SORØ
på menuen
Købstaden Sorø er hyggelig og tryg for familien i hverdagen.
Godt placeret, uanset om du skal på arbejde eller på weekendtur til Rom.

kultur og oplevelser
Vil du være kulturel på en hverdag, kan du besøge Sorø Kunstmuseum, biografen Victoria Teateret, Kultur Café Ludvig,
Sorø Museum eller vores hyggelige biblioteker. Du kan også lade dig rive med af historiens vingesus
på Sorø Akademi eller på Tersløsegård, hvor Ludvig Holberg boede.
Året igennem har vi arrangementer for en hver smag.
Jazzfestival i uge 30, Kyndelmisse-lysfest i Sorø, børnekulturfestivalen Slaraffen, klassisk musikfestival,
Borgspil i Ruds Vedby, Grundlovsfest i Dianalund og Sjov i gaden i Stenlille.

mange jobmuligheder
1.572

14.377

Private
arbejdspladser

Offentlige
arbejdspladser

881.963
Job inden for 1 time

Tak til Holbergteatret for luftfoto.

Virksomheder

4.807

Vi sætter et godt erhvervsklima højt i Sorø Kommune

Vi støtter vores mange iværksættere, virksomheder og andre selvstændige erhvervsdrivende blandt andet
gennem netværk og arrangementer. Vi formidler gerne kontakt til netværk og kontorfællesskaber.

I Sorø Kommune kan du bo smukt og roligt

– og du har adgang til 881.963 job inden for en time. Der er tog hver halve time fra Sorø Station
med 45 minutter til København og Odense. Pendler du i bil, er du hurtigt på motorvejen.

Holbæk

Roskilde
		 45 min.

35 min.

		 25 min.

Kalundborg

45 min.

Slagelse

35 min.

Ringsted
Næstved

35 min.

15 min.
10 min.
		 30 min.
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København
50 min.
45 min.
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Odense
60 min.
50 min.

15 min.
10 min.
30 min.

Køge

SORØ

SORØ
på menuen
Ved du, at Sorø ligger midt på Sjælland, og at du har adgang til
881.963 arbejdspladser indenfor en times transport?

find dit drømmehjem
Find din drømmebolig i Sorø

Her er gamle, charmerende villaer med udsigt til sø og skov, parcelhuse med aftensol på terrassen, landlig idyl
med plads til dyr eller hyggelige bymiljøer med både store og små lejeboliger. Eller du kan bygge dit drømmehus
i en af de nye udstykninger, som ligger naturskønt og tæt på det hele. Flere lokale grupper arbejder på at etablere
bofællesskaber i Sorø Kommune, så hvis du er interesseret, formidler vi gerne kontakten.

børn og leg
Løb ud og leg! Her er masser af plads!

Legepladserne på skolerne og i daginstitutioner er store, og når I har fri, kan I udforske skovene, bade i søerne,
sejle i kano eller tage en tur på skaterbanen eller de andre aktivitetsområder i Dianalund, Stenlille eller Fjenneslev.
Her er trygt og frit, masser af frisk luft og højt til himlen.

netværk og fællesskab
Du er ikke alene. Vi vil gerne tage godt imod dig og hjælpe dig på vej
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Vi har et rigt foreningsliv, hvor du kan være aktiv eller dyrke kulturelle interesser sammen med andre.
Sorø Sø er et mekka for vandsport, vi har mountainbike-, ride- og løberuter i skovene, tennisbaner
og kunstgræsbaner og et væld af fritidsaktiviteter i vores sportshaller. I mange lokalområder står dine nye
naboer klar til at byde dig velkommen. Vi kender hinanden og giver plads til nye initiativer.
Du er velkommen.

