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Formandens klumme 

 

 

 

Trods endnu et år i coronaens skygge, har vi i 2021 formået at holde gang i en række arrangementer som 
Grundlovsdag, krolf, den årlige Sottrupskovfest og juletræstænding.  

I efteråret blev der lavet filmoptagelser til en præsentation af vores smukke landsby. Filmen bliver lagt på 
hjemmesiden, når den er klar. Filmen finansieres af midler fra de 2 kommunale puljer ”Puljen til 
borgerinitiativer” og ”Puljen til forprojekter” under udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og fra LAG 
Sønderborg Aabenraa til gennemførelse af et samlet landsbyprojekt for alle 36 landsbylaug, under titlen: 
”Vækst og værdier i landdistrikterne”.  Vi glæder os til at se det færdige resultat. Vi er stolte af, at vi trods vores 
størrelse har fået mulighed for at få sådan en film, der kan være med til at præsentere os og gøre vores 
hjemmeside www.sottrupskov.dk mere interessant og levende.  

2021 har været et år, hvor der har været godt gang i byggeriet også her i vores landsby. Der er bygget nyt, hvor 
Sottrupskov Kro tidligere lå. Og flere har fået nyt tag og andre forbedringer. Så mange håndværkere har haft 
deres daglige gang her i årets løb. 

Vi er gået ind i en tid, der byder på krise efter krise i form af corona, sygdom i træer, der vælter på stribe, 
fugleinfluenza og senest truslen om en ny verdenskrig. Også vandkvaliteten langs vores kyster er bekymrende. 
Da jeg var barn, var der både ålegræs, hundestejler og masser af liv i vandkanten. Nu er havbunden blød og 
næsten uden tang, bortset fra spaghettitang. Krabber og brandmænd har der i perioder været rigtig mange af. I 
foråret havde jeg egentlig planer om at smage på noget af den blæretang der vokser langs kysten. Man ser jo så 
meget i fjernsynet. Men den var belagt med en klam brun belægning, så jeg droppede at smage på det. På trods 
af at vandmiljøet tydeligvis har det svært blev der alligevel endnu engang fisket efter muslinger, hvilket bestemt 
ikke fremmer vandkvalitet og liv på vores kyster! Længe leve biodiversiteten – hvis den da ellers får en chance! 

Når det er sagt, så er det fortsat et smukt område, vi bor i. Om foråret myldrer anemonerne frem på vores 
skovbund. Og ved vandet blomstrer de blomsterløg, vi har sat for et par år siden fortsat og sætter kulør langs 
vandkanten. Senere springer bøgen ud. Om efteråret kommer svampene. Og vores kystlinje klædt i vinterhvidt 
er også et smukt syn.  

Lad os fortsat stå sammen om at holde gang i og dyrke det gode fællesskab i vores landsby. 

Betta Hansen 
Sottrupskov Landsbylaug 

Når I kommer forbi nausten, der 
huser Nydambåden om vinteren, 
så prøv, om I kan se hvad 
filmfotografen her har fået øje på 

http://www.sottrupskov.dk/
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Aktiviteter 
 

Arbejdsgruppe 1: 
Bestyrelsesarbejde 

 

Bestyrelsen mødes med jævne mellemrum og evaluerer på arbejdsgruppernes arbejde, hjemmesiden 
og andet forefaldende. Der har i årets løb været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Referat fra disse møder 
kan findes på hjemmesiden www.sottrupskov.dk  

Den 12. april deltog Angela og Betta i en online samtalecafé om biodiversitet og naturkvalitet ved Bent 
Albæk projektleder ved sekretariatet Bæredygtighed og Natur i Sønderborg kommune.  

Den 15. april deltog Betta i et virtuelt dialogmøde om øget bosætning. 

Den 25. april holdt vi affaldsindsamling. 17 personer og 1 kat deltog. Efterfølgende har vi modtaget 10 
tænger, vi kan bruge til affaldsindsamling. 

Der har været afholdt et par arrangementer med Sønderborg kommunes landsbyforum. Angela er 
formand for Sønderborg Landsbyforum, der repræsenterer alle 36 landsbylaug i kommunen. 

Den 5. maj deltog Betta i et webinar om Infoland APP. Via denne kan man nemt tilgå de forskellige 
landsbylaugs hjemmeside og aktivitetskalender.  

Den 10. maj deltog Betta i webinar ”Fra verdensmål til hverdagsmål”. 

Den 10. juni deltog Betta i webinar om grønne fællesskaber, der sendte live fra Torup, en lille landsby 
på Nordsjælland. 

Den 13. juli deltog Anne, Angela og Betta i et kort møde med de andre 3 landsbylaug i gammel 
Sundeved kommune, Ullerup-Avnbøl, Blans og Nybøl, hvor vi snakkede om, hvordan vi ville byde ind på 
de 20 film og 10 podcasts, der var bevilget tilskud til. Vi besluttede at gå efter hver vores, da vi er 
meget forskellige i størrelse og opbygning.   

Den 19. august deltog Angela og Betta i en workshop for repræsentanter fra alle landsbylaug i 
Sønderborg kommune. Mødet indeholdt bl.a.  et indlæg fra journalist Jeppe Søe om muligheder og 
rammer for filmprojektet. På mødet blev vi også delt ud i grupper, så vi kunne lave en plan for 
filmprojektet og fremhæve, hvad der gør vores landsby unik. Filmen frigives ved en premiere mandag 
den 28. marts 2022 i KINORAMA for alle landsbylaugs bestyrelser, medvirkende i filmen samt øvrige 
nøglepersoner. Filmene frigives umiddelbart efter.  

Bestyrelsen: 

Formand Betta Hansen 

Næstformand Hanne Lyager Birkedal 

Sekretær Anne Schmidt 

Kasserer Ebbe Hansen 

Webmaster  

Bestyrelsesmedlem Conny Bohsen 

Bestyrelsesmedlem Angela Coriand 

Suppleant: Tina Nielsen 

Revisor: 

Steen Nissen 

 

   

http://www.sottrupskov.dk/
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Arbejdsgruppe 2: 
Tryghed og sikkerhed 

 

 

Der har i 2021 ikke været så stor aktivitet i arbejdsgruppen, da de fleste punkter fra udviklingsplanen er 
gennemført. Gruppen kan træde i kraft efter behov. 

Følgende er gennemført i 2021: 

1. Vejbrønd mellem Sottrupskov 1 og 2. 
2. Svingsten ved hjørnet, som skolebussen kører omkring 
3. Opmaling af båse på P plads ved vandet  
4. Markering af at båderampen er glat 

 

Sikkerhed og tryghed: 

Ebbe Hansen 

Maja Koch 

Steen Nissen 

Hanne Paulsen 

Alice Lassen 

Anne Schmidt 
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Arbejdsgruppe 3: 
Aktivitetsudvalget 
 

 

 

Gruppen har planlagt og gennemført forskellige aktiviteter i 2021 
 

Der er blevet udarbejdet en kalender fra maj 2021 til maj 2022, som ligger på hjemmesiden. 

Der blev spillet krolf hver anden onsdag hele sommeren fra den 19. maj til sidst i september. 

Den 5. juni blev der traditionen tro afholdt grundlovsfest. Dog uden boder og for megen markedsføring 
af hensyn til gældende Corona restriktioner. Grundlovstalen blev holdt af tidligere skolelærer på 
Nydamskolen, Esben Jensen. Musikalsk underholdning ved Tang og Pihl. Vejret var fint, så det var en fin 
Grundlovsfest.  

Den 25. oktober blev der holdt fællesspisning. Tak til Kirsten for den gode snysk.  Vi havde en hyggelig 
aften. 

Den 26. november havde vi juletræstænding. 

 

 

 

 

Aktivitetsudvalget: 

Conny Bohsen 

Tina Nielsen 

Sylvana Schlüter 

Angela Coriand 

John Andresen 
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Arbejdsgruppe 4: 
Fundraising 
 

 

 

 

 

Der er i 2021 ikke søgt nogen puljer: 

Forslag og idéer modtages gerne. 

 

 Fundraising: 

Betta Hansen 

Steen Nissen 

Angela Coriand 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnewsbreak.dk%2Fdanske-pengesedler%2F&psig=AOvVaw39WJyN3tHSRL0n8xHgaw6-&ust=1582109041540000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICA0s312ucCFQAAAAAdAAAAABAD
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Arbejdsgruppe 5: 
Havkajak 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Vedtægter og regler i brug af havkajak ligger på landsbylaugets hjemmeside www.sottrupskov.dk 
under ”Kajakklub” 

 

 

Kajakudvalg: 

Angela Coriand 

Alice Lassen 

John Andresen 

Ebbe Hansen 

http://www.sottrupskov.dk/
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Omtale og PR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmesiden www.sottrupskov.dk er blevet opdateret. Men vi mangler en webmaster, der kan stå for 
den løbende vedligeholdelse. 

Der er oprettet en Facebook gruppe for landsbyens borgere.  

Markedsføring: 

www.sottrupskov.dk  

Webmaster Betta har fungeret som 
webmaster i 2021 

Sottrupskov Facebook gruppe 

Dorthe Warnecke 

Fotografier 

Jan Rosenquist Johannsen m.fl. 

http://www.sottrupskov.dk/
http://www.sottrupskov.dk/
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Billeder fra året der gik 
 

 

  

 

I foråret blev der holdt affaldsindsamling 

Festlige sommeraktiviteter i form af Grundlovsdag og Sottrupskovfest, hvor der var gang i Hawaiibar og hulahopring  
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I efteråret blev der lavet optagelser til en landsbyfilm om Sottrupskov. Tak til Anne, Hanne og Litta for at stille op til interview. Også tak til alle 
andre, der bakkede op om projektet og deltog i fællesspisning og krolf. 

Vinter- og julestemning – bl.a. fra årets juletræstænding.  
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