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Skovby by Night starter op igen

Efter to års tvungen pause pga. Corona, vender Skovby by Night endelig 
tilbage i år. Kom og oplev den helt specielle stemning i hele byen, hvor der 
vil være masser af mad og drikke, lopper, brugskunst og meget andet. Sæt 
allerede nu et par store krydser i kalenderen ved torsdag den 21. juli og 
torsdag den 28. juli., begge dage kl. 16-22. 
Hvis du kunne tænke dig at have en bod, så kontakt: 
Charlotte Øberg-Pedersen Sørensen på tlf. 24678908 eller 
Dorte i Skovby Brugs. En bod koster 125 kr. pr. aften.

Lysabild Børneunivers 
En fredag i april måned holdt børnehaven Bamsefest, og vi fejrede Sofus 
fødselsdag. Alle måtte have en bamse med, og efter morgensang blev 
bamsefesten åbnet med musik og dans i Multisalen. Bamserne var helt 
med på at danse, og de dansede både vildt og stille.  Herefter blev der 
pyntet bamsemuffins, som vi afsluttede bamsefesten med at spise. 
Så var alle bamser godt trætte og fik lov at hvile, mens alle børn og voksne 
gik på legepladsen og nød det gode vejr. En rigtig dejlig Bamsefest.

   

   

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Brandværnet har fuld gang i øvelsesaktiviteter, og vores nye mand Alexander 
er i gang med grunduddannelsen som afsluttes i maj. Vi er i dag 31 aktive på 
brandstationen inkl. 1 gæstebrandmand fra Hørup, som i dagtimerne arbejder 
hos Frontmatec A/S i Tandslet.
Til dato har vi allerede i år været kaldt til 20 indsatse, godt hjulpet på vej af  
stormen og oversvømmelsen i januar og februar måned. 
Brandværnet har afholdt generalforsamling lørdag den 5. marts. Der er kørt 19 
indsatse i 2021, hvoraf en enkelt var kørsel med hjemmeplejen i Sønderborg pga. 
snestorm. Ellers har opgaverne været varieret, hvor vi bl.a. har kørt til bygnings-
brande, forurening og færdselsuheld. 
Under valghandling blev Martin Kahr Knudsen genvalgt til kaptajn. Jan Brodersen 
blev valgt til revisor, og Benjamin Hansen blev valgt til suppleant. 
Der blev også uddelt anciennitetstegn: Bo Bleicken 20 år, Rune Berthing og  
Tommy Johannsen 15 år og Michael Elholm Bonde 10 år. 
I juli sidste år rejste forhenværende brandmand i Lysabild, Karoline Lorenzen, til 
Århus for at læse. Parallelt med qua sin brandmandsuddannelse er Karoline ble-
vet brandmand hos Århus brandvæsen. Det fortæller bare, at det betaler sig at 
bruge lidt af sin fritid på uddannelse og samtidig yde en indsats i lokalsamfundet. 
Brandværnet glæder sig til at møde lokalbefolkningen igen efter 2 år med  
stilstand i forskellige lokale aktiviteter. 
Du er altid velkommen til at kontakte brandværnet hvis du vil høre mere om  
uddannelsen, og hvad det betyder at være aktiv brandmand i hverdagen. 
Brandkaptajn Martin Kahr Knudsen Mobil 4017 6979

Lokalhistorisk 
Første torsdag i måneden kl. 18.00 – 20.00

eller efter aftale med arkivlederen. De fleste 
onsdage i forår, efterår og vinter arbejdes der i 

arkivet. Her er arkivet også åbent for 
besøgende. På skoledage fra 9-12.

Strik-café
 Er slut for i år. 

Starter igen til september

   

       

Det sker i sognet Maj
 12. kl. 19.00 St. Bededagstravetur med start fra Vibæk Vandmølle
  14.      LSG 100 års jubilæumsfestdag.
 17. kl. 12.30  Pensionistforeningen. Halvdagstur til den kongelige 
       urtehave i Gråsten. Kaffe i Gråsten og hjem til grill  
       Mødested: Børneuniverset.
 19. kl. 19.00  Strikkeaften i Lysabild præstegård.
 25. kl. 19.00  Generalforsamling i Lysabild Skytte- og 
       gymnastikforenings hovedbestyrelse i klubhuset.
       Dagsorden i følge vedtægter. Alle er velkomne. 
 28. kl. 12.00  Fjelby træf. Fjelby 5.

 Juni
  6. kl.  8.00  Kirkerne på Sydals holder samlet friluftsgudstjeneste 
       på gårdspladsen på Vibæk Mølle.
  7. kl. 16.30 Kirkegårdsvandring ved Lysabild Kirke.
 14. kl.  8.00  Pensionistforeningen. Heldagsudflugt til Silkeborg.  
       Sejltur og ferskvandsmuseum, inkl. aftensmad.
 15. kl. 19.00  Sangaften i Lysabild Kirke. 
 16. kl.   8.30  Ældresagens tur til Tørning Mølle og År. Se mere på: 
       www.facebook.com/aeldresagenaugustenborgsydals.
 18. kl. 11.00 -16. Mølledage ved Vibæk Vandmølle.
 19. kl. 11.00 -16. Mølledage ved Vibæk Vandmølle.
 25. kl.  8.00  Sydals Fitness vandretur Kegnæs rundt.  
       Mødested: P-pladsen ved Sydals hallen. 

 Juli 13. kl. 19.00 Koncert i Lysabild Kirke. Orgel og sang med Arnout og  
       Katrine.
 20. kl. 19.00 Koncert i Lysabild Kirke. Med Broager Kirkes nye organist  
       Marcus Nygaard Pedersen.
 20. kl. 11.00 -16. Mølledage ved Vibæk Vandmølle.
 21. kl. 11.00 -16. Mølledage ved Vibæk Vandmølle. 
 21. kl. 16-22  Skovby by Night.
 28. kl. 16-22  Skovby by Night.
 29. 30. 31.  Skovby ringridning.

 August
  1. kl.  24.00 Deadline til lokalbladet.
 16. kl.14.00 Pensionistforeningen. Foredrag med Jørn Lehmann  
       Petersen om Mexico. Kaffe og lotto. 
 20. kl. 11.00-16 Høstdage på Vibæk Vandmølle. 
 21. kl. 11.00-16 Høstdage på Vibæk Vandmølle. 
     
 September
 17. kl. 11-16.30 Landsbymarked i Lysabild.

Senior Cykelklubben
Cykelåret er startet godt, første tur kørt 
og vi hilste nye deltagere velkommen. 
Det var dejligt, at der mødte både kendte 
og nye op. Der er altid plads til flere, alle 
kan være med, tempoet sættes derefter.
Der startes forskellige steder kl. 17.30 
hver onsdag. Ved spørgsmål kan der 
rettes henvendelse til Jette og Jens 
Iversen, 26254880. 
Venlig hilsen Jette Iversen

Skovby
Åben kl. 7.30-20

MC Sydals. Der er åbent hus i Tandshede 3. Hver torsdag fra 16.30.

Lysabild Senior Cykelklub 
Hver onsdag kl. 17.30, fra 

Lysabild skole

Datoen for årets Landsbymarked i Lysabild er lørdag den 17. september 2022 kl. 
11-16:30, så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.
Efter den store succes sidste år, med et fantastisk stort antal besøgende, der ikke  
engang blev skræmt væk af nogle regnbyger, er vi ikke i tvivl om at gentage vores 
sensommer marked i år. Vi håber dog på masser af solskin og tørvejr. Som sædvanligt 
vil der være rig mulighed for afslapning med hygge, live musik, mad og drikke.
Du kan også selv deltage aktivt, når vi gentager Bike & Run. En aktivitet, hvor du, som 
navnet antyder, skal både cykle og løbe. Cykelruten er 4 km og løberuten 1 km, så alle 
kan være med. I alt skal der cykles og løbes 20 km – altså 4 omgange. Man kan deltage 
alene eller som hold. Tilmelding til Bike & Run informeres der om i det næste nummer 
af lokalbladet og på lysabild-sydals.dk.
Men har du allerede nu spørgsmål til Bike & Run, så kontakt Karin Danielsen på tlf.: 
20724909 eller mail: karin-danielsen@hotmail.com
Åben Skole gruppen arrangerer fællesspisning om aftenen, der vil foregå i hyggelige 
omgivelser i Holstenerladen. Hele lørdag er der også kunstudstilling i kirken, og høst-
gudstjeneste om søndagen.
Hold øje med www.lysabild-sydals.dk, hvor der løbende kommer opdateringer om 
Landsbymarkedet, Bike & Run, kunstudstilling, tilmelding til fællesspisning og meget 
mere. Lysabild Landsbymarked arrangeres i samarbejde mellem Lysabild Landsbyråd 
og Menighedsrådet for Lysabild Sogn. Barbara, Rikke og Karin

Lysabild Landsbymarked og Bike & Run 2022
Du kan allerede nu tilmelde en 
stadeplads eller en aktivitet til  Rikke 
Christensen på mail: rikkevbc@
live.dk mobil: 20495274 eller
Barbara Duus på mail: bduus61@
gmail.com mobil: 27447117
Pris pr. stadepladsenhed á 3X3 m:
Private: kr. 100,- Virksomheder: 200,-
(Betaling foretages på dagen)
Børn og foreninger er gratis
Kommer du med en aktivitet er det 
også gratis at deltage. Der skal ved 
tilmelding angives, om der skal 
bruges strøm – og hvor meget. Dette 
koster ikke ekstra, vi skal blot vide 
hvor meget strøm der skal klargøres.

Sydals Fitness
Det er blevet hverdag i Sydals Fitness. Vi har et pænt antal medlemmer med 
plads til flere, og vi har også en forhåbning om, at turisterne får lyst til at bruge 
centeret igennem sommeren.
Centeret er blevet udvidet med et rum til let træning, og der er blevet indkøbt 
nye maskiner. Det nye rum giver også mulighed for at træne uforstyrret. Det 
bliver brugt flittigt og får mange roser. 
Indendørs cirkeltræning sluttede med udgangen af april, og vi starter med 
udendørs cirkeltræning tirsdag den 3. maj. Træningen er tirsdag og torsdag 
kl. 19-20 ved Sydalshallen. Området omkring Sydalshallen er vores legeplads 
samt træningstårnet, der blev bygget sidste forår til dette formål. Træningen 
har fokus på styrke og kondition kogt sammen med god stemning og nogle 
hyggelige timer. Kom til prøvetræning og se om det er noget for dig.
Tilmelding på hjemmesiden www.sydalsfitness.dk
Besøg hjemmesiden www.sydalsfitness.dk eller Sydals Fitness på Facebook.  
Vi glæder os til at møde dig i centeret. Åbningstiderne er kl. 04 - 22 alle ugens 
dage. Vær ikke i tvivl - vi har kilo nok til alle 

Sæt X i kalenderen…
Sydals Fitness arrangerer deres første event i år, som bliver en vandretur  
Kegnæs rundt, lørdag, den 25. juni. Ruten er ca. 23 km. Mødested: P-pladsen 
ved Sydals hallen. kl. 8.00. Sydals Fitness er vært ved kaffe og rundstykker inden 
vi kører til P-pladsen ved Drejet. Afgang fra Drejet kl. 09.00
Turen tager ca. 6 timer.
Medbring vand og lidt skiftetøj, madpakke mm. Der er mulighed for at købe is 
mm. et sted på ruten.
Alle kan deltage, det kræver ikke medlemskab i Sydals Fitness.
Vi trækker lod blandt alle deltager, om 1 måneds gratis medlemskab i Sydals 
Fitness. 

Mommarkvej 352, 6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk 

+45 40 17 69 79

En by fuld af En by fuld af lloopppp
eerr

Vejret var med os, da Lysabild lørdag den 23. april bød handlende velkommen til En 
by fuld af lopper. Der var liv i byen, og mange besøgte de fine boder. Der var posi-
tive tilbagemeldinger fra de handlende. 
Tak for den flotte opbakning. Det er dejligt, at byen kan gå sammen om fælles ak-
tiviteter og dermed vise byen frem på denne måde. Jeg håber, at I er klar med lop-
per igen næste år. Mvh Michele

Ringriderfesten i Skovby er tilbage.. :-)
Årets fest afholdes i dagene 29-30 & 31 juli
Pølsebord starter kl 17 til 19, pris 85 kr for voksne, 50 for børn 
under 12 år. Så er der burger, bajer og beerbong til 150 kr kl 
19, og begge dele forgår lørdag. Fredag er der frokost, billet-
ter skal betales forud på Skovby kro, pris er 210 kr.
Se mere på: www.skovby-ringridning.dk/

Der sker meget mere i Lysabild og omegn end vi kan få med i LokalBladet. Derfor  
anbefaler vi at du også følger med på vores hjemmesider og på Facebook. Lige nu 
ligger der en flot film om Sydals, som du kan finde på Lysabild Landsbyråds hjemme-
side og Facebook side. Vores lille LokalBlad, som du sidder med lige nu, dækker hele 
Lysabild Sogn, hvor der faktisk er tre landsbylaug med hver deres hjemmesider: 
Lysabild Landsbyråd: www.lysabild-sydals.dk 
Mommark Landsbylaug: www.mommark-landsby.dk 
Skovby Landsbylaug: www.skovby.infoland.dk 
Du kan også med stor fordel følge med på Facebook: 
Lysabild Landsbyråds Facebook side: www.facebook.com/lysabild
”Os i Lysabild Sogn” er en gruppe hvor alle kan oprette opslag:  
www.facebook.com/groups/OsILysabildSogn
”Mommark Landsbylaugs venner” – en gruppe for alle der bor i Mommark:
 www.facebook.com/groups/1417937925125794 
”Skovby, 6470 Sydals” – her kan du følge med i hvad der sker i Skovby: 
 www.facebook.com/skovby6470sydals

Følger du med online?

Vi har netop afholdt en koncert med Sønderjysk pigekor og Efterklang. Det var en fantastisk aften, 
som omkring 300 deltog i. Man kan til enhver tid vælge at få stauder på gravpladser, hvis man ikke lige 
nåede med i første omgang. Bare henvend jer til Kasper.
19. maj kl 19 er der igen strikkeaften med kaffe, kage, snak og strik. Bare mød op, der er pinde og garn 
til alle.
7. juni kl 16.30 holder vi kirkegårdsvandring, hvor Kasper (graver), Line (gravermedhjælper) og jeg  
(Gitte, kirkeværge)  viser rundt og fortæller, hvad vi har gang i og hvorfor. Vi slutter med en ringrider  
og øl/vand. 15. juni  kl. 19 er der sangaften , hvor 4 lokale har valgt sange, som de fortæller om og 
som vi synger sammen. Arnout vil spille til. Der er kaffe og kage. 13. juli kl. 19 er der sommerkoncert. 
Orgel og sang med Arnout og Katrine. Den 20. juli kl. 19 er det Broager Kirkes nye organist Marcus 
Nygaard Pedersen der giver koncert. Vi ønsker alle en rigtig god sommer og siger tak for opbakningen 
til vores arrangementer.

Nyt fra menighedsrådet



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

104 helte fra Lysabild sogn – bind 2 

Den 20. maj 2022 udkommer bind 2 i serien ”104 helte fra Lysabild sogn.” Det nye 
bind fortæller om de faldne fra Lysabild, hvor 24 mænd aldrig kom hjem fra 1. 
Verdenskrigs slagmarker, heraf fire brødrepar. 
I november 1915 tog seks unge mænd med E Kleinbahn fra Lysabild Station. De 
var alle født i 1896, så reelt var tale om store drenge på kun 19 år. Ved ankomsten 
til Rendsborg fik de udleveret uniformen og de fulgtes sammen til fotografen og 
fik taget et billede til familierne derhjemme i Lysabild. På billedet kaldte de sig 
”Nordens Sønner.”
De seks unge var Jørgen Jørgensen, Jørgen Hansen Nør, Christen Christensen  
Andresen, Peter Christian Orth og Christen Petersen fra Lysabild. Den sidste var 
Peter Andersen fra Lysabildskov.
Af de seks unge faldt de tre, to endte i krigsfangelejr, og en blev såret. En hård 
skæbne for de unge mænd og deres familier.
De 24 faldne fra Lysabild har fået hver deres kapitel i bogen. Man kan man også 
læse historien om mindestenen (obelisken) for de faldne i Lysabild og om den 
sønderjyske kirkegård i Braine i Frankrig, hvor flere faldne fra Lysabild ligger  
begravet. 
Bogserien ”104 helte fra Lysabild sogn” er blevet godt modtaget. Det første bind 
om de faldne fra Skovby, Skovbyballe og Kegnæsgård er allerede udsolgt. Det nye 
bind om de faldne fra Lysabild koster 150 kr. og kan købes i Skovby Brugs. 
Bind 3, som udkommer til efteråret, fortæller om de faldne fra Mommark, Sarup 
og Ny Pøl. Bøgerne udgives af Forlaget Elmegaard i Lysabild.

Teater og fællesspisning
Så lykkedes det endelig, at forældrene igen fik lov at samles på skolen, og 2. og 
3. klasse benyttede straks muligheden for at gå i gang med at øve teater, som 
kunne opføres for deres forældre. Den store teateraften blev kombineret med 
madlavning i Åben Skole, så både børn og voksne havde vældig travlt. Foræl-
drene lavede kartoffelsalat, pastasalat og frikadeller til 220 spisende gæster. 
Børnene havde knoklet med replikker, kulisser og optræden i et par uger, og 
torsdag den 10. marts var det hele klar. Det blev en hyggelig, hektisk og rigtig 
dejlig aften med fællesspisning og teaterforestillingen ”Panik i Troldeskoven”.
Det er fantastisk lærerigt, både at optræde for et publikum, men ikke mindst pro-
cessen med at samarbejde om at få et teaterstykke til at fungere. Det styrker i 
den grad følelsen af fællesskab og kræver meget samarbejde, rummelighed og 
koncentration. Og de to klasser og deres forældre klarede det fantastisk godt.
Karin

Man kan hvad man vil!
Det må man i høj grad sige at Kenneth Lauritzen er et godt eksempel på, når 
han i dag som bare 35-årig ejer og driver et veletableret 10 mand stort firma, 
som han selv har bygget op helt fra bunden.

Som bare 21-årig startede han som selvstændig. Startkapitalen var hans  
feriepenge på bare 12000 kr.

Kenneth vidste at det ville kræve hårdt arbejde og i mange timer hver dag. 
Men det var ingen hindring, fordi fysisk arbejde var en helt naturlig del af 
hans hverdag. Allerede som 14-årig havde han fuldtidsarbejde hos en land-
mand på Tandshede. Derefter arbejdede han for en maskinstation ved  
Hellevad i en periode, og var endda ansat på Linak nogle få måneder.

Men i 2009 tog han skridtet til at blive selvstændig. Efter bare 11 måneder 
blev den første medarbejder ansat.

Især i de første år var der mange der mente, at det aldrig ville gå godt for 
Kenneth at være selvstændig. Men man må konstatere, at han i høj grad har 
bevist det modsatte. KL Entreprenør har nu eksisteret i 13 år, og har i dag ca. 
10 ansatte og en stor maskinpark.

”Selvfølgelig har vi haft nogle projekter igennem tiden, der skulle rettes, det kost-
ede os en del penge, men det har vi lært lidt ved.”, siger Kenneth til Lokalbladet. 
”I år har vi netop afleveret to 
større projekter, hvor der kun 
var en enkelt fejl ved aflev-
eringen af det ene projekt, 
mens det andet havde nul 
fejl. Jeg er meget stolt af, at 
kvaliteten af vores arbejde 
ligger så højt.” fortsætter 
Kenneth.

I 2018 uddannede Kenneth 
sig til kloakmester, og det 
er netop større projekter in-
denfor jord- og kloakarbe-
jde, der i dag er de primære 
arbejdsopgaver som KL En-
treprenør beskæftiger sig 
med. Arbejdsstederne kan 
ligge helt i fx Kolding og 
Fredericia.

I dag går det meste af Ken-
neths arbejdstid med at 
regne tilbud og besøge 
kunder. På kontoret har 
Kenneths kone Zenia været ansat de seneste fem år, for der er rigeligt at se 
til med administration. Firmaet holder til på hjørnet af Kegnæsvej og Lille 
Mommarkvej, hvor også Kenneth og Zenia bor privat med deres tre børn på 
henholdsvis 12, 10 og 4 år.

Kenneths store hobby er traktortræk, som han har vundet en del pokaler ved 
rundt omkring i Sønderjylland.

”Hvis jeg rigtig skal slappe af, så tager jeg ud på en af mine byggepladser, slukker 
telefonen og hjælper med arbejdet. Allerhelst ved at sætte mig ind i en grave-
maskine.”, fortæller Kenneth afslutningsvis

På Borgermøde 3, der blev af-
holdt den 24. marts 2022, frem-
lagde styregruppen spæn-
dende oversigtsplaner, skitser 
og billeder med hvilke indtryk, 
der kan skabes på den gamle 
ringriderplads ved Gammel-
have. Et område der fremover 
kaldes for Engen. Desuden 
holdt Rasmus Corneliussen et 
spændende oplæg, om mulig-
heden for at etablere disc golf 
i området.
Hvis du ikke var med til mødet, 
har du nu muligheden for at 
se og kommentere idéerne for 
området.
Vi vil rigtig gerne høre, hvad du synes. Men husk at hvis opslaget deles, kan vi 
ikke se kommentarerne på delingerne.

Det er stadig drømme og idéer vi arbejder med, og de næste skridt i 
processen er:
Prioritering af rækkefølge, etapeplan for delområderne
Nedsættelse af arbejdsgrupper til delområderne
Søge midler, puljer og fonde
Indhente tilladelser: konkret projektbeskrivelse
Udarbejde projekteringstegninger
Du kan læse om hele projektet, finde kontaktinfo på styregruppen og se 
alle skitser og billeder her:  
https://www.lysabild-sydals.dk/hos-os/plads-til-faellesskab/
Venlig hilsen styregruppen: Annette Klüver Andersen, Michele Abreu, Rikke Dahl 
og Karin Danielsen

Forældrearbejdsdag – Tak for hjælpen :-)
Tirsdag den. 26. april 2022 mødte en sej flok forældre op i vores Børneunivers 
med værktøjet i hånden, klar til at kaste sig over de forskellige arbejdsopgaver.
Solen skinnede fra en aprilblå himmel, da forældrene fra klokken 15 kom med 
godt humør, energi og maskiner, og der var mange opgaver at tage fat om.
Der var oprydning- og udsmidningsopgaver, og trailerne kørte i pendulfart 
ind til lossepladsen lukkede klokken 17. Der kom faldunderlag under gyn-
gerne, frugttræerne blev klippet, der blev malet ude og inde, og vores gamle 
klatreborg blev fjernet af Kenneths super seje gravemaskine. Vi afsluttede  
dagen med hotdogs, vand og en enkelt øl. Børn, personale og ledelse siger 
tusinde tak! 

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

5 delområder. 
Udsigt. 
Stiforbindelse. 
Parkering og wc

Besøgsgård på Skovbyvej

Kegnæsvej 37 . 6470 Sydals . 74 40 42 62 . www.skovbykro.dk

PLADS TIL FÆLLESSKAB PÅ ENGEN

Den tidligere Als 4H besøgsgård er stoppet på Pommersgård. Besøgsgården 
kører dog videre med ejeren af gården, Finn Hansen, og har nu fået navnet Pom-
mersgård Besøgsgård.
Finn Hansen håber at kunne fortsætte besøgsgården i samme ånd, som 
tidligere, måske med lidt begrænset aktiviteter. Der er stadig masser af dyr 
på gården såsom ponyer, æsler, mulddyr, geder, kaniner, marsvin og høns og  
opstaldningsplads til yderligere 3 ponyer.
Bimanden er der stadig med sine bier, og der er bi-tøj til børn, så de også 
kan hjælpe til med bierne. Ligeledes bålpladsen, hvor der kan laves snobrød, 
og shelteren, hvor der kan overnattes. Ved spørgsmål til aktiviteter m.m. 
på Besøgsgården er man velkommen til at kontakte Finn Hansen på telefon 
24250523.

Nyt fra fodboldafdelingen
Bestyrelsen for LSG’s fodboldafdeling har fået nye medlemmer og har efter 
generalforsamlingen konstitueret sig som følgende:

Formand:  Anders Duus 
Næstformand: Nicklas Pedersen 
Bestyrelsesmedlem: Sanne Clausen 
Bestyrelsesmedlem: Mikkel Bonde 
Kasserer/bestyrelsesmedl: Barbara Huess 
Suppleant: Benjamin Eriksen 
Suppleant/webmaster Morten Andersen

Foreningen har afholdt sin generalforsamling 16.3. – lidt senere end normalt. 
De opstillede blev genvalgt. Dog er den 7. plads i bestyrelsen stadig ubesat. 
Bestyrelsen er således pr. marts 2022: Formand Poul R. Pedersen, næstformand 
Finn Hansen - øvrige er Hans Duus, Fred Jørgensen, Chresten Krogh, og Grethe 
Agerholm. Suppleanter er: Susanne Jensen og Lis Hansen.
Ny kasserer er Hanne Krylmand, Gl. Pøl, som afløser Jan M. Sørensen. Ham tak-
ker vi for godt 8 år på posten. Han fortsætter dog som vor it-hjælper og som del 
af arkiv.dk-holdet, som digitaliserer vore gamle dokumenter.
I arkivet er vi nu på fuld højde, hvad angår it-udstyr, og softwaren er up to date. 
Vi kører på samme server, gemmer alle vore data i nyt back-up system, og det 
er nu meget nemmere - også for ikke øvede - at bruge vort udstyr. Har man 
ikke nogen større it-erfaring, er dette ingen hindring for ikke at melde sig som 
frivillig til arbejdet i arkiv og i vor museumssamling i kælderen. Der ligger altid 
opgaver og venter på en kærlig hånd.
Vi holder en gadevandring i området Ny Pøl, Humbæk og nærmeste nabolag en 
aften i september med start og afslutning ved Humbæk Mølle. Flere tilsagn om 
at fortælle historier fra gamle dage har vi allerede fået. Kådnerhuse, den store 
brand, gendarmhuset, fattiggården, æ Hummelmai, digebygning, Ollings hus 
og andre emner vil blive belyst under 2 timers rundtur, hvor alle er velkomne. 
Der følger en dato senere. Se også hjemmesiden og Lokalbladet.
Arkivet kan besøges onsdag formiddag på skoledage (kl. 9-12) og første tors-
dag hver måned kl. 18-20. Andre tider efter aftale. Grupper og enkeltpersoner 
kan også aftale besøg i vor ting- og museumssamling, som bestemt er et besøg 
værd – så sig bare til.
Foreningen siger tak for de mange støttebidrag. Vi kunne igen komme rundt og 
forny medlemskab.  Mange nye tilflyttere har taget godt mod vore indsamlere. 
Også tak til disse frivillige indsamlere, som gør en stor indsats.
Til slut ønskes alle en god sommer. På foreningens vegne - Poul R. Pedersen

Spændende og lærerige aktiver 
hos spejderne
Spejderne var på brandstationen, hvor de fik fortalt alt om brandbilerne og 
lærte at slukke ild. Vi siger tak til de tre brandmænd, Tommy, Emil og Martin, 
som gav os den spændende og lærerige oplevelse.
Spejderne var den 3. marts på ekstrem vinterovernatning, alle havde sovet godt 
og varmt i den bivuak, de selv havde bygget.
Vi har brugt et par møder på at lave kunst ud af fedtsten, fantasien blev brugt 
flittigt, og alle fik lavet nogle fine figurer.
Vi har haft ”Stop madspild” projekt, hvor vi har undersøgt, hvor meget spiseligt 
mad der bliver smidt ud hver dag. I samarbejde med brugsen i Skovby, har vi 
lavet mad på bål af den mad, som brugsen ellers skulle smide ud. Det var over-
vældende så meget brugsen havde samlet til os, vi siger mange tak til Dorthe 
og Jesper.

Nyt fra 
Sognehistorisk Forening Lysabild

Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionist-forening har fået ny formand. Det er 
Bjarne Bojsen. Bestyrelsen har lagt program og årets helt store begivenhed 
er fejringen af 80 års jubilæet. Det kommer der mere om i næste nummer af 
Lokalbladet. Som noget nyt har foreningen nu MobilPay: 828352
Telefonliste og e-mailadresser
Formand Bjarne Bojsen, Møllegade 10, 6470 
Sydals 
Tlf. 25 56 03 44, e-mail jbbojsen@gmail.com

Næstformand Michael Hammeleff, 
Lille Mommarkvej 12, 6470 Sydals
Tlf. 27 15 25 35, e-mail hammeleff52@gmail.com  
Kasserer Alex Rasmussen, 
Fasanvej 7, 6470 Sydals
Tlf. 21 60 02 11,  
e-mail Alex.soelvbjerg@gmail.com

Sekretær Rosa Sibbersen, 
Lillehave 29, 6470 Sydals, Tlf. 74 40 47 50 – 61604750, 
ee-mail sibbersen@bbsyd.dk

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

104 helte fra Lysabild sogn – bind 2 

Den 20. maj 2022 udkommer bind 2 i serien ”104 helte fra Lysabild sogn.” Det nye 
bind fortæller om de faldne fra Lysabild, hvor 24 mænd aldrig kom hjem fra 1. 
Verdenskrigs slagmarker, heraf fire brødrepar. 
I november 1915 tog seks unge mænd med E Kleinbahn fra Lysabild Station. De 
var alle født i 1896, så reelt var tale om store drenge på kun 19 år. Ved ankomsten 
til Rendsborg fik de udleveret uniformen og de fulgtes sammen til fotografen og 
fik taget et billede til familierne derhjemme i Lysabild. På billedet kaldte de sig 
”Nordens Sønner.”
De seks unge var Jørgen Jørgensen, Jørgen Hansen Nør, Christen Christensen  
Andresen, Peter Christian Orth og Christen Petersen fra Lysabild. Den sidste var 
Peter Andersen fra Lysabildskov.
Af de seks unge faldt de tre, to endte i krigsfangelejr, og en blev såret. En hård 
skæbne for de unge mænd og deres familier.
De 24 faldne fra Lysabild har fået hver deres kapitel i bogen. Man kan man også 
læse historien om mindestenen (obelisken) for de faldne i Lysabild og om den 
sønderjyske kirkegård i Braine i Frankrig, hvor flere faldne fra Lysabild ligger  
begravet. 
Bogserien ”104 helte fra Lysabild sogn” er blevet godt modtaget. Det første bind 
om de faldne fra Skovby, Skovbyballe og Kegnæsgård er allerede udsolgt. Det nye 
bind om de faldne fra Lysabild koster 150 kr. og kan købes i Skovby Brugs. 
Bind 3, som udkommer til efteråret, fortæller om de faldne fra Mommark, Sarup 
og Ny Pøl. Bøgerne udgives af Forlaget Elmegaard i Lysabild.

Teater og fællesspisning
Så lykkedes det endelig, at forældrene igen fik lov at samles på skolen, og 2. og 
3. klasse benyttede straks muligheden for at gå i gang med at øve teater, som 
kunne opføres for deres forældre. Den store teateraften blev kombineret med 
madlavning i Åben Skole, så både børn og voksne havde vældig travlt. Foræl-
drene lavede kartoffelsalat, pastasalat og frikadeller til 220 spisende gæster. 
Børnene havde knoklet med replikker, kulisser og optræden i et par uger, og 
torsdag den 10. marts var det hele klar. Det blev en hyggelig, hektisk og rigtig 
dejlig aften med fællesspisning og teaterforestillingen ”Panik i Troldeskoven”.
Det er fantastisk lærerigt, både at optræde for et publikum, men ikke mindst pro-
cessen med at samarbejde om at få et teaterstykke til at fungere. Det styrker i 
den grad følelsen af fællesskab og kræver meget samarbejde, rummelighed og 
koncentration. Og de to klasser og deres forældre klarede det fantastisk godt.
Karin

Man kan hvad man vil!
Det må man i høj grad sige at Kenneth Lauritzen er et godt eksempel på, når 
han i dag som bare 35-årig ejer og driver et veletableret 10 mand stort firma, 
som han selv har bygget op helt fra bunden.

Som bare 21-årig startede han som selvstændig. Startkapitalen var hans  
feriepenge på bare 12000 kr.

Kenneth vidste at det ville kræve hårdt arbejde og i mange timer hver dag. 
Men det var ingen hindring, fordi fysisk arbejde var en helt naturlig del af 
hans hverdag. Allerede som 14-årig havde han fuldtidsarbejde hos en land-
mand på Tandshede. Derefter arbejdede han for en maskinstation ved  
Hellevad i en periode, og var endda ansat på Linak nogle få måneder.

Men i 2009 tog han skridtet til at blive selvstændig. Efter bare 11 måneder 
blev den første medarbejder ansat.

Især i de første år var der mange der mente, at det aldrig ville gå godt for 
Kenneth at være selvstændig. Men man må konstatere, at han i høj grad har 
bevist det modsatte. KL Entreprenør har nu eksisteret i 13 år, og har i dag ca. 
10 ansatte og en stor maskinpark.

”Selvfølgelig har vi haft nogle projekter igennem tiden, der skulle rettes, det kost-
ede os en del penge, men det har vi lært lidt ved.”, siger Kenneth til Lokalbladet. 
”I år har vi netop afleveret to 
større projekter, hvor der kun 
var en enkelt fejl ved aflev-
eringen af det ene projekt, 
mens det andet havde nul 
fejl. Jeg er meget stolt af, at 
kvaliteten af vores arbejde 
ligger så højt.” fortsætter 
Kenneth.

I 2018 uddannede Kenneth 
sig til kloakmester, og det 
er netop større projekter in-
denfor jord- og kloakarbe-
jde, der i dag er de primære 
arbejdsopgaver som KL En-
treprenør beskæftiger sig 
med. Arbejdsstederne kan 
ligge helt i fx Kolding og 
Fredericia.

I dag går det meste af Ken-
neths arbejdstid med at 
regne tilbud og besøge 
kunder. På kontoret har 
Kenneths kone Zenia været ansat de seneste fem år, for der er rigeligt at se 
til med administration. Firmaet holder til på hjørnet af Kegnæsvej og Lille 
Mommarkvej, hvor også Kenneth og Zenia bor privat med deres tre børn på 
henholdsvis 12, 10 og 4 år.

Kenneths store hobby er traktortræk, som han har vundet en del pokaler ved 
rundt omkring i Sønderjylland.

”Hvis jeg rigtig skal slappe af, så tager jeg ud på en af mine byggepladser, slukker 
telefonen og hjælper med arbejdet. Allerhelst ved at sætte mig ind i en grave-
maskine.”, fortæller Kenneth afslutningsvis

På Borgermøde 3, der blev af-
holdt den 24. marts 2022, frem-
lagde styregruppen spæn-
dende oversigtsplaner, skitser 
og billeder med hvilke indtryk, 
der kan skabes på den gamle 
ringriderplads ved Gammel-
have. Et område der fremover 
kaldes for Engen. Desuden 
holdt Rasmus Corneliussen et 
spændende oplæg, om mulig-
heden for at etablere disc golf 
i området.
Hvis du ikke var med til mødet, 
har du nu muligheden for at 
se og kommentere idéerne for 
området.
Vi vil rigtig gerne høre, hvad du synes. Men husk at hvis opslaget deles, kan vi 
ikke se kommentarerne på delingerne.

Det er stadig drømme og idéer vi arbejder med, og de næste skridt i 
processen er:
Prioritering af rækkefølge, etapeplan for delområderne
Nedsættelse af arbejdsgrupper til delområderne
Søge midler, puljer og fonde
Indhente tilladelser: konkret projektbeskrivelse
Udarbejde projekteringstegninger
Du kan læse om hele projektet, finde kontaktinfo på styregruppen og se 
alle skitser og billeder her:  
https://www.lysabild-sydals.dk/hos-os/plads-til-faellesskab/
Venlig hilsen styregruppen: Annette Klüver Andersen, Michele Abreu, Rikke Dahl 
og Karin Danielsen

Forældrearbejdsdag – Tak for hjælpen :-)
Tirsdag den. 26. april 2022 mødte en sej flok forældre op i vores Børneunivers 
med værktøjet i hånden, klar til at kaste sig over de forskellige arbejdsopgaver.
Solen skinnede fra en aprilblå himmel, da forældrene fra klokken 15 kom med 
godt humør, energi og maskiner, og der var mange opgaver at tage fat om.
Der var oprydning- og udsmidningsopgaver, og trailerne kørte i pendulfart 
ind til lossepladsen lukkede klokken 17. Der kom faldunderlag under gyn-
gerne, frugttræerne blev klippet, der blev malet ude og inde, og vores gamle 
klatreborg blev fjernet af Kenneths super seje gravemaskine. Vi afsluttede  
dagen med hotdogs, vand og en enkelt øl. Børn, personale og ledelse siger 
tusinde tak! 

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

5 delområder. 
Udsigt. 
Stiforbindelse. 
Parkering og wc

Besøgsgård på Skovbyvej

Kegnæsvej 37 . 6470 Sydals . 74 40 42 62 . www.skovbykro.dk

PLADS TIL FÆLLESSKAB PÅ ENGEN

Den tidligere Als 4H besøgsgård er stoppet på Pommersgård. Besøgsgården 
kører dog videre med ejeren af gården, Finn Hansen, og har nu fået navnet Pom-
mersgård Besøgsgård.
Finn Hansen håber at kunne fortsætte besøgsgården i samme ånd, som 
tidligere, måske med lidt begrænset aktiviteter. Der er stadig masser af dyr 
på gården såsom ponyer, æsler, mulddyr, geder, kaniner, marsvin og høns og  
opstaldningsplads til yderligere 3 ponyer.
Bimanden er der stadig med sine bier, og der er bi-tøj til børn, så de også 
kan hjælpe til med bierne. Ligeledes bålpladsen, hvor der kan laves snobrød, 
og shelteren, hvor der kan overnattes. Ved spørgsmål til aktiviteter m.m. 
på Besøgsgården er man velkommen til at kontakte Finn Hansen på telefon 
24250523.

Nyt fra fodboldafdelingen
Bestyrelsen for LSG’s fodboldafdeling har fået nye medlemmer og har efter 
generalforsamlingen konstitueret sig som følgende:

Formand:  Anders Duus 
Næstformand: Nicklas Pedersen 
Bestyrelsesmedlem: Sanne Clausen 
Bestyrelsesmedlem: Mikkel Bonde 
Kasserer/bestyrelsesmedl: Barbara Huess 
Suppleant: Benjamin Eriksen 
Suppleant/webmaster Morten Andersen

Foreningen har afholdt sin generalforsamling 16.3. – lidt senere end normalt. 
De opstillede blev genvalgt. Dog er den 7. plads i bestyrelsen stadig ubesat. 
Bestyrelsen er således pr. marts 2022: Formand Poul R. Pedersen, næstformand 
Finn Hansen - øvrige er Hans Duus, Fred Jørgensen, Chresten Krogh, og Grethe 
Agerholm. Suppleanter er: Susanne Jensen og Lis Hansen.
Ny kasserer er Hanne Krylmand, Gl. Pøl, som afløser Jan M. Sørensen. Ham tak-
ker vi for godt 8 år på posten. Han fortsætter dog som vor it-hjælper og som del 
af arkiv.dk-holdet, som digitaliserer vore gamle dokumenter.
I arkivet er vi nu på fuld højde, hvad angår it-udstyr, og softwaren er up to date. 
Vi kører på samme server, gemmer alle vore data i nyt back-up system, og det 
er nu meget nemmere - også for ikke øvede - at bruge vort udstyr. Har man 
ikke nogen større it-erfaring, er dette ingen hindring for ikke at melde sig som 
frivillig til arbejdet i arkiv og i vor museumssamling i kælderen. Der ligger altid 
opgaver og venter på en kærlig hånd.
Vi holder en gadevandring i området Ny Pøl, Humbæk og nærmeste nabolag en 
aften i september med start og afslutning ved Humbæk Mølle. Flere tilsagn om 
at fortælle historier fra gamle dage har vi allerede fået. Kådnerhuse, den store 
brand, gendarmhuset, fattiggården, æ Hummelmai, digebygning, Ollings hus 
og andre emner vil blive belyst under 2 timers rundtur, hvor alle er velkomne. 
Der følger en dato senere. Se også hjemmesiden og Lokalbladet.
Arkivet kan besøges onsdag formiddag på skoledage (kl. 9-12) og første tors-
dag hver måned kl. 18-20. Andre tider efter aftale. Grupper og enkeltpersoner 
kan også aftale besøg i vor ting- og museumssamling, som bestemt er et besøg 
værd – så sig bare til.
Foreningen siger tak for de mange støttebidrag. Vi kunne igen komme rundt og 
forny medlemskab.  Mange nye tilflyttere har taget godt mod vore indsamlere. 
Også tak til disse frivillige indsamlere, som gør en stor indsats.
Til slut ønskes alle en god sommer. På foreningens vegne - Poul R. Pedersen

Spændende og lærerige aktiver 
hos spejderne
Spejderne var på brandstationen, hvor de fik fortalt alt om brandbilerne og 
lærte at slukke ild. Vi siger tak til de tre brandmænd, Tommy, Emil og Martin, 
som gav os den spændende og lærerige oplevelse.
Spejderne var den 3. marts på ekstrem vinterovernatning, alle havde sovet godt 
og varmt i den bivuak, de selv havde bygget.
Vi har brugt et par møder på at lave kunst ud af fedtsten, fantasien blev brugt 
flittigt, og alle fik lavet nogle fine figurer.
Vi har haft ”Stop madspild” projekt, hvor vi har undersøgt, hvor meget spiseligt 
mad der bliver smidt ud hver dag. I samarbejde med brugsen i Skovby, har vi 
lavet mad på bål af den mad, som brugsen ellers skulle smide ud. Det var over-
vældende så meget brugsen havde samlet til os, vi siger mange tak til Dorthe 
og Jesper.

Nyt fra 
Sognehistorisk Forening Lysabild

Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionist-forening har fået ny formand. Det er 
Bjarne Bojsen. Bestyrelsen har lagt program og årets helt store begivenhed 
er fejringen af 80 års jubilæet. Det kommer der mere om i næste nummer af 
Lokalbladet. Som noget nyt har foreningen nu MobilPay: 828352
Telefonliste og e-mailadresser
Formand Bjarne Bojsen, Møllegade 10, 6470 
Sydals 
Tlf. 25 56 03 44, e-mail jbbojsen@gmail.com

Næstformand Michael Hammeleff, 
Lille Mommarkvej 12, 6470 Sydals
Tlf. 27 15 25 35, e-mail hammeleff52@gmail.com  
Kasserer Alex Rasmussen, 
Fasanvej 7, 6470 Sydals
Tlf. 21 60 02 11,  
e-mail Alex.soelvbjerg@gmail.com

Sekretær Rosa Sibbersen, 
Lillehave 29, 6470 Sydals, Tlf. 74 40 47 50 – 61604750, 
ee-mail sibbersen@bbsyd.dk

Ny formand i pensionistforening
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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, maj, 
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:LB:
LokalBladet nr. 104    maj 2022Periodisk skrift for Lysabild Sogn

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Deadline til næste Lokalblad  den 1. august

104104
Skovby by Night starter op igen

Efter to års tvungen pause pga. Corona, vender Skovby by Night endelig 
tilbage i år. Kom og oplev den helt specielle stemning i hele byen, hvor der 
vil være masser af mad og drikke, lopper, brugskunst og meget andet. Sæt 
allerede nu et par store krydser i kalenderen ved torsdag den 21. juli og 
torsdag den 28. juli., begge dage kl. 16-22. 
Hvis du kunne tænke dig at have en bod, så kontakt: 
Charlotte Øberg-Pedersen Sørensen på tlf. 24678908 eller 
Dorte i Skovby Brugs. En bod koster 125 kr. pr. aften.

Lysabild Børneunivers 
En fredag i april måned holdt børnehaven Bamsefest, og vi fejrede Sofus 
fødselsdag. Alle måtte have en bamse med, og efter morgensang blev 
bamsefesten åbnet med musik og dans i Multisalen. Bamserne var helt 
med på at danse, og de dansede både vildt og stille.  Herefter blev der 
pyntet bamsemuffins, som vi afsluttede bamsefesten med at spise. 
Så var alle bamser godt trætte og fik lov at hvile, mens alle børn og voksne 
gik på legepladsen og nød det gode vejr. En rigtig dejlig Bamsefest.

   

   

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Brandværnet har fuld gang i øvelsesaktiviteter, og vores nye mand Alexander 
er i gang med grunduddannelsen som afsluttes i maj. Vi er i dag 31 aktive på 
brandstationen inkl. 1 gæstebrandmand fra Hørup, som i dagtimerne arbejder 
hos Frontmatec A/S i Tandslet.
Til dato har vi allerede i år været kaldt til 20 indsatse, godt hjulpet på vej af  
stormen og oversvømmelsen i januar og februar måned. 
Brandværnet har afholdt generalforsamling lørdag den 5. marts. Der er kørt 19 
indsatse i 2021, hvoraf en enkelt var kørsel med hjemmeplejen i Sønderborg pga. 
snestorm. Ellers har opgaverne været varieret, hvor vi bl.a. har kørt til bygnings-
brande, forurening og færdselsuheld. 
Under valghandling blev Martin Kahr Knudsen genvalgt til kaptajn. Jan Brodersen 
blev valgt til revisor, og Benjamin Hansen blev valgt til suppleant. 
Der blev også uddelt anciennitetstegn: Bo Bleicken 20 år, Rune Berthing og  
Tommy Johannsen 15 år og Michael Elholm Bonde 10 år. 
I juli sidste år rejste forhenværende brandmand i Lysabild, Karoline Lorenzen, til 
Århus for at læse. Parallelt med qua sin brandmandsuddannelse er Karoline ble-
vet brandmand hos Århus brandvæsen. Det fortæller bare, at det betaler sig at 
bruge lidt af sin fritid på uddannelse og samtidig yde en indsats i lokalsamfundet. 
Brandværnet glæder sig til at møde lokalbefolkningen igen efter 2 år med  
stilstand i forskellige lokale aktiviteter. 
Du er altid velkommen til at kontakte brandværnet hvis du vil høre mere om  
uddannelsen, og hvad det betyder at være aktiv brandmand i hverdagen. 
Brandkaptajn Martin Kahr Knudsen Mobil 4017 6979

Lokalhistorisk 
Første torsdag i måneden kl. 18.00 – 20.00

eller efter aftale med arkivlederen. De fleste 
onsdage i forår, efterår og vinter arbejdes der i 

arkivet. Her er arkivet også åbent for 
besøgende. På skoledage fra 9-12.

Strik-café
 Er slut for i år. 

Starter igen til september

   

       

Det sker i sognet Maj
 12. kl. 19.00 St. Bededagstravetur med start fra Vibæk Vandmølle
  14.      LSG 100 års jubilæumsfestdag.
 17. kl. 12.30  Pensionistforeningen. Halvdagstur til den kongelige 
       urtehave i Gråsten. Kaffe i Gråsten og hjem til grill  
       Mødested: Børneuniverset.
 19. kl. 19.00  Strikkeaften i Lysabild præstegård.
 25. kl. 19.00  Generalforsamling i Lysabild Skytte- og 
       gymnastikforenings hovedbestyrelse i klubhuset.
       Dagsorden i følge vedtægter. Alle er velkomne. 
 28. kl. 12.00  Fjelby træf. Fjelby 5.

 Juni
  6. kl.  8.00  Kirkerne på Sydals holder samlet friluftsgudstjeneste 
       på gårdspladsen på Vibæk Mølle.
  7. kl. 16.30 Kirkegårdsvandring ved Lysabild Kirke.
 14. kl.  8.00  Pensionistforeningen. Heldagsudflugt til Silkeborg.  
       Sejltur og ferskvandsmuseum, inkl. aftensmad.
 15. kl. 19.00  Sangaften i Lysabild Kirke. 
 16. kl.   8.30  Ældresagens tur til Tørning Mølle og År. Se mere på: 
       www.facebook.com/aeldresagenaugustenborgsydals.
 18. kl. 11.00 -16. Mølledage ved Vibæk Vandmølle.
 19. kl. 11.00 -16. Mølledage ved Vibæk Vandmølle.
 25. kl.  8.00  Sydals Fitness vandretur Kegnæs rundt.  
       Mødested: P-pladsen ved Sydals hallen. 

 Juli 13. kl. 19.00 Koncert i Lysabild Kirke. Orgel og sang med Arnout og  
       Katrine.
 20. kl. 19.00 Koncert i Lysabild Kirke. Med Broager Kirkes nye organist  
       Marcus Nygaard Pedersen.
 20. kl. 11.00 -16. Mølledage ved Vibæk Vandmølle.
 21. kl. 11.00 -16. Mølledage ved Vibæk Vandmølle. 
 21. kl. 16-22  Skovby by Night.
 28. kl. 16-22  Skovby by Night.
 29. 30. 31.  Skovby ringridning.

 August
  1. kl.  24.00 Deadline til lokalbladet.
 16. kl.14.00 Pensionistforeningen. Foredrag med Jørn Lehmann  
       Petersen om Mexico. Kaffe og lotto. 
 20. kl. 11.00-16 Høstdage på Vibæk Vandmølle. 
 21. kl. 11.00-16 Høstdage på Vibæk Vandmølle. 
     
 September
 17. kl. 11-16.30 Landsbymarked i Lysabild.

Senior Cykelklubben
Cykelåret er startet godt, første tur kørt 
og vi hilste nye deltagere velkommen. 
Det var dejligt, at der mødte både kendte 
og nye op. Der er altid plads til flere, alle 
kan være med, tempoet sættes derefter.
Der startes forskellige steder kl. 17.30 
hver onsdag. Ved spørgsmål kan der 
rettes henvendelse til Jette og Jens 
Iversen, 26254880. 
Venlig hilsen Jette Iversen

Skovby
Åben kl. 7.30-20

MC Sydals. Der er åbent hus i Tandshede 3. Hver torsdag fra 16.30.

Lysabild Senior Cykelklub 
Hver onsdag kl. 17.30, fra 

Lysabild skole

Datoen for årets Landsbymarked i Lysabild er lørdag den 17. september 2022 kl. 
11-16:30, så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.
Efter den store succes sidste år, med et fantastisk stort antal besøgende, der ikke  
engang blev skræmt væk af nogle regnbyger, er vi ikke i tvivl om at gentage vores 
sensommer marked i år. Vi håber dog på masser af solskin og tørvejr. Som sædvanligt 
vil der være rig mulighed for afslapning med hygge, live musik, mad og drikke.
Du kan også selv deltage aktivt, når vi gentager Bike & Run. En aktivitet, hvor du, som 
navnet antyder, skal både cykle og løbe. Cykelruten er 4 km og løberuten 1 km, så alle 
kan være med. I alt skal der cykles og løbes 20 km – altså 4 omgange. Man kan deltage 
alene eller som hold. Tilmelding til Bike & Run informeres der om i det næste nummer 
af lokalbladet og på lysabild-sydals.dk.
Men har du allerede nu spørgsmål til Bike & Run, så kontakt Karin Danielsen på tlf.: 
20724909 eller mail: karin-danielsen@hotmail.com
Åben Skole gruppen arrangerer fællesspisning om aftenen, der vil foregå i hyggelige 
omgivelser i Holstenerladen. Hele lørdag er der også kunstudstilling i kirken, og høst-
gudstjeneste om søndagen.
Hold øje med www.lysabild-sydals.dk, hvor der løbende kommer opdateringer om 
Landsbymarkedet, Bike & Run, kunstudstilling, tilmelding til fællesspisning og meget 
mere. Lysabild Landsbymarked arrangeres i samarbejde mellem Lysabild Landsbyråd 
og Menighedsrådet for Lysabild Sogn. Barbara, Rikke og Karin

Lysabild Landsbymarked og Bike & Run 2022
Du kan allerede nu tilmelde en 
stadeplads eller en aktivitet til  Rikke 
Christensen på mail: rikkevbc@
live.dk mobil: 20495274 eller
Barbara Duus på mail: bduus61@
gmail.com mobil: 27447117
Pris pr. stadepladsenhed á 3X3 m:
Private: kr. 100,- Virksomheder: 200,-
(Betaling foretages på dagen)
Børn og foreninger er gratis
Kommer du med en aktivitet er det 
også gratis at deltage. Der skal ved 
tilmelding angives, om der skal 
bruges strøm – og hvor meget. Dette 
koster ikke ekstra, vi skal blot vide 
hvor meget strøm der skal klargøres.

Sydals Fitness
Det er blevet hverdag i Sydals Fitness. Vi har et pænt antal medlemmer med 
plads til flere, og vi har også en forhåbning om, at turisterne får lyst til at bruge 
centeret igennem sommeren.
Centeret er blevet udvidet med et rum til let træning, og der er blevet indkøbt 
nye maskiner. Det nye rum giver også mulighed for at træne uforstyrret. Det 
bliver brugt flittigt og får mange roser. 
Indendørs cirkeltræning sluttede med udgangen af april, og vi starter med 
udendørs cirkeltræning tirsdag den 3. maj. Træningen er tirsdag og torsdag 
kl. 19-20 ved Sydalshallen. Området omkring Sydalshallen er vores legeplads 
samt træningstårnet, der blev bygget sidste forår til dette formål. Træningen 
har fokus på styrke og kondition kogt sammen med god stemning og nogle 
hyggelige timer. Kom til prøvetræning og se om det er noget for dig.
Tilmelding på hjemmesiden www.sydalsfitness.dk
Besøg hjemmesiden www.sydalsfitness.dk eller Sydals Fitness på Facebook.  
Vi glæder os til at møde dig i centeret. Åbningstiderne er kl. 04 - 22 alle ugens 
dage. Vær ikke i tvivl - vi har kilo nok til alle 

Sæt X i kalenderen…
Sydals Fitness arrangerer deres første event i år, som bliver en vandretur  
Kegnæs rundt, lørdag, den 25. juni. Ruten er ca. 23 km. Mødested: P-pladsen 
ved Sydals hallen. kl. 8.00. Sydals Fitness er vært ved kaffe og rundstykker inden 
vi kører til P-pladsen ved Drejet. Afgang fra Drejet kl. 09.00
Turen tager ca. 6 timer.
Medbring vand og lidt skiftetøj, madpakke mm. Der er mulighed for at købe is 
mm. et sted på ruten.
Alle kan deltage, det kræver ikke medlemskab i Sydals Fitness.
Vi trækker lod blandt alle deltager, om 1 måneds gratis medlemskab i Sydals 
Fitness. 

Mommarkvej 352, 6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk 

+45 40 17 69 79

En by fuld af En by fuld af lloopppp
eerr

Vejret var med os, da Lysabild lørdag den 23. april bød handlende velkommen til En 
by fuld af lopper. Der var liv i byen, og mange besøgte de fine boder. Der var posi-
tive tilbagemeldinger fra de handlende. 
Tak for den flotte opbakning. Det er dejligt, at byen kan gå sammen om fælles ak-
tiviteter og dermed vise byen frem på denne måde. Jeg håber, at I er klar med lop-
per igen næste år. Mvh Michele

Ringriderfesten i Skovby er tilbage.. :-)
Årets fest afholdes i dagene 29-30 & 31 juli
Pølsebord starter kl 17 til 19, pris 85 kr for voksne, 50 for børn 
under 12 år. Så er der burger, bajer og beerbong til 150 kr kl 
19, og begge dele forgår lørdag. Fredag er der frokost, billet-
ter skal betales forud på Skovby kro, pris er 210 kr.
Se mere på: www.skovby-ringridning.dk/

Der sker meget mere i Lysabild og omegn end vi kan få med i LokalBladet. Derfor  
anbefaler vi at du også følger med på vores hjemmesider og på Facebook. Lige nu 
ligger der en flot film om Sydals, som du kan finde på Lysabild Landsbyråds hjemme-
side og Facebook side. Vores lille LokalBlad, som du sidder med lige nu, dækker hele 
Lysabild Sogn, hvor der faktisk er tre landsbylaug med hver deres hjemmesider: 
Lysabild Landsbyråd: www.lysabild-sydals.dk 
Mommark Landsbylaug: www.mommark-landsby.dk 
Skovby Landsbylaug: www.skovby.infoland.dk 
Du kan også med stor fordel følge med på Facebook: 
Lysabild Landsbyråds Facebook side: www.facebook.com/lysabild
”Os i Lysabild Sogn” er en gruppe hvor alle kan oprette opslag:  
www.facebook.com/groups/OsILysabildSogn
”Mommark Landsbylaugs venner” – en gruppe for alle der bor i Mommark:
 www.facebook.com/groups/1417937925125794 
”Skovby, 6470 Sydals” – her kan du følge med i hvad der sker i Skovby: 
 www.facebook.com/skovby6470sydals

Følger du med online?

Vi har netop afholdt en koncert med Sønderjysk pigekor og Efterklang. Det var en fantastisk aften, 
som omkring 300 deltog i. Man kan til enhver tid vælge at få stauder på gravpladser, hvis man ikke lige 
nåede med i første omgang. Bare henvend jer til Kasper.
19. maj kl 19 er der igen strikkeaften med kaffe, kage, snak og strik. Bare mød op, der er pinde og garn 
til alle.
7. juni kl 16.30 holder vi kirkegårdsvandring, hvor Kasper (graver), Line (gravermedhjælper) og jeg  
(Gitte, kirkeværge)  viser rundt og fortæller, hvad vi har gang i og hvorfor. Vi slutter med en ringrider  
og øl/vand. 15. juni  kl. 19 er der sangaften , hvor 4 lokale har valgt sange, som de fortæller om og 
som vi synger sammen. Arnout vil spille til. Der er kaffe og kage. 13. juli kl. 19 er der sommerkoncert. 
Orgel og sang med Arnout og Katrine. Den 20. juli kl. 19 er det Broager Kirkes nye organist Marcus 
Nygaard Pedersen der giver koncert. Vi ønsker alle en rigtig god sommer og siger tak for opbakningen 
til vores arrangementer.

Nyt fra menighedsrådet


