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Året 2020 har været et forfærdeligt år pga. Corona pandemien, men heldigvis nåede 

 vi lige at få afholdt generalforsamling i marts inden Danmark lukkede ned. 

Men alting har dog på trods af Corona ikke stået stille.  

I september holdt vi en fin 

indvielse af stendysseprojektet i 

Nr. Kettingskov. Det blev en stor 

succes med ca. 60 deltagere, 

hvor byrådsmedlem Tom 

Nielsen sammen med Agnete 

Daabeck klippede snoren med 

stor mediebevågenhed fra den 

lokale verdens presse. Det var 

så sidste arrangement inden 

Danmark igen lukkede ned pga. Corona. 

I oktober vandt Kettingskov 

landsbylaugs stendysseprojekt 

prisen for ”godt lokalt initiativ 2020 

uddelt af Sønderborg kommune”. 

Prisen i form af en bronzeplakette 

og et diplom blev overrakt på Alsion 

i forbindelse med arkitekturens dag 

d. 5. oktober, hvor Henning 

Wendelboe og Torben Petersen på 

vegne af landsbylauget modtog 

prisen. 

Plaketten er senere blevet placeret 

på den store sten på stendyssen.  

 Fra bestyrelsens side har vi søgt og fået midler til at gå i gang med 2. etape af 

stendysseprojektet. 

En stor tak til Signe og Sune Andersen Sdr. Kettingskov 4 for at indgå en 10årig brugsaftale 

med Kettingskov landsbylaug, som har gjort det muligt at realisere vores indgangsportal nr. 

2 i form af en stor stendysse.  Det grove arbejde blev udført i den tørre periode i efteråret 



af Christen Henriksen og Flemming Larsen – og med erfaringen fra Nr. Kettingskov in 

mente, var de ikke lang tid om det. En stor tak til dem.  

Dog mangler der en del. 

Christen og Flemming har 

tilbudt at lægge muld ud 

og så græs her i foråret. 

Derudover skal der 

opstilles infotavle, som 

Peter Meder igen har 

tilbudt at lave layout til. 

Der bliver også opsat bord 

og bænke med 

fliseunderlag. 

 Når det hele er på plads, 

skal vi selvfølgelig igen 

fejre dette med en 

ordentlig indvielse.   

 

Vi håber meget, at det i år kan lade sig gøre at gennemføre affaldsindsamlingen, som vi 

satser på at arrangere en lørdag i april. Invitation til den får I, når det er afklaret om vi kan 

gøre det på fornuftige vilkår. Hvis det lykkes, håber vi, at mange af jer vil deltage. 

Den årlige generalforsamling skal iflg. vores vedtægter afholdes senest med udgangen af 

juni måned. Vi satser på at afholde den i løbet af foråret, når forsamlingsreglerne tillader 

det. 

Mens vi venter på at komme ud af ”Corona-boblen” kan vi nyde det begyndende forår, og 

påskeliljerne, der titter frem overalt langs vejene. En del beboere var i efteråret i gang med 

sidste fase af påskeliljeprojektet og fik sat løg på hele strækningen langs cykelstien i begge 

sider fra Kildevæld til Svelstrupskovvej + flere andre steder, hvor der manglede. 

Desværre har sneplovene i den korte vinter været lidt hård ved rabatterne flere steder på 

de smalle veje – og det er nok gået ud over nogle påskeliljer. Landsbylauget har gjort 

kommunen opmærksom på dette, og de vil efter bedste evne prøve at rette op på det. Men 

det kan tage nogen tid, da der er samme problem mange steder i kommunen. 

 

På vores generalforsamling marts 2020 blev landsbylauget opfordret til at kontakte ejeren 

af de tomme, faldefærdige bygninger i Nr. Kettingskov 15 og 17 helt nede ved vandet. 

Landsbylauget er i dialog med repræsentant for ejeren, og vi håber, at vi kan fremme 

processen, der indtil nu ikke har kunnet løses, da der er flere offentlige styrelser, der har 



modsat rettede opfattelser af, hvad ejeren må og ikke må. Indtil dette er afklaret, har man 

ikke mulighed for at foretage en fjernelse af bygningerne. 

 

Med disse ord, vil bestyrelsen for landsbylauget ønske alle et glædeligt forår, hvor vi håber, 

at ”Corona-boblen” snart brister, så vi kan få normale tilstande. 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

Henning Wendelboe                                                                                


