Kære beboere i Sottrupskov
Sommeren er på hæld og det er tid til atter at sende et nyhedsbrev ud. Det har været et år hvor vi, også i
Sottrupskov, har måtte agere anderledes end vanligt, grundet corona –situationen.
Derfor har flere af vores faste traditioner måtte aflyses af sundhedsmæssige hensyn, bl.a.
Sottrupskovfesten. Vi håber snaps, sild og fællessang kan genoptages næste år 
Det pragtfulde vejr i august, og en længe savnet bro i vandet, har dog heldigvis givet mulighed for aktivitet i
og omkring vandet, både for to og firbenede indbyggere. Desuden har vi været værter for en masse stære,
og kunne nyde ”sort sol” over Sottrupskov.
Trods corona er arbejdet i landsbylauget dog ikke helt sat på stand by. I dette nyhedsbrev en kort status fra
landsbylauget og de nedsatte arbejdsgrupper.

Tryghed- og sikkerhedsudvalget
Vejbrønd og svingsten:
Svinget omkring Sottrupskov 1-2 er ved at få etableret vejbrønd. Dette vejstykke er ofte meget kørt op i
våde perioder. Det forklarer det arbejde, der aktuelt foregår på stedet.
Endvidere er svinget ved Nydamvej/ Nørremøllevej også tit meget kørt op af bus og store køretøjer,
hvorfor kommunen opsætter en svingsten i svinget ved busstoppestedet.
Toiletforhold:
Vi har hen over sommeren været udfordret af, at der ikke er toiletmulighed ved vandet. Der er sat et
midlertidigt, mobilt toilet op på den tidligere krogrund. Det er aftalt med kommunen, at dette forbliver
til det offentlige toilet i Nydamselskabets ”Formidlingsbygning” bliver færdigt i løbet af september
måned.
P-plads: Kommunen oplyser, at de vil optegne parkeringsbåse på P-pladsen.

Aktivitetsudvalget:
Aktivitetsudvalget har I 2020 ikke kunne gennemføre de sædvanlige arrangementer pga. corona.
Vi måtte desværre aflyse Grundlovsdagen og vores fællesspisning sidst i oktober, aflyses også.
Vi har fortsat hele sommeren haft krolf hver anden torsdag. Tusind tak til Kai og Kirsten herfor.
Vi vil også gerne takke Jan/Dorthe samt Maja/Torben for en hyggelig Skt. Hans aften.
Vi forventer, at gennemføre vores juletræstænding fredag den 27.11.
Vi håber vi i 2021 kan gennemføre flere arrangementer og på forståelse for vores aflysninger i år.

Nyt fra Havkajak udvalget
På trods af corona har det været lidt sløjt med brugen af havkajakkerne i år.
Vi satser på næste forår at arrangere faste kajakaftener og vil arbejde på, at kajakkerne kan gøres
nemmere tilgængelige.
Afhængig af vejret forsøges om der kan holdes 1-2 weekender i år, hvor kajakkerne køres ned til
til parkeringspladsen, hvor man kan få mulighed for at prøve en tur.
Man må gerne invitere sin familie eller venner med på en tur. Det koster 50 kr. i timen pr. kajak og
beløbet betales til Ebbe via MobilePay. Kajakkerne bookes på vores hjemmeside under havkajak, og der
vil man også få alle relevante oplysninger.

Aktiviteter i efteråret 2020
SVAMPETUR - MED EBBE SOM GUIDE
Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 10

FAKKELOPTOG OG JULETRÆERNE TÆNDES

Fredag den 27.november 2019

Vi mødes på p-pladsen (i bil) og kører ud til ”et
godt svampested”.

Husk!
Praktisk
påklædning, en
kurv og lille kniv.

Tilmelding til Ebbe ved SMS på: 20 68 51 20

Mødested ved P-plads. Nærmere info
kommer senere

Arrangementet aflyses ved dårligt vejr.

Tak for flagning
A.P. Hansen sender en tak til beboerne i Sottrupskov for
flagningen i anledning af hans 90 års fødselsdagsfest i
Sottrupskov.

Nyhedsbrevet omdeles i papirform, man kan også ses elektronisk på hjemmesiden www.sottrupskov.dk
Med venlig hilsen Bestyrelsen for Sottrupskov Landsbylaug:
Betta, Anne, Ebbe, Angela, Conny, Tina og Hanne

