plads til vores interesser. Især på 
grund af, at vi bor så tæt på vores jobs – det er 
meget fleksibelt.

Jeres bedste råd til dem, som overvejer at 
flytte til Samsø?
Rasmus: De skal ikke frygte færgen. Det er 
fantastisk med små børn – man kan lige få lidt 
at spise, og så er den time hurtig gået. Vi har 
familie både på Sjælland og i Jylland, så vi har 
altid brugt færgerne meget, og det har aldrig 
været noget problem. 



Forårstid
Solgule rapsmarker på den ene side af 
landevejen og lilla purløgsmarker på den 
anden side – foråret på Samsø er magisk. 
Med foråret er det tid til klargøring – af haver, 
huse, marker, vejboder og turismeerhverv.

Det er friskt og lækkert at 
købe lokalt. Og så er det en 
hyggelig og god oplevelse at 
følge med i, hvad der er til 

salg i vejboderne fra sæson 
til sæson.

Niels, 29 år
Tilflytter fra København

Selvom nogle spisesteder på Samsø 
holder åben hele året, er der intet så 
skønt som i de tidlige forårsmåneder, når 
øens spisesteder igen begynder at sælge 
mad to-go. Det er en tiltrængt luksus 
på de dage, hvor børnene er trætte og 
køleskabet er tomt. Take-away på Samsø 
kommer dog ikke kun i den færdiglavede 
form – take-away er også alle de mange 
vejboder, hvor du hele året kan købe frisk 
frugt og grønt – direkte fra den samske 
jord.

Åh det føles så godt at så et frø og se 
det spire. De første forårsdage minder 
os om, at det er tid til at få lagt de første 
frø i køkkenhaven eller få gjort noget 
ved det der gør-det-selv projekt i huset 
eller haven, som har lagt i dvale henover 
vinteren. Det er også i foråret, at øens 
erhvervsdrivende begynder at varme op til 
sommerens turister – nye madopskrifter 
bliver afprøvet, konkurrencen om de første 
kartofler finder sin vinder og håndværkere 
gør sommerhuse klar til sæson.

Tid til forandring Tid til take-away

Salathøst i drivhus.



Janne og René

Med foråret er det for alvor tid til gode 
oplevelser under åben himmel – ikke 
mindst lystfiskeri langs øens cirka 100 
kilometer kystlinje. I april går vi på jagt 
efter havørreder, mens vi drager til Stauns 
Fjord efter hornfisk i maj.
Samsø Naturskole inviterer også i foråret 
til weekendaktiviteter for hele familien 
og får jævnligt besøg af øens to skoler. 
Endelig sørger Samsøs spejdergruppe, 
Argantyr, for at øens mest bål-tossede 
børn og voksne får deres ugentlige 
frilufts-kick. 

På Samsø har vi god mulighed for at 
skabe os et mere bæredygtigt liv. Ikke 
kun fordi vi altid kan finde lokalt grønt 
længere henne ad vejen, men også fordi 
Samsø vrimler med gode genbrugsfund.
I næsten hvert et vejsving og tomt 
ladehjørne er der en loppebod, hvor du 
kan finde alt fra gamle æblekasser til 
kongeligt porcelæn. I foråret arrangerer 
flere af Samsøs aktive borgerforeninger 
større loppemarkeder, mens øens to 
genbrugsbutikker og køb-salg-bytte 
grupper på de sociale medier er et besøg 
værd.

Tid til genbrug Tid til friluftsliv

Janne (53 år) og René (63 år) har været 
kærester i fire år. Den 1. juli 2020 flyttede 
de fra Skæring nord for Aarhus og ind i 
deres nye hus i Brundby på Samsø.
Huset har de renoveret samtidig med, 
at de har åbnet et galleri og en butik. 
I galleriet udstiller René sine malerier, 
mens man i butikken kan købe Jannes 
designertøj samt kunsthåndværk og andet 
interiør. 

Hvorfor Samsø?
Janne: Jeg har boet i Herning i 28 år, før jeg 
mødte René. Der stiftede jeg familie, og der 
voksede mine drenge op. Jeg har arbejdet 
mange år som designer i større danske 
tøjvirksomheder.

René: Jeg har været forstander på Risskov 
Efterskole i Aarhus og var i sin tid med til at 
starte SINE Efterskole, hvor jeg var forstander 
i mange år. I 2015 valgte jeg at trække 
stikket, efter jeg mistede min kone til kræft.

Janne: René og jeg flyttede sammen i 
Skæring, hvor vi købte hus. Jeg ville gerne 
være selvstændig og startede mit eget 
tøjbrand med bambusundertøj – det blev et 
fælles projekt. Vi sad på stranden i Skæring 
en aften og kunne se Samsø i horisonten. 
”Hvorfor bor vi ikke på Samsø?”, spurgte vi 
hinanden.

René: Så tog vi en forlænget weekend 
på Samsø, og jeg havde bare den der 
fornemmelse af, at her kunne jeg godt bo.

Hvordan er det at gå fra karriereliv til 
iværksætterliv på Samsø?
René: Altså for det første er det fedt ikke at 
drøne op og ned ad motorvejen hver dag. Det 
har vi ligesom prøvet. For det andet har Samsø 
givet os mulighed for at udfolde den kreativitet, 
vi hver især har, men som – i hvert fald for mit 
vedkommende – har været tilsidesat til fordel for 
mit arbejde. Jeg har altid malet og tegnet i det 
skjulte, men nu har jeg fået mit eget atelier og 
galleri, og vi har fået en butik, hvor vi kan vise 
Jannes tøjbrand frem.

Fordele ved at være selvstændig på Samsø?
Janne: Folk er meget åbne og nysgerrige på os. 
De kommer forbi og kigger i butikken og galleriet 
og vil gerne høre om, hvem vi er. Det er dejligt. 
De mange turister er også en kæmpe gevinst – 
det giver mange besøg og stor eksponering.

René: Og så har vi væsentlig lavere udgifter her, 
end vi havde i Skæring. Det giver os mere frihed 
til at være kreative og prøve nogle ting af. 

Yndlings årstid på Samsø?
Janne: Det må være foråret, når det hele 
springer ud og man kan tage det hele lidt mere 
roligt, end man kan i sommermånederne, når 
der er mange gæster i butikken.

René: Jeg er betaget af vinteren og dens 
naturlandskaber. Jeg har lavet flere malerier, 
som er inspireret af vinterdage i Nordby Bakker, 
Brattingsborg Skov og Stauns Fjord. 

Jeres bedste råd til dem, som overvejer at 
flytte til Samsø?
René: De skal ikke være så bange for at springe 
ud i livet.

Spejderbørn i Argantyr gruppen.



Aarhus

Hou

Sælvig

Ballen

Kalundborg

3 ruter
til Samsø
Ikke mindre end tre færger sejler alle årets dage fastlændinge 
til Samsø og øboere til fastlandet. På Samsø kan du derfor bo 
midt mellem din familie på Sjælland og i Jylland – eller mellem 
arbejdsopgaver på den ene og anden side af Kattegat.

Hurtigfærgen LILLEØRE sejler direkte fra Sælvig på Samsø til 
Dokk1 i Aarhus på en time. Der er op til fem daglige afgange 
fra både Aarhus og Samsø, hvilket giver unik mulighed for at 
bo på Samsø og arbejde i Aarhus.
Vi mener selv, at det er et godt bud 
på det gode liv: En god portion 
øliv tilsat et drys byliv. Eller øliv i 
fritiden og arbejde i byen. Færgen 
har wifi og strømstik og fartplanen er 
tilpasset en 8-16 arbejdsdag i Aarhus, hvor 
arbejdsdagen starter og slutter ombord på 
færgen. 

PRINSESSE ISABELLA sejler fra Sælvig på Samsø til 
Hou i Jylland, som ligger 10 kilometer sydøst for Odder. 
Turen tager en time. Færgen sejler hele året med syv daglige 
afgange fra både Sælvig og Hou. 

SamsøLinjen sejler direkte fra Ballen på Samsø til Kalundborg 
på Sjælland på 1,5 time. Færgen har flere daglige afgange hele 
året rundt. 

Aarhus - Hou - Kalundborg



Sommertid
Travle lystbådehavne. Klistrede ispletter på tøjet. Sukkersøde 
jordbær. Duft af solcreme. Sand i sengetøjet. Lyse aftentimer. 
Sprøde asparges. Selvom vi holder af vinteren, fællesskabet og 
mørket på Samsø, kommer vi ikke udenom, at Samsø er et rent 
sommerparadis.

Den korte afstand til 
vandet gør, at jeg på varme 

arbejdsdage kan nå en hurtig 
dukkert i frokostpausen.

Sarah, 30 år
Tilflytter fra Aarhus

Samsø er omkranset af lækre og 
børnevenlige sandstrande, og spørger du 
en øbo, vil vedkommende ofte have sin 
favoritstrand, og måske en – af andre – 
endnu uopdaget plet vandkant, som ikke 
røbes for andre. At der aldrig er længere 
end 3,5 kilometer til vandet, lige meget 
hvor du opholder dig på Samsø, gør, at 
selv en kedelig og arbejdstung tirsdag 
med stor sandsynlighed kan slutte af med 
sand mellem tæerne og en kold øl mellem 
fingrene.

Selvom det kan være en smule 
udfordrende for os øboere, når vi opdager, 
at alle parkeringspladser er optaget foran 
dagligvarebutikken den første mandag i 
højsæsonen, er de mange sommerturister 
et festligt indslag på Samsø. Pulsen 
på øen er høj, stemningen er god, og 
Samsø bliver oplevet for alle sine fineste 
kvaliteter. 

Tid til turisterTid til strand

Øbarn på strand i Ballen.



Og så er der det der med de lyse 
aftentimer og solen, der går ned over 
vandet og sender et orange penselstrøg 
henover himmel og hav. At sidde på 
stranden i Vesterløkken, ved Sælvig 
Bugten eller på Samsøs højeste punkt, 
Ballebjerg, og se solen gå ned en helt 
almindelig mandag aften kan gøre en hel 
arbejdsuge en del mere overkommelig.

Solnedgang over marker i Mårup.

De mange sommerturister medfører 
også, at det for alvor er tid til at arbejde 
på Samsø – ikke mindst for dem, som er 
beskæftiget i et af øens turismeerhverv. 
Øen huser efterhånden mange 
iværksættere – eller øværksættere, hvis 
vi må være så fri – som blandt andet 
bliver støttet af Samsø Iværksætterfond 
eller har hentet hjælp gennem Samsøs 
Erhvervsservice. Flere har også modtaget 
midler fra LAG, som støtter lokale 
projekter på Samsø.

Emma, Matti og Nor

Tid til arbejde Tid til solopgange

Matti (30 år) og Emma (27 år) flyttede fra 
Sydhavn i København til Samsø i foråret 
2019. I julen 2019 kom lille Nor (1 år) 
til verden, og i foråret 2021 købte de en 
rødstens murermestervilla i Tranebjerg. 
I dag arbejder Emma i Samsø Kommune, 
mens Matti udlever sin iværksætterdrøm 
med et gourmetpizzaria i Nordby.  

Hvorfor Samsø?
Emma: I julen 2018 så vi et madprogram 
på DR, som blev optaget på Samsø. Efter 
det begyndte vi at joke med at flytte til 
Samsø.

Matti: Joken blev på et tidspunkt mere 
reel, og da Emma blev gravid, begyndte 
vi for alvor at ønske os et sted hen, hvor 
vores søn kunne vokse op tæt på naturen 
og have en mor og far med god tid til at 
være en familie. 

Emma: Vi fik mulighed for at forpagte 
et spisested på Samsø. Vi sprang til og 
startede vores Samsø-eventyr ud med at 
drive et lille spisested, hvor vi også havde 
brødudsalg. Her mødte vi for alvor øens 
gode folk – og en helt enorm opbakning til 
vores forretning. 

Hvordan har det været at starte som 
selvstændig på Samsø?
Matti: Det har faktisk været nemt. Især 
fordi udgifterne er så meget lavere her 
i forhold til København, hvor vi kom fra. 
Det har givet meget færre bekymringer og 
mod på at turde at eksperimentere mere.

Hvordan er det at have børn på Samsø?
Emma: Det er fuldstændig fantastisk. 
Det, som vi kan give Nor her, gør mig så 
glad. Han kan bevæge sig frit omkring og 
udforske ting – i København skal han sidde 
i klapvognen hele tiden på grund af trafik 
og mange mennesker. 

Matti: Her kan vi tage ned og bade en 
hverdagsaften. Det tager 10 minutter, så 
står vi på stranden. Det er frihed – både 
for Nor og for os.

Udfordringer ved at flytte fra storby til ø?
Emma: Jeg synes til tider, at det er 
hårdt at være så langt væk fra mine 
forældre, og Nors bedsteforældre, som 
begge bor i København. Og så savner jeg 
bekvemmeligheden i København, blandt 
andet god kaffe og sprøde croissanter. Men 
det savn opvejer aldrig alt det positive, jeg 
får her på Samsø.

Hvordan oplever I tiden på Samsø?
Matti: Tiden har en anden betydning her, 
end den havde i København. Man tænker 
ikke så meget over, hvor meget tid, der er.

Emma: Det er fordi, der går mindre tid 
med transport og myldretid, og så er der 
ikke så mange fristelser, som stjæler tid. 
Det har givet flere timer i døgnet.

Jeres bedste råd til de, som overvejer 
at flytte til Samsø?
Matti: Bare gør det, så finder man ud af 
tingene hen ad vejen. Og har man børn, så 
er det alle udfordringerne værd.



Efterårstid
I efteråret puster vi ud på øen efter en travl 
sommer med mange turister og familie- og 
vennebesøg fra nær og fjern. Besøgstallet 
på Samsø falder stille og roligt, og idræts- og 
foreningsaktiviteter begynder. En ny sæson 
fodbold, skydning eller yoga går i gang.

Hver dag tager jeg imod fire 
søde børn. Når vi har spist 
formiddagsmad, tager vi 

christianiacyklen ud og ser 
på heste, køer eller får. Vi har 

jo det hele lige om hjørnet.
Anne Marie, 54 år

Dagplejer på Samsø i 22 år

I efteråret puster vi ud og trækker 
ny frisk luft ind. Det kan være på 
fodboldbanen, til terræntræning på 
Sydsamsøs højeste punkt, Dyret, eller 
i hælene på Samsø Løbeklub, som er 
velbevandret i Brattingsborg Skov. Og 
særligt Brattingsborg Skov er en populær 
weekenddestination for øboerne i efteråret 
– med sine rødlige efterårsfarver minder 
den os om, at vi går mod koldere tider. 

Samsø huser mange engagerede og 
kreative sjæle, hvilket manifesterer sig i 
en farverig palet af over 120 foreninger, 
herunder op til flere borgerforeninger, 
idrætsforeninger, jagtforeninger og 
kunstforeninger. Det betyder også, at 
Samsø har et rigt udbud af idrætstilbud 
for store og små, hvoraf mange er 
centreret omkring øens Idræts- og 
Kulturcenter, SamBiosen. Desuden har 
Samsø en aktiv golfklub, flere rideklubber 
og en ro- og kajaklub i Langøre, for blot at 
nævne et sparsomt udpluk.

Tid til forening Tid til frisk luft

Børn gynger i børnehaven Rumlepotten.



Efterårets koldere og vindblæste aftener 
lokker os også til kreative projekter 
og fordybelse. Hos Samsø Aftenskole 
fristes vi af alt fra kurvebinding over 
fællessang til fortællinger og bål ved 
Samsø Naturskole, mens de mange 
yoga-glade øboere drager mod øens 
forskellige yoga-studier, som udbyder 
forskellige yogatyper, meditation og 
afspænding. Desuden mødes øens 
keramikere om keramik-undervisning, 
mens de fingerfærdige samles i strikke- 
og håndarbejdsklubber. 

”Jordfast” - Udstilling på Samsø Museum.

Operakoncerter, rockkoncerter, 
jazzkoncerter, pianokoncerter, 
kunstudstillinger, fotoudstillinger, 
børnekulturfestival, råvarefestival, 
musikfestival – Samsø har et stort udbud 
til de kulturpjattede. Og med det lidt 
koldere vejr er det igen tid til at dyrke 
de gode kulturoplevelser. Eksempelvis 
på Samsø Museum, som er en del af 
Moesgård Museum, i Anton Rosen Huset, 
som huser udstillinger af både samske 
og udenøs kunstnere, og i Samsø 
Bio, som blandt andet streamer live 
fra Folkeuniversitetet i Aarhus og Det 
Kongelige Teater.

Tid til kultur
Tid til kreativitet og 
fordybelse

På Samsø er det tid til:

Find din tid på Samsø
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Samsø har fibernet rullet ud på hele øen. 
Det gør det meget bekvemt at streame 
yndlingsserier eller arbejde hjemmefra 
uden at være bekymret for dækningen. 
Læs mere på tidtilsamsoe.dk/arbejdstid.

Internet

Du kan sejle til og fra Samsø fra Aarhus, 
Hou og Kalundborg. På færgerne får 
du 1-1,5 times god tid til at drikke 
din morgenkaffe, starte eller afslutte 
arbejdsdagen eller måske snuppe en time 
på øjet. På Samsø kører øens telebusser 
dig fra A til B – du skal blot ringe og 
bestille dit lift. Skolebusserne kører uden 
betaling alle øens børn i skole i Tranebjerg 
eller Onsbjerg. Se mere på tidtilsamsoe.
dk/faergetid.

Transport
Gør-det-selv projekt, landsbyidyl, 
murermestervilla, nybyg med udsigt, 
lejebolig, prøvebolig – på Samsø finder 
du lidt af det hele. På Toften i Samsøs 
største by, Tranebjerg, sælger Samsø 
Kommune 28 parcelhusgrunde i et prisleje 
på 278.000-426.000 kr. Grundene har 
udsigt over marker, og ligger 1,5 kilometer 
fra dagligvarebutikker og Samsø Skole. 
Du kan også leje en møbleret prøvebolig 
i en begrænset periode. Se mere på 
tidtilsamsoe.dk/bolig.

Bolig

På Samsø er der ikke nogle store 
integrerede institutioner – i stedet er 
der ro, frisk luft, vild natur og traktor-
garanti. Du kan få dine børn passet hos 
en af Samsøs søde dagplejere - enten 
hos en dagplejer i eget hjem eller i 
Samsøs stordagpleje i Tranebjerg, hvor 
tre dagplejere sammen passer 10 børn. 
Til de lidt større børn kan du vælge 
mellem Samsøs kommunale børnehave, 
Rumlepotten i Tranebjerg, eller den private 
institution, Samsø Børnehus i Onsbjerg. 
Læs mere på tidtilsamsoe.dk/familietid.

Børnepasning

Når du skifter adresse til Samsø, kan du 
få rabat på færgeoverfarten fra både Hou 
og Aarhus med et ø-kort. Ø-kortet giver 
desuden rabat på færgekaffen. På færgen 
fra Kalundborg til Ballen er det muligt at få 
mængderabat. Læs mere på tidtilsamsoe.
dk/faergetid.

Ø-kort

Træt af trafikprop, motorvejskø og en 
evig følelse af, at der er for lidt tid? Der 
er ofte brug for nye gode kræfter på 
Samsø – både i Samsø Kommune og i 
øens større og mindre virksomheder. Med 
både bolig og job på Samsø er du altid 
tæt på dit hjem og dine børn – det giver 
mindre transporttid og mere fritid. På 
Samsø er der også mange iværksættere 
og selvstændige erhvervsdrivende, 
ligesom flere øboere benytter muligheden 
for at arbejde i Aarhus med hurtigfærgen 
LILLEØRE. Læs mere på tidtilsamsoe.dk/
arbejdstid.

Arbejde

På Samsø er der både to jordemødre og 
en fødestue. Som gravid kan du derfor gå 
til konsultationer i Samsø Sundheds- og 
Akuthus, hvor du også har mulighed for 
at føde. De to søde ø-jordemødre følger 
desuden dig og dit barn to måneder efter 
fødslen, inden øens sundhedsplejerske 
tager over. De hjælper også, sammen 
med sundhedsplejersken, med opstart af 
mødregruppe. Læs mere på tidtilsamsoe.
dk/familietid.

Jordemoder og fødsel

På Samsø er der to skoler – en folkeskole 
i Tranebjerg, Samsø Skole, og en friskole i 
Onsbjerg, Samsø Frie Skole. Samsø Skole 
har 0.-10. klasse, mens Samsø Frie Skole 
har 0.-9. klasse. Fra sommeren 2022 kan 
alle elever på Samsø Skole se frem til helt 
nye omgivelser, når skolen gennemgår en 
stor om- og tilbygning. Samsø Frie Skole 

Skole

Samsøs Kultur- og Idrætscenter, 
SamBiosen, er samlingssted for en 
lang række fritidsaktiviteter for børn og 
voksne, herunder blandt andet fodbold, 
tennis, badminton, skate, gymnastik, 
fitness og bordtennis - for blot at nævne 
en stor håndfuld. Naturen på og omkring 
Samsø giver helt unikke muligheder for 
gode aktiviteter. Det kan være på vandet 
med Samsø Ro- og Kajakklub eller i 
Brattingsborg Skov med Samsø Løbeklub. 
Læs mere på tidtilsamsoe.dk/fritid.

Fritid

Det praktiske

Grunde til salg på Toften i Tranebjerg.

har fokus på børnedygtighed, herunder 
hvordan børnedygtighed kan blive vejen 
mod en bæredygtig fremtid.Læs mere på 
tidtilsamsoe.dk/familietid.




