
 

 

Beretning 2020 

 

For 1 1/2 år siden havde vi den seneste generalforsamling. Meget er anderledes siden da, både på  

den positive og den negative måde. Det positive er, at vores lille landsby er kommet på 

danmarkskortet gennem alle de projekter og al den omtale vi har fået, både i medierne og fra 

mund til mund. Det negative er, at nogle af de planlagte arrangementer ikke har kunnet lade sig 

gøre eller kun har kunnet lade sig gøre med restriktioner - og vi ved alle hvorfor ... Corona. 

 

Trods det har vi formået at færdiggøre byens torv, opsætte bænke og stærehoteller, plante 

æbletræer, installere en æblepresser og færdiggøre informationshytten samt stien ved 

vindmøllerne. En sti, som er kommet med på Tønder Stiernes brune rute. Alt sammen projekter 

under Den grønne Ordning. Projekterne blev i foråret 2019 godkendt af Tønder Kommune og 

dermed af Energinet. 

 

Foråret bød på en erhvervsmesse i Tønder, hvor Sæd-Ubjerg havde en stand sammen med Abild 

og Møgeltønder. Der var både informationer om vores landsbyer, konkurrencer og præsentation af 

huse, der var til salg. Det var en god lejlighed til at præsentere vores landsby og fortælle, hvad vi 

alt kan byde på.  

 

Fordi vi havde travlt med byens torv, valgte vi at udskyde loppemarkedet til 2020.  

 

Men Heksen fik vi sendt til Bloksbjerg på en godt besøgt Sankt Hans aften, der sædvanen tro bød 

på snobrød, gratis grillpølser, øl, vand og kaffe med kage. 

 

20. oktober var det endelig så vidt ... vi kunne indvie byens torv. Der var løbet meget vand gennem 

Grønåen fra projektets start til slut, men resultatet var flot og det blev fejret med leg, taler og griller. 

 

De seneste tre år har vi arrangeret foredrags- og koncertaftener sammen med Jejsing, et 

samarbejde som vi har kaldt Kulturelt Forum . Det ville vi fortsætte med i 2019/20, men det blev 

kun til en koncert i oktober med Det yderste Hav her i LADEN og et foredrag med Steffen Jensen i 

Jejsing forsamlingshus inden Corona satte en stopper for resten af sæsonen, hvor vi ellers havde 

planlagt et foredrag om 1. Verdenskrig med historiker Kasper Nissen fra Bylderup Bov og en 

koncert med Paul Eastham og Finley Wells på byens torv. 

 

Debbie, Rikke og Betina havde arrangeret en julefest, hvor julemanden kom forbi og delte 

slikposer ud til børnene. Nogle af børnene syntes, julemandens stemme mindede meget om 

Mikkels, deres legekammerats, fars stemme.  

 



 

 

For andet år i træk holdt vi nytårskur i bryghuset, men i år, lagde vi ud med en gåtur inden vi fik 

kransekage, bobler og sodavand og det var dejligt, at så mange børn var med både til gåturen og 

selve kuren. 

 

Så blev det forår 2020 og vi nåede lige en arbejdsdag i marts, inden Corona lagde Danmark og 

resten af verden i lænker. På den arbejdsdag blev der sat pæle og riomåtter op mellem byens torv 

og den brændte gård, luget ukrudt og olieret stærehoteller. 

 

Og så gik det hele ellers i stå. Den planlagte generalforsamling blev udskudt på ubestemt tid og 

alle forestående arrangementer aflyst. Men i maj blev der afholdt en arbejdsdag med Corona 

restriktioner, for shelterne skulle være helt færdige inden forår og sommer, så de kunne være klar 

til turister, når nu alle danskere skulle holde ferie i Danmark. 

 

Shelterne har været en kæmpe succes og fået enorm megen positiv omtale. Vi har opsat skilte 

med regler for ophold på byens torv og regler for overnatning i shelterne og der har derfor ikke 

været  de store problemer, selvom stedet bruges af rigtig mange mennesker. 

Ingrid Lorenzen påtog sig lige fra begyndelse at sørge for, at overnattende gæster sørger for, at 

stærehotellerne efterlades i pæn stand – tak Ingrid.  

 

Carsten Heesch sørger stadig for at slå græs på rabatter og fællesarealer – tak Carsten 

 

Gennem artikler i Kirkebladet har vi holdt beboerne i Sæd, Ubjerg og Bremsbøl orienteret om, hvad 

der sker og er sket af stort og småt i lokalområdet. Sådanne artikler skriver sig jo ikke af sig selv, 

så jeg vil gerne sige tak til Margit for hendes hjælp med at levere artikler til Kirkebladet. 

 

I det hele taget er der nogle ildsjæle, som hjælper med til at holde vores lille landsby pæn og har 

ja-hatten på mht de projekter, der bliver sat i sø. Og opbakning, deltagelse og dialog er netop 

opskriften på, at en lille landsby som vores kan udvikle sig og blive attraktiv for tilflyttere og at huse 

kan sælges. Så stort tak til alle de, som er med og ikke imod. 

 

 

 


