
 
 

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

Et anderledes valg
I år skal der vælges et nyt menighedsråd, og valget foregår således at både opstill-
ing og valg af kandidater sker på samme møde ”Valgforsamlingen” tirsdag den 15.  
september kl. 19 i konfirmandstuen. De seneste mange gange har der været  
fredsvalg i Lysabild, så denne nye valgform er nok ikke så forskellig fra, hvordan det i 
praksis har været i sognet i en del år. 
Og hvorfor skulle man så overveje at stille op? Ja, der er jo forskellige bevæggrunde, 
men for mit eget vedkommende var det en kombination af et ønske om lidt mere 
”liv” i vores lokale kirke samt modet til at tage et skridt opad i det man kunne kalde en 
”frivillig karriere” efter i mange år at have været engageret som frivillig bl.a som leder 
og bestyrelsesmedlem i KFUM og KFUK og i forældreråd i skolen.  
Menighedsrådet har ansvaret for ledelsen af de ansatte (undtaget præsten), prioriter-
ing af opgaver, aktiviteter ud over de kirkelige handlinger, vedligehold og istandsæt-
telse af bygninger og i fællesskab det økonomiske ansvar ift. at forvalte de penge der 
tildeles hvert år.  
Og Ja; det kan til tider være en stor opgave, men det er også meget spændende at 
være med til at påvirke hvad der sker, og få indflydelse på hvordan vores skattepenge 
skal bruges.  
Hvis du tænker ”hmm…måske er det noget for mig” og er du nysgerrig efter at 
vide mere, så ring eller skriv meget gerne.  Ud over at være over 18 år og medlem af 
Folkekirken, så er der ikke så mange krav.  Der er opgaver af forskellig art, så der er 
plads til personer med forskellige evner og interesser.
På vegne af Lysabild Sogns Menighedsråd
Formand Bodil Møller, Tlf. 3177 2177, mail: vindrosen11@gmail.com

Menighedsrådet har virkelig gang i mange aktiviteter i og omkring kirken.  
Fra Lokalbladets side vil vi gerne sige: I gør virkelig et godt stykke arbejde.  
Mvh. redaktionen på Lokalbladet.

En lang sti med en lang historie
Ved en fantastisk indsats fra ihærdige kræfter i Mommark, lykkedes det at færdiggøre 
vores nye sti langs Fiskervej selvsamme dag som sommerferien startede.
Allerede i året 2010 nævner Mommark borgerne i deres lokale udviklingsplan bl.a. 
at en sti parallelt med Fiskervej er et stort ønske. Man havde måske regnet med at så 
ville kommunen da kunne forstå at vi forventede at de kom og anlagde en sti til os. 
Sådan gik det ikke.
Sekretariatet for landdistrikter har været en ufattelig stor hjælp til dette projekt, hvor 
landsbylauget siden 2015 har lavet aftaler med alle berørte jordejere. Der er søgt til-
ladelse hos offentlige myndigheder  til krydsning af over og underjordiske vandløb, 
etablering i fredskov, etablering inden for strandbeskyttelseslinen osv.
Økonomien skulle på plads, da det pludselig blev ”vores eget projekt”. Budgetter ud-
færdiges, ansøgninger fremsendes, og tiden løber bare derudaf. Der blev udtænkt nye 
ideer i de lange vinternætter, detaljer ændres, tiden løber videre. Det var en glædens 
dag da tilsagnet om tilskud fra LAG, samt fra landdistriktspuljen kom og økonomien 
var i hus. Efter 5 år har vi nu en fin sti, med solide bænke der giver mulighed for at 
sidde og nyde vores skønne område. Palle Heinrich, Mommark Landsbylaug.

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

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

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

Lokalhistorisk 
Den første tors-

dag i hver måned 
er der åbent kl. 

18 – 20 

   

Der er åbent 
hus i MC Sydals, 

Tandshede 3. 
Hver torsdag fra 

16.30.

Deadline til næste Lokalblad  den 14. september

93
Lysabild seniorcykelklub 

 Cykler hver onsdag aften kl. 17.30 fra varierende startsteder,som kan oplyses  
på tlf. 20290628. Er du i tvivl om opstarten, så kontakt

 Karen Tandrup på mobil nr. 2029 0628.

Den kirkelige genforening i 1920
Der er fælles foredragsaften for Tandslet, Lysabild og Keg-
næs sogne med professor i kirkehistorie Martin Schwarz 
Lausten, tirsdag den 22. september kl. 19.30 i Multis-
alen på Lysabild Skole. Martin Schwarz Lausten fortæller 
om de bemærkelsesværdig mange kirkelige problemer, 
der skulle løses ved Sønderjyllands indlemmelse i Dan-
mark i 1920. Foredraget handler bl.a. om forskellige gen-
foreningsforløb i de enkelte sogne på Sydals. Du kan se 
billeder af hele forløbet på www.lysabild-sydals.dk

 Holstenerladen
Renoveringen af Holstenerladen forløber planmæssigt og det er et spændende 
arbejde at følge med i.   Sidst i august forventes det at afholde en dag, hvor der 
koges ”Alsisk rødfarve” og males bindingsværk sammen med elever fra skolen.  På 
nogenlunde samme tid forventer vi også at kunne holde rejsegilde, men datoen 
er endnu ikke sikker.

D å b s k l u d e
Efter den ufrivillige corona pause kan vi igen mødes 
til dåbskludestrik.  Første gang i efteråret er den 7. 
september kl 19 i konfirmandstuen.  Der er pinde, 
garn, strikkeopskrifter og kyndig vejledning tilstede 
og der plejer at være godt gang i såvel kaffekopper, 
som strikketøj og snakketøj. Alle er velkomne!

 SPEJLINGER  2020 – Skulptur i Lysabild 
- Fernisering/indvielse  

27. september 15.00
Som de fleste i sognet nok ved selvsyn har er-
faret, fik Lysabild  her i juni sin helt egen skulptur 
- designet og udtænkt efter kunstnerens indtryk 
fra vort lokalområde. Den er blevet godt modta-
get. Kunstneren besøgte forinden Lysabild  med 
henblik på at få de praktiske ting på plads. Kom-
munen vedtog at fjerne nogle meter af hækken 
og  i samråd  med kunstneren udpegede man 
nøje, hvor  en betonsokkel til designet/skulp-
turen skulle støbes. Der var både trafikale såvel 
som kunstneriske   hensyn, som skulle tilgodeses!

 Omkring aflæsning og montering af kunstværket 
var Jens Hansen fra Lysabild Maskinudlejnin-
gen villig til at stille løftegrej og arbejdskraft til  
rådighed. 
Da kunstneren stadig havde et uløst transport-
problem med at få den over 800 kg tunge figur 
flyttet fra Hamborg til Lysabild, var det nær-

liggende at spørge Jens Hansen om hjælp. En aftale blev straks indgået med Jo 
Köser om afhentning, aflæsning og opsætning. Stor tak til Jens Hansen for hur-
tig og præcis handling! Alt forløb  således som aftalt og   planlagt, og nu mangler 
vi blot den officielle fernisering/indvielse.  - Forsamlingsforbuddet udskød  denne  
begivenhed.
Der er nu planlagt et offentligt arrangement på hjørnet den 27.  september fra  
15 – 16.30. Udover kunstneren vil folk fra kommunen, en lokal politiker, et sangkor 
og andre med tilknytning til projektet 2020  SPEJLINGER møde op. Der vil være en fo-
toudstilling og diasshow, som viser skulpturens tilblivelse fra værksted til dens plads 
i Lysabild.  Alle er velkomne, så det bliver endnu  en minderig dag for vort lille samfund! 

Det sker i sognet  

August 
 19. kl. 19.00 Håndboldklubben Als, generalforsamling i Sydals-Hallen
 22. kl. 11.00 Konfirmation i Lysabild Kirke
 23. kl. 09.00 Konfirmation i Lysabild Kirke
 23. kl. 11.00 Konfirmation i Lysabild Kirke
 26. kl. 19.00 Generalforsamling i LSG Hovedbestyrelse. i klubhuset

September
  2. kl.  09.30 Strik-cafe starter op
  2. kl.  09.30 Konfirmandindskrivning i Lysabild Kirke
  7.  kl. 19.00  Dåbskludestrikning  i Præstegården
  9. kl.  Gråspurvene starter ny sæson
 14. kl. 24.00  Deadline til næste Lokalblad
 15. kl. 19.00  Valgforsamling i konfirmandstuen 
 17.  kl. 18.00 Årsmøde i Ældre Sagen. Afholdes i Sydalshallen
 22. kl. 17.30 Herre Gymnastik. Gymnastiksalen på Lysabild Børneunivers
 22. kl. 18.00 Madlavning for mænd. Opstart på Lysabild Skole
 22. kl. 18.30 Damer Pilates- og Yogainspireret gymnastik 
       Gymnastiksalen på Lysabild Børneunivers
 22. kl. 19.30 Foredragsaften med Martin Schwarz Lausten
        Multisalen på Lysabild Skole
 27. kl. 15-16.30 Officiel fernisering/indvielse, af PEJLINGER 2020  
        – Skulptur i Lysabild
Oktober
  4.  kl. 10-13.00 Dragedag ved Kerneland strand
 12.  kl. 09.00 Lysabild Datastue. LSGs klubhus i Lysabild 
 19. kl. 17.00 Børnespringholdet (6-14 år) Gymnastiksalen på Lysabild   
        Børneunivers
 21. kl. 16.00 Ældre Sagen besøger Sahva

Konfirmation i Lysabild Kirke
den 22. og 23. august 2020 

Indskrivning af nye konfirmander
Der bliver konfirmandindskrivning for de nye 
konfirmandelever fra Lysabild og Kegnæs 
sogne ved en aftengudstjeneste i Lysabild 
Kirke onsdag den 2. september og med 
forventet konfirmation Palmesøndag den 28. 
marts 2021.

Konfirmeres 22. august kl. 11.00:
 Emil Andy Velgaard Vibøgevej 20

Konfirmeres 23. august kl. 09.00:
Gry Biel Brodersen Paradisvej 10                         
Louise Fogt Kegnæsvej 18         
Lea Stolzenberg Hamann Kongshoved 11, Kegnæs    
Athena Rønnow Hansen Kegnæsvej 16    
Charmaine Elizabeth Genova Sabado Lillehave 53
Frederik Peter Henriksen Bladt Lysabildgade 82             
Jonas Elholm Bonde Vibøgevej 17
Simon Brink Lysabildgade 26
Mathias Bonde Christiansen Kegnæsgård 2
Jannick Nygaard Dethlefsen Gammelhave 2
Alex Jensen Skovbyvej 66
Lukas Jørgensen Lille Mommarkvej 6
Mathias Mikkelsen Lassen Fasanvej 15

Konfirmeres 23. august kl. 11.00:
Sophie Wehl Jakobsen Gammelhave 62        
Anna Milther Uppdal Svennesmølle 8 
Mai Gram Kryhlmand Hagensig 8, Kegnæs
Emma Wandler Lind Lysabildgade 44A
Freja Ivalu Abreu Nissen Lysabildgade 71
Melanie Møller Nørskov Gammelhave 28
Gabriel Peter Jacobsen List Nedervej 12
Lucas Frederik Nielsen Fasanvej 2B
Patrick Schulz Nielsen, Lillehave 15
Frederik Pihl Petersen Ertebjergvej 27
Kevin Storm Rasmussen Mommarkvej 389
Noah Alexander Fastrup Rasmussen Klapleddet 7

Årsmødet. 
Den 17. september. Kl. 18.00
Sted: Sydalshallen, Mommarkvej 352, Sydals.
Kl. 18 Årsberetning og regnskab ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal 
indleveres til formanden 14 dage før. 
Derefter serveres der Skipperlabskovs 1 øl/vand. Slutter af med kaffe og 
småkager.
Tilmelding senest den 10. september til Vibeke Jensen, tlf. 21 27 77 30,  
sondermark6@gmail.com  Pris: kr. 50 Betaling ved indgangen.

Sahva
Den 21. oktober kl. 16.00
Sted: Sct. Jørgensgade 29, Sønderborg.
Vi besøger Sahva, som fremstiller hjælpemidler til gangbesværede. I får en 
digital fodanalyse, som giver status på jeres belastningspunkter. En scanner 
opsamler og analyserer informationer omkring jeres gangafvikling og 
belastning. Personalet evaluerer analysen og vurderer samtidig jeres tilstand. 
Se det store udvalg vi har i funktionelt fodtøj, støttestrømper og tilbehør.
Tilmelding senest 14. oktober til Gurli Petersen, 74 47 47 76, 22 84 05 06. 
gurlip2@gmail.com

NY DATO  Generalforsamling i LSG Hovedbestyrelse
Onsdag den 26. august kl. 19.00 i klubhuset.
Dagsorden i følge vedtægter
I 2022 har vi i LSG 100 år jubilæum, og vi ønsker at markere dette ved et eller
måske flere arrangementer.  Mød meget gerne op for at høre hvordan det 
står til og måske sidder du med en god ide til et arrangement vi kunne lave  
ved Jubilæet.  Med venlig hilsen, Tim Andersen, formand - tlf 5121 0019.

Generalforsamling i Als HF
Als HF inviterer til generalforsamling onsdag den 19. august  

kl. 19.00 i Sydals-Hallen. Dagsorden ifølge vedtægter. 
Vi håber på godt fremmøde. Alle er velkommen. Mvh Bestyrelsen



Vidste I ....

-at der er blevet oprettet en ny Facebook gruppe til alle i Lysabild og omegn?
Os i Lysabild Sogn hedder gruppen og i beskrivelsen lyder det bl.a.: 
”I denne gruppe har alle mulighed for at lave opslag, som kunne være relevant 
for alle, der bor eller er interesseret i livet i hele Lysabild Sogn. En udvidet form 
for snak over hækken. Er katten løbet væk, en forladt cykel fundet, eller sker der 
noget andet, der kunne være godt at vide, så slå det op her. Alle foreninger er 
velkommen til at lave opslag om forskellige aktiviteter. Fotos fra og omkring 
Lysabild og omegn er altid velkommen på siden. Lad os i fællesskab arbejde 
os hen mod en god og hyggelig gruppe om hverdagslivet i sognet.” Hvis du 
også vil være med, så søg efter ”Os i Lysabild Sogn” på Facebook og meld dig 
ind i gruppen.

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

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Sognehistorisk Forening 
Genåbning af arkiv og sognemuseum
Det har været et mærkeligt forår med lukket sognearkiv. Skolens forholdsregler 
for at begrænse smitte kom til at berøre alle brugere af skolens lokaler. Arkivet er 
nu delvis startet op igen. Der har været forespørgsler at besvare - enkelte besøg 
har vi også haft. 
Den første torsdag i hver måned er der åbent kl. 18 – 20. Besøg på andre tidspunk-
ter kan aftales. Fra september arbejder EDB-gruppen igen på skoledage hver ons-
dag formiddag kl. 9-12. Indgang via aulaen.
Sognemuseet i kælderen kan også besøges. Der vil være lidt flytten rundt i nogen 
tid, men der skulle derefter være lettere at gå rundt.
Sognearkivet har også tilbudt menighedsrådet at sætte udstillinger op i den 
genopførte Holstenerlade. De få, velbevarede redskaber, som nu står i stald og i 
lade på Præstegården, vil i rengjort stand pynte i den nyrenoverede lade. 
Noget rust skal fjernes, måske skal der også males eller smøres lidt lak på nogle af  
redskaberne. Andre forslag til brug af laden har vi også meldt ud. Spændende at 
se slutresultatet sidst på året.
Er der nogle handymænd m/k, som har tid og lyst, så sig gerne til!
Byvandring i Sarup flyttes
Den plantagte byvandring i Sarup (den 3. september), har vi valgt at udskyde til sep-
tember 2021. Smittefaren er stadig truende, og vi vil ikke udsætte nogen for unødig 
smitte. En større forsamling i flok, hvoraf mange er i den truede aldersgruppe, er ikke 
lige sagen, hvor der også er planlagt et måltid.  Vi kontakter de, der allerede nu har 
meldt ud at ville fortælle om livet i Sarup før og nu, til næste år.
Det traditionelle arrangement på våbenstilstandsdagen 11.11. kl. 11 ved obelisken 
på kirkegården forventer vi at kunne gennemføre.
Husk skulpturindvielsen den 27.9. kl. 15-16.30. Sangkor, talere, med mere – kom og 
vær med i festligt lag.  Foreningen vil lave en lille udstilling i forbindelse med det kom-
munale arrangement.  Med venlig hilsen fra LSF - og fortsat god sommer.

Lysabild Datastues vinterprogram 2020/21
Vi nærmer os efteråret, og dermed også tiden hvor Lysabild  
Datastue starter op igen. Det gør vi nærmere bestemt mandag den  
12. oktober i LSGs klubhus i Lysabild. kl. 9.

Og som de foregående år vil undervisning/hjælp foregå hver  
mandag kl. 9-11.30.
Og igen i år vil det koste 20 kr. pr. gang at deltage (Pengene vil gå 
til kaffe og evt. materialer).

Vi vil igen i år være behjælpelig/undervise i brugen af computer. Vi ved også, at I 
stadig stiller større krav. Vi vil i Datastuen efterkomme Jeres ønsker så godt vi kan. 
På gensyn i datastuen. 

Nye deltagere er altid hjertelig velkomne. Som noget nyt i år vil vi gerne i  
Datastuen tilbyde hjælp til Jer, som ingen computer har, eller ikke vil anskaffe 
en. Måske kunne I tænke Jer at prøve en computer. I er også hjertelig velkom-
men hos os i Datastuen til lidt hyggesnak eller en kop kaffe. Vi vil også gerne 
være Jer behjælpelig med en masse praktiske ting indenfor IT - f.eks. hvis I 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, 6470 Sydals. tlf. 29 92 96 32.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Dag/dato
Mandage 16.30-18.00

 Fredage 9.30-11.00
Rute/mødested efterår/vinter 2020

Bemærk samme rute fredag/mandag

Fredag den 11. seotember 
Mandag den 14. september 

Katrinelund Skov/ Katrinelund 29
 (p-plads tæt på kolonihaverne)                        

Fredag den 25. september 
Mandag den 28. september 

Nørreskoven v.Naldmosc/ Naldmose 12, Fynshav 
(P-pladsen ved kolonihaverne)     

Fredag den 9. oktober 
Mandag den 12. olctober 

Sandvig- Stevning Nor/ Sandvigvej 30 
(p-plads ved vandet)

Fredag den 23. oktober 
Mandag den 26. oktober 

Gendarmstien -Dybbøl/Sundgade 67 
(P-plads ved 2’øren)

Fredag den 6. november 
Mandag den 9. november 

Kegnæs Fyr til Skovmose/ Nørre Landevej J b 
(p-pladsen på Drejet lil!e før Kegnæs Fyr)

Fredag den 20. november 
Mandag den 23. november 

Oleskobbel -Asserballeskov/ Sørens Møllevej 31 
(parker langs med vejen)

Fredag den 4. december 
Mandag den 7. december 

Rumohrsgård Dyrehave/  
Skovvej 11, Hundslev (fortsæt til p-pladsen ved skoven) 

Stor tak til  
Gråspurvenes sponsorer

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

Mandag Hold
kl. 16.45 - 18.00 Ungdom: U9, 

U11, U13, U15, 
U17 og U19

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

www.ltbadminton.dk

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

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

U13, U15, U17 og U19
kl. 18.00 – 19.00 Motion
kl. 19.00 - 20.00 Motion

kl. 20.00 - 23.00 Senior

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR
 2020/2021:

Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik
Gymnastiksæsonen begynder snart igen
Tirsdag d. 22. september
Kl. 17.30 - 18.30 Herre: Gymnastik og styrketræning med  
Instruktør Hans Duus
Kl. 18.30 - 19.30 Damer: Pilates- og Yogainspireret gymnastik 
Instruktør Birthe Elmegaard Bladt.
Mandag d. 19. oktober
Kl 17.00-18.00 Børnespringholdet (6-14 år)  
Instruktør Hans Halfdan Belschner Jørgensen.
Skulle der ske ændringer med opstartsdato eller tidspunkt, så annonceres det  
på vores Facebookside. Alle hold træner i gymnastiksalen på Lysabild Børneuni-
vers med indgang fra den lille skolegård mod øst. Mød op til hyggelig, sjov og god 
motion. Alle er velkomne 

Madlavning for mænd
Hyg dig med at lave dine livretter og vov dig også ud i nogle mere spændende menuer 
fra andre lande. Vi arbejder i grupper på fire, så vi kan nå både forret, hovedret og lidt 
godt til slut. Der bliver også tid til at bage gode brød og kager. Der må påregnes ud- 
gifter til råvarer, som afregnes direkte med underviser Eva Carstensen. Det foregår 
på Lysabild Skole hver anden tirsdag kl. 18.00 med start den 22. september. 
Tilmelding skal ske på på www.fof-sonderborg.dk.

Gråspurvene starter ny sæson den 9. september

Lysabild Senior Cykelklub 
For os alle har dette forår været specielt med Coronaen.

Vi startede vores cykling op igen den 27. maj (senere end normalt), og  
tilslutningen var god – mange havde behov for at komme ud at cykle igen.

Vi cykler stadig kl. 17.30 hver onsdag med lidt forskellige startsteder, som 
kan oplyses på tlf. 2920 0628

Billedet er fra et af vores pit stop

 

 

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 

Mandag den 11. januar Vesterballe 22 (fortsæt til p-plads v/ søen) 
 
Fredag den 22. januar  

 
Kegnæs-Grønmark/ 
Grønmark 15 (p-plads ved vindmøllerne) Mandag den 25. januar  

 
Fredag den 5. februar 

Lambjerg Skov, Hørup/ 
Sønder Landevej 209 (parker på græsarealet overfor v/Baltic Hotel 

Mandag den 8. februar 
 
Fredag den 19. februar  

 
Ærskov – Havnbjerg Skov/ 
P-plads tæt på Karlsmindevej 21 Mandag den 22. februar  

 
Fredag den 5. marts  

 
Sandbjerg - Sundeved/ 
Sandbjergvej 104 (Sandbjerg Slot) Mandag den 8. marts  

 
Fredag den 19. marts 

 
Arnkil/ Skovhuse 11 (Skyttehuset) 

Mandag den 22. marts 
 
Fredag den 2. april 

 
Hardeshøj Skov/ Færgevej 57  

Mandag den 5. april 
 
Fredag den 16. april 

 
Høgebjerg/ Pilehavevej 10 (Motorcross p-plads) 

Mandag den 19. april 

 
Fredag den 30. april 

 
Oksbøl ny Skov/Havnbjergvej 21 

Mandag den 3. maj 
 
Fredag den 14. maj 

 
Katholm/ Stolbrogade 49 (parker langs med vejen mod vandet) 

Mandag den 17. maj 
 
  
Følg os på facebook Gråspurvene 
 
 

Sponsorer  
En stor tak til vores sponsorer: 
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Har du lyst til motion, smil, latter og hyggeligt samvær? Så kom og 
vær med hos Gråspurvene!
Ved du, at hos Gråspurvene kan alle seniorer træne, uanset om man 
er let til bens eller måske har brug for lidt støtte? Ingen tilmelding på 
forhånd, du møder bare op – vi glæder os til at se dig.
Du kan være med på ”det store hold”, som laver grundtræning eller du 
kan være med på Stolemotionsholdet, som træner siddende på eller 
stående ved en stol. Begge hold træner onsdag formiddag kl. 9.30-
10.20. 
Efter en kort pause er der herefter - fra kl. 10.30 – 11.00 - badminton 
m.m. i hallen, samtidig med at der er ekstra træning i Multisalen for 
alle, der gerne vil have lidt mere motion.

Det koster 250 kr. at være med i hele sæsonen, som slutter den 
24.3.2021. For dit kontingent får du:
• Ugentlig træning hver onsdag kl. 9.30-11.00 
• Gratis træning – når det passer dig - i Sydals-Hallens 
 motionsrum hele året
• Mad og drikke til generalforsamlingen 
Stolemotion på Knøs’ Gård
Du kan også træne stolemotion på Knøs Gård hver torsdag formid-
dag. Kontakt Margrethe Kristiansen på 29280221 og hør mere.
Motion i naturen
At motionere i naturen styrker kroppen både fysisk og psykisk.  
Naturen har plads til alle og det giver livskvalitet at være i naturen, for-
di den friske luft og de mange indtryk stimulerer vores sanser og giver 
plads til forundring over den fantastiske natur vi har lige i baghaven.  
Derfor har senior-motionsforeningen Gråspurvene i de seneste år ar-
rangeret motionsture i naturen for alle - også for ikke-seniorer - og vi 
fortsætter i sæsonen 2020-21. 
Hvornår?
Fra september til maj har vi arrangeret turene rundt om på Als og  
Sundeved. 
Fredag hver anden uge i ulige uger fra 9.30-11.00. 
Vi går ca. 4 km (ca. 5.000 skridt) med små lette øvelser undervejs, som 
alle kan være med til.
I denne sæson udvider vi programmet med aftenture: 
Mandag hver anden uge i lige uger fra 16.30-18.00
Vi går ca. 7 km (ca. 10.000 skridt) med lidt mere udfordrende øvelser 
undervejs, som de fleste kan være med til.  
Vi slutter hver tur med en lille forfriskning. 
Vi har også en forårs-nattetur på programmet – dato er endnu ikke 
fastlagt, det vender vi tilbage til i løbet af sæsonen 
Hvad koster det?
Det koster 10 kr. per tur, som betales via mobile pay 59328, eller ta en 
ti’er med. Du kan også betale et årskontingent på 150 kr. for alle 34 
ture. Husk at skrive MiN (Motion i Naturen) når du betaler.  
Hvem arrangerer?
Motionsforeningen Gråspurvene; instruktører på turene er: 
Inger Plauborg, mobil 23636736 og Anette Uldall, mobil 29449875

Dragedag ved Kerneland
Vi gentager succes’en – kom til dragedag på Kerneland Strand!
Har du en drage? Ellers prøv at gå på nettet og se hvor nemt det er selv 
at lave en – evt. sammen med din far eller mor.
Skovby Landsbylaug vil nemlig gerne invitere dig og din familie til 
dragedag på Kerneland Strand søndag den 4. oktober kl. 10-13.
Det er selvfølgelig gratis at deltage, og I kan købe te / kaffe / varm kakao 
i kiosken. Vi håber på godt vejr og glæder os til at se jer allesammen.
P.S. Belært af erfaringen fra sidste år vil vi anbefale jer at tage tykke sok-
ker og gummistøvler på (vi ender jo alligevel altid ude i vandet) og at tage 
handsker med – det kan godt blive koldt! Venlig hilsen Skovby Landsbylaug.

Nyt om cykelstien Skovby-Trænge
Drift og Anlægschef Mette Pipper Bertelsen i Sønderborg Kommune  
har oplyst til Lokalbladet, at anlægsprojektet er sendt ud til entre-
prenørerne. Der er licitation midt i august, hvorefter kommunen 
forventer at melde en dato for første spadestik ud.  M.P. Bertelsen 
fortæller, at entreprenørerne har meget travlt lige nu. Derfor er 
der indbygget en fleksibel tidsplan, hvor der ikke er fastsat en fast  
opstartsdato. Det betyder i praksis at de bydende selv har mulighed for at 
påvirke opstartsdatoen. Dette er gjort for at forsøge at opnå den bedste 
pris. Det ligger dog fast at, at cykelstien skal være færdig den 1. juli 2021. 
Hold øje med landsbyrådets eller kommunens Facebookside for at få den  
konkrete opstartsdato.

Als4h
Efter en lidt træg start på sommeren, er Als4h igen oppe i omdrejninger. I vanlig stil 
byder Als4h på Pommersgaard, hvor vi har til huse, på mange gode naturoplevelser. 

Turisterne er vendt tilbage både de tyske, men 
også mange de danske, så der har været travlt ved 
trækketovene.
Als4h har været en del af Sønderborg kom-
munes ‘Aktiv Sommer’ program, ‘Ponyhygge’ 
v. Malene Heissel hver tirsdag i børnenes som-
merferie med overvældende tilslutning. Torsd-
age har vi arrangeret ‘Bi’er og bål’ v. Preben fra 
Meiers familie biavl. Et praktisk foredrag om hold 
af bier og biavl i børnehøjde, hvilket kulminerer 
d. 6. aug. med slyngning af årets høst. Als4h er i 
skrivende stund ved at opføre en shelter med 
tilhørende høhotel på Pommersgaard, som skal 
være til gavn for såvel cyklende, gående og ri-
dende gæster. Denne forventes færdig i starten af  
august. Als4h ser et travlt efterår i møde, 
Ponyhygge fortsætter succesen hver  
tirsdag fra kl. 15 og et par timer frem, ligesom 
Åben gård, halloween og julehygge vil være nogle 
af de aktiviteter Als4h byder på resten året.
Als4h byder de nye medlemmer velkommen og 
ser frem til at åbne dørene til vores gode faciliteter 
for mange flere. Vh. Als4h

Camille fra Roskilde, besøger altid Als4h når hun er 
på besøg hos mormor på Als.



Vidste I ....

-at der er blevet oprettet en ny Facebook gruppe til alle i Lysabild og omegn?
Os i Lysabild Sogn hedder gruppen og i beskrivelsen lyder det bl.a.: 
”I denne gruppe har alle mulighed for at lave opslag, som kunne være relevant 
for alle, der bor eller er interesseret i livet i hele Lysabild Sogn. En udvidet form 
for snak over hækken. Er katten løbet væk, en forladt cykel fundet, eller sker der 
noget andet, der kunne være godt at vide, så slå det op her. Alle foreninger er 
velkommen til at lave opslag om forskellige aktiviteter. Fotos fra og omkring 
Lysabild og omegn er altid velkommen på siden. Lad os i fællesskab arbejde 
os hen mod en god og hyggelig gruppe om hverdagslivet i sognet.” Hvis du 
også vil være med, så søg efter ”Os i Lysabild Sogn” på Facebook og meld dig 
ind i gruppen.

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

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Sognehistorisk Forening 
Genåbning af arkiv og sognemuseum
Det har været et mærkeligt forår med lukket sognearkiv. Skolens forholdsregler 
for at begrænse smitte kom til at berøre alle brugere af skolens lokaler. Arkivet er 
nu delvis startet op igen. Der har været forespørgsler at besvare - enkelte besøg 
har vi også haft. 
Den første torsdag i hver måned er der åbent kl. 18 – 20. Besøg på andre tidspunk-
ter kan aftales. Fra september arbejder EDB-gruppen igen på skoledage hver ons-
dag formiddag kl. 9-12. Indgang via aulaen.
Sognemuseet i kælderen kan også besøges. Der vil være lidt flytten rundt i nogen 
tid, men der skulle derefter være lettere at gå rundt.
Sognearkivet har også tilbudt menighedsrådet at sætte udstillinger op i den 
genopførte Holstenerlade. De få, velbevarede redskaber, som nu står i stald og i 
lade på Præstegården, vil i rengjort stand pynte i den nyrenoverede lade. 
Noget rust skal fjernes, måske skal der også males eller smøres lidt lak på nogle af  
redskaberne. Andre forslag til brug af laden har vi også meldt ud. Spændende at 
se slutresultatet sidst på året.
Er der nogle handymænd m/k, som har tid og lyst, så sig gerne til!
Byvandring i Sarup flyttes
Den plantagte byvandring i Sarup (den 3. september), har vi valgt at udskyde til sep-
tember 2021. Smittefaren er stadig truende, og vi vil ikke udsætte nogen for unødig 
smitte. En større forsamling i flok, hvoraf mange er i den truede aldersgruppe, er ikke 
lige sagen, hvor der også er planlagt et måltid.  Vi kontakter de, der allerede nu har 
meldt ud at ville fortælle om livet i Sarup før og nu, til næste år.
Det traditionelle arrangement på våbenstilstandsdagen 11.11. kl. 11 ved obelisken 
på kirkegården forventer vi at kunne gennemføre.
Husk skulpturindvielsen den 27.9. kl. 15-16.30. Sangkor, talere, med mere – kom og 
vær med i festligt lag.  Foreningen vil lave en lille udstilling i forbindelse med det kom-
munale arrangement.  Med venlig hilsen fra LSF - og fortsat god sommer.

Lysabild Datastues vinterprogram 2020/21
Vi nærmer os efteråret, og dermed også tiden hvor Lysabild  
Datastue starter op igen. Det gør vi nærmere bestemt mandag den  
12. oktober i LSGs klubhus i Lysabild. kl. 9.

Og som de foregående år vil undervisning/hjælp foregå hver  
mandag kl. 9-11.30.
Og igen i år vil det koste 20 kr. pr. gang at deltage (Pengene vil gå 
til kaffe og evt. materialer).

Vi vil igen i år være behjælpelig/undervise i brugen af computer. Vi ved også, at I 
stadig stiller større krav. Vi vil i Datastuen efterkomme Jeres ønsker så godt vi kan. 
På gensyn i datastuen. 

Nye deltagere er altid hjertelig velkomne. Som noget nyt i år vil vi gerne i  
Datastuen tilbyde hjælp til Jer, som ingen computer har, eller ikke vil anskaffe 
en. Måske kunne I tænke Jer at prøve en computer. I er også hjertelig velkom-
men hos os i Datastuen til lidt hyggesnak eller en kop kaffe. Vi vil også gerne 
være Jer behjælpelig med en masse praktiske ting indenfor IT - f.eks. hvis I 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, 6470 Sydals. tlf. 29 92 96 32.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Dag/dato
Mandage 16.30-18.00

 Fredage 9.30-11.00
Rute/mødested efterår/vinter 2020

Bemærk samme rute fredag/mandag

Fredag den 11. seotember 
Mandag den 14. september 

Katrinelund Skov/ Katrinelund 29
 (p-plads tæt på kolonihaverne)                        

Fredag den 25. september 
Mandag den 28. september 

Nørreskoven v.Naldmosc/ Naldmose 12, Fynshav 
(P-pladsen ved kolonihaverne)     

Fredag den 9. oktober 
Mandag den 12. olctober 

Sandvig- Stevning Nor/ Sandvigvej 30 
(p-plads ved vandet)

Fredag den 23. oktober 
Mandag den 26. oktober 

Gendarmstien -Dybbøl/Sundgade 67 
(P-plads ved 2’øren)

Fredag den 6. november 
Mandag den 9. november 

Kegnæs Fyr til Skovmose/ Nørre Landevej J b 
(p-pladsen på Drejet lil!e før Kegnæs Fyr)

Fredag den 20. november 
Mandag den 23. november 

Oleskobbel -Asserballeskov/ Sørens Møllevej 31 
(parker langs med vejen)

Fredag den 4. december 
Mandag den 7. december 

Rumohrsgård Dyrehave/  
Skovvej 11, Hundslev (fortsæt til p-pladsen ved skoven) 

Stor tak til  
Gråspurvenes sponsorer

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

Mandag Hold
kl. 16.45 - 18.00 Ungdom: U9, 

U11, U13, U15, 
U17 og U19

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

www.ltbadminton.dk

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

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

U13, U15, U17 og U19
kl. 18.00 – 19.00 Motion
kl. 19.00 - 20.00 Motion

kl. 20.00 - 23.00 Senior

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR
 2020/2021:

Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik
Gymnastiksæsonen begynder snart igen
Tirsdag d. 22. september
Kl. 17.30 - 18.30 Herre: Gymnastik og styrketræning med  
Instruktør Hans Duus
Kl. 18.30 - 19.30 Damer: Pilates- og Yogainspireret gymnastik 
Instruktør Birthe Elmegaard Bladt.
Mandag d. 19. oktober
Kl 17.00-18.00 Børnespringholdet (6-14 år)  
Instruktør Hans Halfdan Belschner Jørgensen.
Skulle der ske ændringer med opstartsdato eller tidspunkt, så annonceres det  
på vores Facebookside. Alle hold træner i gymnastiksalen på Lysabild Børneuni-
vers med indgang fra den lille skolegård mod øst. Mød op til hyggelig, sjov og god 
motion. Alle er velkomne 

Madlavning for mænd
Hyg dig med at lave dine livretter og vov dig også ud i nogle mere spændende menuer 
fra andre lande. Vi arbejder i grupper på fire, så vi kan nå både forret, hovedret og lidt 
godt til slut. Der bliver også tid til at bage gode brød og kager. Der må påregnes ud- 
gifter til råvarer, som afregnes direkte med underviser Eva Carstensen. Det foregår 
på Lysabild Skole hver anden tirsdag kl. 18.00 med start den 22. september. 
Tilmelding skal ske på på www.fof-sonderborg.dk.

Gråspurvene starter ny sæson den 9. september

Lysabild Senior Cykelklub 
For os alle har dette forår været specielt med Coronaen.

Vi startede vores cykling op igen den 27. maj (senere end normalt), og  
tilslutningen var god – mange havde behov for at komme ud at cykle igen.

Vi cykler stadig kl. 17.30 hver onsdag med lidt forskellige startsteder, som 
kan oplyses på tlf. 2920 0628

Billedet er fra et af vores pit stop

 

 

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 

Mandag den 11. januar Vesterballe 22 (fortsæt til p-plads v/ søen) 
 
Fredag den 22. januar  

 
Kegnæs-Grønmark/ 
Grønmark 15 (p-plads ved vindmøllerne) Mandag den 25. januar  

 
Fredag den 5. februar 

Lambjerg Skov, Hørup/ 
Sønder Landevej 209 (parker på græsarealet overfor v/Baltic Hotel 

Mandag den 8. februar 
 
Fredag den 19. februar  

 
Ærskov – Havnbjerg Skov/ 
P-plads tæt på Karlsmindevej 21 Mandag den 22. februar  

 
Fredag den 5. marts  

 
Sandbjerg - Sundeved/ 
Sandbjergvej 104 (Sandbjerg Slot) Mandag den 8. marts  

 
Fredag den 19. marts 

 
Arnkil/ Skovhuse 11 (Skyttehuset) 

Mandag den 22. marts 
 
Fredag den 2. april 

 
Hardeshøj Skov/ Færgevej 57  

Mandag den 5. april 
 
Fredag den 16. april 

 
Høgebjerg/ Pilehavevej 10 (Motorcross p-plads) 

Mandag den 19. april 

 
Fredag den 30. april 

 
Oksbøl ny Skov/Havnbjergvej 21 

Mandag den 3. maj 
 
Fredag den 14. maj 

 
Katholm/ Stolbrogade 49 (parker langs med vejen mod vandet) 

Mandag den 17. maj 
 
  
Følg os på facebook Gråspurvene 
 
 

Sponsorer  
En stor tak til vores sponsorer: 
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Har du lyst til motion, smil, latter og hyggeligt samvær? Så kom og 
vær med hos Gråspurvene!
Ved du, at hos Gråspurvene kan alle seniorer træne, uanset om man 
er let til bens eller måske har brug for lidt støtte? Ingen tilmelding på 
forhånd, du møder bare op – vi glæder os til at se dig.
Du kan være med på ”det store hold”, som laver grundtræning eller du 
kan være med på Stolemotionsholdet, som træner siddende på eller 
stående ved en stol. Begge hold træner onsdag formiddag kl. 9.30-
10.20. 
Efter en kort pause er der herefter - fra kl. 10.30 – 11.00 - badminton 
m.m. i hallen, samtidig med at der er ekstra træning i Multisalen for 
alle, der gerne vil have lidt mere motion.

Det koster 250 kr. at være med i hele sæsonen, som slutter den 
24.3.2021. For dit kontingent får du:
• Ugentlig træning hver onsdag kl. 9.30-11.00 
• Gratis træning – når det passer dig - i Sydals-Hallens 
 motionsrum hele året
• Mad og drikke til generalforsamlingen 
Stolemotion på Knøs’ Gård
Du kan også træne stolemotion på Knøs Gård hver torsdag formid-
dag. Kontakt Margrethe Kristiansen på 29280221 og hør mere.
Motion i naturen
At motionere i naturen styrker kroppen både fysisk og psykisk.  
Naturen har plads til alle og det giver livskvalitet at være i naturen, for-
di den friske luft og de mange indtryk stimulerer vores sanser og giver 
plads til forundring over den fantastiske natur vi har lige i baghaven.  
Derfor har senior-motionsforeningen Gråspurvene i de seneste år ar-
rangeret motionsture i naturen for alle - også for ikke-seniorer - og vi 
fortsætter i sæsonen 2020-21. 
Hvornår?
Fra september til maj har vi arrangeret turene rundt om på Als og  
Sundeved. 
Fredag hver anden uge i ulige uger fra 9.30-11.00. 
Vi går ca. 4 km (ca. 5.000 skridt) med små lette øvelser undervejs, som 
alle kan være med til.
I denne sæson udvider vi programmet med aftenture: 
Mandag hver anden uge i lige uger fra 16.30-18.00
Vi går ca. 7 km (ca. 10.000 skridt) med lidt mere udfordrende øvelser 
undervejs, som de fleste kan være med til.  
Vi slutter hver tur med en lille forfriskning. 
Vi har også en forårs-nattetur på programmet – dato er endnu ikke 
fastlagt, det vender vi tilbage til i løbet af sæsonen 
Hvad koster det?
Det koster 10 kr. per tur, som betales via mobile pay 59328, eller ta en 
ti’er med. Du kan også betale et årskontingent på 150 kr. for alle 34 
ture. Husk at skrive MiN (Motion i Naturen) når du betaler.  
Hvem arrangerer?
Motionsforeningen Gråspurvene; instruktører på turene er: 
Inger Plauborg, mobil 23636736 og Anette Uldall, mobil 29449875

Dragedag ved Kerneland
Vi gentager succes’en – kom til dragedag på Kerneland Strand!
Har du en drage? Ellers prøv at gå på nettet og se hvor nemt det er selv 
at lave en – evt. sammen med din far eller mor.
Skovby Landsbylaug vil nemlig gerne invitere dig og din familie til 
dragedag på Kerneland Strand søndag den 4. oktober kl. 10-13.
Det er selvfølgelig gratis at deltage, og I kan købe te / kaffe / varm kakao 
i kiosken. Vi håber på godt vejr og glæder os til at se jer allesammen.
P.S. Belært af erfaringen fra sidste år vil vi anbefale jer at tage tykke sok-
ker og gummistøvler på (vi ender jo alligevel altid ude i vandet) og at tage 
handsker med – det kan godt blive koldt! Venlig hilsen Skovby Landsbylaug.

Nyt om cykelstien Skovby-Trænge
Drift og Anlægschef Mette Pipper Bertelsen i Sønderborg Kommune  
har oplyst til Lokalbladet, at anlægsprojektet er sendt ud til entre-
prenørerne. Der er licitation midt i august, hvorefter kommunen 
forventer at melde en dato for første spadestik ud.  M.P. Bertelsen 
fortæller, at entreprenørerne har meget travlt lige nu. Derfor er 
der indbygget en fleksibel tidsplan, hvor der ikke er fastsat en fast  
opstartsdato. Det betyder i praksis at de bydende selv har mulighed for at 
påvirke opstartsdatoen. Dette er gjort for at forsøge at opnå den bedste 
pris. Det ligger dog fast at, at cykelstien skal være færdig den 1. juli 2021. 
Hold øje med landsbyrådets eller kommunens Facebookside for at få den  
konkrete opstartsdato.

Als4h
Efter en lidt træg start på sommeren, er Als4h igen oppe i omdrejninger. I vanlig stil 
byder Als4h på Pommersgaard, hvor vi har til huse, på mange gode naturoplevelser. 

Turisterne er vendt tilbage både de tyske, men 
også mange de danske, så der har været travlt ved 
trækketovene.
Als4h har været en del af Sønderborg kom-
munes ‘Aktiv Sommer’ program, ‘Ponyhygge’ 
v. Malene Heissel hver tirsdag i børnenes som-
merferie med overvældende tilslutning. Torsd-
age har vi arrangeret ‘Bi’er og bål’ v. Preben fra 
Meiers familie biavl. Et praktisk foredrag om hold 
af bier og biavl i børnehøjde, hvilket kulminerer 
d. 6. aug. med slyngning af årets høst. Als4h er i 
skrivende stund ved at opføre en shelter med 
tilhørende høhotel på Pommersgaard, som skal 
være til gavn for såvel cyklende, gående og ri-
dende gæster. Denne forventes færdig i starten af  
august. Als4h ser et travlt efterår i møde, 
Ponyhygge fortsætter succesen hver  
tirsdag fra kl. 15 og et par timer frem, ligesom 
Åben gård, halloween og julehygge vil være nogle 
af de aktiviteter Als4h byder på resten året.
Als4h byder de nye medlemmer velkommen og 
ser frem til at åbne dørene til vores gode faciliteter 
for mange flere. Vh. Als4h

Camille fra Roskilde, besøger altid Als4h når hun er 
på besøg hos mormor på Als.



 
 

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

Et anderledes valg
I år skal der vælges et nyt menighedsråd, og valget foregår således at både opstill-
ing og valg af kandidater sker på samme møde ”Valgforsamlingen” tirsdag den 15.  
september kl. 19 i konfirmandstuen. De seneste mange gange har der været  
fredsvalg i Lysabild, så denne nye valgform er nok ikke så forskellig fra, hvordan det i 
praksis har været i sognet i en del år. 
Og hvorfor skulle man så overveje at stille op? Ja, der er jo forskellige bevæggrunde, 
men for mit eget vedkommende var det en kombination af et ønske om lidt mere 
”liv” i vores lokale kirke samt modet til at tage et skridt opad i det man kunne kalde en 
”frivillig karriere” efter i mange år at have været engageret som frivillig bl.a som leder 
og bestyrelsesmedlem i KFUM og KFUK og i forældreråd i skolen.  
Menighedsrådet har ansvaret for ledelsen af de ansatte (undtaget præsten), prioriter-
ing af opgaver, aktiviteter ud over de kirkelige handlinger, vedligehold og istandsæt-
telse af bygninger og i fællesskab det økonomiske ansvar ift. at forvalte de penge der 
tildeles hvert år.  
Og Ja; det kan til tider være en stor opgave, men det er også meget spændende at 
være med til at påvirke hvad der sker, og få indflydelse på hvordan vores skattepenge 
skal bruges.  
Hvis du tænker ”hmm…måske er det noget for mig” og er du nysgerrig efter at 
vide mere, så ring eller skriv meget gerne.  Ud over at være over 18 år og medlem af 
Folkekirken, så er der ikke så mange krav.  Der er opgaver af forskellig art, så der er 
plads til personer med forskellige evner og interesser.
På vegne af Lysabild Sogns Menighedsråd
Formand Bodil Møller, Tlf. 3177 2177, mail: vindrosen11@gmail.com

Menighedsrådet har virkelig gang i mange aktiviteter i og omkring kirken.  
Fra Lokalbladets side vil vi gerne sige: I gør virkelig et godt stykke arbejde.  
Mvh. redaktionen på Lokalbladet.

En lang sti med en lang historie
Ved en fantastisk indsats fra ihærdige kræfter i Mommark, lykkedes det at færdiggøre 
vores nye sti langs Fiskervej selvsamme dag som sommerferien startede.
Allerede i året 2010 nævner Mommark borgerne i deres lokale udviklingsplan bl.a. 
at en sti parallelt med Fiskervej er et stort ønske. Man havde måske regnet med at så 
ville kommunen da kunne forstå at vi forventede at de kom og anlagde en sti til os. 
Sådan gik det ikke.
Sekretariatet for landdistrikter har været en ufattelig stor hjælp til dette projekt, hvor 
landsbylauget siden 2015 har lavet aftaler med alle berørte jordejere. Der er søgt til-
ladelse hos offentlige myndigheder  til krydsning af over og underjordiske vandløb, 
etablering i fredskov, etablering inden for strandbeskyttelseslinen osv.
Økonomien skulle på plads, da det pludselig blev ”vores eget projekt”. Budgetter ud-
færdiges, ansøgninger fremsendes, og tiden løber bare derudaf. Der blev udtænkt nye 
ideer i de lange vinternætter, detaljer ændres, tiden løber videre. Det var en glædens 
dag da tilsagnet om tilskud fra LAG, samt fra landdistriktspuljen kom og økonomien 
var i hus. Efter 5 år har vi nu en fin sti, med solide bænke der giver mulighed for at 
sidde og nyde vores skønne område. Palle Heinrich, Mommark Landsbylaug.

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

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

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

Lokalhistorisk 
Den første tors-

dag i hver måned 
er der åbent kl. 

18 – 20 

   

Der er åbent 
hus i MC Sydals, 

Tandshede 3. 
Hver torsdag fra 

16.30.

Deadline til næste Lokalblad  den 14. september

93
Lysabild seniorcykelklub 

 Cykler hver onsdag aften kl. 17.30 fra varierende startsteder,som kan oplyses  
på tlf. 20290628. Er du i tvivl om opstarten, så kontakt

 Karen Tandrup på mobil nr. 2029 0628.

Den kirkelige genforening i 1920
Der er fælles foredragsaften for Tandslet, Lysabild og Keg-
næs sogne med professor i kirkehistorie Martin Schwarz 
Lausten, tirsdag den 22. september kl. 19.30 i Multis-
alen på Lysabild Skole. Martin Schwarz Lausten fortæller 
om de bemærkelsesværdig mange kirkelige problemer, 
der skulle løses ved Sønderjyllands indlemmelse i Dan-
mark i 1920. Foredraget handler bl.a. om forskellige gen-
foreningsforløb i de enkelte sogne på Sydals. Du kan se 
billeder af hele forløbet på www.lysabild-sydals.dk

 Holstenerladen
Renoveringen af Holstenerladen forløber planmæssigt og det er et spændende 
arbejde at følge med i.   Sidst i august forventes det at afholde en dag, hvor der 
koges ”Alsisk rødfarve” og males bindingsværk sammen med elever fra skolen.  På 
nogenlunde samme tid forventer vi også at kunne holde rejsegilde, men datoen 
er endnu ikke sikker.

D å b s k l u d e
Efter den ufrivillige corona pause kan vi igen mødes 
til dåbskludestrik.  Første gang i efteråret er den 7. 
september kl 19 i konfirmandstuen.  Der er pinde, 
garn, strikkeopskrifter og kyndig vejledning tilstede 
og der plejer at være godt gang i såvel kaffekopper, 
som strikketøj og snakketøj. Alle er velkomne!

 SPEJLINGER  2020 – Skulptur i Lysabild 
- Fernisering/indvielse  

27. september 15.00
Som de fleste i sognet nok ved selvsyn har er-
faret, fik Lysabild  her i juni sin helt egen skulptur 
- designet og udtænkt efter kunstnerens indtryk 
fra vort lokalområde. Den er blevet godt modta-
get. Kunstneren besøgte forinden Lysabild  med 
henblik på at få de praktiske ting på plads. Kom-
munen vedtog at fjerne nogle meter af hækken 
og  i samråd  med kunstneren udpegede man 
nøje, hvor  en betonsokkel til designet/skulp-
turen skulle støbes. Der var både trafikale såvel 
som kunstneriske   hensyn, som skulle tilgodeses!

 Omkring aflæsning og montering af kunstværket 
var Jens Hansen fra Lysabild Maskinudlejnin-
gen villig til at stille løftegrej og arbejdskraft til  
rådighed. 
Da kunstneren stadig havde et uløst transport-
problem med at få den over 800 kg tunge figur 
flyttet fra Hamborg til Lysabild, var det nær-

liggende at spørge Jens Hansen om hjælp. En aftale blev straks indgået med Jo 
Köser om afhentning, aflæsning og opsætning. Stor tak til Jens Hansen for hur-
tig og præcis handling! Alt forløb  således som aftalt og   planlagt, og nu mangler 
vi blot den officielle fernisering/indvielse.  - Forsamlingsforbuddet udskød  denne  
begivenhed.
Der er nu planlagt et offentligt arrangement på hjørnet den 27.  september fra  
15 – 16.30. Udover kunstneren vil folk fra kommunen, en lokal politiker, et sangkor 
og andre med tilknytning til projektet 2020  SPEJLINGER møde op. Der vil være en fo-
toudstilling og diasshow, som viser skulpturens tilblivelse fra værksted til dens plads 
i Lysabild.  Alle er velkomne, så det bliver endnu  en minderig dag for vort lille samfund! 

Det sker i sognet  

August 
 19. kl. 19.00 Håndboldklubben Als, generalforsamling i Sydals-Hallen
 22. kl. 11.00 Konfirmation i Lysabild Kirke
 23. kl. 09.00 Konfirmation i Lysabild Kirke
 23. kl. 11.00 Konfirmation i Lysabild Kirke
 26. kl. 19.00 Generalforsamling i LSG Hovedbestyrelse. i klubhuset

September
  2. kl.  09.30 Strik-cafe starter op
  2. kl.  09.30 Konfirmandindskrivning i Lysabild Kirke
  7.  kl. 19.00  Dåbskludestrikning  i Præstegården
  9. kl.  Gråspurvene starter ny sæson
 14. kl. 24.00  Deadline til næste Lokalblad
 15. kl. 19.00  Valgforsamling i konfirmandstuen 
 17.  kl. 18.00 Årsmøde i Ældre Sagen. Afholdes i Sydalshallen
 22. kl. 17.30 Herre Gymnastik. Gymnastiksalen på Lysabild Børneunivers
 22. kl. 18.00 Madlavning for mænd. Opstart på Lysabild Skole
 22. kl. 18.30 Damer Pilates- og Yogainspireret gymnastik 
       Gymnastiksalen på Lysabild Børneunivers
 22. kl. 19.30 Foredragsaften med Martin Schwarz Lausten
        Multisalen på Lysabild Skole
 27. kl. 15-16.30 Officiel fernisering/indvielse, af PEJLINGER 2020  
        – Skulptur i Lysabild
Oktober
  4.  kl. 10-13.00 Dragedag ved Kerneland strand
 12.  kl. 09.00 Lysabild Datastue. LSGs klubhus i Lysabild 
 19. kl. 17.00 Børnespringholdet (6-14 år) Gymnastiksalen på Lysabild   
        Børneunivers
 21. kl. 16.00 Ældre Sagen besøger Sahva

Konfirmation i Lysabild Kirke
den 22. og 23. august 2020 

Indskrivning af nye konfirmander
Der bliver konfirmandindskrivning for de nye 
konfirmandelever fra Lysabild og Kegnæs 
sogne ved en aftengudstjeneste i Lysabild 
Kirke onsdag den 2. september og med 
forventet konfirmation Palmesøndag den 28. 
marts 2021.

Konfirmeres 22. august kl. 11.00:
 Emil Andy Velgaard Vibøgevej 20

Konfirmeres 23. august kl. 09.00:
Gry Biel Brodersen Paradisvej 10                         
Louise Fogt Kegnæsvej 18         
Lea Stolzenberg Hamann Kongshoved 11, Kegnæs    
Athena Rønnow Hansen Kegnæsvej 16    
Charmaine Elizabeth Genova Sabado Lillehave 53
Frederik Peter Henriksen Bladt Lysabildgade 82             
Jonas Elholm Bonde Vibøgevej 17
Simon Brink Lysabildgade 26
Mathias Bonde Christiansen Kegnæsgård 2
Jannick Nygaard Dethlefsen Gammelhave 2
Alex Jensen Skovbyvej 66
Lukas Jørgensen Lille Mommarkvej 6
Mathias Mikkelsen Lassen Fasanvej 15

Konfirmeres 23. august kl. 11.00:
Sophie Wehl Jakobsen Gammelhave 62        
Anna Milther Uppdal Svennesmølle 8 
Mai Gram Kryhlmand Hagensig 8, Kegnæs
Emma Wandler Lind Lysabildgade 44A
Freja Ivalu Abreu Nissen Lysabildgade 71
Melanie Møller Nørskov Gammelhave 28
Gabriel Peter Jacobsen List Nedervej 12
Lucas Frederik Nielsen Fasanvej 2B
Patrick Schulz Nielsen, Lillehave 15
Frederik Pihl Petersen Ertebjergvej 27
Kevin Storm Rasmussen Mommarkvej 389
Noah Alexander Fastrup Rasmussen Klapleddet 7

Årsmødet. 
Den 17. september. Kl. 18.00
Sted: Sydalshallen, Mommarkvej 352, Sydals.
Kl. 18 Årsberetning og regnskab ifølge vedtægter. Indkomne forslag skal 
indleveres til formanden 14 dage før. 
Derefter serveres der Skipperlabskovs 1 øl/vand. Slutter af med kaffe og 
småkager.
Tilmelding senest den 10. september til Vibeke Jensen, tlf. 21 27 77 30,  
sondermark6@gmail.com  Pris: kr. 50 Betaling ved indgangen.

Sahva
Den 21. oktober kl. 16.00
Sted: Sct. Jørgensgade 29, Sønderborg.
Vi besøger Sahva, som fremstiller hjælpemidler til gangbesværede. I får en 
digital fodanalyse, som giver status på jeres belastningspunkter. En scanner 
opsamler og analyserer informationer omkring jeres gangafvikling og 
belastning. Personalet evaluerer analysen og vurderer samtidig jeres tilstand. 
Se det store udvalg vi har i funktionelt fodtøj, støttestrømper og tilbehør.
Tilmelding senest 14. oktober til Gurli Petersen, 74 47 47 76, 22 84 05 06. 
gurlip2@gmail.com

NY DATO  Generalforsamling i LSG Hovedbestyrelse
Onsdag den 26. august kl. 19.00 i klubhuset.
Dagsorden i følge vedtægter
I 2022 har vi i LSG 100 år jubilæum, og vi ønsker at markere dette ved et eller
måske flere arrangementer.  Mød meget gerne op for at høre hvordan det 
står til og måske sidder du med en god ide til et arrangement vi kunne lave  
ved Jubilæet.  Med venlig hilsen, Tim Andersen, formand - tlf 5121 0019.

Generalforsamling i Als HF
Als HF inviterer til generalforsamling onsdag den 19. august  

kl. 19.00 i Sydals-Hallen. Dagsorden ifølge vedtægter. 
Vi håber på godt fremmøde. Alle er velkommen. Mvh Bestyrelsen


