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2022 var et år, hvor vi efter et par år med nedlukninger på grund af Corona atter fik gang i hjulene. Og det i 
bogstavelig forstand, idet 3. etape af årets Tour de France sluttede i Sønderborg. Vi tog del i fejringen på 
Grundlovsdag i samarbejde med Nydamselskabet, hvor temaet og udsmykningen var inspireret af touren. 

På årets generalforsamling havde vi inviteret Mette La Cour fra Sønderborg Forsyning til at holde et indlæg om, 
hvorfor vi sorterer vores affald. Jeg har tidligere udtrykt min bekymring for vores omgivende natur – skovfældning 
og den dårlige vandkvalitet ved vores kyster. Vi må også hver især huske på, hvad vi selv kan gøre. Sortering af 
affald er bare en ting. Den årlige affaldsindsamling en anden. De senere års kriser har desuden været med til at 
ændre nogen af vores vaner. Vi har alle hver især et ansvar for at leve bedst muligt i pagt med den natur, der 
omgiver os. Alt behøver ikke absolut være så pænt. Der skal også være plads til den vilde natur. 

Dog kan jeg være bekymret for hvad den nylige fredning af skovområder kan komme til at betyde for vores skov. 
I takt med man snakker mere og mere om biodiversitet, klima og natur, har vi set en del gå i den helt forkerte 
retning. En ting er ord, en anden er handling. 

Landsbyfilmen blev offentliggjort i slutningen af marts sammen med de andre fine landsbyfilm fra området. Den 
ligger nu på hjemmesiden. 

I 2022 kunne vi sige velkommen til 7 nye beboere mens 5 flyttede væk. Vi håber, de nye beboere vil falde godt til 
og tage aktivt del i vores lokalsamfund. Vær også gerne med til at holde dem opdateret om vores traditioner, som 
at børne, der endnu ikke er konfirmeret, slår potter til nytår. Selv om bosætningskoordinatoren kigger forbi med en 
folder, er det ikke sikkert, de kan huske det, hvis ikke nogen holder dem opdateret. Det må alle være med til.  

Tiderne skifter og vindene blæser. Der har været stor udskiftning i bestyrelsen. Og flere trækker sig fra vores 
arbejdsgrupper. Hvis vi fortsat vil have landsbylauget til at fungere, er det vigtigt, der er nogen, der vil være med 
til at holde gang i hjulene. Ellers går det hele i stå. 

Jeg håber, I fortsat vil være med til at bakke op om landsbylauget og sikre der også frem over er en række fælles 
aktiviteter for alle i vores landsby. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan. Det kræver bare 
nogen, der vil stå for de forskellige tiltag, og det ikke kun er de få, der skal trække læsset. I fællesskab kan vi 
meget, hvis vi vil! 

 

Betta Hansen  
Sottrupskov Landsbylaug 
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Aktiviteter 
I 2022 skete der en stor udskiftning af bestyrelsen, idet både Hanne, Anne, Angela og Tina trak sig ud. I stedet 
stillede Gisela, Pernille og Klaus op, så bestyrelsen nu er på 6 medlemmer.  

Der har i årets løb været afholdt 5 bestyrelsesmøder.  

Den 17. marts holdt vi generalforsamling med 31 deltagere. 

Den 28. marts deltog Ebbe, Anne, Betta og Litta i lanceringen af den nye landsbyfilm i Kinorama. Angela var 
som daværende formand for Landsbyforum i Sønderborg på podiet og præsenterede filmene. 

Den 7. april var det os, der var vært for det årlige møde for bestyrelserne i gammel Sundeveds landsbylaug. 
Her deltog 8 personer fra Blans, Nybøl-Stenderup, Avnbøl Ullerup og Sottrupskov. Ebbe, Pernille og Betta 
deltog i dette møde. 

Den 24. april var der affaldsindsamling. 

Den 11. maj deltog Klaus og Betta i webaften på Alsion, hvor vi bl.a. blev guidet i, hvordan landsbyfilmen 
kunne lægges på hjemmesiden. 

Den 16. maj blev der afholdt årsmøde og Landsbytopmøde. Ebbe deltog. 

Ebbe deltog i turen til borgermøde på Bornholm i juni. 

Den 5. oktober deltog Betta og Angela i et møde med landsbylaugene i gammel Sundeved, Kær, Adsbøl og 
Kværs. Her præsenterede vi vores udviklingsplaner for udvalgsformænd fra kommunen. Et stort 
gennemgående tema for mødet var energikrisen og hvilke opvarmningsformer, man kan tilslutte sig i 
landsbyerne.  

Struktur for møder i bestyrelsen: 

• Nyt fra arbejdsgrupperne 
• Nyt fra kasserer 
• Hjemmeside 
• Nyt fra formanden 
• Eventuelt 

Ønsker man noget behandlet er man velkommen til at melde det ind til formanden eller til 
kontakt@sottrupskov.dk. Alle referater lægges på hjemmesiden.  

Arbejdsgruppe 1: 
Bestyrelsesarbejde 

Bestyrelsen: 

Formand Betta Hansen 

Næstformand Gisela Andresen 

Kasserer Ebbe Hansen 

Sekretær Pernille Nielsen 

Webmaster Klaus Blaske Nielsen 

Medlem Conny Bohsen 

Revisor Steen Nissen 

Bosætningskoordinator  

Klaus Blaske Nielsen 

mailto:kontakt@sottrupskov.dk
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Arbejdsgruppe 2:  
Tryghed og sikkerhed 

Der har i 2022 ikke været stor aktivitet i gruppen, da de fleste punkter fra udviklingsplanen omkring tryghed og 
sikkerhed er gennemført. Gruppen træder i kraft efter behov. 

På generalforsamlingen enedes vi med Nydamselskabet om at søge Trygfonden om en hjertestarter ved 
nausten. Denne blev desværre ikke bevilliget. Men vi er med på at søge i fællesskab igen. 

I løbet af foråret blev vi kontaktet af beboere på Nydamvej, om vi ville støtte deres ansøgning via 
hjerteforeningen. Nogle aktive beboere gik med på dette, der foregik via indsamling på forskellige ruter og på 
nettet. Og resultatet blev, at der nu er opsat en hjertestarter ved Ø. Sottrup Vandværk. Måske det også er 
løsningen til at få en her i Sottrupskov sammen med Nydamselskabet? 

Tryghed og sikkerhed: 

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 2022.  

Der er blevet spillet krolf hver anden onsdag hele sommeren. Startende med krolf og grill den 8. juni til 
september. 

Den 5. juni blev der traditionen tro holdt grundlovsfest. Grundlovstalen blev holdt af Charlotte 
Engelbrecht og den musikalske underholdning stod Tang og Pihl for. Nydamselskabet havde en masse 
aktiviteter på Nydambåden og ved naust og formidlingsbygning. 

Årets Sottrupskovfest blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger. Det er første gang, det er sket 
i 44 år. Vi håber der i 2023 igen vil være god opbakning til Sottrupskovfesten.  

Den 27. oktober holdt vi julefrokost, hvor alle havde en ret med. Der var god tilslutning til dette.  

Den 25. november var der juletræstænding. Her var der også rigtig god tilslutning. 

Aktivitetsudvalget: 

Conny Bohsen 

Tina Nielsen 

Sylvana Schlüter 

Angela Coriand 

John Andresen 
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Arbejdsgruppe 4:  
Fundraising 

I samarbejde med Nydamselskabet søgte vi Sønderborg Kommunes pulje Tour de France-pulje og fik 5.000 DKK, 
som vi delte med 2.500 DKK til hver til gennemførelse af grundlovsdag. Disse brugte vi bl.a. til at få fornyet vores 
telt og pavilloner.  

Forslag og idéer til ansøgninger modtages gerne. 

Hvis man ønsker at søge bevillinger, skal vi nok være med til at kvalitetssikre og indsende ansøgningerne. Det 
kræver følgende: 

1. At man har en plan for projektet. 
2. At der er opbakning til projektet. 
3. At man har en idé om, hvad det koster – hvad skal købes ind og til hvilken pris kan man få det. 
4. Er der efterfølgende driftsomkostninger? Er det realistisk? 
5. Mange bevillinger kræver en vis egenfinansiering f.eks. i form af timer. Kan man skaffe mandskab nok til 

dette? Hvad er tidsplanen.  

Kontakt os gerne på kontakt@sottrupskov.dk hvis I har idéer eller spørgsmål.  

Fundraising: 

Betta Hansen 

Steen Nissen 

Angela Coriand 

mailto:kontakt@sottrupskov.dk
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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 

 

Markedsføring: 

www.sottrupskov.dk 

Webmaster  
Klaus Blaske Nielsen 

Sottrupskov Facebook gruppe 

Dorthe Warnecke 

Fotografier 

Jan Rosenquist Johannsen m.fl. 

Hjemmesiden er blevet opdateret. Landsbyfilmen er blevet lagt på, og har givet mere liv til hjemmesiden. 

I forbindelse med Tour de France var vores Grundlovsarrangement sammen med Nydamselskabet nævnt 
sammen med alle andre tour aktiviteter i Sønderborg kommune. 

 

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

I foråret myldrer skoven med liv. Særligt anemonerne, der dækker skovbunden, er et smukt syn sammen med de nyudsprungne bøge. Det 
pynter dog ikke med affald langs de smukke stier. Forårets affaldsindsamling fjernede noget af skraldet. 

Festlige sommeraktiviteter fra Grundlovsdag, krolf og Skt. Hans 



11 
 

    

 

    

 

 

 

 

Vind og vejr ændrer sig hurtigt i efteråret.  

Vinter- og julestemning i Sottrupskov 
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