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Nyhedsbrev for Kettingskov landsbylaug  

Nr. 2 Oktober 2019 

Sidste gang beboerne i Kettingskov landsbylaug var samlede, var til generalforsamlingen i Blommeshytten i juni 2019, hvor 40 

personer deltog. 

I forbindelse med generalforsamlingen orienterede bestyrelsen om diverse projekter og bad de fremmødte tilkendegive, 

hvad der havde deres interesse, og hvad de evt. ønskede at deltage i. 

Stendysseprojektet i Nr. Kettingskov: 

Christen Henriksen og Henning Wendelboe har stået for udarbejdelse af projektforslag, herunder økonomi. Vi har ansøgt 

Sønderborg kommunes ”Udvalg for landdistrikter, natur og fødevarer” om økonomisk hjælp fra deres puljemidler, og vores 

ansøgning blev positivt imødekommet mod at vi leverer 40 % i form af eget arbejde.  

For at vi kunne få del i disse midler, var der krav om en udarbejdet udviklingsplan for vores område. Bestyrelsen har udarbej-

det en udviklingsplan, som vi forventer løbende revideret og udbygget sammen med indbyggerne i vores område. Planen kan 

ses på vores hjemmeside: kettingskov.eu 

På nuværende tidspunkt er området blevet ryddet for krat, og vi er ved at finde store sten. Skitse af projektet er udarbejdet 

af Peter Meder.  

 

     

 

 

 

 

 
Opsætning af selve stendyssen 

i naturlig størrelse kræver både menneske- og maskinkraft. Overliggeren skønnes at veje 6 – 7 tons! 

Vi påtænker at opsætte et bord- og bænkesæt og en infotavle, der fortæller om projektet og med vejviser til Blommeskobbel 

skov. 

Vi er meget glade for, at der indtil nu er 7 – 8 personer, der har meldt sig som arbejdskraft – nogle medbringende maskiner. 

Hvis det hele lykkes, håber vi, der bliver mulighed for at indvie projektet med jer alle. Det hører I nærmere om. 
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Løgplanter: 

Vi har søgt om – og fået leveret 9.000 stk. påskeliljeløg til udplantning langs alle de veje i vores område, hvor der endnu ikke er 

plantet påskeliljer. Vi ønsker, at blomsterne hvert forår skal være et vartegn for vores område. 

Vi er blevet lovet, at kommunen vil klippe rabatterne her i efteråret, så vi har mulighed for at plante, hvilket lige er sket. Løgene 

er nu fordelt i hele vores område, og der er fundet tovholdere på de forskellige veje, så man der i fællesskab kan foretage 

plantningen, hvilket allerede er sket i stor udstrækning. En stor tak til den meget positive holdning, som hele løgplante projek-

tet er blevet modtaget med. 

 

Omra dets historie: 

Dagmar og Hans Jørgen Clausen vil sammen med Ida Lildholdt Jacobsen i flere tempi lægge historiske beskrivelser ud på hjem-

mesiden. Hvis der er nogle af jer, der har interessante input – f.eks. humoristiske anekdoter, må I meget gerne kontakte grup-

pen. 

Badebro: 

Etablering af badebro(er) har været fremme som et ønske, men det har vi endnu ikke fået taget hul på. Det vil kræve nogle 

ildsjæle, der vil påtage sig alt det praktiske, men bestyrelsen vil selvfølgelig gerne være behjælpelig med diverse ansøgninger 

osv. 

Affaldsindsamling 2020: 

Affaldsindsamlingen i 2019 var en stor succes, hvor ca. 35 voksne, børn og hunde deltog, og bagefter havde vi et særdeles hyg-

geligt pølsegilde. Bestyrelsens opfattelse er, at det skal være en tilbageværende begivenhed. Vi har derfor allerede fastsat da-

toen til søndag d. 26. april 2020 – så sæt bare denne dato i kalenderen. Vi indkalder i god tid. 

Facebook: 
Skulle I have lyst til at besøge vores Facebookside og give siden et like, så har I mulighed for at følge med i de små og store ting, 

der foregår i lauget. Her kan man lægge billeder ind og skrive om de ting, der gør dig glad eller mindre glad her i lauget. Der er 

allerede nogen der bruger det, men der er plads til mange flere. Vi vil også skrive når der f.eks. er nyt på vores hjemmeside. 

Følg os på Facebook: Kettingskov Landsbylaug 

Brev fra Nextdoor. 

I har muligvis modtaget et brev fra et firma, som hedder Nextdoor. Et firma, som udgiver sig for at være det sidste nye inden 

for nabohjælp. Dette er ikke noget vi som kettingskov landsbylaug har noget at gøre med. Vi vil selvfølgelig ikke gøre os bedre-

vidende og kloge os på dette, men vi vil gerne opfordre Jer til ikke at gøre noget overilet, inden I begynder at melde Jer til 

dette. Det er et brev, der er sendt fra Sverige, og er sendt ud til et helt sogn ad gangen. Brevet er udsendt til et hav af sogne 

rundt i landet. Hvis I vil læse mere om Nextdoor, synes vi det er en god ide’ at gå ind på hjemmesiden www.trustpilot.dk og 

skriv dk.nextdoor.com og her vil der komme et par super gode anmeldelser fra dem selv, ellers kommer de dårlige bare derned 

ad. Så vær forsigtig. 

http://www.trustpilot.dk
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Bo trygt: 

Sønderborg kommune er sammen med få andre kommuner inviteret til at medvirke i et pilotprojekt omkring indbrudsforebyg-

gelse. 

Bo trygt er en kampagne skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videnscentret Bolius og Det Kriminalpræventive 

Råd. 

Vi er bekendt med, at der bliver inviteret til et stort borgermøde på Alsion i Sønderborg d. 11. november kl. 17.30 – 20.00, hvor 

I alle har mulighed for at deltage. Mødet er gratis, og der er forplejning fra kl. 19.30. På nuværende tidspunkt er der ca. 400 

personer tilmeldt, og der er plads til ca. 700 – så vent ikke for længe, hvis I ønsker at deltage. Man kan tilmelde sig på følgende 

link: https://botrygt.dk/soenderborg 

Efterfølgende er det op til alle i vores landsbylaug, om der er behov og interesse for at arbejde videre med dette emne. 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

Henning Wendelboe 

 

 

 

 

 

Billeder: Dennis Bruun 

https://botrygt.dk/soenderborg

