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År 2020 – et år i Corona virussens skygge 

År 2020 blev et meget anderledes år, end vi havde 
forventet. COVID-19 virus meldte sin ankomst og den 
verdensomspændende pandemi fik lagt mange 
aktiviteter ned. Så det har været et år uden de store 
sociale sammenkomster og aktiviteter.  

Tak til alle for at holde afstand, holde humøret højt og 
tage tingene, som de kommer.  

Med hjemmeskole, hjemmearbejde og afstandtagen kan 
man godt blive noget udfordret. Men så bor vi jo et 
dejligt sted tæt på naturen. Og aldrig er her kommet flere 
end netop i år.  

Men netop som man trængte allermest til at kunne nyde 
skoven og naturen, kom en flok mænd bevæbnet med 
motorsave og store maskiner. Hold op, hvor kan de rydde 
meget skov på kort tid. Et hav af gamle stolte ege, bøge, 
ask og bævreasp har måttet lade livet. Også midt i den 
skønneste blomsterflor og den tid, hvor alle dyrene 
havde unger.  

Jeg ved, det er normalt at tynde ud i skovene. Men ikke i 
foråret. Og slet ikke i det omfang, det er sket de seneste 
år. Er det det, man i dagens Danmark kalder bæredygtigt 
skovbrug???!!! Jeg kan godt forstå, der er behov for at 
plante nye skove, når der i den grad gøres indhug i vores 
gamle historiske skove.  

Jeg undrer mig over, hvor respekten for naturen er blevet 
af. Tidligere måtte man ikke færdes i skoven mellem 
solnedgang og solopgang og man viste særlige hensyn i 
foråret, når dyrene havde unger. Nu kommer der på alle 
tidspunkter af døgnet køretøjer motoriserede og u-
motoriserede drønende gennem skoven. For ikke at tale 
om det affald, der bliver efterladt. Hvor er respekten for 
naturen blevet af? Og hvornår er nok nok?! 

Lad os i fællesskab passe på vores smukke natur, os selv 
og hinanden, så vi også frem over kan nyde en tur i 
skoven. Der er ingen bedre steder at lade op i en ofte 
stresset hverdag. 

Betta Hansen 
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Bestyrelsen: 

Formand Betta Hansen  
Næstformand Hanne Lyager-Birkedal  
Webmaster Hanne Lyager-Birkedal 
Sekretær Anne Schmidt  
Kasserer Ebbe Hansen 
Bestyrelsesmedlem Conny Bohsen 
Bestyrelsesmedlem Angela Coriand 
Suppleant Tina Nielsen 

Revisor Steen Nissen 

 

Aktiviteter 
Bestyrelsesarbejde  

År 2020 var som nævnt et noget anderledes år. Så også 
bestyrelsens arbejde har været sat på lavt blus det 
seneste år. 

Vi nåede dog heldigvis at få afholdt den årlige 
generalforsamling for 37 tilmeldte mandag den 24. 
februar 2020, inden det hele lukkede ned.  

Nydamselskabet deltog med en kort beretning. 

Til slut var der et spændende foredrag om æblesorter på 
Als og Sundeved ved Rikke Lock Harvig. 

Et møde for landsbylaugene i Gl. Sundeved kommune 
var vi desværre nødt til at aflyse og udskyde til det atter 
bliver forsvarligt at mødes. 

Vi har fået ny webmaster, idet Bo valgte at trække sig fra 
bestyrelsen. Samtidig har Ballum IT overtaget opgaven 
med at servicere landsbylaugene med deres 
hjemmesider. Layout er ændret. Vi håber, I tager godt 
imod det. Hanne og Betta har deltaget i webmøder. 

I efteråret blev Angela valgt som formand for 
Sønderborg Landsbyforum, der repræsenterer alle 36 
landsbylaug i Sønderborg kommune. 

Ebbe og Angela deltog i årets landsbytopmøde, der blev 
afholdt såvel fysisk som digitalt. 
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Sikkerhed og tryghed 
 

Gruppen for Sikkerhed og tryghed har i årets løb været i 
dialog med kommunen. Dette har resulteret i følgende: 

Svinget er blevet ordnet og der er etableret vejbrønd til 
stykket mellem Sottrupskov 1 og 2.  

Toilet: Nydamselskabets toilet er endnu ikke færdigt. Det 
arbejdes der dog på. Det er dog lukket af for vinteren, 
hvilket er en stor skam, da mange i disse tider færdes i 
området. I mangel af bedre forretter mange deres nødtørft 
og efterlader papir m.m. forskellige steder i naturen.  

 

 

Arbejdsgruppen for  
sikkerhed og tryghed: 

Ebbe Hansen  
Maja Koch  
Steen Nissen  
Hanne Paulsen  
Alice Lassen  
Anne Schmidt 

 

 

 Det føles som om der kan være lang vej, 
før vi atter kan mødes i sikkerhed og 
tryghed 
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Aktivitetsudvalget 
 

Mange planlagte aktiviteter har måttet aflyses så som det 
årlige Grundlovsdags arrangement, fællesspisning og   
Sottrupskovfest. 

Hen over sommeren blev der dog spillet krolf hver 14. dag.  

Juletræerne blev også tændt, men i stilhed i år uden 
fakkeltog og social sammenkomst. 

 

Aktivitetsudvalget: 

Conny Bohsen 
Tina Nielsen 
Angela Coriand 
Sylvana Schlüter 

 

Månen skinnede flot over skoven, 
da vores juletræer blev tændt i 
vintermørket den 27. november 
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Fundraising 
 

Der har ikke været aktivitet i fundraising gruppen i 2020. 
Idéer modtages gerne. 

Fundraising: 

Betta Hansen 
Steen Nissen              
Angela Coriand 
 

Havkajak: 

Angela Coriand 
Alice Lassen 
John Andresen 
Ebbe Hansen 

Havkajak 
 

Selv om det har været et år, der har indbudt til udendørs 
aktiviteter, er vores havkajakker ikke blevet brugt så 
meget, som man kunne ønske. Nogen nævner, det er 
bøvlet at transportere dem ned til vandet. Det skal der 
findes en løsning på.  

Alle Vedtægter, bookingsystem og regler i brug af havkajak 
ligger på Sottrupskov Landsbylaugs hjemmeside 
www.sottrupskov.dk under ”Kajakklub” 

 

www.sottrupskov.dk%20
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Omtale og PR 

Hjemmesiden www.sottrupskov.dk er blevet opdateret.  

FaceBook gruppe for landsbyens borgere er blevet brugt til at 
dele billeder og beskeder. 

Der har i årets løb ikke været nævneværdig presseomtale. 

Billeder fra året der gik 

I sommeren mens jeg sad med min nærmeste familie 
omkring et bålfad kom jeg til at tænke på Kim Larsens 
sang ”This is my life”, hvor han oversat til dansk bl.a. 
skriver: 

Dette er mit liv, 
Dette er min tid, 
Vis mig lyset, så vil jeg gå efter det. 

Giv mig vin og giv mig brød, 
så har jeg basalt set, det jeg behøver. 
Jeg har ikke brug for de store skatte. 
Men jeg glæder mig til frygten (for virussen) minimeres 
og vi atter kan vende tilbage til den hverdag vi kendte.  

Indtil da må vi blive i håbet, om at det snart vil ske. 

 

 

 

http://www.sottrupskov.dk/
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Nogle af naturens egne kunstværker 
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