
   Det sker i sognet
  August
 28. kl. 11.00      Konfirmation i Kegnæs kirke
 29. kl. 9.30+11.00   Konfirmation i Lysabild Kirke
 29. kl. 10-16.00    Åbent hus i keglecentret
 31. kl. 19.00       Generalforsamling i LSG`s hovedbestyrelse i klubhuset
 31. kl. 19.00 .     Strik med kaffe, kage og snak i præstegården

 September
   2. kl. 18-21.00    Sognehistorisk Forening. Aftenvandring i Sarup 
 11. kl. 11-16.30    Lysabild landsbymarked
 11. kl. 18.00      Fællesspisning i Holstenerladen
 13. kl. 18.00      Generalforsamling Lysabild Tandslet badminton
 13. kl.  24.00     Deadline til næste Lokalblad
 14. kl. 13.30      Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening. Lottospil
 21. kl. 17.30 -18.30 Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik. Herre: gymnastik og  
                   styrketræning.
 21. kl. 18.30-19.30 Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik. Damer: Pilates- og  
                   Yogainspireret gymnastik 
 22.  kl.  19.00      Koncert med Capella Clara
 26.  kl. 19.30      Koncert med Mathilde Falch i Holstenerladen

 Oktober
   6. kl. 19.00       Sangaften, i Lysabild Kirke   
   7. kl.  18.00      ÆldreSagen Hyggeaften og foredrag med 
                   Bjarne Hastrup, i Diamanten i Fynshav   
 11. kl.   9.00      Lysabild Datastue starter op i klubhuset
 12. kl. 13.30      Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening
                   Tysklandsarbejderen Frederiks valg Lysabild/Skovby  
                   Derefter loto
 13. kl. 19.00      Efterårskoncert med Marcus Pedersen, i Lysabild Kirke
 25.  kl. 17-18.00    Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik. Børnespringholdet  
                   (6-14 år) 
 30.              Afholdes et arrangement for børnekonfirmander  
                   (3.og 4. klasse) 
 November
   1. kl. 19.00      Foredrag med Stefan G. Rasmussen i Klubhuset.
   3. kl. 19.00      Starter kirkeyoga op igen i Lysabild Kirke
   9.  kl. 13.30      Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening
                   Besøg af indbrudsekspert fra Bo trygt. Derefter lotto
 10. kl.  19.00     Kirkeyoga i Lysabild Kirke
 17. kl.  19.00      Kirkeyoga i Lysabild Kirke
 20. kl. 11-16.00    Vibæk Mølle Juleudstilling/Julemarked
 21. kl. 11-16.00    Vibæk Mølle Juleudstilling/Julemarked
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 hver måned er der åbent kl. 18 – 20 

9999

Lysabild Senior Cykelklub
Vi cykler stadig hver onsdag kl. 17.30 fra Lysabild Skole.

Nogle onsdage er vi 20 cyklister, men der er plads til flere, så mød bare frisk op.
Jette Iversen kan kontaktes på tlf. 26254880, hvis der er spørgsmål.

Ændringer meddeles på mail eller sms.

GENERALFORSAMLING
Afholdes mandag den 13/09 2021 
kl. 18.00 i Sydalshallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget til 
 orientering

5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Strik-café 
hver onsdag i lige uger 

kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. at deltage.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Juleudstilling/Julemarked den 20. og 21. november
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 
mølleanlægget og andre udvalgte bygninger.

Deadline til næste Lokalblad  den 13. september

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

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Kom og oplev det helt specielle sensommermarked i Lysabild
Lørdag den 11. september kl. 11-16.30 danner området omkring Lysabild 
Kirke igen rammen om årets Landsbymarked, der sidste år desværre måtte 
aflyses pga. Coronapandemien. Derfor glæder vi os også ekstra meget til at 
genoptage traditionen med vores hyggelige marked i år. Selve kirken fungerer 
som kunstgalleri hele dagen og der vil desuden være rundvisninger i kirken. 
Ude på pladsen i Abildgården er der hyggelig markedsstemning til musik af 
Michael Vogensen. Der er masser af boder og aktiviteter, halmballelabyrint til 
børnene og diverse kulinariske fristelser. Kom også og se den flotte nyreno-
verede Holstenerlade, der får sin officielle indvielse kl. 11.30. Derudover dan-
ner laden dagen igennem rammen om Sognehistorisk Forenings udstilling om 
den store renovering. 

Når markedet er slut, er der fællesspisning i Holstenerladen kl. 18. Prisen 
er 80 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Tilmelding sker til Erling Junker på 
ejja@bbsyd.dk eller 23614729, senest tirsdag den 7. september. 
Søndag kl. 11.00 er der Høstgudstjeneste, der som noget helt nyt også  
afholdes i Holstenerladen.

Du kan stadig nå at tilmelde dig med en bod eller aktivitet. Gerne hurtigst 
muligt og senest den 4. september 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 akti-
vitet 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. Læs mere på lysabild-sydals.dk

 Ny hjertestarter i Lysabild
Trygfonden har bevilget Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard en hjerte-
starter der ophænges ud til gaden på Lysabildgade 26 i løbet af efteråret.
Foreningen betaler opsætningen og driften af hjertestarteren, herunder for-
sikring og el. mv. 
I forbindelse med den nye hjertestarter tilbydes senere et gratis hjertestart-
er-kursus på fire timer. Deltagerne på kurset tilmeldes efterfølgende som 
hjerteløbere. Ved et hjertestop i Lysabild bliver hjerteløberne tilkaldt via 
deres mobiltelefon. Det betyder, at afgørende førstehjælp ved et hjertestop i  
Lysabild fremover kan være fremme i løbet af få minutter. 

Sydals Fitness
Sydals Fitness åbnede dørene den 6. maj, dog med corona  
restriktioner. 
Centeret har været bemandet alle åbne timer, dog med  
reducerede åbningstider.

Fra 1. august har vi udvidet åbningstiderne fra kl. 6 - 22 alle ugens dage.
Centeret er ikke bemandet alle timer, men vi vil være tilstede dagligt. 
Alle som træner i centeret skal have gyldigt corona-
pas, og der vil være løbende kontrol.

I maj måned startede vi også udendørs cirkeltræning 
med god tilslutning.
Udendørs cirkeltræning slutter med udgangen af 
august.

2. september starter indendørs cirkeltræning, se 
hjemmesiden www.sydalsfitness.dk 

Sydals Fitness har oprettet en løbegruppe og en 
cykelgruppe, hvor folk kan mødes og træne sam-
men. Det kræver ikke medlemskab af Sydals Fitness 
for at være med i grupperne.
Løbegruppen løber tirsdag og torsdag kl. 18.15 
fra Sydalshallen.
Cykelgruppen starter fra Sydalshallen om onsda-
gen kl. 18.30.
Besøg hjemmesiden www.sydalsfitness.dk eller sydalsfitness på Facebook. 
Vi glæder os til at møde dig i centeret, vi har kilo nok til alle. 
 

 

 

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR 
2017/2018: 

NYBEG. START: ONSDAG DEN 30.08.2017 KL. 16.15  
UNGDOM START: MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 16.45  
SENIOR START: MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 20.00  
MOTION TILMELDING MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 19.00  

 

Mandag Hold 

kl. 16.45 - 18.00 
Ungdom: U9, U11, 
U13, U15, U17 og 

U19 
kl. 18.00 – 20:00 Motion  
kl. 20.00 – 22:30 Senior  

 
 
 
 
 

Med Venlig hilsen LTB, www.ltbadminton.dk 
 
 

Onsdag Hold 

kl. 16.15 – 17.00             Ungdom: 
”Nybegyndere”  

kl. 16.45 - 18.00 
Ungdom: U9, U11, 
U13, U15, U17 og 

U19 
kl. 18.00 - 20.00 Motion 
kl. 20.00 - 22.30 Senior 

Nybeg. start onsdag  01.09.2021 KL. 16.15 

Ungdom start mandag 30.08.2021 KL. 16.45 

Senior start mandag 30.08.2021 KL. 20.00 

Motion tilmelding  26.08.2019 KL. 19.00 

Pickleball start onsdag  01.09.2021 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 – 22:30 Senior 

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 - 22.30 Senior

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR 2021/2022:

Sisa Thade Petersen Skoven 9, Kegnæs   

William Herborg Bay Kegnæsvej 88, Drejby
Bo Jakob Boysen Kegnæsvej 60, Skovby
Oliver Clausen Lillehave 43, Lysabild
Markus Daniel Elnef Kegnæsvej 2, Mommark
Simon Thejl Belschner Jørgensen Søen 2, Lysabildskov
Asger Raarup-Hellesøe Freltofte 6, Ragebøl, Sønderborg
Andreas Bock Paulsen Sarupvej 30, Sarup
Christian Næsted Paulsen Lebølløkke 4, Lebøl

 Mads Milther Uppdal Svennesmølle 8, Mommark

Lysabild Kirke, søndag den 29. august kl. 11.00
Vilma Augusta Andersen Lysabildgaded 63, Lysabild
Alma Victoria Hyttel Brovej 1, Augustenborg
Cille Marie Roued Iwersen Skovbyvej 70, Skovby
Zenia Carøe Lykke Kegnæsvej 21, Skovby
Kamilla Zoëga Møller Nørre Landevej 6, Kegnæs
Christina Cecilia Genova Sabado Lillehave 53, Lysabild

Carlotta Brosowsky Thomas Kegnæsvej 33, Skovby

Konfirmation i Lysabild Kirke
den 29. august kl. 9.30

Konfirmation i Kegnæs Kirke 
lørdag den 28. august kl. 11.00

Generalforsamling og jubilæum
Der er generalforsamling i LSG´s hovedbestyrelse tirsdag den 31. august  
kl. 19 i klubhuset.
Dagsorden i følge vedtægter.

I 2022 har vi i LSG 100 års jubilæum, og vi ønsker at markere dette ved et  
eller måske flere arrangementer. Mød meget gerne op for at høre, hvordan 
det står til. Måske sidder du med en god idé til et arrangement, vi kunne lave 
ved jubilæet.

Program for Lysabild Sogns Efterløn- og  
Pensionistforening 20/21
14. september: Lottospil
12. oktober:  Tysklandsarbejderen Frederiks valg Lysabild/Skovby  
 v. Linda Lassen.  Derefter lotto. Afsluttende med spisning.  
 Tilmelding senest 5. oktober. Pris 150 kr.
9. november Besøg af indbrudsekspert fra Bo trygt. Derefter lotto.
7. december: Advent i kirken kl. 14. Derefter kaffe. Tilmelding senest 1. 12.
18. januar:  Generalforsamling
Alle arrangementer foregår i Lysabild klubhus kl. 13.30, hvis ikke andet 
er nævnt. Tilmelding altid nødvendig til Rosa tlf. 74404750 eler mob 
61604750. Husk betaling ved tilmelding.

Vidste du, at der i gennemsnit kun sidder 1,3 personer i de danske biler? Det 
lyder måske af få. Men det er rigtigt. Halvtomme biler giver flere biler på  
vejene og unødig CO2-udledning. Og det er et problem.
Løsningen er, at vi kører sammen. For hinanden og for miljøet. Derfor  
tilbyder vi en app, som gør den nemmere at køre sammen til arbejde eller 
fritidsinteresser.

Landsbybussen er tilbage, og er for dig der bor i én af kommunens 36 lands-
bysamfund, der skal på tur med familien, vennerne eller foreningen til f.eks. 
fodbold eller udflugter, og hvor en almindelig bil er for lille. Bussen er billig, 
og den kan rumme op til 9 personer. Der er to Landsbybusser, som er plac-
eret i henholdsvis Tandslet og Kværs.
Samkørsel er for dig, der gerne vil spare penge på din daglige transport. Og 
til dig, der vil hjælpe andre i din landsby – og samtidigt “komme hinanden 
ved”. Læs mere på: www.kom-hinanden-ved.dk

Sådan booker du en landsbybus
Hent appen nabogo, find en bus nær dig på kortet og anmod om at booke den. 
Når din anmodning er accepteret, kan du hente bussen vha. din mobiltelefon 
og en nøgleboks – det samme gælder, når du afleverer bussen igen.

Nyt fra kirken/menighedsrådet
Først lidt om situationen – pga af længerevarende sygdom og ferie henover sommeren har det været svært at følge med i opgaverne på kirkegården.  
Vi har sørget for vikarer til de mest presserende opgaver, men det kan selvfølgelig ses, at der mangler mandskabstimer. Det håber vi på forståelse for.



Vi nærmer os efteråret, og som det ser ud lige nu, tror vi på at vi kan starte op igen 
i Lysabild Datastue. Det vil vi så gøre nærmere bestemt mandag den 11. oktober 
i LSGs klubhus, Lysabild, kl. 9. Og som de foregående år vil undervisning / hjælp 
foregå hver mandag fra kl. 9 til 11.30. Det koster 20 kr. pr gang at deltage. Pengene vil 
gå til kaffe og evt. materialer. Nye deltagere er altid hjertelig velkomne – med eller 
uden computer.
Vi vil være behjælpelig med at komme i gang igen i brugen af din computer. Efter 
så lang tid med Corona og nedlukning af undervisning, er vi sikre på at mange af 
færdighederne er total glemte. Vi vil derfor gerne 
prøve at hjælpe dig på rette spor igen.
Som noget nyt, vil vi gerne i Datastuen tilbyde 
hjælp til dig, som in- gen computer har eller ikke 
vil anskaffe en. Må- ske kunne du tænke dig at 
prøve en computer?
Du er også hjertelig velkommen hos os i Data-
stuen til lidt hygge- snak, en kop kaffe eller lign. 
Vi vil også gerne være behjælpelig med at løse 
praktiske ting indenfor IT.  F.eks. hvis du har brug for 
at kontakte borgerservice, lægehuset, søge og finde ting på nettet osv.
På vegne af Lysabild Datastue og dens trofaste hjælpere / undervisere
Helge Pedersen, Sarupvej 32 (Tlf. 29 92 96 32)

Skal Sydals være med i “Folkebevægelsen mod affald i naturen”?
Vi er en frivillig, upolitisk forening i Sønderborg Kommune, hvis formål er at påvirke 
holdningen hos borgere til IKKE at smide affald i naturen. Det sker bl.a. ved at vi selv 
samler affald langs veje, stier, strande iført vores gule veste. Foreløbig har vi pas-
seret 600 frivillige i Sønderborg Kommune. Vi har nu koordinatorer og indsamlere 
rundt om i hele kommunen, MEN vi mangler blot at få nogle på Sydals og Kegnæs. 
Så hvis der er nogle af jer, som kunne tænke jer at være med enten som indsamler 
eller koordinator, så kan I henvende jer til mig. Så sørger jeg for, at I får en vest og en 
tang. Og så laver vi en aftale om, hvor I vil samle ind på en bestemt rute, som I selv 
vælger. Det er gratis at være medlem og tilmelding sker via vores Facebook-side 
med foreningens navn. 
I efteråret starter vi et projekt, hvor vi hver måned vil samle plastaffald ind langs 
vore kyster, det kan I følge på vores Facebook-side senere på året.
Håber nogle af jer vil være med, så vi også kan få dækket Sydals til glæde for na-
turen, dyrene, borgerne og vore mange turister. Mange venlige og rene hilsner  
Jan Prokopek Jensen Tlf: 2790 0201, mail: jan@sonderborg.dk

Lysabild Kro er solgt. Den 1. november 2020 lukkede Michael Marek  
Lysabild Kro, efter at have drevet den i ti år. Kroen blev sat til salg, og er 
nu solgt til Stenstrøm Ejendomme ApS, der har base på Sydals. ”Fest-
sal og køkken bevares i ejendommen til eventuel udlejning”, fortæller  
Halfdan Stenstrøm fra Stenstrøm Ejendomme til JydskeVestkysten. Pla-
nen er at bygge om og etablere henholdsvis fem og ti dobbeltværelser 
fordelt på stueetagen og 1. sal. Muligheden for en forpagter vil også 
være der, når man finder den rette.
Men det betyder ikke, at Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard lukker. 
Vi fortsætter aktiviteterne. I efteråret 2021 inviterer foreningen til to 
arrangementer. Du kan glæde dig til en koncert med Mathilde Falch i 
Holstenerladen og til et foredrag med den tidligere pilot Stefan G. Ras-
mussen i Klubhuset. 

Koncert med Mathilde Falch i Holstenerladen
Søndag den 26. september, kl. 19.30 indbydes til koncert i Holste-
nerladen med Mathilde Falch duo. 

Mathilde Falch har i de sidste 10 år spil-
let mange steder - fra de små scener til 
de store festivaler og hun har opbyg-
get et trofast publikum med udsolgte 
huse mange steder.
Med den nyrenoverede Holstenerlade 
ved Præstegården har Lysabild fået et 
unikt og smukt rum som fremover kan 
bruges til mange spændende arrange-
menter.  Koncerten arrangeres i et sam-
arbejde mellem Sønderborghus, Bit-

tens Bank i Tandslet og Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard. Der kan  
købes vand, øl og vin mm. Arrangementet støttes af Statens Kunst-
fond og overskuddet fra koncerten går til drift af den nye hjertestarter i  
Lysabild. Billetter kan købes hos Sønderborghus via et link på forenin-
gens hjemmeside: www.lysabild-forsamlingsgaard.dk 

Fra kokostæppe til blå toner  
I december 1991 nødlandede den danske pilot Stefan G. Rasmussen et 
SAS fly i Sverige. Alle ombordværende overlevede. På et splitsekund 
blev Stefan Rasmussen verdensberømt.
Mandag den 1. november 2021, kl. 19.00 kommer Stefan G. Rasmussen 
til Lysabild, hvor han vil fortælle om den dramatiske oplevelse og om 
det helvede berømmelsen også bragte med sig. Stefan præsenterer sit 
causeri ” Fra kokostæppe til blå toner,” hvor han kommer omkring man-
ge emner, idet han tager udgangspunkt i sin barndom og hans even-
tyrlige liv. I dag er Stefan en habil jazzmusiker Som en lille sidegevinst 
krydrer han det hele med toner fra sin saxofon.  
Foredraget arrangeres af Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard og af-
holdes i Klubhuset. Pris pr. person 60 kr., incl. kaffe og kage. Arran-
gementet støttes af Sønderborg Kommune. Tilmelding på www.
lysabild-forsamlingsgaard.dk eller tlf. 60 15 01 01. 

Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik
Vintersæsonen begynder snart igen

Tirsdag d. 21. september – uge 38
Kl. 17.30 - 18.30 Herrer:  Gymnastik og styrketræning med  
  instruktør Hans Duus.
Kl. 18.30 - 19.30 Damer:  Pilates- og Yogainspireret gymnastik  
  med instruktør Birthe Elmegaard Bladt.
Mandag d. 25. oktober – uge 43
Kl 17.00-18.00 Børnespringholdet (6-14 år)  
med instruktør Hans Halfdan Belschner Jørgensen.
Alle hold træner i gymnastiksalen på Lysabild Børneunivers med 
indgang fra den lille skolegård mod øst.
Mød op til hyggelig, sjov og god motion. Alle er velkomne - man behø-
ver ikke at have dyrket sport tidligere ☺

Lone Klinge Thomsen, Kasserer, Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik

Støv cyklen af, bind 
løbeskoene og lad  

endorfinerne få frit løb 
til Bike & Run i  

Lysabild
I forbindelse med Landsby-
markedet den 11.september 
aholdes Bike & Run.
Tag hele familien, dine naboer, 
kollegaer eller venner under 
armen og mød op til den store 
dyst. Tøv ikke med at tilmelde 
Jer, da løbet er for alle – unge, 
gamle, tykke, tynde, små, 
store. Ruterne er nemlig lige 
til at klare, da cykelruten er 4 
km og løberuten 1 km. Bike & 
Run foregår på den måde, at 
der skiftevis løbes og cykles. 
Løberne starter. Ruterne tilbagelægges 4 gange hver, så holdet samlet cykler/
løber 20 km i alt. Du kan naturligvis også vælge at klare Bike & Run helt på egen 
hånd. Et hold kan være fra 1 – 8 personer. Ruterne er tydeligt afmærkede med 
skilte, og når der skal drejes, står der levende poster, som guider dig. Hverken på 
cykelruten eller løberuten skal du krydse vejen, så børn kan sagtens deltage.  
Løbet skydes i gang kl. 13.30, og vi forventer at kunne uddele præmier kl. 16.15.
Startnumre uddeles fra kl. 12 – 13 ved pavillonen i start og mål området på  
Nørregade. Her er også depot med forfriskninger til deltagerne undervejs, men 
husk selv en drikkedunk med vand.
Tilmelding til Bike & Run forgår ved, at en fra holdet indbetaler 50 kr i alt for hele 
holdet på MobilePay til Karin på 20 72 49 09 senest torsdag den 9/9. Husk ved 
tilmeldingen at skrive, hvad dit hold hedder, og hvor mange deltagere I er. Beløbet 
går til startnumre, forfriskninger og præmie til vinderne.
Efter tilmelding kan foregå på selve dagen indtil kl. 12.30. Dog koster deltagelse 
ved eftertilmelding 70 kr pr hold.

Har du spørgsmål i forhold til arrangementet, er du meget velkommen til at skrive 
til Karin 20724909 eller Rikke 42534132.
Vi glæder os til at se dig til Bike & Run den 11. september.
Mange hilsner Rikke Dahl og Karin Danielsen

Augustenborg – Sydals

Turen til Østjylland & Århus den 7. – 9. september er aflyst

Hyggeaften og foredrag med adm. direktør for ÆldreSagen Bjarne Hastrup fra Køben-
havn. Den 7. oktober kl. 18 i Diamanten i Fynshav, Gyden 100, 6440 Augustenborg.
Vi starter med at spise bøf stroganoff. Derefter kommer Bjarne Hastrup og fortæller om sit 
liv, arbejde og gerning i ÆldreSagen. Vi slutter med kaffe og æblekage.
Tilmelding senest den 1. oktober til Gurli Petersen, tlf. 74 47 47 76 / 22 84 05 06, 
mail: gurlip2@gmail.com
Pris: kr. 160 indbetales på Sydbanks konto 8012-1059663. Tilmelding gælder først når  
beløbet er registreret. Se mere om turene på https://www.aeldresagen.dk/lokalaf-
delinger/augustenborg-sydals.

Nyt fra Sognehistorisk
Hvis den gamle talerstol kunne tale
Den gamle historiske talerstol, som var i anvendelse på skolen i over 75 år, har nu fundet 
en fast plads - efter nogen tids hjemløshed.
Da den store skoleudvidelse i 1943 var gennemført, forærede byggeriets håndværksfir-
maer denne talerstol til Lysabild Skole. Den har gennem de mange år været opstillet i mø-
desal, gymnastiksal, aula og på det seneste i den nye multisal. Da skolen for et par år siden 
valgte ikke mere at bruge talerstolen, syntes vi i Sognehistorisk Forening at det var synd 
at kassere den. Den står nu i Holstenerladen blandt vore øvrige udstillingsgenstande i 
den nys restaurerede lade. 
Talerstolens historie er næsten glorværdig. Herfra har et væld af politikere, skuespillere, 
forfattere, globetrottere, skoleledere, sportsstjerner, lokale debattører og mange, mange 
andre spændende personligheder talt til og for 
”folk” fra nær og fjern
Se selv en udførlig talerliste og de mange spæn-
dende fotos, som er anbragt på talerstolen. Her 
fortælles især om de legendariske LYSABILD MØ-
DER (1980-84), hvor fire ildsjæle fra sognet ind-
bød og fik tilsagn fra flere statsministre og andre 
travle politikere om at møde op i Lysabild for at 
fortælle eller debattere den aktuelle situation. 
Her kunne manden på gulvet skælde ud på stats-
ministern og få omgående svar. Et af møderne 
omfattede en minister, der mødte op til debat 
med en politisk modpart. Det var midt under en 
alvorlig politisk krise. De måtte med privatfly her-
til, og de måtte også bryde tidligt op for igen per 
fly at nå tilbage til forhandlinger. PS Den ene taler 
undlod brug af talerstol, da han målte godt 2 m!!
 
Byvandring i Sarup
Alle er velkomne til en aftenvandring i Sarup den 2. september kl. 18-21, hvor nuværende 
og tidligere beboere fortæller om deres specielle landsby. Engang var byen en selvstæn-
dig kommune, ”Gemeinde Sarup”. Der har både været Brugs samt adskillige håndværks-
virksomheder. Landbruget har altid fyldt godt, og der er stadig aktive landbrug og hånd-
værk i byen. 
– Vi håber nu her midt i august at have nogle aftaler på plads. Der er altid plads til lidt 
ekstra, så hvis også andre har en god historie så sig til. Ruten er planlagt med opstart på 
Lille Mommarkvej (se skiltning), og der vil være en afstikker nordpå ad Sarupvej til det 
gamle jernbaneområde og retur til hjørnet af Saruphavvej, hvor der også kan høres et par 
gode historier. Efter et par timers rundgang vil der være mulighed for at købe pølser og 
øl/vand. Tag en klapstol med. 

Er du vores nye kasserer?
Lysabild Sognehistorisk Forening del-
tager også på Landsbymarkedet den 
11. september. Efter en åbningshøjtide-
lighed i laden vil der være salg af Inges 
solæg med tilbehør. Der vil også være 
lidt bogsalg af vore egne samt andres lo-
kalhistoriske udgivelser. Et udvalg af vore 
spændende ringbind med gamle fotos 
og avisklip fra en ikke så fjern fortid ligger 
fremme, og kan blades igennem inde på 
foreningens udstillingsområde. Vi glæder 
os til besøg af gamle såvel som nye ven-
ner af lokalhistorien. Fra september vil vi 

igen hver onsdag formiddag kl. 9-12 være på skolen, hvor vi foretager edb-registrering af 
vore papirer. Husk også første torsdag i måneden kl. 18-20, hvor der vil være folk i arkivet. 
Et lille studiehjørne er indrettet, hvor opslagsbøger også pc er til rådighed. Et stort nød-
suk: Vi mangler snarest en afløser på kassererposten!!

Skovby
Åben kl.  77..3300-20
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Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden

Mindeord
Tidligere lærer ved Lysabild skole og æresmedlem i Lysabild Skytte- og 
Gymnastikforening, Ib Skafte, er død efter længere tids sygdom. 
Skafte blev ansat på Lysabild skole i 1969 indtil han gik på pension.  Han 
blev hurtigt en aktiv del af egnens foreningsliv. Gennem skole- og folke-
biblioteksarbejde fik Skafte et stort kendskab til børnene og deres familier. 
Med sin interesse for sport og med lederuddannelse fra Idrætshøjskolen 
i Sønderborg i bagagen, blev han hurtigt en del af LSG’s mange aktiv-
iteter. Han var gennem flere årtier én af foreningens allermest markante  
spydspidser inden for både gymnastik, fodbold, badminton og amatør-
teater som aktiv deltager, træner og i bestyrelsesarbejdet. 
I mange år var Skafte skribent og redaktør på LSG’s lille blad, Stafetten, 
og han var med i arbejdet for at bygge Klubhuset i Lysabild.
Udover det sportslige felt var Skafte bredt interesseret i kultur, historie 
og musik. Han var en habil pianist – spillede altid til skolens morgensang 
og til fællessangene i de lokale foreningers arrangementer. 
Skafte havde en formidabel hukommelse og havde styr på alle sine 
gamle elever, hvilke årgange, de gik på, hvem der var deres forældre og 
hvilke søskende, de havde. Havde man brug for at få identificeret børn el-
ler unge på et Lysabild-skole- eller sportsfoto, kunne man spørge Skafte 
– og han vidste (næsten) altid hvem det var!
For ca. 15 år siden flyttede Grete og Ib Skafte til Hadsund nær deres børn 
og børnebørn.  Her fortsatte de begge et aktivt virke i forskellige foren-
ings-sammenhænge.
Med varme tanker til Grete, Poul og Martin her fra Lysabild – æret være 
Skaftes minde. Birthe Elmegaard Bladt. 

 
 

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn 
Brandværnet kører på lavt blus igennem sommermånederne med hensyn 
til øvelsesaktiviteter. 112 alarmudkald ligger normalt sammenlignet med 
tidligere år. Vi var også involveret i den store brand i Sønderborg i udgangen 
af juli, både på dagen og efterfølgende dage med efterslukning.

I sidste nyhedsbrev skrev jeg om de 5 nye medlemmer af brandværnet, som 
var startet på deres grunduddannelse. De har nu gennemført uddannelsen 
og skal starte på funktionsuddannelsen til efteråret. Funktionsuddannelsen 
er den udvidede del af brandmandsuddannelsen, hvor de også kommer  
igennem røgdykkerforløbet (Foto: Hold grunduddannelse). 
Brandværnet vil være til stede på landsbymarkedet den 11. september.
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, Mobil 4017 6979

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn  
Brandværnet kører på lavt blus igennem sommermånederne med hensyn til øvelsesaktiviteter. 
112 alarmudkald ligger normalt sammenlignet med tidligere år. Vi var også involveret i den store 
brand i Sønderborg i udgangen af juli, både på dagen og efterfølgende dage med efterslukning 
(Foto: Christian Skov og Arne Petersen).  

I sidste nyhedsbrev skrev jeg om de 5 nye medlemmer af brandværnet, som var startet på deres 
grunduddannelse. De har nu gennemført uddannelsen og skal starte på funktionsuddannelsen til 
efteråret. Funktionsuddannelsen er den udvidede del af brandmandsuddannelsen, hvor de også 
kommer igennem røgdykkerforløbet (Foto: Hold grunduddannelse).  

Brandværnet vil være til stede på landsbymarkedet den 11. september. 

 
Brandkaptajn 
Martin Kahr Knudsen  
Mobil 4017 6979 

 

 

 

Åbent hus i keglecentret
Keglesporten er klar til genåbning af det aktive idrætsliv. Så kom til åbent 
hus i keglecentret søndag den 29. august kl. 10-16 og prøv vores kegle-
baner. Klubbens medlemmer vil stå klar til at fortælle om klublivet, træn-
ingstider og priser. Deltagelse kræver ingen tilmelding og er gratis. Kegle-
klubben vil være vært ved en ringriderpølse, med en øl/vand til.Vi glæder 
os til at se jer. Sydals Kegleklub, Sydals-Hallen, Mommarkvej 352, Tandslet



Vi nærmer os efteråret, og som det ser ud lige nu, tror vi på at vi kan starte op igen 
i Lysabild Datastue. Det vil vi så gøre nærmere bestemt mandag den 11. oktober 
i LSGs klubhus, Lysabild, kl. 9. Og som de foregående år vil undervisning / hjælp 
foregå hver mandag fra kl. 9 til 11.30. Det koster 20 kr. pr gang at deltage. Pengene vil 
gå til kaffe og evt. materialer. Nye deltagere er altid hjertelig velkomne – med eller 
uden computer.
Vi vil være behjælpelig med at komme i gang igen i brugen af din computer. Efter 
så lang tid med Corona og nedlukning af undervisning, er vi sikre på at mange af 
færdighederne er total glemte. Vi vil derfor gerne 
prøve at hjælpe dig på rette spor igen.
Som noget nyt, vil vi gerne i Datastuen tilbyde 
hjælp til dig, som in- gen computer har eller ikke 
vil anskaffe en. Må- ske kunne du tænke dig at 
prøve en computer?
Du er også hjertelig velkommen hos os i Data-
stuen til lidt hygge- snak, en kop kaffe eller lign. 
Vi vil også gerne være behjælpelig med at løse 
praktiske ting indenfor IT.  F.eks. hvis du har brug for 
at kontakte borgerservice, lægehuset, søge og finde ting på nettet osv.
På vegne af Lysabild Datastue og dens trofaste hjælpere / undervisere
Helge Pedersen, Sarupvej 32 (Tlf. 29 92 96 32)

Skal Sydals være med i “Folkebevægelsen mod affald i naturen”?
Vi er en frivillig, upolitisk forening i Sønderborg Kommune, hvis formål er at påvirke 
holdningen hos borgere til IKKE at smide affald i naturen. Det sker bl.a. ved at vi selv 
samler affald langs veje, stier, strande iført vores gule veste. Foreløbig har vi pas-
seret 600 frivillige i Sønderborg Kommune. Vi har nu koordinatorer og indsamlere 
rundt om i hele kommunen, MEN vi mangler blot at få nogle på Sydals og Kegnæs. 
Så hvis der er nogle af jer, som kunne tænke jer at være med enten som indsamler 
eller koordinator, så kan I henvende jer til mig. Så sørger jeg for, at I får en vest og en 
tang. Og så laver vi en aftale om, hvor I vil samle ind på en bestemt rute, som I selv 
vælger. Det er gratis at være medlem og tilmelding sker via vores Facebook-side 
med foreningens navn. 
I efteråret starter vi et projekt, hvor vi hver måned vil samle plastaffald ind langs 
vore kyster, det kan I følge på vores Facebook-side senere på året.
Håber nogle af jer vil være med, så vi også kan få dækket Sydals til glæde for na-
turen, dyrene, borgerne og vore mange turister. Mange venlige og rene hilsner  
Jan Prokopek Jensen Tlf: 2790 0201, mail: jan@sonderborg.dk

Lysabild Kro er solgt. Den 1. november 2020 lukkede Michael Marek  
Lysabild Kro, efter at have drevet den i ti år. Kroen blev sat til salg, og er 
nu solgt til Stenstrøm Ejendomme ApS, der har base på Sydals. ”Fest-
sal og køkken bevares i ejendommen til eventuel udlejning”, fortæller  
Halfdan Stenstrøm fra Stenstrøm Ejendomme til JydskeVestkysten. Pla-
nen er at bygge om og etablere henholdsvis fem og ti dobbeltværelser 
fordelt på stueetagen og 1. sal. Muligheden for en forpagter vil også 
være der, når man finder den rette.
Men det betyder ikke, at Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard lukker. 
Vi fortsætter aktiviteterne. I efteråret 2021 inviterer foreningen til to 
arrangementer. Du kan glæde dig til en koncert med Mathilde Falch i 
Holstenerladen og til et foredrag med den tidligere pilot Stefan G. Ras-
mussen i Klubhuset. 

Koncert med Mathilde Falch i Holstenerladen
Søndag den 26. september, kl. 19.30 indbydes til koncert i Holste-
nerladen med Mathilde Falch duo. 

Mathilde Falch har i de sidste 10 år spil-
let mange steder - fra de små scener til 
de store festivaler og hun har opbyg-
get et trofast publikum med udsolgte 
huse mange steder.
Med den nyrenoverede Holstenerlade 
ved Præstegården har Lysabild fået et 
unikt og smukt rum som fremover kan 
bruges til mange spændende arrange-
menter.  Koncerten arrangeres i et sam-
arbejde mellem Sønderborghus, Bit-

tens Bank i Tandslet og Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard. Der kan  
købes vand, øl og vin mm. Arrangementet støttes af Statens Kunst-
fond og overskuddet fra koncerten går til drift af den nye hjertestarter i  
Lysabild. Billetter kan købes hos Sønderborghus via et link på forenin-
gens hjemmeside: www.lysabild-forsamlingsgaard.dk 

Fra kokostæppe til blå toner  
I december 1991 nødlandede den danske pilot Stefan G. Rasmussen et 
SAS fly i Sverige. Alle ombordværende overlevede. På et splitsekund 
blev Stefan Rasmussen verdensberømt.
Mandag den 1. november 2021, kl. 19.00 kommer Stefan G. Rasmussen 
til Lysabild, hvor han vil fortælle om den dramatiske oplevelse og om 
det helvede berømmelsen også bragte med sig. Stefan præsenterer sit 
causeri ” Fra kokostæppe til blå toner,” hvor han kommer omkring man-
ge emner, idet han tager udgangspunkt i sin barndom og hans even-
tyrlige liv. I dag er Stefan en habil jazzmusiker Som en lille sidegevinst 
krydrer han det hele med toner fra sin saxofon.  
Foredraget arrangeres af Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard og af-
holdes i Klubhuset. Pris pr. person 60 kr., incl. kaffe og kage. Arran-
gementet støttes af Sønderborg Kommune. Tilmelding på www.
lysabild-forsamlingsgaard.dk eller tlf. 60 15 01 01. 

Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik
Vintersæsonen begynder snart igen

Tirsdag d. 21. september – uge 38
Kl. 17.30 - 18.30 Herrer:  Gymnastik og styrketræning med  
  instruktør Hans Duus.
Kl. 18.30 - 19.30 Damer:  Pilates- og Yogainspireret gymnastik  
  med instruktør Birthe Elmegaard Bladt.
Mandag d. 25. oktober – uge 43
Kl 17.00-18.00 Børnespringholdet (6-14 år)  
med instruktør Hans Halfdan Belschner Jørgensen.
Alle hold træner i gymnastiksalen på Lysabild Børneunivers med 
indgang fra den lille skolegård mod øst.
Mød op til hyggelig, sjov og god motion. Alle er velkomne - man behø-
ver ikke at have dyrket sport tidligere ☺

Lone Klinge Thomsen, Kasserer, Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik

Støv cyklen af, bind 
løbeskoene og lad  

endorfinerne få frit løb 
til Bike & Run i  

Lysabild
I forbindelse med Landsby-
markedet den 11.september 
aholdes Bike & Run.
Tag hele familien, dine naboer, 
kollegaer eller venner under 
armen og mød op til den store 
dyst. Tøv ikke med at tilmelde 
Jer, da løbet er for alle – unge, 
gamle, tykke, tynde, små, 
store. Ruterne er nemlig lige 
til at klare, da cykelruten er 4 
km og løberuten 1 km. Bike & 
Run foregår på den måde, at 
der skiftevis løbes og cykles. 
Løberne starter. Ruterne tilbagelægges 4 gange hver, så holdet samlet cykler/
løber 20 km i alt. Du kan naturligvis også vælge at klare Bike & Run helt på egen 
hånd. Et hold kan være fra 1 – 8 personer. Ruterne er tydeligt afmærkede med 
skilte, og når der skal drejes, står der levende poster, som guider dig. Hverken på 
cykelruten eller løberuten skal du krydse vejen, så børn kan sagtens deltage.  
Løbet skydes i gang kl. 13.30, og vi forventer at kunne uddele præmier kl. 16.15.
Startnumre uddeles fra kl. 12 – 13 ved pavillonen i start og mål området på  
Nørregade. Her er også depot med forfriskninger til deltagerne undervejs, men 
husk selv en drikkedunk med vand.
Tilmelding til Bike & Run forgår ved, at en fra holdet indbetaler 50 kr i alt for hele 
holdet på MobilePay til Karin på 20 72 49 09 senest torsdag den 9/9. Husk ved 
tilmeldingen at skrive, hvad dit hold hedder, og hvor mange deltagere I er. Beløbet 
går til startnumre, forfriskninger og præmie til vinderne.
Efter tilmelding kan foregå på selve dagen indtil kl. 12.30. Dog koster deltagelse 
ved eftertilmelding 70 kr pr hold.

Har du spørgsmål i forhold til arrangementet, er du meget velkommen til at skrive 
til Karin 20724909 eller Rikke 42534132.
Vi glæder os til at se dig til Bike & Run den 11. september.
Mange hilsner Rikke Dahl og Karin Danielsen

Augustenborg – Sydals

Turen til Østjylland & Århus den 7. – 9. september er aflyst

Hyggeaften og foredrag med adm. direktør for ÆldreSagen Bjarne Hastrup fra Køben-
havn. Den 7. oktober kl. 18 i Diamanten i Fynshav, Gyden 100, 6440 Augustenborg.
Vi starter med at spise bøf stroganoff. Derefter kommer Bjarne Hastrup og fortæller om sit 
liv, arbejde og gerning i ÆldreSagen. Vi slutter med kaffe og æblekage.
Tilmelding senest den 1. oktober til Gurli Petersen, tlf. 74 47 47 76 / 22 84 05 06, 
mail: gurlip2@gmail.com
Pris: kr. 160 indbetales på Sydbanks konto 8012-1059663. Tilmelding gælder først når  
beløbet er registreret. Se mere om turene på https://www.aeldresagen.dk/lokalaf-
delinger/augustenborg-sydals.
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maer denne talerstol til Lysabild Skole. Den har gennem de mange år været opstillet i mø-
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Se selv en udførlig talerliste og de mange spæn-
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Tidligere lærer ved Lysabild skole og æresmedlem i Lysabild Skytte- og 
Gymnastikforening, Ib Skafte, er død efter længere tids sygdom. 
Skafte blev ansat på Lysabild skole i 1969 indtil han gik på pension.  Han 
blev hurtigt en aktiv del af egnens foreningsliv. Gennem skole- og folke-
biblioteksarbejde fik Skafte et stort kendskab til børnene og deres familier. 
Med sin interesse for sport og med lederuddannelse fra Idrætshøjskolen 
i Sønderborg i bagagen, blev han hurtigt en del af LSG’s mange aktiv-
iteter. Han var gennem flere årtier én af foreningens allermest markante  
spydspidser inden for både gymnastik, fodbold, badminton og amatør-
teater som aktiv deltager, træner og i bestyrelsesarbejdet. 
I mange år var Skafte skribent og redaktør på LSG’s lille blad, Stafetten, 
og han var med i arbejdet for at bygge Klubhuset i Lysabild.
Udover det sportslige felt var Skafte bredt interesseret i kultur, historie 
og musik. Han var en habil pianist – spillede altid til skolens morgensang 
og til fællessangene i de lokale foreningers arrangementer. 
Skafte havde en formidabel hukommelse og havde styr på alle sine 
gamle elever, hvilke årgange, de gik på, hvem der var deres forældre og 
hvilke søskende, de havde. Havde man brug for at få identificeret børn el-
ler unge på et Lysabild-skole- eller sportsfoto, kunne man spørge Skafte 
– og han vidste (næsten) altid hvem det var!
For ca. 15 år siden flyttede Grete og Ib Skafte til Hadsund nær deres børn 
og børnebørn.  Her fortsatte de begge et aktivt virke i forskellige foren-
ings-sammenhænge.
Med varme tanker til Grete, Poul og Martin her fra Lysabild – æret være 
Skaftes minde. Birthe Elmegaard Bladt. 

 
 

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn 
Brandværnet kører på lavt blus igennem sommermånederne med hensyn 
til øvelsesaktiviteter. 112 alarmudkald ligger normalt sammenlignet med 
tidligere år. Vi var også involveret i den store brand i Sønderborg i udgangen 
af juli, både på dagen og efterfølgende dage med efterslukning.

I sidste nyhedsbrev skrev jeg om de 5 nye medlemmer af brandværnet, som 
var startet på deres grunduddannelse. De har nu gennemført uddannelsen 
og skal starte på funktionsuddannelsen til efteråret. Funktionsuddannelsen 
er den udvidede del af brandmandsuddannelsen, hvor de også kommer  
igennem røgdykkerforløbet (Foto: Hold grunduddannelse). 
Brandværnet vil være til stede på landsbymarkedet den 11. september.
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, Mobil 4017 6979

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn  
Brandværnet kører på lavt blus igennem sommermånederne med hensyn til øvelsesaktiviteter. 
112 alarmudkald ligger normalt sammenlignet med tidligere år. Vi var også involveret i den store 
brand i Sønderborg i udgangen af juli, både på dagen og efterfølgende dage med efterslukning 
(Foto: Christian Skov og Arne Petersen).  

I sidste nyhedsbrev skrev jeg om de 5 nye medlemmer af brandværnet, som var startet på deres 
grunduddannelse. De har nu gennemført uddannelsen og skal starte på funktionsuddannelsen til 
efteråret. Funktionsuddannelsen er den udvidede del af brandmandsuddannelsen, hvor de også 
kommer igennem røgdykkerforløbet (Foto: Hold grunduddannelse).  

Brandværnet vil være til stede på landsbymarkedet den 11. september. 

 
Brandkaptajn 
Martin Kahr Knudsen  
Mobil 4017 6979 

 

 

 

Åbent hus i keglecentret
Keglesporten er klar til genåbning af det aktive idrætsliv. Så kom til åbent 
hus i keglecentret søndag den 29. august kl. 10-16 og prøv vores kegle-
baner. Klubbens medlemmer vil stå klar til at fortælle om klublivet, træn-
ingstider og priser. Deltagelse kræver ingen tilmelding og er gratis. Kegle-
klubben vil være vært ved en ringriderpølse, med en øl/vand til.Vi glæder 
os til at se jer. Sydals Kegleklub, Sydals-Hallen, Mommarkvej 352, Tandslet



   Det sker i sognet
  August
 28. kl. 11.00      Konfirmation i Kegnæs kirke
 29. kl. 9.30+11.00   Konfirmation i Lysabild Kirke
 29. kl. 10-16.00    Åbent hus i keglecentret
 31. kl. 19.00       Generalforsamling i LSG`s hovedbestyrelse i klubhuset
 31. kl. 19.00 .     Strik med kaffe, kage og snak i præstegården

 September
   2. kl. 18-21.00    Sognehistorisk Forening. Aftenvandring i Sarup 
 11. kl. 11-16.30    Lysabild landsbymarked
 11. kl. 18.00      Fællesspisning i Holstenerladen
 13. kl. 18.00      Generalforsamling Lysabild Tandslet badminton
 13. kl.  24.00     Deadline til næste Lokalblad
 14. kl. 13.30      Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening. Lottospil
 21. kl. 17.30 -18.30 Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik. Herre: gymnastik og  
                   styrketræning.
 21. kl. 18.30-19.30 Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik. Damer: Pilates- og  
                   Yogainspireret gymnastik 
 22.  kl.  19.00      Koncert med Capella Clara
 26.  kl. 19.30      Koncert med Mathilde Falch i Holstenerladen

 Oktober
   6. kl. 19.00       Sangaften, i Lysabild Kirke   
   7. kl.  18.00      ÆldreSagen Hyggeaften og foredrag med 
                   Bjarne Hastrup, i Diamanten i Fynshav   
 11. kl.   9.00      Lysabild Datastue starter op i klubhuset
 12. kl. 13.30      Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening
                   Tysklandsarbejderen Frederiks valg Lysabild/Skovby  
                   Derefter loto
 13. kl. 19.00      Efterårskoncert med Marcus Pedersen, i Lysabild Kirke
 25.  kl. 17-18.00    Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik. Børnespringholdet  
                   (6-14 år) 
 30.              Afholdes et arrangement for børnekonfirmander  
                   (3.og 4. klasse) 
 November
   1. kl. 19.00      Foredrag med Stefan G. Rasmussen i Klubhuset.
   3. kl. 19.00      Starter kirkeyoga op igen i Lysabild Kirke
   9.  kl. 13.30      Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening
                   Besøg af indbrudsekspert fra Bo trygt. Derefter lotto
 10. kl.  19.00     Kirkeyoga i Lysabild Kirke
 17. kl.  19.00      Kirkeyoga i Lysabild Kirke
 20. kl. 11-16.00    Vibæk Mølle Juleudstilling/Julemarked
 21. kl. 11-16.00    Vibæk Mølle Juleudstilling/Julemarked
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9999

Lysabild Senior Cykelklub
Vi cykler stadig hver onsdag kl. 17.30 fra Lysabild Skole.

Nogle onsdage er vi 20 cyklister, men der er plads til flere, så mød bare frisk op.
Jette Iversen kan kontaktes på tlf. 26254880, hvis der er spørgsmål.

Ændringer meddeles på mail eller sms.

GENERALFORSAMLING
Afholdes mandag den 13/09 2021 
kl. 18.00 i Sydalshallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget til 
 orientering

5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Strik-café 
hver onsdag i lige uger 

kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. at deltage.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Juleudstilling/Julemarked den 20. og 21. november
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 
mølleanlægget og andre udvalgte bygninger.

Deadline til næste Lokalblad  den 13. september

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

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Kom og oplev det helt specielle sensommermarked i Lysabild
Lørdag den 11. september kl. 11-16.30 danner området omkring Lysabild 
Kirke igen rammen om årets Landsbymarked, der sidste år desværre måtte 
aflyses pga. Coronapandemien. Derfor glæder vi os også ekstra meget til at 
genoptage traditionen med vores hyggelige marked i år. Selve kirken fungerer 
som kunstgalleri hele dagen og der vil desuden være rundvisninger i kirken. 
Ude på pladsen i Abildgården er der hyggelig markedsstemning til musik af 
Michael Vogensen. Der er masser af boder og aktiviteter, halmballelabyrint til 
børnene og diverse kulinariske fristelser. Kom også og se den flotte nyreno-
verede Holstenerlade, der får sin officielle indvielse kl. 11.30. Derudover dan-
ner laden dagen igennem rammen om Sognehistorisk Forenings udstilling om 
den store renovering. 

Når markedet er slut, er der fællesspisning i Holstenerladen kl. 18. Prisen 
er 80 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Tilmelding sker til Erling Junker på 
ejja@bbsyd.dk eller 23614729, senest tirsdag den 7. september. 
Søndag kl. 11.00 er der Høstgudstjeneste, der som noget helt nyt også  
afholdes i Holstenerladen.

Du kan stadig nå at tilmelde dig med en bod eller aktivitet. Gerne hurtigst 
muligt og senest den 4. september 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 akti-
vitet 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. Læs mere på lysabild-sydals.dk

 Ny hjertestarter i Lysabild
Trygfonden har bevilget Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard en hjerte-
starter der ophænges ud til gaden på Lysabildgade 26 i løbet af efteråret.
Foreningen betaler opsætningen og driften af hjertestarteren, herunder for-
sikring og el. mv. 
I forbindelse med den nye hjertestarter tilbydes senere et gratis hjertestart-
er-kursus på fire timer. Deltagerne på kurset tilmeldes efterfølgende som 
hjerteløbere. Ved et hjertestop i Lysabild bliver hjerteløberne tilkaldt via 
deres mobiltelefon. Det betyder, at afgørende førstehjælp ved et hjertestop i  
Lysabild fremover kan være fremme i løbet af få minutter. 

Sydals Fitness
Sydals Fitness åbnede dørene den 6. maj, dog med corona  
restriktioner. 
Centeret har været bemandet alle åbne timer, dog med  
reducerede åbningstider.

Fra 1. august har vi udvidet åbningstiderne fra kl. 6 - 22 alle ugens dage.
Centeret er ikke bemandet alle timer, men vi vil være tilstede dagligt. 
Alle som træner i centeret skal have gyldigt corona-
pas, og der vil være løbende kontrol.

I maj måned startede vi også udendørs cirkeltræning 
med god tilslutning.
Udendørs cirkeltræning slutter med udgangen af 
august.

2. september starter indendørs cirkeltræning, se 
hjemmesiden www.sydalsfitness.dk 

Sydals Fitness har oprettet en løbegruppe og en 
cykelgruppe, hvor folk kan mødes og træne sam-
men. Det kræver ikke medlemskab af Sydals Fitness 
for at være med i grupperne.
Løbegruppen løber tirsdag og torsdag kl. 18.15 
fra Sydalshallen.
Cykelgruppen starter fra Sydalshallen om onsda-
gen kl. 18.30.
Besøg hjemmesiden www.sydalsfitness.dk eller sydalsfitness på Facebook. 
Vi glæder os til at møde dig i centeret, vi har kilo nok til alle. 
 

 

 

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR 
2017/2018: 

NYBEG. START: ONSDAG DEN 30.08.2017 KL. 16.15  
UNGDOM START: MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 16.45  
SENIOR START: MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 20.00  
MOTION TILMELDING MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 19.00  

 

Mandag Hold 

kl. 16.45 - 18.00 
Ungdom: U9, U11, 
U13, U15, U17 og 

U19 
kl. 18.00 – 20:00 Motion  
kl. 20.00 – 22:30 Senior  

 
 
 
 
 

Med Venlig hilsen LTB, www.ltbadminton.dk 
 
 

Onsdag Hold 

kl. 16.15 – 17.00             Ungdom: 
”Nybegyndere”  

kl. 16.45 - 18.00 
Ungdom: U9, U11, 
U13, U15, U17 og 

U19 
kl. 18.00 - 20.00 Motion 
kl. 20.00 - 22.30 Senior 

Nybeg. start onsdag  01.09.2021 KL. 16.15 

Ungdom start mandag 30.08.2021 KL. 16.45 

Senior start mandag 30.08.2021 KL. 20.00 

Motion tilmelding  26.08.2019 KL. 19.00 

Pickleball start onsdag  01.09.2021 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 – 22:30 Senior 

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 - 22.30 Senior

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR 2021/2022:

Sisa Thade Petersen Skoven 9, Kegnæs   

William Herborg Bay Kegnæsvej 88, Drejby
Bo Jakob Boysen Kegnæsvej 60, Skovby
Oliver Clausen Lillehave 43, Lysabild
Markus Daniel Elnef Kegnæsvej 2, Mommark
Simon Thejl Belschner Jørgensen Søen 2, Lysabildskov
Asger Raarup-Hellesøe Freltofte 6, Ragebøl, Sønderborg
Andreas Bock Paulsen Sarupvej 30, Sarup
Christian Næsted Paulsen Lebølløkke 4, Lebøl

 Mads Milther Uppdal Svennesmølle 8, Mommark

Lysabild Kirke, søndag den 29. august kl. 11.00
Vilma Augusta Andersen Lysabildgaded 63, Lysabild
Alma Victoria Hyttel Brovej 1, Augustenborg
Cille Marie Roued Iwersen Skovbyvej 70, Skovby
Zenia Carøe Lykke Kegnæsvej 21, Skovby
Kamilla Zoëga Møller Nørre Landevej 6, Kegnæs
Christina Cecilia Genova Sabado Lillehave 53, Lysabild

Carlotta Brosowsky Thomas Kegnæsvej 33, Skovby

Konfirmation i Lysabild Kirke
den 29. august kl. 9.30

Konfirmation i Kegnæs Kirke 
lørdag den 28. august kl. 11.00

Generalforsamling og jubilæum
Der er generalforsamling i LSG´s hovedbestyrelse tirsdag den 31. august  
kl. 19 i klubhuset.
Dagsorden i følge vedtægter.

I 2022 har vi i LSG 100 års jubilæum, og vi ønsker at markere dette ved et  
eller måske flere arrangementer. Mød meget gerne op for at høre, hvordan 
det står til. Måske sidder du med en god idé til et arrangement, vi kunne lave 
ved jubilæet.

Program for Lysabild Sogns Efterløn- og  
Pensionistforening 20/21
14. september: Lottospil
12. oktober:  Tysklandsarbejderen Frederiks valg Lysabild/Skovby  
 v. Linda Lassen.  Derefter lotto. Afsluttende med spisning.  
 Tilmelding senest 5. oktober. Pris 150 kr.
9. november Besøg af indbrudsekspert fra Bo trygt. Derefter lotto.
7. december: Advent i kirken kl. 14. Derefter kaffe. Tilmelding senest 1. 12.
18. januar:  Generalforsamling
Alle arrangementer foregår i Lysabild klubhus kl. 13.30, hvis ikke andet 
er nævnt. Tilmelding altid nødvendig til Rosa tlf. 74404750 eler mob 
61604750. Husk betaling ved tilmelding.

Vidste du, at der i gennemsnit kun sidder 1,3 personer i de danske biler? Det 
lyder måske af få. Men det er rigtigt. Halvtomme biler giver flere biler på  
vejene og unødig CO2-udledning. Og det er et problem.
Løsningen er, at vi kører sammen. For hinanden og for miljøet. Derfor  
tilbyder vi en app, som gør den nemmere at køre sammen til arbejde eller 
fritidsinteresser.

Landsbybussen er tilbage, og er for dig der bor i én af kommunens 36 lands-
bysamfund, der skal på tur med familien, vennerne eller foreningen til f.eks. 
fodbold eller udflugter, og hvor en almindelig bil er for lille. Bussen er billig, 
og den kan rumme op til 9 personer. Der er to Landsbybusser, som er plac-
eret i henholdsvis Tandslet og Kværs.
Samkørsel er for dig, der gerne vil spare penge på din daglige transport. Og 
til dig, der vil hjælpe andre i din landsby – og samtidigt “komme hinanden 
ved”. Læs mere på: www.kom-hinanden-ved.dk

Sådan booker du en landsbybus
Hent appen nabogo, find en bus nær dig på kortet og anmod om at booke den. 
Når din anmodning er accepteret, kan du hente bussen vha. din mobiltelefon 
og en nøgleboks – det samme gælder, når du afleverer bussen igen.

Nyt fra kirken/menighedsrådet
Først lidt om situationen – pga af længerevarende sygdom og ferie henover sommeren har det været svært at følge med i opgaverne på kirkegården.  
Vi har sørget for vikarer til de mest presserende opgaver, men det kan selvfølgelig ses, at der mangler mandskabstimer. Det håber vi på forståelse for.



LYSABILD
Lokale specialiteter og andet godt til ganen

Nyd bl.a. brødtort, goed raj, solæg, kaffe, grillpølser,
fadøl, sodavand, popcorn og pandekager over bål

lysabild-sydals.dk • Find os på Facebook og Instagram

Arr.: Lysabild Landsbyråd og Lysabild Sogns Menighedsråd

LYSABILD
Landsbyråd

Kom til Lysabild og oplev det helt 
specielle sensommermarked

HØstgudstjeneste
 Søndag d. 12. 9. kl. 11.00 i Holstenerladen

FÆllesspisning Kl. 18 i Holstenerladen
Kræver tilmelding til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk senest d. 7. 9.

Indvielse af Holstenerladen 
på markedsdagen kl. 11.30 

SpÆndende udstilling hele dagen
Alt om den store renovering af laden v. Sognehistorisk Forening 

Se den flotte ny-renoverede Holstenerlade,
hvor der er  aktiviteter hele dagen

11. SEPTEMBER 2021
Kl. 11-16.30 ved Lysabild Kirke

LYSABILD LANDSBYMARKED

Spændende boder med aktiviteter og lopper
Kunstudstilling og rundvisning i kirken

Halmballe-labyrint og ponyridning til børnene

Underholder med
hyggelig stemningsmusik

Michael Vogensen

Tag træningstøjet og cyklen med og deltag i

Kl. 13.30 med start og målområde på Nørregade.
Læs alt om ruten og tilmelding på lysabild-sydals.dk 

eller kontakt Karin Danielsen på tlf. 20 72 49 09



Lysabild Sogns Menighedsråd

NU STARTER AKTIVITETERNE OP IGEN

I lang �d har alle ak�viteter været aflyste, men nu starter vi op igen og det glæder vi os �l.

Det sker i Lysabild Kirke i resten af 2021

STRIK, KAFFE, KAGE OG SNAK
31. AUGUST KL. 19.00

Strik med kaffe, kage og snak i præstegården. Alle er velkomne.

SANGAFTEN
6. OKTOBER KL. 19.00

Lokale borgere vælger sange, som de fortæller om. 
F.eks. hvad de betyder for dem.
Vi synger derefter sangene sammen, og Arnout spiller til.

EFTERÅRSKONCERT
13. OKTOBER KL. 19.00

Efterårskoncert med Marcus Pedersen, organist i Holbøl Kirke 
og Oceane Paredes, klassisk sanger fra Conservatoire i Lyon. 
Musikken bliver fra Tysklands Lieder med Bach og Schubert til 
Frankrig med Faure og ender i den moderne franske visetradi-
tion med Aznavour m.fl. En aften fyldt med klassikere, hvor 
man kan mærke sangens udvikling igennem flere hundrede år.

AFTEN MED ELEVER FRA MGK
EN ONSDAG I LØBET AF EFTERÅRET

En onsdag i løbet af efteråret bliver der en aften med elever fra 
MGK (musikalsk grundkursus for dygtige elever, som måske vil 
søge ind på et konservatorium). Datoen kan man finde på nettet 
i starten af september og i næste LokalBlad.

KIRKEYOGA
3. NOVEMBER KL. 19.00

Kirkeyoga starter op igen med samme instruktør som sidst. 
Datoerne bliver derefter 3., 10. og 17. november, 1. december,
12. og 19. januar, 2. og 9. februar. Tilmelding ikke nødvendig.
Man møder bare op med en yogamåtte (eller noget andet at 
ligge på) og et tæppe og en pude, samt en flaske vand.

GOSPELKONCERT
13. DECEMBER KL. 19.00

Vi gentager succesen med gospelkoncert i kirken. 
Prisen bliver som hidtil 50 kr. Børn under 15 år er gratis.

BØRNEKONFIRMANDER
30. OKTOBER

Der afholdes et arrangement for børnekonfirmander, hvilket er
et tilbud til elever i 3. og 4. klasse. Mere information senere.

LYSABILD LANDSBYMARKED
11. SEPTEMBER KL. 11.00-16.30

Kom og mød os på markedet, hvor vi har flg. aktiviteter:
- Tip 13 rigtige og vind to billetter til Gospelkoncerten.
- Salg af klude, hvor pengene går til et godt formål: Julehjælp.
- Børneaktivitet: Lav edderkoppespind af kastanjer og garn.
- Rundvisning i kirken ved sognepræst Hans Havelund.
- Kunstudstilling i kirken.
- Indvielse af Holstenerladen kl. 11.30.

KONFIRMATION
29. AUGUST KL. 9.30 OG KL. 11.00

Find navnene på årets konfirmander i LokalBladet.

KONCERT MED CAPELLA CLARA
22. SEPTEMBER KL. 19.00

Vokalgruppen Cappella Clara bevæger sig ind i drømmeland 
med musik til skumringstimen og natten. Publikum kan glæde 
sig til smukke arrangementer for otte kvindestemmer, af elske-
de melodier som Stille hjerte sol går ned, Nu er jord og himmel 
stille og Nordens ældst kendte noterede folkemelodi: Drømte 
mig en drøm i nat. Entre 30 kr i døren og forsalg via billetto.


