Sottrupskov Landsbylaug, oktober 2017

Kære beboere i Sottrupskov
Hermed følger det 2. nyhedsbrev. Nyhedsbrevet omdeles i papirform, men målet er fortsat, at det
fremover kan udsendes elektronisk.
HUSK derfor at tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden www. Sottrupskov.dk.

Bestyrelsen mødes hver 2. måned eller efter behov. Referater fra bestyrelsesmøderne kan ses på
hjemmesiden.
Arbejdsgrupperne har gang i mange aktiviteter og tiltag. Nedenfor kommer en status fra grupperne.Tryghed- og sikkerhedsudvalget
Arbejdsgruppen har haft møde med kommunen, og alle vore ønsker er næsten på plads!
• Ønsket om en toiletbygning ligger nu hos Nydamselskabet.
• Ønsket om busskur er på plads.
• Ønsket om forbedring af sikkerheden ved farligt vejsving arbejdes der på.
• Ønsket om belægning på rampe og bro samt udbedring af stier arbejdes der også på.
• Ansøgning om hjertestarteren har vi endnu ikke fået svar på. Venter på svar fra Trygfonden.
• Vi mangler blot at få lavet en ansøgning om et ”Motorkørsel forbudt” skilt til ved Alssundstien.

Aktivitetsudvalget
• Vi har afholdt Grundlovsdag, en dejlig dag, med tale af Ditte Lauritzen, musik af Tang og Phil,
underholdning med Als Segway og Sønderborg roklub, som altid kaffe og hjemmebagt kage, grill
pølser, øl og vand. En stor tak til alle der hjalp med at gøre dagen til en god dag!
•

Vi holdt Sankt Hans på Kirsten og Kajs mark. Det var en rigtig hyggelig aften, bålet havde Dorthe
klaret og heksen havde Maja og Torben med. En super fin aften med ca. 25 pers.

•

Ornitologisk og historisk skovtur. En rigtig spændende udflugtstur med Gert som guide. Bagefter
var der grillpølser og hygge. Der skal lyde en stor tak til Gert for oplevelsen, og vi kan afsløre at der
kommer en ny tur senere.

•

Der er blevet spillet krolf hver anden onsdag, hele sommeren, når vejret har tilladt det. Det har
samlet en god flok, og der er blevet gået til den, for ingen ønsker at tabe. Vi vil gerne sige mange
tak til Kisten og Kaj for det arbejde de har haft, i forbindelsen med krolf aftenerne. Krolf sæssonen
er nu slut, men vi har andre aktiviteter i tankerne. Se bagsiden af nyhedsbrevet J

•

Husk endvidere, det ikke er for sent at melde Jer til fødselsdagskalenderen. Kontakt Dorthe
Warnecke, hvis I vil med på listen.

Samarbejde med andre landsbylaug og med Sønderborg Kommune
Til Folkemødet på Bornholm, var landsbylaug fra Sønderborg kommune inviteret og Sottrupskov
Landsbylaug var også repræsenteret ved Angela og Ebbe. Laugenes opgave ved folkemødet var at være
behjælpelig med praktisk arbejde og deltage i de debatter, hvor Sønderborg kommune og
Landsdistrikternes fællesråd var arrangører. Vores udsendte deltagere beskrev folkemødet som en
fantastisk oplevelse, som gav nye ideer og inspiration fra andre landsbylaug fra hele landet samt kontakter
til disse. Et netværk, som vi kan bruge og søge hjælp hos i opstart og fremover.
På vores hjemmeside er der en beskrivelse af turen: http://www.sottrupskov.dk/wpcontent/uploads/Folkemøde-2017-Bornholm.pdf

fra Aktivitetsudvalget
BANKO-SPIL PÅ SOLHJEM
Mandag den 6. november 2017 KL 18.30

Spisning - banko – kaffe
Nærmere info kommer ud senere

JULETRÆERNE TÆNDES
Fredag den 1. december
Kl 17.00
Nærmere info kommer senere

Vi har i søgt om at få blomsterløg ved
kommunen…

Får vi blomsterløgene vil vi finde en dag,
hvor vi kan plante dem

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Sottrupskov Landsbylaug:
Betta, Anne, Bo, Tina, Ebbe, Angela, Conny og Hanne

