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Lokalhistorisk Den 
første torsdag i hver 

måned er der åbent kl. 
18 – 20 

9797
Lysabild Senior Cykelklub

Der startes op igen, onsdag, den 14. april 2021 kl. 17.30
Er der spørgsmål kan Jette Iversen kontaktes på tlf. 26254880

Ændringer meldes ud pr. SMS eller mail.

Det sker i sognet  

 Marts
 16. kl. 18.30     Sydals Fitness løbeklub.  Mødested P-pladsen ved  
        Sydalshallen.
 18. kl. 19.00   Hver torsdag. Fodbold Fitness for kvinder  i Lysabild

 April
 18.  kl. 10  Affaldsindsamling i Skovby. Mødested
        Daglig´Brugsen i Skovby 
 29.     Vidbæk Mølle. Bededagsvandring

 Maj
 24.    Pinsegudstjeneste. Kirkerne på Sydals holder samlet  
        friluftsgudstjeneste ved Vibæk Vandmølle

Lysabild pensionist- 
og efterlønsforening  

Foreløbig er alt lukket grundet Corona

Nyt fra menighedsrådet
De fleste af vores arrangementer er lige nu aflyst. Ærgerligt men nødvendigt.  
På trods af corona sker der alligevel meget:
Vi er i gang med at gøre kirkegården mere grøn og mere parkagtig. En del  
grusgange bliver til græs og rundt omkring har vi plantet en del forskellige træer 
samt lavet staudebede indimellem og der etableres flere og flere siddepladser.
Hvis man har lidt staudeaflæggere til overs, når der ordnes i haven her til foråret, 
modtager vi gerne. Kan afleveres ml,  kl. 9 og 15 på hverdage.
Der vil også blive sat navneskilte ved planterne.
Et andet kommende tiltag bliver mulighed for at vælge plantning af 6 stauder 
på gravstederne ( man vil kunne vælge mellem 10 forskellige stauder), i stedet 
for stedmoderblomsterne, som harerne æder og isbegonierne, som mange ikke 
bryder sig om. Det vil man senere modtage en skrivelse om.
Vi glæder os til at kunne åbne op for aktiviteter.

Fodbold Fitness for kvinder – kom og vær med
Nu må vi endelig starte op med udendørs idræt igen. Derfor starter vi ’Kvinder 
for sjov’ holdet op igen, og følger naturligvis de gældende retningslinjer. 

Er du kvinde og har lyst til hyggeligt samvær samtidigt med motion, så kom 
og vær med når vi spiller fodbold fitness i Lysabild. Som navnet antyder er det 
en kombination af fodbold og fitness, og det kræver ingen erfaring indenfor 
fodbold, vi skal bare røre os og have det sjovt. Vi spiller på små baner, så alle kan 
være med, uanset om du er 20 år eller 60 år.

Så på med fodboldstøvlerne og kom frisk når vi starter op igen torsdag den  
11. marts kl. 19.00-20.00 på fodboldbanerne i Lysabild. Derefter træner vi 
hver torsdag kl. 19.00-20.00. Det kræver ingen tilmelding - bare mød op.

Hvis du har spørgsmål så kontakt mig endelig. Venlig hilsen Rikke Christensen 
tlf: 20495274 mail: rikkevbc@live.dk

 

 

Lysabild Datastues 
vinterprogram 2020/21

Når I læser dette er vintersæsonen 
slut. Vi har ventet og håbet på en 
bedre afslutning, men vi må stadig 
bøje os for Corona (desværre). Så vi 
kan kun sige god forår/sommer til 
jer alle. Nu kan vi kun håbe på en 
genåbning af hele riget til efteråret, 
så vil vi prøve at starte op igen. Nær-
mere herom i Lokabladets august-
nummer.
Jeg tror, vi alle har savnet vores  
sociale mandage. Vi håber det til 
den tid er blevet dagligdag igen.
På vegne af Lysabild Datastue og 
dens trofaste hjælpere og undervi-
sere, Helge Pedersen, Sarupvej 32, 
6470 Sydals. Tlf. 29 92 96 32

 

Nyt fra Lysabild Forsamlingsgaard

På grund af forsamlingsforbuddet måtte foreningen udsætte alle de planlagte  
arrangementer i januar og februar til et senere tidspunkt. 

Udvalget for Kultur, idræt, handel og turisme i Sønderborg kommune støtter  
foreningen og har bevilget 7.000 kr. i tilskud til to arrangementer. 

Når tingene igen bliver nogenlunde normale, kan vi derfor indbyde til stand up 
aften med Vandkær Thomsen og venner, samt et foredrag med piloten Stefan G. 
Rasmussen, som blev verdensberømt, da han i 1991 nødlandede et SAS-fly på en 
snedækket mark i Sverige.

Social og Seniorudvalget i Sønderborg kommune har også støttet foreningen med 
10.000 kr., som skal bruges til at etablere et tilbud om sociale aktiviteter og fælles-
spisning for pensionister om søndagen.

Hvornår vi kan slå dørene op i Forsamlingsgaarden, ved vi ikke. Men gerne meget 
snart. Det handler også om at skabe nogle indtægtsgivende aktiviteter, som kan 
være med til at dække nogle af de omkostninger, der fortsat er i en periode, hvor 
bygningen ikke kan bruges til sit formål.

På foreningens hjemmeside kan du se den aktuelle status for foreningens aktiviteter: 
www.lysabild-forsamlingsgaard.dk

Bestyrelsen har fået en forkøbsret til krobygningen til en attraktiv pris. Hvis det 
bliver godkendt på en ordinær generalforsamling, vil vi snarest gå i gang med at 
søge lokale og landsdækkende fonde om midler til at købe bygningen, således at 
Lysabild får et nyt kultur- og forsamlingshus.

Arbejdet med cykelstien er i gang
Midt under vintervejret og lockdown i februar startede arbejdet med at anlæg-
ge cykelstien mellem Skovby og Gåsvig Kro på Kegnæs. Fungerende drift- og 
anlægschef Kathrine Klærke og projektleder Jørn Carstensen fra Sønderborg 
Kommune skriver om projektets status:
Arbejdet i marken er startet op, og der er indrettet arbejdsplads til entreprenøren.
Muldafrømningen for cykelstien er ca. udført på 1/3 af strækningen, og der er påbe-
gyndt indbygning af bundsand til stiens opbygning.
Vi håber, at vejret er med projektet, således at tidsplanen kan holdes. Vi satser på, at 
strækningen er færdig i juli 2021.

Tilbage i 2015 startede de fem landsbylaug på Sydals et samarbejde om bl.a. 
at få etableret et sammenhængende cykelstinet på Sydals. I 2016 mødtes lau-
gene med daværende udvalgsformand Frode Sørensen (Soc.Dem.), som bad 
laugene prioritere blandt de ønskede sti-strækninger. Det er således alle fem 
laug, der har peget på denne strækning som den vigtigste og dernæst at få 
fuldendt den manglende strækning fra Fiskervej til Mommark Marina.
Så nu mangler vi strækningerne mellem Lysabild og Mommarkvej (2,2 km på 
Kegnæsvej) og mellem Mommarkvej og Kettingskov (3,7 km på Østkystvejen) 
for at have et sammenhængende cykelsti-net. Desuden arbejder laugene også 
for at for gjort cykling sikkert inde i landsbyerne.

Landsbylaugene på Sydals vil gerne takke de lodsejere på strækningen Skovby-
Trænge, der har måttet afstå jord til projektet. Vi håber, cykelstien kommer til 
at blive en glæde for alle.

FAKTA
Cykelstien fra Skovby til Trænge følger på det første lange stykke østsiden af 
Kegnæsvej. Ved vejen til Kærneland skal cyklisterne krydse vejen via et hel-
leanlæg, hvorefter stien frem til Trænge forløber på vestsiden af Kegnæsvej. 
Det betyder også, at cykelstien på Drejet følger Kegnæsvej på ”indersiden”, 
dvs. ind mod Lillehav.
 

I forbindelse med anlæggelsen af cykelstien er der eksproprieret jord og ejen-
dom, og der skal anlægges nye stiføringer og etableres en træbro.

Deadline til næste Lokalblad  den 1. maj

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Strik-café 

hver onsdag i lige uger 
kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. at deltage.

Aflyst

LYSABILD
F    RSAM LIN GS GAARD
Forsaml ing s - o g ku l t u r hu s på Sy da l s

Årets konfirmander i Lysabild-Kegnæs
Konfirmationerne, der skulle have væ-
ret Palmesøndag 27.-28. marts, er udsat 
til 28.-29. august på grund af corona-
pandemien. Der er ikke udsigt til at lof-
tet over private forsamlinger på max. 5 
personer vil blive hævet eller ophævet 
på denne side af påske. Nu beder vi til at 
vaccinationer vil blive tilbudt alle inden 
vi når til august, så det bliver muligt at 
forene den kirkelige velsignelse med en 
privat familiefest.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Hvad glæder du dig mest til, når det hele genåbner?

Marianne Waldemar Frandsen, Pøls Rev
Jeg glæder mig til at møde mennesker uden mundbind og 
færdes i en by der ikke ligner en spøgelsesby. At gå i bi-
ografen og drikke en kop kaffe på en café. At komme til 
frisør. Igen at kunne mødes med familie og venner som 
før. At markedsdage, ringriderfester osv. kommer tilbage. 
Og at jeg ikke hver eneste dag skal konfronteres med 
oplysninger om smittetal, når jeg åbner for nyhederne.

Amalie Andersen, Lysabild
Jeg glæder mig mest til, ikke at være bange for at blive 
smittet og at kunne samles med min dejlige familie igen.

Janni Christiansen, Lysabild
Jeg glæder mig til at jeg kan bevæge mig frit rundt 
og mødes med dem jeg har lyst til. Og at de lokale  
arrangementer, som f.eks. Skovby By Night, Skovby Ring-
ridning, Åben Skole og Landsbymarked vender tilbage.

Michele Abreu, Lysabild
Jeg glæder mig til at besøge min bror og hans familie, som 
jeg ikke har set siden efteråret. Jeg glæder mig også til at 
kunne rejse igen men især også til alt det, der plejer at ken-
detegne vores skønne lille by. Åben skole, Landsbymarked 

osv.

Maja Fogt, Lysabild
Jeg glæder mig til at komme til de lokale arrangementer vi 
plejer at have. At få vores kære børn i skole igen. Komme 
på restaurant og spise. Handle i fysiske butikker og høre 
folk tale om andet end virus.

Steen Jørgensen, Vibøge
Åben Skole. Det mangler vi!

Jette Linaa Schou Christensen, Mommark
At rejse og tage på festivaler.

BLIV BRANDMAND
Det danske samfund er afhængige af deltids- og frivil-
lige brandmænd og brandkvinder. Halvdelen af Dan-
marks brandstationer søger nye kræfter. At være del-
tids- eller frivillig brandmand, vil sige at man har et  
almindeligt fuldtidsarbejde samtidig med, at man er 
brandmand. Find os på Facebook. Det er på vores Facebook 
side du kan følge med i hvad vi laver. Giv os et “like”, så du får 
vores opdateringer.



Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden Fjernundervisning, nødundervisning og nødpasning …

Nu ryger forbindelsen, er alle på nu, har I slukket for mikrofonen? jeg ser lige om jeg 
kan dele skærm, du skal lige tænde for kameraet…. Der er mange nye ting i fjernunder-
visningen, som både personale, elever og forældre har skulle vænne sig til.

Det var ikke nogen stor overraskelse for os, at der blev lukket ned for skolen igen i januar 
– vi havde set det komme, da 5.-6. klasse blev sendt hjem en uge før juleferien, men  
alligevel er det et nyt scenarie, der skal navigeres i.
Hvornår har eleverne for meget at lave? Hvornår har de for lidt? Hvilke materialer egner 
sig bedst? Hvordan laver man kreative opgaver, så eleverne også kommer lidt væk fra 
skærmen – og ikke mindst, hvordan motiveres eleverne?
Hvilke krav, kan der med rimelighed stilles? Er der nogle elever, der har brug for at 
komme i nødpasning? 

I skrivende stund er 5. og 6. klasse stadig hjemme. De ved om nogen – sammen med 
resten af Danmarks ungdom - hvordan det er at blive undervist online. Vi håber meget 
at få dem tilbage hurtigst muligt, men det er desværre ikke noget, vi bestemmer. 

Med alt dette er der gode og dårlige sider, og i det store hele handler det om, at vi 
bruger det positive i nedlukningerne, når alt normaliseres igen. Fx er det en over- 
vejelse værd, om man kan være på Teams hjemmefra, hvis man fx er syg. Kan kommu-
nikationen mellem elever og lærere blive tydeligere ved fx gruppearbejde, når man 
kan ”nå” eleverne i forskellige grupperum? Det er ikke et entydigt ja – men det er over-
vejelser, der er værd at gøre sig.

0.-4. klasse har været tilbage på skolen i uge 6, med restriktioner om, at de skal være 
sammen klassevis. Eleverne har været gode til at respektere dette. Hele Sydals var be-
riget med sne, hvilket var et stort hit i frikvarterene.

Det har på alle måder været et atypisk år for Lysabild Børneunivers. Vi har gerne ville 
holde emneuger på tværs af klasserne, have haft øget samarbejde mellem børnehave 
og skolen, haft fællesspisning og julehygge med forældre. Alt dette har vi måtte und-
lade. Til gengæld glæder vi os nu over, at det forhåbentlig kan lade sig gøre senere på 
året.

En del forældre har i børnehave og vuggestue valgt at holde deres børn hjemme, mens 
der var nedlukning i skoledelen. Dette har genereret ekstra tid og hænder til de børn, 
der har været i daginstitution, så alle har fået noget godt ud af situationen.

Med genåbningen er der kommet øget testkapacitet. Personalet har mulighed for at 
blive kviktestet to gange om ugen, hvilket giver øget tryghed. Vi har alle sammen en 
fælles opgave i, at holde smitten nede.
Pas godt på jer selv og hinanden – så vi kan blive ”normale” igen.

Jubiii – de yngste elever tilbage i skole
Der var kæmpestore smil og masser af gensynsglæde, da de mindste elever fra 0-4. 
klasse fik lov at komme i skole igen en uge før vinterferien. Børnene og deres foræl-
dre har klaret de 5 uger i hjemmeskolen helt fantastisk, men det er nu noget andet at 
komme i skole og lære og være sammen med sine klassekammerater. 
Ovenpå juleferien har nedlukningen i alt givet eleverne 7 uger derhjemme. Derfor 
er det rigtig vigtigt at alle klasser samtidig med en faglig indlæring også har fokus 
på trivsel. 

Husker i...... 
Lysabild Sognehistoriske Forening

Foreningen oplever forsamlingsforbuddet lige så generende, som  
andre foreninger sikkert også må gøre det. Ingen mødeaktivitet eller 
anden komsammen sker lige nu. Vi har dog taget imod gæster i arkiv 
og i museum efter aftale, og det gør vi også fremover. Vi følger gæl-
dende regler med afspritning og med kun få personer i samme lokale.
Spændende materialer er indleveret vinteren over, deriblandt en stor 
samling fra Lasse Johannsens bo og to samlinger fra familierne Bladt 
og Kryhlmand, så vi har arbejde nok.

Ingen kontingent, men gerne støtte
I 2021 vil vi ikke komme rundt ved dørene og sælge medlemskort. Vi 
har valgt, at medlemskab for 2020 også gælder for 2021. Man er dog 
velkommen til at indbetale et støttekontingent på kontonummer 
5969 1150391 (100 kr. pr par / enlig 50 kr.)
Betaling via MobilePay er ikke mulig lige nu, da vi endnu ikke har udpe-
get ny kasserer. Når dette sker, får vi et nyt nummer.

Vi håber, at det i år vil være muligt at deltage i landsbymarkedet og at 
få afviklet en sognevandring samt at kunne afholde og deltage i for-
skellige møder. Også at kunne genoptage vort registreringsarbejde om 
onsdagen ser vi frem til. 
Se på arkiv.dk. (lysabild arkiv) alt det, vi hidtil har lagt ind. Se også på 
hjemmesiden lysabildarkiv.dk. hvor nyheder læses. 
Forespørgsler kan sendes til vor mailadresse: info@lysabildarkiv.
dk, hvorfra vi så vil svare på bedste vis.
Med venlig hilsen bestyrelsen for Lysabild Sognehistoriske Forening

Sydals Fitness
Har oprette en løbegruppe på facebook, under 
Sydals Fitness. Gruppen er for alle der har lyst til 
at mødes og løbe i flok. Alle kan være med træ-
net og utrænet løber. Der tages hensyn til alle. 
Det koster ikke noget at være med. Vi starter 
tirsdag, den 2. marts kl. 18.30, og løber fremover 
hver tirsdag og torsdag.. Mødested P-pladsen 
ved Sydalshallen.

Status for fælles lokalvarmeløsning

Skovby Landsbylaug og Lysabild Landsbyråd er med i et kommunalt  
projekt om fælles alternative varmeløsninger for vores område - en slags 
lokal fjernvarme. I første omgang laves der modelberegninger for parcel-
husområderne, da husene her ligger tilpas tæt til, at en fælles varmeløsning 
kunne være interessant. 
Status i projektet er, at der er fundet tre husstande, der har indvilget i at del-
tage ved modelberegningerne af en fælles varmeløsning. En husstand i hen-
holdsvis Gammelhave og Lillehave i Lysabild og Fasanvejskvarteret i Skovby.  
Husstandenes kontaktdata samt kort over områderne er sendt til projektets 
konsulent, der foretager beregningerne. I samråd med familierne indhenter 
konsulenten detaljerede forbrugsdata, ligesom han danner sig et overblik 
over kvartererne med henblik på at finde den mulige og optimale fjernvar-
meløsning. Lige nu afventes tilbagemelding fra konsulenten. 
For de, der ikke bor i de tre kvarterer, bliver der formentlig mulighed for  
fælles indkøb af individuelle varmepumper. Men herom senere. 
Kontaktpersoner: 
Skovby Landsbylaug, Steven Bock, mobil 2624 1428, steven3b@hotmail.com
Lysabild Landsbyråd, Erling Junker, mobil 2361 4729, ejja@bbsyd.dk

Spejderne
Vi har som så mange andre, også her ved spejderne, været ramt af restrik-
tioner. Vi har i denne tid prøvet at holde gejsten oppe, på trods af at vi ikke 
har måttet mødes fysisk. Ingen havde regnet med at spejdermøder kunne 
afholdes virtuelt, men det kan de skam. Det var rigtig vellykket for vores 
spejdergruppe. Børnene var glade for at se både hinanden og lederne selv 
om det var på en skærm.
Før landet lukkede ned, påbegyndte vi et emne om biodiversitet, og det 
ville vi gerne føre videre, bare hjemmefra. Børnene fik derfor mulighed for 
at hente materialer til et insekthotel, og lave det der hjemme som et pro-
jekt i vinterferien. Det gjorde 
de rigtig godt, og der blev 
lavet nogle rigtig attraktive 
insekthoteller. De hænger nu 
ved spejderhytten og er klar 
til at insekterne flytter ind, og 
forhåbentlig bliver boende og 
påvirker vores biodiversitet i 
Lysabild positivt. 
Det er os nu en kæmpe stor 
glæde at regeringen har givet 
grønt lys til at vi i forenings-
livet må samles igen. Det fej-
rer vi med et spejdermøde, 
hvor vi bager pandekager, får 
snakket om stort, småt, og 
bare nyder hinandens sam-
vær. Det har vi alle sammen 
savnet rigtig meget. 

OK sponsorpenge til LSG
Tim Andersen har på vegne af LSG 
modtaget OK sponsorpenge for 
2020 – beløbet er på kr. 22.721,70.
Tak til alle jer der bruger OK kort 
tilknyttet sponsoraftalen og dermed 
støtter klubben. Ønsker du et kort, el-
ler er i tvivl om dit kort støtter LSG, så 
kontakt Kim i Brugsen. Kim Johnsen, 
Uddeler,  Daglibrugsen Skovby

 

Bededagsvandring den 29. april
I samarbejde med LSG og Lysabild Landsbyråd.
Pinsegudstjeneste den 24. maj.
Kirkerne på Sydals holder samlet friluftsgudstjeneste  
2. pinsedag på gårdspladsen på Vibæk Mølle.
Mølledage den 19. og 20. juni
Hvor søndag er Dansk Mølledag

Mølledage den 14. og 15. juli
Onsdag og torsdag i uge 28 
dette er af hensyn til turisterne.
Høstdage den 14. og 15. august
Der høstes med le og neg bindes 
op på gammeldags facon.
Derudover vil der også fremvises og høstes med nogle af de gamle høstmaskiner 
som overtog efter leen (i samarbejde med Mjang Traktorklub)
Juleudstilling/Julemarked den 20. og 21. november
Hvor selveste julemanden kommer på besøg for at dele godteposer ud til børnene.
Alle dagene er der åben fra kl. 11 til kl. 16
Fra marts/april indtil oktober er der på hverdage kl. 10 til 16 adgang til møllean-
lægget og andre udvalgte bygninger.

Fastelavn i Børnehuset – Glæde i en svær tid

I en tid hvor det er 
rigtig svært, hvor vi 
alle sammen er godt 
og grundigt trætte af 
Corona, er der trods 
alt små lommer af 
glæde. Børnehuset 
i Lysabild Børneuni-
vers afholdt den 12 
februar fastelavns-
fest, til glæde for 
alle børn og voksne 
i børnehave og vug-
gestue.  
Der blev virkelig lagt 
kræfter bag slagene 
på de flot malede 
fastelavnstønder, da 
børnehuset holdt Fa-
stelavn. Både store og 
små gik til den i deres 
flotte kostumer, og 
efter nogle runder var 
der nogle stærke og 
snedige børn som løb 
med kattekronerne.
På denne fantastiske 
dag kunne man i børnehuset møde børn – og voksne – i alle mulige og umulige ud-
klædninger. Et flot og farverigt syn med prinsesser, super-helte, trolde og de voksne 
havde også klædt sig ud, til stor glæde for børnene. Tak for en dejlig fastelavnsfest. 

22.721,70 kr.

Mommarkvej 352, 6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk

+45 40 17 69 79

Ly
sa

bi
ld

 B
ør

ne
un

iv
er

s



Lev i nuet, værn om tiden
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Det var ikke nogen stor overraskelse for os, at der blev lukket ned for skolen igen i januar 
– vi havde set det komme, da 5.-6. klasse blev sendt hjem en uge før juleferien, men  
alligevel er det et nyt scenarie, der skal navigeres i.
Hvornår har eleverne for meget at lave? Hvornår har de for lidt? Hvilke materialer egner 
sig bedst? Hvordan laver man kreative opgaver, så eleverne også kommer lidt væk fra 
skærmen – og ikke mindst, hvordan motiveres eleverne?
Hvilke krav, kan der med rimelighed stilles? Er der nogle elever, der har brug for at 
komme i nødpasning? 

I skrivende stund er 5. og 6. klasse stadig hjemme. De ved om nogen – sammen med 
resten af Danmarks ungdom - hvordan det er at blive undervist online. Vi håber meget 
at få dem tilbage hurtigst muligt, men det er desværre ikke noget, vi bestemmer. 

Med alt dette er der gode og dårlige sider, og i det store hele handler det om, at vi 
bruger det positive i nedlukningerne, når alt normaliseres igen. Fx er det en over- 
vejelse værd, om man kan være på Teams hjemmefra, hvis man fx er syg. Kan kommu-
nikationen mellem elever og lærere blive tydeligere ved fx gruppearbejde, når man 
kan ”nå” eleverne i forskellige grupperum? Det er ikke et entydigt ja – men det er over-
vejelser, der er værd at gøre sig.

0.-4. klasse har været tilbage på skolen i uge 6, med restriktioner om, at de skal være 
sammen klassevis. Eleverne har været gode til at respektere dette. Hele Sydals var be-
riget med sne, hvilket var et stort hit i frikvarterene.

Det har på alle måder været et atypisk år for Lysabild Børneunivers. Vi har gerne ville 
holde emneuger på tværs af klasserne, have haft øget samarbejde mellem børnehave 
og skolen, haft fællesspisning og julehygge med forældre. Alt dette har vi måtte und-
lade. Til gengæld glæder vi os nu over, at det forhåbentlig kan lade sig gøre senere på 
året.

En del forældre har i børnehave og vuggestue valgt at holde deres børn hjemme, mens 
der var nedlukning i skoledelen. Dette har genereret ekstra tid og hænder til de børn, 
der har været i daginstitution, så alle har fået noget godt ud af situationen.

Med genåbningen er der kommet øget testkapacitet. Personalet har mulighed for at 
blive kviktestet to gange om ugen, hvilket giver øget tryghed. Vi har alle sammen en 
fælles opgave i, at holde smitten nede.
Pas godt på jer selv og hinanden – så vi kan blive ”normale” igen.

Jubiii – de yngste elever tilbage i skole
Der var kæmpestore smil og masser af gensynsglæde, da de mindste elever fra 0-4. 
klasse fik lov at komme i skole igen en uge før vinterferien. Børnene og deres foræl-
dre har klaret de 5 uger i hjemmeskolen helt fantastisk, men det er nu noget andet at 
komme i skole og lære og være sammen med sine klassekammerater. 
Ovenpå juleferien har nedlukningen i alt givet eleverne 7 uger derhjemme. Derfor 
er det rigtig vigtigt at alle klasser samtidig med en faglig indlæring også har fokus 
på trivsel. 

Husker i...... 
Lysabild Sognehistoriske Forening

Foreningen oplever forsamlingsforbuddet lige så generende, som  
andre foreninger sikkert også må gøre det. Ingen mødeaktivitet eller 
anden komsammen sker lige nu. Vi har dog taget imod gæster i arkiv 
og i museum efter aftale, og det gør vi også fremover. Vi følger gæl-
dende regler med afspritning og med kun få personer i samme lokale.
Spændende materialer er indleveret vinteren over, deriblandt en stor 
samling fra Lasse Johannsens bo og to samlinger fra familierne Bladt 
og Kryhlmand, så vi har arbejde nok.

Ingen kontingent, men gerne støtte
I 2021 vil vi ikke komme rundt ved dørene og sælge medlemskort. Vi 
har valgt, at medlemskab for 2020 også gælder for 2021. Man er dog 
velkommen til at indbetale et støttekontingent på kontonummer 
5969 1150391 (100 kr. pr par / enlig 50 kr.)
Betaling via MobilePay er ikke mulig lige nu, da vi endnu ikke har udpe-
get ny kasserer. Når dette sker, får vi et nyt nummer.

Vi håber, at det i år vil være muligt at deltage i landsbymarkedet og at 
få afviklet en sognevandring samt at kunne afholde og deltage i for-
skellige møder. Også at kunne genoptage vort registreringsarbejde om 
onsdagen ser vi frem til. 
Se på arkiv.dk. (lysabild arkiv) alt det, vi hidtil har lagt ind. Se også på 
hjemmesiden lysabildarkiv.dk. hvor nyheder læses. 
Forespørgsler kan sendes til vor mailadresse: info@lysabildarkiv.
dk, hvorfra vi så vil svare på bedste vis.
Med venlig hilsen bestyrelsen for Lysabild Sognehistoriske Forening

Sydals Fitness
Har oprette en løbegruppe på facebook, under 
Sydals Fitness. Gruppen er for alle der har lyst til 
at mødes og løbe i flok. Alle kan være med træ-
net og utrænet løber. Der tages hensyn til alle. 
Det koster ikke noget at være med. Vi starter 
tirsdag, den 2. marts kl. 18.30, og løber fremover 
hver tirsdag og torsdag.. Mødested P-pladsen 
ved Sydalshallen.

Status for fælles lokalvarmeløsning

Skovby Landsbylaug og Lysabild Landsbyråd er med i et kommunalt  
projekt om fælles alternative varmeløsninger for vores område - en slags 
lokal fjernvarme. I første omgang laves der modelberegninger for parcel-
husområderne, da husene her ligger tilpas tæt til, at en fælles varmeløsning 
kunne være interessant. 
Status i projektet er, at der er fundet tre husstande, der har indvilget i at del-
tage ved modelberegningerne af en fælles varmeløsning. En husstand i hen-
holdsvis Gammelhave og Lillehave i Lysabild og Fasanvejskvarteret i Skovby.  
Husstandenes kontaktdata samt kort over områderne er sendt til projektets 
konsulent, der foretager beregningerne. I samråd med familierne indhenter 
konsulenten detaljerede forbrugsdata, ligesom han danner sig et overblik 
over kvartererne med henblik på at finde den mulige og optimale fjernvar-
meløsning. Lige nu afventes tilbagemelding fra konsulenten. 
For de, der ikke bor i de tre kvarterer, bliver der formentlig mulighed for  
fælles indkøb af individuelle varmepumper. Men herom senere. 
Kontaktpersoner: 
Skovby Landsbylaug, Steven Bock, mobil 2624 1428, steven3b@hotmail.com
Lysabild Landsbyråd, Erling Junker, mobil 2361 4729, ejja@bbsyd.dk

Spejderne
Vi har som så mange andre, også her ved spejderne, været ramt af restrik-
tioner. Vi har i denne tid prøvet at holde gejsten oppe, på trods af at vi ikke 
har måttet mødes fysisk. Ingen havde regnet med at spejdermøder kunne 
afholdes virtuelt, men det kan de skam. Det var rigtig vellykket for vores 
spejdergruppe. Børnene var glade for at se både hinanden og lederne selv 
om det var på en skærm.
Før landet lukkede ned, påbegyndte vi et emne om biodiversitet, og det 
ville vi gerne føre videre, bare hjemmefra. Børnene fik derfor mulighed for 
at hente materialer til et insekthotel, og lave det der hjemme som et pro-
jekt i vinterferien. Det gjorde 
de rigtig godt, og der blev 
lavet nogle rigtig attraktive 
insekthoteller. De hænger nu 
ved spejderhytten og er klar 
til at insekterne flytter ind, og 
forhåbentlig bliver boende og 
påvirker vores biodiversitet i 
Lysabild positivt. 
Det er os nu en kæmpe stor 
glæde at regeringen har givet 
grønt lys til at vi i forenings-
livet må samles igen. Det fej-
rer vi med et spejdermøde, 
hvor vi bager pandekager, får 
snakket om stort, småt, og 
bare nyder hinandens sam-
vær. Det har vi alle sammen 
savnet rigtig meget. 

OK sponsorpenge til LSG
Tim Andersen har på vegne af LSG 
modtaget OK sponsorpenge for 
2020 – beløbet er på kr. 22.721,70.
Tak til alle jer der bruger OK kort 
tilknyttet sponsoraftalen og dermed 
støtter klubben. Ønsker du et kort, el-
ler er i tvivl om dit kort støtter LSG, så 
kontakt Kim i Brugsen. Kim Johnsen, 
Uddeler,  Daglibrugsen Skovby

 

Bededagsvandring den 29. april
I samarbejde med LSG og Lysabild Landsbyråd.
Pinsegudstjeneste den 24. maj.
Kirkerne på Sydals holder samlet friluftsgudstjeneste  
2. pinsedag på gårdspladsen på Vibæk Mølle.
Mølledage den 19. og 20. juni
Hvor søndag er Dansk Mølledag

Mølledage den 14. og 15. juli
Onsdag og torsdag i uge 28 
dette er af hensyn til turisterne.
Høstdage den 14. og 15. august
Der høstes med le og neg bindes 
op på gammeldags facon.
Derudover vil der også fremvises og høstes med nogle af de gamle høstmaskiner 
som overtog efter leen (i samarbejde med Mjang Traktorklub)
Juleudstilling/Julemarked den 20. og 21. november
Hvor selveste julemanden kommer på besøg for at dele godteposer ud til børnene.
Alle dagene er der åben fra kl. 11 til kl. 16
Fra marts/april indtil oktober er der på hverdage kl. 10 til 16 adgang til møllean-
lægget og andre udvalgte bygninger.

Fastelavn i Børnehuset – Glæde i en svær tid

I en tid hvor det er 
rigtig svært, hvor vi 
alle sammen er godt 
og grundigt trætte af 
Corona, er der trods 
alt små lommer af 
glæde. Børnehuset 
i Lysabild Børneuni-
vers afholdt den 12 
februar fastelavns-
fest, til glæde for 
alle børn og voksne 
i børnehave og vug-
gestue.  
Der blev virkelig lagt 
kræfter bag slagene 
på de flot malede 
fastelavnstønder, da 
børnehuset holdt Fa-
stelavn. Både store og 
små gik til den i deres 
flotte kostumer, og 
efter nogle runder var 
der nogle stærke og 
snedige børn som løb 
med kattekronerne.
På denne fantastiske 
dag kunne man i børnehuset møde børn – og voksne – i alle mulige og umulige ud-
klædninger. Et flot og farverigt syn med prinsesser, super-helte, trolde og de voksne 
havde også klædt sig ud, til stor glæde for børnene. Tak for en dejlig fastelavnsfest. 

22.721,70 kr.

Mommarkvej 352, 6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk

+45 40 17 69 79
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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, 
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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LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Lokalhistorisk Den 
første torsdag i hver 

måned er der åbent kl. 
18 – 20 

9797
Lysabild Senior Cykelklub

Der startes op igen, onsdag, den 14. april 2021 kl. 17.30
Er der spørgsmål kan Jette Iversen kontaktes på tlf. 26254880

Ændringer meldes ud pr. SMS eller mail.

Det sker i sognet  

 Marts
 16. kl. 18.30     Sydals Fitness løbeklub.  Mødested P-pladsen ved  
        Sydalshallen.
 18. kl. 19.00   Hver torsdag. Fodbold Fitness for kvinder  i Lysabild

 April
 18.  kl. 10  Affaldsindsamling i Skovby. Mødested
        Daglig´Brugsen i Skovby 
 29.     Vidbæk Mølle. Bededagsvandring

 Maj
 24.    Pinsegudstjeneste. Kirkerne på Sydals holder samlet  
        friluftsgudstjeneste ved Vibæk Vandmølle

Lysabild pensionist- 
og efterlønsforening  

Foreløbig er alt lukket grundet Corona

Nyt fra menighedsrådet
De fleste af vores arrangementer er lige nu aflyst. Ærgerligt men nødvendigt.  
På trods af corona sker der alligevel meget:
Vi er i gang med at gøre kirkegården mere grøn og mere parkagtig. En del  
grusgange bliver til græs og rundt omkring har vi plantet en del forskellige træer 
samt lavet staudebede indimellem og der etableres flere og flere siddepladser.
Hvis man har lidt staudeaflæggere til overs, når der ordnes i haven her til foråret, 
modtager vi gerne. Kan afleveres ml,  kl. 9 og 15 på hverdage.
Der vil også blive sat navneskilte ved planterne.
Et andet kommende tiltag bliver mulighed for at vælge plantning af 6 stauder 
på gravstederne ( man vil kunne vælge mellem 10 forskellige stauder), i stedet 
for stedmoderblomsterne, som harerne æder og isbegonierne, som mange ikke 
bryder sig om. Det vil man senere modtage en skrivelse om.
Vi glæder os til at kunne åbne op for aktiviteter.

Fodbold Fitness for kvinder – kom og vær med
Nu må vi endelig starte op med udendørs idræt igen. Derfor starter vi ’Kvinder 
for sjov’ holdet op igen, og følger naturligvis de gældende retningslinjer. 

Er du kvinde og har lyst til hyggeligt samvær samtidigt med motion, så kom 
og vær med når vi spiller fodbold fitness i Lysabild. Som navnet antyder er det 
en kombination af fodbold og fitness, og det kræver ingen erfaring indenfor 
fodbold, vi skal bare røre os og have det sjovt. Vi spiller på små baner, så alle kan 
være med, uanset om du er 20 år eller 60 år.

Så på med fodboldstøvlerne og kom frisk når vi starter op igen torsdag den  
11. marts kl. 19.00-20.00 på fodboldbanerne i Lysabild. Derefter træner vi 
hver torsdag kl. 19.00-20.00. Det kræver ingen tilmelding - bare mød op.

Hvis du har spørgsmål så kontakt mig endelig. Venlig hilsen Rikke Christensen 
tlf: 20495274 mail: rikkevbc@live.dk

 

 

Lysabild Datastues 
vinterprogram 2020/21

Når I læser dette er vintersæsonen 
slut. Vi har ventet og håbet på en 
bedre afslutning, men vi må stadig 
bøje os for Corona (desværre). Så vi 
kan kun sige god forår/sommer til 
jer alle. Nu kan vi kun håbe på en 
genåbning af hele riget til efteråret, 
så vil vi prøve at starte op igen. Nær-
mere herom i Lokabladets august-
nummer.
Jeg tror, vi alle har savnet vores  
sociale mandage. Vi håber det til 
den tid er blevet dagligdag igen.
På vegne af Lysabild Datastue og 
dens trofaste hjælpere og undervi-
sere, Helge Pedersen, Sarupvej 32, 
6470 Sydals. Tlf. 29 92 96 32

 

Nyt fra Lysabild Forsamlingsgaard

På grund af forsamlingsforbuddet måtte foreningen udsætte alle de planlagte  
arrangementer i januar og februar til et senere tidspunkt. 

Udvalget for Kultur, idræt, handel og turisme i Sønderborg kommune støtter  
foreningen og har bevilget 7.000 kr. i tilskud til to arrangementer. 

Når tingene igen bliver nogenlunde normale, kan vi derfor indbyde til stand up 
aften med Vandkær Thomsen og venner, samt et foredrag med piloten Stefan G. 
Rasmussen, som blev verdensberømt, da han i 1991 nødlandede et SAS-fly på en 
snedækket mark i Sverige.

Social og Seniorudvalget i Sønderborg kommune har også støttet foreningen med 
10.000 kr., som skal bruges til at etablere et tilbud om sociale aktiviteter og fælles-
spisning for pensionister om søndagen.

Hvornår vi kan slå dørene op i Forsamlingsgaarden, ved vi ikke. Men gerne meget 
snart. Det handler også om at skabe nogle indtægtsgivende aktiviteter, som kan 
være med til at dække nogle af de omkostninger, der fortsat er i en periode, hvor 
bygningen ikke kan bruges til sit formål.

På foreningens hjemmeside kan du se den aktuelle status for foreningens aktiviteter: 
www.lysabild-forsamlingsgaard.dk

Bestyrelsen har fået en forkøbsret til krobygningen til en attraktiv pris. Hvis det 
bliver godkendt på en ordinær generalforsamling, vil vi snarest gå i gang med at 
søge lokale og landsdækkende fonde om midler til at købe bygningen, således at 
Lysabild får et nyt kultur- og forsamlingshus.

Arbejdet med cykelstien er i gang
Midt under vintervejret og lockdown i februar startede arbejdet med at anlæg-
ge cykelstien mellem Skovby og Gåsvig Kro på Kegnæs. Fungerende drift- og 
anlægschef Kathrine Klærke og projektleder Jørn Carstensen fra Sønderborg 
Kommune skriver om projektets status:
Arbejdet i marken er startet op, og der er indrettet arbejdsplads til entreprenøren.
Muldafrømningen for cykelstien er ca. udført på 1/3 af strækningen, og der er påbe-
gyndt indbygning af bundsand til stiens opbygning.
Vi håber, at vejret er med projektet, således at tidsplanen kan holdes. Vi satser på, at 
strækningen er færdig i juli 2021.

Tilbage i 2015 startede de fem landsbylaug på Sydals et samarbejde om bl.a. 
at få etableret et sammenhængende cykelstinet på Sydals. I 2016 mødtes lau-
gene med daværende udvalgsformand Frode Sørensen (Soc.Dem.), som bad 
laugene prioritere blandt de ønskede sti-strækninger. Det er således alle fem 
laug, der har peget på denne strækning som den vigtigste og dernæst at få 
fuldendt den manglende strækning fra Fiskervej til Mommark Marina.
Så nu mangler vi strækningerne mellem Lysabild og Mommarkvej (2,2 km på 
Kegnæsvej) og mellem Mommarkvej og Kettingskov (3,7 km på Østkystvejen) 
for at have et sammenhængende cykelsti-net. Desuden arbejder laugene også 
for at for gjort cykling sikkert inde i landsbyerne.

Landsbylaugene på Sydals vil gerne takke de lodsejere på strækningen Skovby-
Trænge, der har måttet afstå jord til projektet. Vi håber, cykelstien kommer til 
at blive en glæde for alle.

FAKTA
Cykelstien fra Skovby til Trænge følger på det første lange stykke østsiden af 
Kegnæsvej. Ved vejen til Kærneland skal cyklisterne krydse vejen via et hel-
leanlæg, hvorefter stien frem til Trænge forløber på vestsiden af Kegnæsvej. 
Det betyder også, at cykelstien på Drejet følger Kegnæsvej på ”indersiden”, 
dvs. ind mod Lillehav.
 

I forbindelse med anlæggelsen af cykelstien er der eksproprieret jord og ejen-
dom, og der skal anlægges nye stiføringer og etableres en træbro.

Deadline til næste Lokalblad  den 1. maj

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Strik-café 

hver onsdag i lige uger 
kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. at deltage.

Aflyst

LYSABILD
F    RSAM LINGSGAARD
Forsaml ing s - o g ku l t u r hu s på Sy da l s

Årets konfirmander i Lysabild-Kegnæs
Konfirmationerne, der skulle have væ-
ret Palmesøndag 27.-28. marts, er udsat 
til 28.-29. august på grund af corona-
pandemien. Der er ikke udsigt til at lof-
tet over private forsamlinger på max. 5 
personer vil blive hævet eller ophævet 
på denne side af påske. Nu beder vi til at 
vaccinationer vil blive tilbudt alle inden 
vi når til august, så det bliver muligt at 
forene den kirkelige velsignelse med en 
privat familiefest.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Hvad glæder du dig mest til, når det hele genåbner?

Marianne Waldemar Frandsen, Pøls Rev
Jeg glæder mig til at møde mennesker uden mundbind og 
færdes i en by der ikke ligner en spøgelsesby. At gå i bi-
ografen og drikke en kop kaffe på en café. At komme til 
frisør. Igen at kunne mødes med familie og venner som 
før. At markedsdage, ringriderfester osv. kommer tilbage. 
Og at jeg ikke hver eneste dag skal konfronteres med 
oplysninger om smittetal, når jeg åbner for nyhederne.

Amalie Andersen, Lysabild
Jeg glæder mig mest til, ikke at være bange for at blive 
smittet og at kunne samles med min dejlige familie igen.

Janni Christiansen, Lysabild
Jeg glæder mig til at jeg kan bevæge mig frit rundt 
og mødes med dem jeg har lyst til. Og at de lokale  
arrangementer, som f.eks. Skovby By Night, Skovby Ring-
ridning, Åben Skole og Landsbymarked vender tilbage.

Michele Abreu, Lysabild
Jeg glæder mig til at besøge min bror og hans familie, som 
jeg ikke har set siden efteråret. Jeg glæder mig også til at 
kunne rejse igen men især også til alt det, der plejer at ken-
detegne vores skønne lille by. Åben skole, Landsbymarked 

osv.

Maja Fogt, Lysabild
Jeg glæder mig til at komme til de lokale arrangementer vi 
plejer at have. At få vores kære børn i skole igen. Komme 
på restaurant og spise. Handle i fysiske butikker og høre 
folk tale om andet end virus.

Steen Jørgensen, Vibøge
Åben Skole. Det mangler vi!

Jette Linaa Schou Christensen, Mommark
At rejse og tage på festivaler.

BLIV BRANDMAND
Det danske samfund er afhængige af deltids- og frivil-
lige brandmænd og brandkvinder. Halvdelen af Dan-
marks brandstationer søger nye kræfter. At være del-
tids- eller frivillig brandmand, vil sige at man har et  
almindeligt fuldtidsarbejde samtidig med, at man er 
brandmand. Find os på Facebook. Det er på vores Facebook 
side du kan følge med i hvad vi laver. Giv os et “like”, så du får 
vores opdateringer.


