
 
 

    Augustenborg – Sydals 
 
Årsmødet.  
Den 17. september. Kl. 18 
Sted: Sydalshallen, Mommarkvej 352, Sydals. 
Kl. 18 Årsberetning og regnskab ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal indleveres til formanden 14 dage før.  
Derefter serveres der Skipperlabskovs 1 øl/vand. Slutter af med kaffe og småkager. 
Tilmelding senest den 10. september til Vibeke Jensen, tlf. 21 27 77 30, sondermark6@gmail.com    
Pris: kr. 50 Betaling ved indgangen. 
 
Sahva 
Den 21. oktober kl. 16 
Sted: Sct. Jørgensgade 29, Sønderborg. 
Vi besøger Sahva, som fremstiller hjælpemidler til gangbesværede. I får en digital fodanalyse, som giver status på jeres 
belastningspunkter. En scanner opsamler og analyserer informationer omkring jeres gangafvikling og belastning. Personalet 
evaluerer analysen og vurderer samtidig jeres tilstand. Se det store udvalg vi har i funktionelt fodtøj, støttestrømper og 
tilbehør. 
Tilmelding senest 14. oktober til Gurli Petersen, 74 47 47 76, 22 84 05 06. gurlip2@gmail.com 
 
 

SKULPTUREN ”WALKING THROUGH”  
Så skete det endelig. Den udsatte indvielse af Jo Kôsers skulptur ”Walking Through” er nu 
foretaget den sidste søndag i september. Dette markerede samtidig sidste punkt i Sønder-
borg kommunes projekt SPEJLINGER/ GENFORENINGEN 2020. Arrangement blev gentaget syv 
gange på lørdage og søndage rundt om i Sønderborg kommune. Gråsten, Sønderborg, Vester 
Sottrup, Broager, Nordborg, Guderup og Lysabild har nu alle fået et kunstværk med lokalt sær-
præg i forbindelse med markeringen af grænsedragningen for 100 år siden
Kunstneren Jo Köser fra Hamborg deltog for nylig i kommunens såkaldte ”finisering” for alle 
kunstnerne på Multikulturhuset i Sønderborg. Det var en slags optakt til de syv afsløringer 
rundt om i kommunen. Her fortalte han om kontakten med Lysabild og om sit arbejde med 
kunstdesignet, som han kalder det. Inspirationen havde han fået ved flere besøg i Lysabild 
og også kontakten med folk fra kommunen og fra Lokalhistorisk Forening havde hjulpet ham 
på vej. Han udtrykte også glæde for al hjælp omkring opsætningen af skulpturen midt i juni 
måned.  Skulpturen, som nu står på hjørnet ved Lysabild Børneunivers, var den foretrukne af to 
mulige forslag. Den fik bredeste opbakning. Vort kunstværk er -som 3 af de øvrige - sponsoreret 
af fondspenge fra Danfoss A/S.
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Allan Tychsen allan.tychsen@gmail.com 2982 3606
Helle Pedersen (dtp)  helle5584@gmail.com  2484 4356
Tryk:  Grafisk Arbejde, Guderup  7445 8888

Bladet udgives af Lysabild Landsbyråd, og udkommer januar, marts, 
august, oktober og november i 1000 eksemplarer, husstandsomdeles af  
LSG Fodbold og  spejderne til sognets beboere. 
Har du ikke modtaget LokalBladet ring på tlf: 6178 4711
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Strik-café 
Strik-caféen starter op igen onsdag, 

den 2. september 2020 – samme sted 
og samme tid!

Lokalhistorisk 
Den første tors-

dag i hver måned 
er der åbent kl. 

18 – 20 

   

Der er åbent 
hus i MC Sydals, 

Tandshede 3. 
Hver torsdag fra 

16.30.

Deadline til næste Lokalblad  den 26. oktober

94
Lysabild seniorcykelklub 

Lysabild Senior Cykelklub har sluttet sæsonen.
Der startes op igen, onsdag, den 14. april 2021 kl. 17.30

Er der spørgsmål kan Jette Iversen kontaktes på tlf. 26254880

Det sker i sognet  

Oktober
  4.  kl. 10-13.00 Dragedag ved Kerneland strand
  6.   kl. 19.00 Ekstraordinær valg-forsamling i menighedsrådet.
        Afholdes i multisalen på Lysabild skole
 12.  kl. 09.00 Lysabild Datastue. LSGs klubhus i Lysabild 
 19. kl. 17.00 Børnespringholdet (6-14 år) Gymnastiksalen på Lysabild   
        Børneunivers
 20. kl. 19.00 Der strikkes dåbsklude i konfirmationdstuen
 20. kl. 19.00 Generalforsamling i Landsbyrådet. Multisalen på  
        Lysabild skole
 21. kl. 16.00 Ældre Sagen besøger Sahva
 31. kl. 10.00 Halloween på Als4H

November
  1.  kl. 19.00 Alle Helgen i Lysabild Kirke
  4.  kl. 18.00 Ældresagen. Vi spiser sammen, Diamanten Fynshav
  4.  kl. 19.00 Hubertusmesser i Lysabild Kirke
 11.  kl. 11.00 Højtideligheden ved obelisken på kirkegården,  
        hvor vi mindes de døde i 1. verdenskrig

December
  9.  kl. 18.30 Ældresagen. Julehygge, Diamanten Fynshav
 14.  kl.  Julegospel i Lysabild Kirke

 Lysabild pensionist- og efterlønsforening aflyser programmet  
 i september og oktober grundet Corona.

Kør til NederLysabild med dit haveaffald
Kjeld Kryhlmand Iversen er i gang med et forsøgsprojekt, hvor lokalt haveaffald omdannes til 
jordforbedring. Det vil sige at man kan levere sit haveaffald gratis på Sarupvej 2 (lige overfor 
BG Busrejser), hvor der er stillet en container op til formålet. Der vil være åbnet fra 1. oktober 
alle dage kl. 8-20.

Hvad skal Kjeld så bruge haveaffaldet til? Haveaffaldet grov- 
deles og bruges som jordforbedringsmateriale i lerjorden. Det 
vil komme spinatmarken til gode til foråret. Spinat er nemlig 
ikke så glad for stiv lerjord.

Så hvis du kører haveaffaldet ned til Kjeld, er du med til at be-
holde en større del af de naturlige ressourcer lokalt og lade 
dem indgå i agerjorden. Det er samtidig CO2 besparende. Du 
kan læse mere om forsøget på www.kryhlmand.dk

Lokalbladet følger forsøget, og du kan læse mere herom i 
næste udgave.

Vi spiser sammen
Den 4. november kl. 18. 
Sted: Diamanten i Fynshav, Gyden 100,6440 Augustenborg.
Der serveres andesteg med tilbehør og risalamande med kirsebærsovs og 1øl/
vand eller 1 glas vin.
Underholdning under og efter middagen med Mindernes Café, som spiller 
”musik vi husker og det vi har glemt”. 
Tilmelding senest den 28. oktober til: Gurli Petersen, tlf. 7447 4776/22 84 05 06, 
mail: gurlip2@gmail.com
Pris: Gratis for medlemmer. 
Julehygge
Den 9. december kl. 18.30. 
Sted: Diamanten i Fynshav, Gyden 100,6440 Augustenborg.
Vi starter med at spille lotto. Pris pr. kort 10 kr. / 3 for 25 kr. Som sædvanlig er 
der mange fine præmier.
Når lottospillet er slut serveres der kaffe/gløg, æbleskiver, 2 stk. kløben og 
småkager. 
Så kommer Mindernes Café og spiller Julemusik samt ”musik vi husker og det 
vi har glemt”. 
Tilmelding senest den 2. december til: Gurli Petersen, tlf. 7447 4776/22 84 05 06, 
mail: gurlip2@gmail.com
Pris: kr. 50 

Generalforsamling - bedre sent end aldrig
Landsbyrådet skulle have holdt generalforsamling i marts, men det blev jo 
aflyst som så meget andet på grund af corona. Vi udskød det til åben skole 
sæsonen skulle starte igen. Men nu må vi altså indkalde til generalforsamling 
tirsdag den 20. oktober kl. 19.00 i Multisalen uden at Åben skole er kommet i 
gang. Vi regner med at vi kan holde deltagerantallet på generalforsamlingen 
under 50 personer ☺. I år er det Erling Junker og Tina Lydiksen, der er på valg. 
Begge modtager genvalg. Men nyvalg skal være velkomment. Du skal dermed 
ikke frygte at blive stemt ind i bestyrelsen, hvis du kommer til generalforsam-
lingen. Kom og “plant nye ideer” til hvad der skal på dagsorden i Landsbyrå-
det. Formandens beretning for 2019 findes i januar-udgaven af Lokalbladet på  
https://www.lysabild-sydals.dk/lokalbladet/arkiv/lokalbladets-arkiv-2020/ 

Fællesspisning i Lysabild

Christen Krogh fra Lysabildskov i 
samtale med kunstner og Jo Köser i 
baggrund.

Nyt fra menighedsrådet
Den 28. august var der rejsegilde på Holstenerladen. Der var små hun-
drede, der dukkede op og nød en øl, en vand og en pølse fra Jespers pøl-
sevogn. Vores formand, Bodil Møller, holdt en lille tale og Per Stordal Hans-
en fra 5. kl. kastede et glas, som gik i 7 stykker. Så nu ved vi, at den nye 
bygning vil stå i 700 år. Det var også piger fra 5. klasse, som talte. Alt i alt en 
rigtig hyggelig eftermiddag. Vi forventer at holde indvielse engang i oktober.  
Se billeder og videoklip på lysabild-sydals.dk
Sæt kryds ved 14. december, så er der atter julegospel.
Næste gang vi strikker klude er den 20. oktober kl. 19. Bare kom, der er altid plads 
til en til. Vi arbejder på at starte kirkeyoga til vinter, herom mere i næste blad. 

Sidste udkald
Tirsdag den 15. september var der valg til menighedsrådet. Baseret på antallet af 
folkekirkemedlemmer i sognet er der 6 pladser i vores menighedsråd, men der var 

kun 3 opstillede kandidater.  De 3 blev valgt 
af de 13 ud af 1004 stemmeberettigede, som 
var mødt op.  Ikke et imponerende frem-
møde i vores sogn, som jo ellers er kendt for 
stort sammenhold.
Den 6. oktober er der ekstraordinær valg-
forsamling, hvor der skal vælges endnu  
3 medlemmer samt suppleanter. Såfremt 
der ikke kommer flere kandidater, risikerer vi 
at menighedsrådet lægges under eller sam-

men med et af de nærliggende sogne.  Selvom der ikke er noget galt med de 
andre menighedsråd, så må det være at foretrække, at vi har vores eget.  
Så det er nu, du skal genoverveje, om det er dig eller en du kender, der sammen 
med de tre nyvalgte Peder Frandsen, Gitte Korsgaard og Bodil Møller vil bidrage 
med nogle frivillige timer for at sikre gode rammer og udvikle aktiviteter i vores 
fælles kirke. Den 6. oktober kl. 19.00 i multisalen på Lysabild skole.
Vil du vide mere så kontakt gerne formand Bodil Møller på tlf. 3177 2177 eller 
mail vindrosen11@gmail.com 

Alle Helgen i Lysabild
Alle Helgen i Lysabild – Musikgudstjeneste Søndag den 1. november kl. 19.00 
i Lysabild Kirke Vi afholder en liturgisk musikgudstjeneste Alle Helgen med bi-
bellæsninger, salmer og musik. Og i gudstjenesten mindes vi dem, der er døde i 
sognet og begravet fra Lysabild Kirke i det forløbne år og deres navne bliver læst 
op. I gudstjenesten medvirker organist Frank Laue og en vokalsolist.

Hubertusmesser
Lysabild onsdag den 4. november kl. 19.00

På baggrund af den store stigning i smittetal og smittetryk og på baggrund af sund-
hedsstyrelsens nye anbefalinger vedr. Corona, så ser styregruppen ingen mulighed 
for at vi kan starte ”åben skole” op i oktober som vi plejer. Det betyder, at vi er nødt til 
at udsætte starten af fællesspisningerne, indtil vi mener at vi med sikkerhed kan leve 
op til kravene, til at gøre det sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Vi følger selvfølgelig udviklingen nøje, og vi vil melde ud så snart vi ved hvornår vi 
kan starte op. Det er meget ærgerligt, men vi må også være ansvarlige. Styregruppen

Nu går Sønderborg kommune i gang med at realisere vådområ-
deprojekt Birkepøl. Lokalbladet skrev om projektet tilbage i 2016, 
hvor der blev arbejdet med en udvidelse af projektet mod øst. 
Det samlede projekt er nu oppe på ca. 180 hektar i området øst 
for Skovmose. Formålet er at omdanne lavtliggende landbrugs-
jord til et vådområde, der skal reducere kvælstofudledningen til 
Flensborg Fjord. 

Projektet er imidlertid endnu ikke finansieret, men en ansøgn-
ing vil blive sendt til staten i 2021. Håbet er at projektet kan 
realiseres i 2022-2023. Projektet er baseret på frivillige aftaler 
med lodsejerne, der får mulighed for at sælge eller bytte den 
lavtliggende jord i forbindelse med projektet. Forvaltningen har 
tidligere holdt møder med lodsejerne, der var overvejende posi-
tive overfor projektet. Og nu skal kommunens folk i gang med en 
ny runde med kontakt til lodsejerne om projektet. 

Der er tale om ca. 130 hektar sø med vandspejl og ca. 50 hek-
tar engarealer. Det er derfor kun noget af området, der vil være 
under permanent vandspejl, mens resten vil være naturområde 
med gode leveforhold for bl.a. fuglelivet. I projektet er der ikke 
taget højde for rekreative formål. Dog vil der blive etableret en 
boardwalk (en træbro) på tværs af området, der hvor der i dag lig-
ger en sti. Det er kommunen, der skal finde finansiering for andre 
stier og rekreative tiltag. Tanken er at involvere lokale beboere i 
planlægningen af områdets rekreative tilbud. Landsbyrådene i 
Skovby og Lysabild er opmærksomme på offentlighedens inter-
esse i adgang til området og har allerede været i dialog med for-
manden for udvalget for Teknik og Miljø Aase Nyegaard.

Projekt Birkepøl kan måske
realiseres i 2022-23

Det mørkeblå område vil være under permanent vandspejl.
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Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

Holballe 2, Tandslet, 6470 Sydals 
Tlf. 74 40 78 30



Vidste I ....

-at I kan være heldige at møde en sæl, hvis I går tur ved Pøls Rev.

Genåbnet arkiv 
og store afleveringer til arkivet
Fra Lysabild Sognehistoriske Forening kan vi melde om en rolig sommer i 
arkivet og i museet. De to første åbne torsdag aftener gav dog begge pænt 
besøg.
En stor aflevering har vi fået fra Kathrine Lasse Johannsens bo. Vi måtte tage 
afsked med denne flittige og alvidende lokalhistoriker her i sommer. Hun 
voksede op og tilbragte det meste af sit liv i Lysabild sogn, og var vel nok den 
person, som gjorde allermest for, at lokalhistorien kunne holdes i live og gives 
videre til især skoleungdommen.  Alle sognets beboere har nydt godt af hen-
des fortælle- og skrivelyst. Sognearkivet har modtaget godt en snes ringbind, 
fotos, lydbånd, dias, bøger og meget andet. Endnu i februar i år mødte Lasse 
trofast op til afstemningsfesten. Lasses ringbind vil blive opbevaret som en 
særskilt samling med de øvrige effekter. 
En anden stor aflevering om gårdmand H.C. Bladt og efterkommeres liv og 
virke belyser mange forhold omkring bl.a. politik, idræt og amatørteater.
En tredje aflevering, foreløbig til låns, fik vi fra Mommark Handelskostskole/
Business College Syd. I forbindelse med det aktuelle nybyggeri fandt man i en 
kælder 10 gamle protokoller. Især et par gæsteprotokoller fra først i 1900-tal-
let er spændende læsning. Regnskabs- og standpunktsbøger fra den første 
tid som Handelsskole er også interessante. Materialet er noget fugtskadet, 
men vi tror, at vores tørre lokaler og omhyggelig opbevaring kan redde disse 
lokalhistoriske dokumenter.
Alt dette vil kræve mange timers sortering og arkivering. Vores frivilliges ind-
sats gør det muligt på arkiv.dk at se, hvad samlingerne reelt indeholder. 
Vi gør igen opmærksom på afholdelse af højtideligheden den 11/11 kl. 11 
ved obelisken på kirkegården, hvor vi mindes de døde i 1. verdenskrig. 
Alle er velkomne. Med venlig hilsen Lysabild Sognehistoriske Forening   

5. klasse og Holstenerladen
Lige før sommerferien fik skolen en invitation til, at være med til at male 
Holstenerladen. 5.klasse sagde ja til invitationen, da det jo passede perfekt 
med faget Håndværk og design.
Hele klassen mødte op i malertøj en torsdag middag, og fik udleveret 
malerpensler. Først var vi med til at ”koge” malingen. Da den først skulle 
køle af, fik vi lov til at male med noget maling, som var lavet i forvejen. Da 
vi var færdige med at male blev der serveret sodavand og pølsehorn. Det 
var en rigtig god dag.

Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Vi nærmer os efteråret med hastige skridt, brandværnet har kørt 12 alarm udkald 
siden starten af COVID-19 i marts måned.

Ser vi på mandskabssituationen, har brandværnet fået 3 nye unge mænd, som er 
startet på brandmandsuddannelsen den 1. august. Det er Emil Lorenzen fra Fjelby, 
Benjamin Hansen fra Sarup og Asbjørn Elneff fra Galgebjerg. Det er et skridt i den 
rigtige retning, at de unge har lyst til at bruge deres tid i det frivillige brandværn.

Det har været småt med andre aktiviteter igennem forår og sommer, på grund af  
aflysninger. Brandværnet vil vanen tro indsamle passivt medlemskab fra 1. november 
og frem til 1 februar 2021.

Sidder der en læser, som kunne være interesseret i brandmandsuddannelsen, kan  
undertegnede kontaktes til en uforpligtende samtale. 
Med venlig hilsen
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen
Mail: kaptajnsydals@gmail.com, Mobil: 40176979

Indsats en dejlig sommeraften på Kegnæs.

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR 2020/2021:
Har nogen lyst til lidt motion, så er det stadig ledige baner.
Vi har også plads til flere på vores ungdomshold. Hvis der er nogen, som har 
lyst til at prøve det, så er i meget velkomne. I kan også prøve at spille Pick-
leball om onsdagen fra kl. 15:00 til 16:15. Kontakt Bent Nielsen på tlf. 
20163602. Pickleball er et nyt, sjovt spil, som kombinerer det bedste fra bad-
minton, bordtennis og tennis og giver god motion. Med Venlig hilsen LTB.  
Mere info på: WWW.ltbadminton.dk

Godt gået: 21 år i juniorklub
Det blev til 21 fantastiske år med Juniorklubben i Lysabild. Laila Lyck har nemlig besluttet 
at lukke juniorklubben, mens legen er god, siger hun.

”Vi har grinet, vi har trøstet, vi har spist slik i lange baner, drukket sodavand, haft besøg 
af linedansere, holdt gallaaften og juleafslutning med gaver. Vi har haft det skidesjovt, 
unge som “gamle”. Og jeg kan ikke andet end sige tak for lån af alle de skønne unge 
mennesker”, kommer det fra Laila Lyck, da hun i september tog den svære beslutning at 
lukke klubben. ”Jeg kommer til at savne det”, siger hun.

Det er også en helt ekstraordinær indsats Laila har stået i spidsen for. Hver anden tors-
dag i vinterhalvåret blev der opbygget en stor bod med udsalg af diverse slik, snacks 
og sodavand. Boden blev bestyret af Laila sammen med Kjeld Vohs og Allan Tychsen, 
der dog kun var med i sidste sæson. De foregående mange år var det Lillian Jørgensen, 
der hjalp til i boden. Reglen om at alle skulle aflevere deres mobiler ved indgangen blev 
accepteret. Det betød at de unge mennesker var meget mere nærværende og sammen 
på en anden måde end til dagligt. 
Inde på dansegulvet stillede Tobias Vohs et stort diskotek med lysshow op, så der var 
den helt rigtige stemning. Det var ret populært, når Laila og de andre voksne dansede 
med til nogle af de kendte numre på dansegulvet som f.eks. ”Volvo B18 210” og ”Waka 
Waka”.

Laila Lyck sender en stor tak til alle de mange voksne, der har hjulpet til i juniorklubben 
gennem de 21 år.

Line, Emil, Kimmie, Scott, Marck, 
Laura og Frederik.

Her er det fra venstre Lillian Jørgensen, 
Tobias Hansen, Rasmus Andersen, 
Benjamin Hansen og Laila Lyck i galla-dress.

Håndboldfitness
Sjov, effektiv træning med en snert af håndbold

Kom og vær med til Als HF’s håndboldfitness hver tirsdag kl. 20.00-
21.15 i Sydals Hallen. Vi startede op den 15. september, men der er 
altid plads til flere. Tilmelding ikke nødvendig – snup et par prøve-
timer og se om det er noget for dig.
Håndboldfitness henvender sig til alle voksne og unge – uanset 
om man har spillet håndbold før eller ej, eller om man er kvinde 
eller mand. Alder og form er underordnet, da der vil blive taget 
hensyn til alle niveauer. Det handler primært om sjov motion med 
sved på panden, der kombineres med håndboldspillet på fx små mål og gummibold.  
Ovenikøbet er det også billig fælles træning. Kontingent for en hel sæson er kun 400 kr.
Har du spørgsmål så kontakt trænerne Christel på 20325634 eller Rikke på 20495274.

Als4h
Så gik sommeren på held, 
og vi kan se tilbage på nog-
le begivenhedsrige uger.

I starten af august kul-
minerede vores ‘bier og 
bål’ arrangement, sam-
men med biavler Preben, 
med slyngning af årets 
honninghøst samt hygge 
omkring bålet, ligesom 
vores shelter er blevet helt 
færdig.
Siden har vi afholdt et 
stort åben gård arrange-
ment, som sammen med 
det gode vejr og en for-
nem indsats af medlem-
mer og familie, blev en 
stor dag med mange 
besøgende.

Nu er efteråret over os, og der er masser af Als4H. events i vente.
i efterårsferien har vi i samarbejde med madskoler.dk, mad skole i 3 
dage for børn i alderen 8-12 år. Dette foregår i køkkenet i Lysabild 
børneunivers. Tilmelding ved henv. til Als4H. eller på madskoler.dk.

Så er der naturligvis også Ponyhygge, som i efterårsferien flyttes til torsdag.

Lørdag d 31. okt. kl.10 holdes i anledning af halloween en hyggelig 
dag for medlemmer med udskæring af græskarhoveder og efterføl-
gende græskarsuppe.

På trods af et travlt efterår er alle velkomne til at kigge forbi og hilse på 
dyrene hos Als4h på Pommersgaard. Vh. Als4H.

Lysabild Senior cykelklub
Efter en kort cykelsæson, men med god tilslutning, har Lysabild Senior 
Cykelklub sluttet sæsonen.
Der startes op igen, onsdag, den 14. april 2021 kl. 17.30 fra skolen - 
derefter varierende startsteder.
I 2021 – den 8. og 9. juni - er der planlagt en to-dages tur til Lange-
land - nærmere herom!

Efter 14 år har Karen og Leif Tandrup givet formandsposten for cykel-
klubben videre til Jette og Jens Iversen.
Der skal lyde en stor TAK til Karen og Leif for deres store arbejde i cykel-
klubben gennem de mange år.
Er der spørgsmål kan Jette Iversen kontaktes på tlf. 26254880. På gensyn 
i 2021!

Juletræsfesten på Skovby kro 
bliver grundet Corona aflyst i år. I samarbejde med Lysa-

bild Børneunivers vil vi finde en alternativ løsning så ingen børn 
bliver snydt for julemanden. Vi søger donationer der kan dække udgifterne 

til godteposerne som julemanden uddeler. De kan sendes til Line på mobile-
pay 2485 7944 - mrk. godtepose eller ved at lægge lidt penge i indsam-

lingsbøtten i Dagli Brugsen Skovby Med tidlig julehilsen
Juletræsgruppen

Nybeg. start onsdag  02.09.2020 KL. 16.15 
Ungdom start mandag 31.08.2020 KL. 16.45 
Senior start mandag 31.08.2020 KL. 20.00 
Motion tilmelding  mandag 31.08.2020 KL. 19.00 
Pickleball start onsdag 02.09.2020 KL. 15.00

Mandag Hold
kl. 16.45 - 18.00 Ungdom: U9, 

U11, U13, U15, 
U17 og U19

Kl. 18.00 – 19.00 Motion
kl. 19.00 – 20.00 Motion 
kl. 20.00 – 23:00 Senior 

www.ltbadminton.dk

Onsdag Hold
kl. 15.00 – 16.15 Pickleball
kl. 16.15 – 17.00            Ungdom:  

”Nybegyndere” 
kl. 16.45 - 18.00 Ungdom: U9, U11, U13, 

U15, U17 og U19
kl. 18.00 – 19.00 Motion
kl. 19.00 - 20.00 Motion

kl. 20.00 - 23.00 Senior
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Vidste I ....

-at I kan være heldige at møde en sæl, hvis I går tur ved Pøls Rev.

Genåbnet arkiv 
og store afleveringer til arkivet
Fra Lysabild Sognehistoriske Forening kan vi melde om en rolig sommer i 
arkivet og i museet. De to første åbne torsdag aftener gav dog begge pænt 
besøg.
En stor aflevering har vi fået fra Kathrine Lasse Johannsens bo. Vi måtte tage 
afsked med denne flittige og alvidende lokalhistoriker her i sommer. Hun 
voksede op og tilbragte det meste af sit liv i Lysabild sogn, og var vel nok den 
person, som gjorde allermest for, at lokalhistorien kunne holdes i live og gives 
videre til især skoleungdommen.  Alle sognets beboere har nydt godt af hen-
des fortælle- og skrivelyst. Sognearkivet har modtaget godt en snes ringbind, 
fotos, lydbånd, dias, bøger og meget andet. Endnu i februar i år mødte Lasse 
trofast op til afstemningsfesten. Lasses ringbind vil blive opbevaret som en 
særskilt samling med de øvrige effekter. 
En anden stor aflevering om gårdmand H.C. Bladt og efterkommeres liv og 
virke belyser mange forhold omkring bl.a. politik, idræt og amatørteater.
En tredje aflevering, foreløbig til låns, fik vi fra Mommark Handelskostskole/
Business College Syd. I forbindelse med det aktuelle nybyggeri fandt man i en 
kælder 10 gamle protokoller. Især et par gæsteprotokoller fra først i 1900-tal-
let er spændende læsning. Regnskabs- og standpunktsbøger fra den første 
tid som Handelsskole er også interessante. Materialet er noget fugtskadet, 
men vi tror, at vores tørre lokaler og omhyggelig opbevaring kan redde disse 
lokalhistoriske dokumenter.
Alt dette vil kræve mange timers sortering og arkivering. Vores frivilliges ind-
sats gør det muligt på arkiv.dk at se, hvad samlingerne reelt indeholder. 
Vi gør igen opmærksom på afholdelse af højtideligheden den 11/11 kl. 11 
ved obelisken på kirkegården, hvor vi mindes de døde i 1. verdenskrig. 
Alle er velkomne. Med venlig hilsen Lysabild Sognehistoriske Forening   

5. klasse og Holstenerladen
Lige før sommerferien fik skolen en invitation til, at være med til at male 
Holstenerladen. 5.klasse sagde ja til invitationen, da det jo passede perfekt 
med faget Håndværk og design.
Hele klassen mødte op i malertøj en torsdag middag, og fik udleveret 
malerpensler. Først var vi med til at ”koge” malingen. Da den først skulle 
køle af, fik vi lov til at male med noget maling, som var lavet i forvejen. Da 
vi var færdige med at male blev der serveret sodavand og pølsehorn. Det 
var en rigtig god dag.

Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Vi nærmer os efteråret med hastige skridt, brandværnet har kørt 12 alarm udkald 
siden starten af COVID-19 i marts måned.

Ser vi på mandskabssituationen, har brandværnet fået 3 nye unge mænd, som er 
startet på brandmandsuddannelsen den 1. august. Det er Emil Lorenzen fra Fjelby, 
Benjamin Hansen fra Sarup og Asbjørn Elneff fra Galgebjerg. Det er et skridt i den 
rigtige retning, at de unge har lyst til at bruge deres tid i det frivillige brandværn.

Det har været småt med andre aktiviteter igennem forår og sommer, på grund af  
aflysninger. Brandværnet vil vanen tro indsamle passivt medlemskab fra 1. november 
og frem til 1 februar 2021.

Sidder der en læser, som kunne være interesseret i brandmandsuddannelsen, kan  
undertegnede kontaktes til en uforpligtende samtale. 
Med venlig hilsen
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen
Mail: kaptajnsydals@gmail.com, Mobil: 40176979

Indsats en dejlig sommeraften på Kegnæs.

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR 2020/2021:
Har nogen lyst til lidt motion, så er det stadig ledige baner.
Vi har også plads til flere på vores ungdomshold. Hvis der er nogen, som har 
lyst til at prøve det, så er i meget velkomne. I kan også prøve at spille Pick-
leball om onsdagen fra kl. 15:00 til 16:15. Kontakt Bent Nielsen på tlf. 
20163602. Pickleball er et nyt, sjovt spil, som kombinerer det bedste fra bad-
minton, bordtennis og tennis og giver god motion. Med Venlig hilsen LTB.  
Mere info på: WWW.ltbadminton.dk

Godt gået: 21 år i juniorklub
Det blev til 21 fantastiske år med Juniorklubben i Lysabild. Laila Lyck har nemlig besluttet 
at lukke juniorklubben, mens legen er god, siger hun.

”Vi har grinet, vi har trøstet, vi har spist slik i lange baner, drukket sodavand, haft besøg 
af linedansere, holdt gallaaften og juleafslutning med gaver. Vi har haft det skidesjovt, 
unge som “gamle”. Og jeg kan ikke andet end sige tak for lån af alle de skønne unge 
mennesker”, kommer det fra Laila Lyck, da hun i september tog den svære beslutning at 
lukke klubben. ”Jeg kommer til at savne det”, siger hun.

Det er også en helt ekstraordinær indsats Laila har stået i spidsen for. Hver anden tors-
dag i vinterhalvåret blev der opbygget en stor bod med udsalg af diverse slik, snacks 
og sodavand. Boden blev bestyret af Laila sammen med Kjeld Vohs og Allan Tychsen, 
der dog kun var med i sidste sæson. De foregående mange år var det Lillian Jørgensen, 
der hjalp til i boden. Reglen om at alle skulle aflevere deres mobiler ved indgangen blev 
accepteret. Det betød at de unge mennesker var meget mere nærværende og sammen 
på en anden måde end til dagligt. 
Inde på dansegulvet stillede Tobias Vohs et stort diskotek med lysshow op, så der var 
den helt rigtige stemning. Det var ret populært, når Laila og de andre voksne dansede 
med til nogle af de kendte numre på dansegulvet som f.eks. ”Volvo B18 210” og ”Waka 
Waka”.

Laila Lyck sender en stor tak til alle de mange voksne, der har hjulpet til i juniorklubben 
gennem de 21 år.

Line, Emil, Kimmie, Scott, Marck, 
Laura og Frederik.

Her er det fra venstre Lillian Jørgensen, 
Tobias Hansen, Rasmus Andersen, 
Benjamin Hansen og Laila Lyck i galla-dress.

Håndboldfitness
Sjov, effektiv træning med en snert af håndbold

Kom og vær med til Als HF’s håndboldfitness hver tirsdag kl. 20.00-
21.15 i Sydals Hallen. Vi startede op den 15. september, men der er 
altid plads til flere. Tilmelding ikke nødvendig – snup et par prøve-
timer og se om det er noget for dig.
Håndboldfitness henvender sig til alle voksne og unge – uanset 
om man har spillet håndbold før eller ej, eller om man er kvinde 
eller mand. Alder og form er underordnet, da der vil blive taget 
hensyn til alle niveauer. Det handler primært om sjov motion med 
sved på panden, der kombineres med håndboldspillet på fx små mål og gummibold.  
Ovenikøbet er det også billig fælles træning. Kontingent for en hel sæson er kun 400 kr.
Har du spørgsmål så kontakt trænerne Christel på 20325634 eller Rikke på 20495274.

Als4h
Så gik sommeren på held, 
og vi kan se tilbage på nog-
le begivenhedsrige uger.

I starten af august kul-
minerede vores ‘bier og 
bål’ arrangement, sam-
men med biavler Preben, 
med slyngning af årets 
honninghøst samt hygge 
omkring bålet, ligesom 
vores shelter er blevet helt 
færdig.
Siden har vi afholdt et 
stort åben gård arrange-
ment, som sammen med 
det gode vejr og en for-
nem indsats af medlem-
mer og familie, blev en 
stor dag med mange 
besøgende.

Nu er efteråret over os, og der er masser af Als4H. events i vente.
i efterårsferien har vi i samarbejde med madskoler.dk, mad skole i 3 
dage for børn i alderen 8-12 år. Dette foregår i køkkenet i Lysabild 
børneunivers. Tilmelding ved henv. til Als4H. eller på madskoler.dk.

Så er der naturligvis også Ponyhygge, som i efterårsferien flyttes til torsdag.

Lørdag d 31. okt. kl.10 holdes i anledning af halloween en hyggelig 
dag for medlemmer med udskæring af græskarhoveder og efterføl-
gende græskarsuppe.

På trods af et travlt efterår er alle velkomne til at kigge forbi og hilse på 
dyrene hos Als4h på Pommersgaard. Vh. Als4H.

Lysabild Senior cykelklub
Efter en kort cykelsæson, men med god tilslutning, har Lysabild Senior 
Cykelklub sluttet sæsonen.
Der startes op igen, onsdag, den 14. april 2021 kl. 17.30 fra skolen - 
derefter varierende startsteder.
I 2021 – den 8. og 9. juni - er der planlagt en to-dages tur til Lange-
land - nærmere herom!

Efter 14 år har Karen og Leif Tandrup givet formandsposten for cykel-
klubben videre til Jette og Jens Iversen.
Der skal lyde en stor TAK til Karen og Leif for deres store arbejde i cykel-
klubben gennem de mange år.
Er der spørgsmål kan Jette Iversen kontaktes på tlf. 26254880. På gensyn 
i 2021!

Juletræsfesten på Skovby kro 
bliver grundet Corona aflyst i år. I samarbejde med Lysa-

bild Børneunivers vil vi finde en alternativ løsning så ingen børn 
bliver snydt for julemanden. Vi søger donationer der kan dække udgifterne 

til godteposerne som julemanden uddeler. De kan sendes til Line på mobile-
pay 2485 7944 - mrk. godtepose eller ved at lægge lidt penge i indsam-

lingsbøtten i Dagli Brugsen Skovby Med tidlig julehilsen
Juletræsgruppen

Nybeg. start onsdag  02.09.2020 KL. 16.15 
Ungdom start mandag 31.08.2020 KL. 16.45 
Senior start mandag 31.08.2020 KL. 20.00 
Motion tilmelding  mandag 31.08.2020 KL. 19.00 
Pickleball start onsdag 02.09.2020 KL. 15.00

Mandag Hold
kl. 16.45 - 18.00 Ungdom: U9, 

U11, U13, U15, 
U17 og U19

Kl. 18.00 – 19.00 Motion
kl. 19.00 – 20.00 Motion 
kl. 20.00 – 23:00 Senior 

www.ltbadminton.dk

Onsdag Hold
kl. 15.00 – 16.15 Pickleball
kl. 16.15 – 17.00            Ungdom:  

”Nybegyndere” 
kl. 16.45 - 18.00 Ungdom: U9, U11, U13, 

U15, U17 og U19
kl. 18.00 – 19.00 Motion
kl. 19.00 - 20.00 Motion

kl. 20.00 - 23.00 Senior
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    Augustenborg – Sydals 
 
Årsmødet.  
Den 17. september. Kl. 18 
Sted: Sydalshallen, Mommarkvej 352, Sydals. 
Kl. 18 Årsberetning og regnskab ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal indleveres til formanden 14 dage før.  
Derefter serveres der Skipperlabskovs 1 øl/vand. Slutter af med kaffe og småkager. 
Tilmelding senest den 10. september til Vibeke Jensen, tlf. 21 27 77 30, sondermark6@gmail.com    
Pris: kr. 50 Betaling ved indgangen. 
 
Sahva 
Den 21. oktober kl. 16 
Sted: Sct. Jørgensgade 29, Sønderborg. 
Vi besøger Sahva, som fremstiller hjælpemidler til gangbesværede. I får en digital fodanalyse, som giver status på jeres 
belastningspunkter. En scanner opsamler og analyserer informationer omkring jeres gangafvikling og belastning. Personalet 
evaluerer analysen og vurderer samtidig jeres tilstand. Se det store udvalg vi har i funktionelt fodtøj, støttestrømper og 
tilbehør. 
Tilmelding senest 14. oktober til Gurli Petersen, 74 47 47 76, 22 84 05 06. gurlip2@gmail.com 
 
 

SKULPTUREN ”WALKING THROUGH”  
Så skete det endelig. Den udsatte indvielse af Jo Kôsers skulptur ”Walking Through” er nu 
foretaget den sidste søndag i september. Dette markerede samtidig sidste punkt i Sønder-
borg kommunes projekt SPEJLINGER/ GENFORENINGEN 2020. Arrangement blev gentaget syv 
gange på lørdage og søndage rundt om i Sønderborg kommune. Gråsten, Sønderborg, Vester 
Sottrup, Broager, Nordborg, Guderup og Lysabild har nu alle fået et kunstværk med lokalt sær-
præg i forbindelse med markeringen af grænsedragningen for 100 år siden
Kunstneren Jo Köser fra Hamborg deltog for nylig i kommunens såkaldte ”finisering” for alle 
kunstnerne på Multikulturhuset i Sønderborg. Det var en slags optakt til de syv afsløringer 
rundt om i kommunen. Her fortalte han om kontakten med Lysabild og om sit arbejde med 
kunstdesignet, som han kalder det. Inspirationen havde han fået ved flere besøg i Lysabild 
og også kontakten med folk fra kommunen og fra Lokalhistorisk Forening havde hjulpet ham 
på vej. Han udtrykte også glæde for al hjælp omkring opsætningen af skulpturen midt i juni 
måned.  Skulpturen, som nu står på hjørnet ved Lysabild Børneunivers, var den foretrukne af to 
mulige forslag. Den fik bredeste opbakning. Vort kunstværk er -som 3 af de øvrige - sponsoreret 
af fondspenge fra Danfoss A/S.

Redaktionen:  E-mail:   Tlf:
Birgit Frank Nielsen benny.birgit@bbsyd.dk  2487 4283
Janne Jørgensen  glhave42@mail.dk  6178 4711
Tina Sahl Lydiksen  tinalydiksen@gmail.com  2013 7199
Allan Tychsen allan.tychsen@gmail.com 2982 3606
Helle Pedersen (dtp)  helle5584@gmail.com  2484 4356
Tryk:  Grafisk Arbejde, Guderup  7445 8888

Bladet udgives af Lysabild Landsbyråd, og udkommer januar, marts, 
august, oktober og november i 1000 eksemplarer, husstandsomdeles af  
LSG Fodbold og  spejderne til sognets beboere. 
Har du ikke modtaget LokalBladet ring på tlf: 6178 4711

LB:
LokalBladet nr. 94    oktober 2020Periodisk skrift for Lysabild Sogn

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Strik-café 
Strik-caféen starter op igen onsdag, 

den 2. september 2020 – samme sted 
og samme tid!

Lokalhistorisk 
Den første tors-

dag i hver måned 
er der åbent kl. 

18 – 20 

   

Der er åbent 
hus i MC Sydals, 

Tandshede 3. 
Hver torsdag fra 

16.30.

Deadline til næste Lokalblad  den 26. oktober

94
Lysabild seniorcykelklub 

Lysabild Senior Cykelklub har sluttet sæsonen.
Der startes op igen, onsdag, den 14. april 2021 kl. 17.30

Er der spørgsmål kan Jette Iversen kontaktes på tlf. 26254880

Det sker i sognet  

Oktober
  4.  kl. 10-13.00 Dragedag ved Kerneland strand
  6.   kl. 19.00 Ekstraordinær valg-forsamling i menighedsrådet.
        Afholdes i multisalen på Lysabild skole
 12.  kl. 09.00 Lysabild Datastue. LSGs klubhus i Lysabild 
 19. kl. 17.00 Børnespringholdet (6-14 år) Gymnastiksalen på Lysabild   
        Børneunivers
 20. kl. 19.00 Der strikkes dåbsklude i konfirmationdstuen
 20. kl. 19.00 Generalforsamling i Landsbyrådet. Multisalen på  
        Lysabild skole
 21. kl. 16.00 Ældre Sagen besøger Sahva
 31. kl. 10.00 Halloween på Als4H

November
  1.  kl. 19.00 Alle Helgen i Lysabild Kirke
  4.  kl. 18.00 Ældresagen. Vi spiser sammen, Diamanten Fynshav
  4.  kl. 19.00 Hubertusmesser i Lysabild Kirke
 11.  kl. 11.00 Højtideligheden ved obelisken på kirkegården,  
        hvor vi mindes de døde i 1. verdenskrig

December
  9.  kl. 18.30 Ældresagen. Julehygge, Diamanten Fynshav
 14.  kl.  Julegospel i Lysabild Kirke

 Lysabild pensionist- og efterlønsforening aflyser programmet  
 i september og oktober grundet Corona.

Kør til NederLysabild med dit haveaffald
Kjeld Kryhlmand Iversen er i gang med et forsøgsprojekt, hvor lokalt haveaffald omdannes til 
jordforbedring. Det vil sige at man kan levere sit haveaffald gratis på Sarupvej 2 (lige overfor 
BG Busrejser), hvor der er stillet en container op til formålet. Der vil være åbnet fra 1. oktober 
alle dage kl. 8-20.

Hvad skal Kjeld så bruge haveaffaldet til? Haveaffaldet grov- 
deles og bruges som jordforbedringsmateriale i lerjorden. Det 
vil komme spinatmarken til gode til foråret. Spinat er nemlig 
ikke så glad for stiv lerjord.

Så hvis du kører haveaffaldet ned til Kjeld, er du med til at be-
holde en større del af de naturlige ressourcer lokalt og lade 
dem indgå i agerjorden. Det er samtidig CO2 besparende. Du 
kan læse mere om forsøget på www.kryhlmand.dk

Lokalbladet følger forsøget, og du kan læse mere herom i 
næste udgave.

Vi spiser sammen
Den 4. november kl. 18. 
Sted: Diamanten i Fynshav, Gyden 100,6440 Augustenborg.
Der serveres andesteg med tilbehør og risalamande med kirsebærsovs og 1øl/
vand eller 1 glas vin.
Underholdning under og efter middagen med Mindernes Café, som spiller 
”musik vi husker og det vi har glemt”. 
Tilmelding senest den 28. oktober til: Gurli Petersen, tlf. 7447 4776/22 84 05 06, 
mail: gurlip2@gmail.com
Pris: Gratis for medlemmer. 
Julehygge
Den 9. december kl. 18.30. 
Sted: Diamanten i Fynshav, Gyden 100,6440 Augustenborg.
Vi starter med at spille lotto. Pris pr. kort 10 kr. / 3 for 25 kr. Som sædvanlig er 
der mange fine præmier.
Når lottospillet er slut serveres der kaffe/gløg, æbleskiver, 2 stk. kløben og 
småkager. 
Så kommer Mindernes Café og spiller Julemusik samt ”musik vi husker og det 
vi har glemt”. 
Tilmelding senest den 2. december til: Gurli Petersen, tlf. 7447 4776/22 84 05 06, 
mail: gurlip2@gmail.com
Pris: kr. 50 

Generalforsamling - bedre sent end aldrig
Landsbyrådet skulle have holdt generalforsamling i marts, men det blev jo 
aflyst som så meget andet på grund af corona. Vi udskød det til åben skole 
sæsonen skulle starte igen. Men nu må vi altså indkalde til generalforsamling 
tirsdag den 20. oktober kl. 19.00 i Multisalen uden at Åben skole er kommet i 
gang. Vi regner med at vi kan holde deltagerantallet på generalforsamlingen 
under 50 personer ☺. I år er det Erling Junker og Tina Lydiksen, der er på valg. 
Begge modtager genvalg. Men nyvalg skal være velkomment. Du skal dermed 
ikke frygte at blive stemt ind i bestyrelsen, hvis du kommer til generalforsam-
lingen. Kom og “plant nye ideer” til hvad der skal på dagsorden i Landsbyrå-
det. Formandens beretning for 2019 findes i januar-udgaven af Lokalbladet på  
https://www.lysabild-sydals.dk/lokalbladet/arkiv/lokalbladets-arkiv-2020/ 

Fællesspisning i Lysabild

Christen Krogh fra Lysabildskov i 
samtale med kunstner og Jo Köser i 
baggrund.

Nyt fra menighedsrådet
Den 28. august var der rejsegilde på Holstenerladen. Der var små hun-
drede, der dukkede op og nød en øl, en vand og en pølse fra Jespers pøl-
sevogn. Vores formand, Bodil Møller, holdt en lille tale og Per Stordal Hans-
en fra 5. kl. kastede et glas, som gik i 7 stykker. Så nu ved vi, at den nye 
bygning vil stå i 700 år. Det var også piger fra 5. klasse, som talte. Alt i alt en 
rigtig hyggelig eftermiddag. Vi forventer at holde indvielse engang i oktober.  
Se billeder og videoklip på lysabild-sydals.dk
Sæt kryds ved 14. december, så er der atter julegospel.
Næste gang vi strikker klude er den 20. oktober kl. 19. Bare kom, der er altid plads 
til en til. Vi arbejder på at starte kirkeyoga til vinter, herom mere i næste blad. 

Sidste udkald
Tirsdag den 15. september var der valg til menighedsrådet. Baseret på antallet af 
folkekirkemedlemmer i sognet er der 6 pladser i vores menighedsråd, men der var 

kun 3 opstillede kandidater.  De 3 blev valgt 
af de 13 ud af 1004 stemmeberettigede, som 
var mødt op.  Ikke et imponerende frem-
møde i vores sogn, som jo ellers er kendt for 
stort sammenhold.
Den 6. oktober er der ekstraordinær valg-
forsamling, hvor der skal vælges endnu  
3 medlemmer samt suppleanter. Såfremt 
der ikke kommer flere kandidater, risikerer vi 
at menighedsrådet lægges under eller sam-

men med et af de nærliggende sogne.  Selvom der ikke er noget galt med de 
andre menighedsråd, så må det være at foretrække, at vi har vores eget.  
Så det er nu, du skal genoverveje, om det er dig eller en du kender, der sammen 
med de tre nyvalgte Peder Frandsen, Gitte Korsgaard og Bodil Møller vil bidrage 
med nogle frivillige timer for at sikre gode rammer og udvikle aktiviteter i vores 
fælles kirke. Den 6. oktober kl. 19.00 i multisalen på Lysabild skole.
Vil du vide mere så kontakt gerne formand Bodil Møller på tlf. 3177 2177 eller 
mail vindrosen11@gmail.com 

Alle Helgen i Lysabild
Alle Helgen i Lysabild – Musikgudstjeneste Søndag den 1. november kl. 19.00 
i Lysabild Kirke Vi afholder en liturgisk musikgudstjeneste Alle Helgen med bi-
bellæsninger, salmer og musik. Og i gudstjenesten mindes vi dem, der er døde i 
sognet og begravet fra Lysabild Kirke i det forløbne år og deres navne bliver læst 
op. I gudstjenesten medvirker organist Frank Laue og en vokalsolist.

Hubertusmesser
Lysabild onsdag den 4. november kl. 19.00

På baggrund af den store stigning i smittetal og smittetryk og på baggrund af sund-
hedsstyrelsens nye anbefalinger vedr. Corona, så ser styregruppen ingen mulighed 
for at vi kan starte ”åben skole” op i oktober som vi plejer. Det betyder, at vi er nødt til 
at udsætte starten af fællesspisningerne, indtil vi mener at vi med sikkerhed kan leve 
op til kravene, til at gøre det sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Vi følger selvfølgelig udviklingen nøje, og vi vil melde ud så snart vi ved hvornår vi 
kan starte op. Det er meget ærgerligt, men vi må også være ansvarlige. Styregruppen

Nu går Sønderborg kommune i gang med at realisere vådområ-
deprojekt Birkepøl. Lokalbladet skrev om projektet tilbage i 2016, 
hvor der blev arbejdet med en udvidelse af projektet mod øst. 
Det samlede projekt er nu oppe på ca. 180 hektar i området øst 
for Skovmose. Formålet er at omdanne lavtliggende landbrugs-
jord til et vådområde, der skal reducere kvælstofudledningen til 
Flensborg Fjord. 

Projektet er imidlertid endnu ikke finansieret, men en ansøgn-
ing vil blive sendt til staten i 2021. Håbet er at projektet kan 
realiseres i 2022-2023. Projektet er baseret på frivillige aftaler 
med lodsejerne, der får mulighed for at sælge eller bytte den 
lavtliggende jord i forbindelse med projektet. Forvaltningen har 
tidligere holdt møder med lodsejerne, der var overvejende posi-
tive overfor projektet. Og nu skal kommunens folk i gang med en 
ny runde med kontakt til lodsejerne om projektet. 

Der er tale om ca. 130 hektar sø med vandspejl og ca. 50 hek-
tar engarealer. Det er derfor kun noget af området, der vil være 
under permanent vandspejl, mens resten vil være naturområde 
med gode leveforhold for bl.a. fuglelivet. I projektet er der ikke 
taget højde for rekreative formål. Dog vil der blive etableret en 
boardwalk (en træbro) på tværs af området, der hvor der i dag lig-
ger en sti. Det er kommunen, der skal finde finansiering for andre 
stier og rekreative tiltag. Tanken er at involvere lokale beboere i 
planlægningen af områdets rekreative tilbud. Landsbyrådene i 
Skovby og Lysabild er opmærksomme på offentlighedens inter-
esse i adgang til området og har allerede været i dialog med for-
manden for udvalget for Teknik og Miljø Aase Nyegaard.

Projekt Birkepøl kan måske
realiseres i 2022-23

Det mørkeblå område vil være under permanent vandspejl.

 
 

    Augustenborg – Sydals 
 
Årsmødet.  
Den 17. september. Kl. 18 
Sted: Sydalshallen, Mommarkvej 352, Sydals. 
Kl. 18 Årsberetning og regnskab ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal indleveres til formanden 14 dage før.  
Derefter serveres der Skipperlabskovs 1 øl/vand. Slutter af med kaffe og småkager. 
Tilmelding senest den 10. september til Vibeke Jensen, tlf. 21 27 77 30, sondermark6@gmail.com    
Pris: kr. 50 Betaling ved indgangen. 
 
Sahva 
Den 21. oktober kl. 16 
Sted: Sct. Jørgensgade 29, Sønderborg. 
Vi besøger Sahva, som fremstiller hjælpemidler til gangbesværede. I får en digital fodanalyse, som giver status på jeres 
belastningspunkter. En scanner opsamler og analyserer informationer omkring jeres gangafvikling og belastning. Personalet 
evaluerer analysen og vurderer samtidig jeres tilstand. Se det store udvalg vi har i funktionelt fodtøj, støttestrømper og 
tilbehør. 
Tilmelding senest 14. oktober til Gurli Petersen, 74 47 47 76, 22 84 05 06. gurlip2@gmail.com 
 
 

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

Holballe 2, Tandslet, 6470 Sydals 
Tlf. 74 40 78 30


