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Skovby Landing Brolaug:
For enden af Sydvej i Skovby, 
starter et stykke grusvej som 
ved første øjekast fører til en 
tur mellem de omkringliggende 
marker, men vejen fører også 
til Skovby Landing Brolaug 
– et dejligt område som her i 
efteråret viser sig fra en af sine 
smukkeste sider med solned-
gangen som kulisse.

 Skovby Landing Brolaug blev 
oprettet som forening i oktober 
måned 1984, men formand Car-
sten Iversen fortæller, at Skovby 
Landing har eksisteret helt til-
bage fra før genforeningen i 
1920 og at Skovby Landing, 
igennem mange år, har fungeret 
som havn bl.a. med transport af 
tegl og sand.
 Der har således igennem mange 
år været små huse på stedet, huse 
som tidligere har været i brug 
som f. eks. skydehus på Kegnæs 
og som grillbar, men som nu 
finder anvendelse til klubhus, 
opbevaring af fiskergrej og som 
opholdsted for Brolaugets fri-
tidsfiskere. 
 Der kan i dag ikke uden vi-
dere opføres nye huse på stedet i 
følge Carsten Iversen kræver det 
tilladelse fra ikke mindre end 9 

ministerier, så de nuværende 
huse bevares og vedligeholdes.
 Ved oprettelsen i 1984 blev 
der lavet en aftale med Sydals 
Kommune om, at det påhvilede 
foreningen at lovliggøre havnen 
og løbende vedligeholde området. 
Samme aftale er stadig gæl-
dende, hvilket i praksis betyder  
at foreningens medlemmer skal 
trække i arbejdstøjet og være 
parat til at udfører div. repara-
tionsarbejder og samtidig være 
klar til at bidrage økonomisk, 
da Brolauget ikke modtager no-
gen økonomisk støtte fra Sydals 
Kommune.
 Bådelauget har i dag små 50 
medlemmer – både aktive og 
passive medlemmer og både-
pladserne ved foreningens 2 
broer fordeles hvert år efter an-
ciennitet, således at den der har 

været medlem længst må vælge 
bådplads først osv.
 Og her skal det nævnes at der 
i øjeblikket er rift om bådeplad-
serne, der er lige nu ingen ledige, 
men der er mulighed for at blive 
skrevet op på en venteliste hos 
formanden på tlf. 74404905
 Skovby Landing bliver i dag 
ikke kun brugt af foreningens 
medlemmer, også mange lokale 
og sæsonens turister har fundet 
vej til området. 

ja.
 

   

Aktiviteteskalender

Dato  Aktivitet

November

29.	 Adventsfest	i	pensionistforeningen,	 	

	 Kl.	14.00	gudstjenste	i	kirken,	

	 kl.	15.00	kaffe	og	samvær	i	klubhuset

December
1.	 kl. 18.00 Fællesspisning.	

	 Sløjdsalen	lukket	denne	aften.

	
8.	 Fællesspisning	–	3.	kl.	laver	mad.		Efter	

	 spisning	er	der	teater,	sløjdlsalen	er	

	 åben	og	der	er	juniorklub	for	elever	fra	

	 og	med	4.	klasse.

11.	 kl. 16.00 Sydals Koret, Notmark Kirke kl. 16.00

15.	 kl. 16.00 Børnehuset Abildgård, 

 juledekorationer	kl. 18:00 Juleafslutning	

	 –	fællesspisning	med	efterfølgende	

	 juleaktiviteter.	Sløjdsalen	lukket	denne	aften.

17.	 Julemanden	på	besøg	hos	købmand	

	 Callesen	i	Lysabild	kl.	11.00-14.00.

18.	 Sydals Koret, Tandslet Kirke kl. 16.00.	 	

	 	
Januar 2006
10.	 Indskrivning	af	elever	til	børnehaveklassen.

12.	 Fællesspisning	–	børnehaveklassen	laver	mad.		

	 Efter	spisning	er	sløjdsalen	og	juniorklub	åben.

19.	 Fællesspisning	

	 Sløjdsalen	lukket	denne	aften.

	 =	 Se	omtale	her	i	bladet

Julerier i december

Et sted i sognet ”Skovby Landing”

Sydals Musikskole synger julen ind 
Sydals Musikskole afholder 
sin traditionelle julekoncert 
i Lysabild Kirke lørdag d. 17. 
december kl. 16.00.
 Programmet byder på jule-
musik i forskellige stilarter. 
Nogle af stykkerne bliver 
spillet af det store “Multior-

kester”, andre af de enkelte 
instrumentgrupper: tværfløj-
ter, klarinetter, guitar m.fl.
 Som gæster har vi i år in-
viteret 20 piger i alderen 9-
13 år fra Sønderjysk Pigekors 
korskole. Alle er velkomne 
til koncerten.

Sydals Koret synger julen ind 
Sydals Koret synger ved en 
musikgudstjeneste i Notmark 
Kirke søndag d. 11. dec. kl. 
16.00 og ved en aftenguds-
tjeneste i Tandslet Kirke 
søndag d. 18. dec. kl. 16.00.

Programmet begge steder 
består bl. a. af traditionelle 
danske julesange og engelske 
christmascarols.
Alle er velkomne til koncerten.

Mød        hos Callesen i Lysabild
Et formandsskifte er tæt på i 
Lysabild sogns største forening, 
Sognehistorisk Forening. Si-
den oprettelsen 9. marts 1978  
har Viggo Vandkær Thomsen i 
”Degnegården” været bestyrel-
sesformand. Nu har han med- 

delt den øvrige bestyrelse, at han 
fratræder som formand og går 
ud af bestyrelsen ved forenin-
gens ordinære generalforsam-
ling, som altid foregår i januar 
måned. Vi har besøgt den afgå-
ende formand i ”Degnegården”.
28 år – hvilke resultater har  
du været mest glad for ?
Jeg kan ikke pege på én be-
stemt begivenhed. Men jeg vil 
nævne  fem – i et fantastisk rart 
samarbejde har vi udgivet  
7 bøger om sognet. Vi har skabt 
sognets eget arkiv ”Lysabild 
sognearkiv” og på skolens nord-
syd-gang har vi fået placeret vi 
”Lysabild billedsamling”. 
Vi har haft historiske ture, de 
første år rundt i vort eget sogn. 

Og så har vi haft  åbne møder 
med foredragsholdere udefra, 
blandt dem statsminister An-
ders Fogh Rasmussen. Vi har 
ment, at det er godt for sognet 
at kunne samles.
Stor forening  - hvorfor gå nu ?
Nye folk med andre idéer skal 
til. De vil kunne se andre mulig-
heder. Mit håb er, at foreningen 
fortsat præges af det behagelige 
samarbejde, som jeg – indrøm-
met – vil savne. Min sundhed har 
ikke været gemytlig i sommer. 
Den virkelighed spiller også 
ind. Men det kunne da være, 
der blev et eller andet, måske 
skrivearbejde, jeg kunne hjælpe 
med. Både Kirsten og jeg vil altid 
være interesseret i foreningen.

Et ønske ?
Ja – at januars generalforsam-
ling med formandsskifte bliver 
en glad aften, men den tilrette-
lægges af de andre bestyrelses-
medlemmer, selvfølgelig. Jeg har 
været utrolig glad for de 28 år, så 
jeg ville gerne, vi sluttede på en 
rar måde, siger Viggo Vandkær 
Thomsen.

Foreningens næstformand er 
gårdejer Jørn Lind, ”Lindegår-
den” i Lysabild. Den ny formand 
vælges af bestyrelsen efter gene-
ralforsamlingen i januar 2006. 

   tl.

Ny formand for Sognehistorisk 
Forening. Viggo Vandkær stopper
Fhv. skoleinspektør Viggo Vandkær Thomsen holder efter 28 år 
som formand

Lørdag den 17.12. fra kl. 11.00 
til 14.00 vil julemanden atter 
være at finde hos købmand 
Callesen i Lysabild, hvor, han 
vil dele godteposer ud til alle 

børn, der besøger butikken.
For de voksne vil der også 
være godter i form af  vin og 
småkager.

√

Deadline den 2. januar. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår

ja.

ja.

√

√

√

√
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Serviceproblemer?
Ring	til	din	el-fagmand:

K. JohANSEN – EL hJØRNET I CENTRUM
v/G.	BERnECKER
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Det er der jo mange svar på, 
men John Bisgaard i Vibøge 
startede en mandeklub. 
Først luftede han ideen over 
hækken til naboen for at høre 
om det var helt tosset. Men na-
boen opfordrede ham til at sen-
de invitationer ud til alle byens 
mænd. Og sådan startede man-
deklubben i Vibøge for tre år si-
den. Der var ni medlemmer, og 
40 års forskel mellem det ældste 
og det yngste medlem.

Kvinderne i byen havde i forve-
jen deres egen klub. 
De gik nemlig ”te strik” én gang 
om måneden – og det gør de  
stadigvæk. Og det sker at ”æ 
strikklub” inviterer mændene  
med ud at spise, ligesom kvin-
derne har været med mændene 
på weekendophold og på virk-

somhedsbesøg med efterfølgen-
de krokaffe.
Men der er ingen tvivl om, at 
mændene mener, at mande-
klubben er den mest galante, 
hvad invitationer angår.
Mandeklubben mødes én gang 
om måneden i private hjem, og 
så går snakken som den ville 
gøre det, hvis man snakkede 
over hækken en sommerdag. 
Der er ikke noget fast på dags-
orden, fortæller John Bisgaard, 
men ideer til aktiviteter er der 
ikke mangel på. 
Klubben har besøgt Alssund-
broen, møllerne ved Pøls Rev,  
Danfoss Museum, Gråsten Sa-
later og slotshaven, Falck statio-
nen i Sønderborg og landbrugs-
museet i Svenstrup.
”Vi betaler en 50’er om måneden,
 og når der så er penge i kassen, 

tager vi af sted, siger John, der 
tilføjer, at det eneste krav, der er 

for at være med, er at man bor i 
Vibøge og omegn.

Mandeklub giver liv, og gode 
oplevelser i landsbyen
Hvad gør man, hvis man synes, at det er lidt småkedeligt der, 
hvor man bor? 

Hallo vi er startet

JULEHYG på Lysabild Skole tordag, den 15. december for 
alle børn med deres forældre, bedsteforældre og andre, der 
har lyst til at være med.

Kl.16.00: Børn, forældre og  personale i Børnehuset Abild-
gård starter med at lave juledekorationer og hygge sig.

Kl.18.00:  Fællesspisning i gynastiksalen og tilstødende lokaler. 
“ÅBEN SKOLE-gruppen” laver mad. – Flæskesteg med  
rødkål! 30 kr. pr. kuvert – børn til og med 11 år 15 kr. betales 
ved indgangen. HUSK tallerkener og bestik og glas – sodavand 
kan købes. Derefter er der i lighed med sidste år forskellige 
julehyggekroge – og juleværksteder rundt på skolen.Vi dæk-
ker til maks. 200 spisende gæster, så først til mølle ..........

HUSK tilmelding senest mandag, den 12. december i 
Børnehuset Abildgård eller på tlf. 7440 4285, 7440 4610  
eller 7440 4927. Tilmeldinger efter denne dato kan ikke del-
tage i spisning, men er velkommen til aktiviteterne bagefter. 
Vi forventer at lukke senest kl. 21.30. 
Venlig hilsen 
“ÅBEN SKOLE” gruppen.

”ÅBEN SKOLE”  2004 

Følg med i ”ÅBEN SKOLE” arrangementerne …………………
Klik ind på www.lysabild-skole og se under ”ÅBEN SKOLE”, 
her findes kalender for 2005-2006, med informationer om 
fællesspisning og aktiviteter efter spisningen.

Kalender kan også ses ved indgangen til Lysabild Skole, hos 
Købmand Callesen i Lysabild og hos Daglig Brugsen i Skovby.
    ja.

”Liv i sognet” arbejder i skrivende stund på at få et juletræ 
rejst ved købmanden i Lysabild. Hvis de nødvendige til-
sagn om støtte falder på plads, bliver træet tændt torsdag  
den 1. december kl. 19.30 så de, der deltager i spisningen på 
Lysabild Skole, også kan nå at være med. 
Hold godt øjer med opslag ved købmanden og på Lysabild Skole.

Nyt fra foreningerne

Legestue for småbørn 
Hver torsdag kl. 9.30 til 11.30 
er der legestue i den gamle SFO 
bag hallen i Hørup. Legestuen er 
et tilbud til småbørn, men man 
er også velkommen til at tage sit 
dagpleje- eller børnehavebarn 
med.
    Programmet tilrettelægges i 
samarbejde med forældrene, og 
det koster 5 kroner pr. gang at 
deltage. Som regel er der først 
en aktivitet og siden afslut-
tes med spisning af medbragte 
madpakker. 

Legestuen sørger for drikkeva-
rer til voksne og børn.
Der er mange forskellige slags 
aktiviteter f.eks. gipsafstøbning, 
musik og sang, gymnastik eller 
gåture, men legestuen har også 
været i sommerland Syd og på 
togtur til Gråsten slotshave. 
    Legestuen er et frivilligt ini-
tiativ, der ledes af Inge Broder-
sen og Tove Clausen, begge fra 
Vibøge. De kan kontaktes på tlf. 
7440 4437 eller 7440 4720.
  
 

tl.
 

H. C. Andersen Marathon 2005
Tidligere aktiv medlem af LSG 
Lene Duus Fjelby deltog i sep-
tember i det danske mesterskab 
i maraton og vandt sølv. Hendes 
tid for de 42,195 km. var 2 t 43 m 
02 sek, og det gav hende en flot 
andenplads.

Et fantastisk tilbud for de mindste 
og så er det næsten gratis

Mandeklubben på cykeltur til møllerne ved Pøls Rev. John Bisgaard for-
tæller, at der var en fantastisk udsigt deroppefra – og så skulle man holde 
godt fast, for der var ikke meget plads, og gelænderet var lavt.  

Nu   er  det   ikke   bare ”Åben Skole” 
men også ”Åben Sløjdlokale” på 
Lysabild Skole.
Som omtalt i forrige nummer 
af LokalBladet, (nr. 4), vil der 
om torsdagen være mulig  for 
at benytte sløjdsalen på Lysa-
bild Skole, kl. 19.30. Mød op 

ja.

og brug de faciliteter og redska-
ber der stilles til rådighed. Ma-
terialer medbringer du selv, men 
Jørgen Opstrup vil være tilstede 
med gode råd og vejledning.  
Bak op om et godt initiativ.
Der vil være lukket: 1. december, 
15. december samt 19. januar.
Evt. spørgsmål stilles til Jørgen 
Opstrup på tlf. 7440 4898.

hp.

Tove med Karl, Eva med den kravlende Annie og Hanne længst til højre. 
Hanne og Eva har mødt hinanden i legestuen i Hørup, selvom de begge 
bor i Mommark.

Så er startskuddet gået 
til den store julemiddag 
i ”Åben Skole”

En god ide blev 
til virkelighed
Pilegruppen er ikke længere 
kun en ide – nu er vi 6 piger, der  
mødes hver anden torsdag og en 
enkelt pilefletteweekend i ny og 
næ. Vi har søgt kommunen og 
fået lov til at benytte deres dej-
lige værkstedslokaler i Kirkehø-
rup. Her er der god plads og et 
stort kar, hvor vi kan bløde pilen 
op i. Vi får flettet en masse, men 
der bliver også tid til en kop kaffe 
og en god snak.   
   

Juletræ i Lysabild

tl.

Sydals Hallen er rammen om Lysabild – Tandslet Badminton 
Klub – i daglig tale også kaldet LTB. Sæsonen er i fuld gang, 
oplyser Henrik Skovby fra LTB. Klubben har på det seneste 
deltaget med flotte placeringer i både Landsbadmintonstæv-
ne i Fredericia og i Egnsmesterskabet. Og der er stadig plads 
til flere aktive udøvere, både nybegyndere og øvede. Har du 
lyst til at prøve kan nærmere information fås hos Henning 
Jørgensen på tlf. 74407861 el. 60946673.

Øverst fra venstre: Træner Louis Mortensen, Christine Laue, 
Anne Nøhr, Maria Bengtson og Lone Møller.
Nederst fra venstre: Lasse Bertelsen, Nicklas Olesen, Martin Skov 
og Anders Laue.

Badminton sæsonen er i fuld gang

U

hp.

ja.

tl.

Sølv ved DM 

Lysabild Skole: Tirsdag, den 
10/1 2006 fra kl. 10-12 og fra 
kl. 15-17. Nærmere information  
 

på Lysabild Skole tlf. 7440 4283,
samt i Sønderborg Ugeavis, uge 
52 og i uge 1-2006.

Jørgen Opstrup og Hans Duus

Indskrivning af 
elever til børnehave-
klassen 2006/2007

Lene Duus 2005


