
   

      

starter igen . . . !
Efter en laaaang corona pause kan torsdags fællesspisning 
igen blive til noget og nøøj hvor vi glæder os til igen at 
kunne mødes i multisalen i Børneuniverset.
Torsdag den 28/10 åbner Åben Skole gruppen sæsonen 
med farsbrød, flødekartofler og tomatsalat.
Der er planlagt i alt 18 fællesspisningsaftener fra uge 43 og 
frem til og med uge 12 i 2022.
Vi starter som vi plejer kl. 18:30 og der skal medbringes tal-
lerkner, bestik, drikkevarer og er man til en kop kaffe/te samt 
et stykke kage efter middagen, så skal kop + kagetallerken 
også medbringes.
Igen i denne sæson er det klasser, foreninger eller andre der 
byder ind med en madlavningsaften og får muligheden for 
at tjene lidt til klasse – eller forenings-kassen.
Prisen er 40,- kr./voksen og 25,- kr./barn.
Vi satser selvfølgelig på at der fortsat er minimal Corona 
smitte i omløb, men for at give virus kamp til stregen, vil der 
være krav om brug af håndsprit og at maden bliver udleveret  
i buffeten. Tilmelding senest tirsdag inden fællesspisning 
på følgende mail: ejja@bbsyd.dk eller på SMS: 2361 4729.
Ønskes der flere oplysninger om fællesspisningen kan samme 
mail + SMS benyttes.

Husk at det altid er muligt at se kalenderen for fællesspisnin-
gen i Åben Skole på lysabild-sydals.dk/aaben skole.
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Strik-café 
hver onsdag i lige uger 

kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. at deltage.
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Nyt fra menighedsrådet
På kirkegården fortsætter vi den grønne omlægning. Grusstier omlægges 
til græs, og der plantes træer og buske. Vores tilbud om stauder, i stedet for  
engangsblomster, er blevet en stor succes og det er jo dejligt i disse bæredygtige 
tider. Der bliver plantet her i efteråret. 
Ved trappen ind til kirken er der nu to store krukker med blomster. I våbenhuset 
er der kommet en gæstebog, hvor man kan skrive en hilsen. Hvad lavede man 
i kirken, hvad oplevede man, fandt man gamle slægtninge på kirkegården osv.
Konfirmandstuen er blevet sat i stand med nyt gulv og nye møbler. Der er også 
kommet rullegardiner op, opslagstavle og blomster i vinduerne. Rummet passer 
nu bedre til unge mennesker anno 2021 og blev indviet til konfirmationen.
Strikkeklubben er startet godt op, og der dukkede nye ansigter op, hvilket er  
dejligt. Men der er sagtens plads til flere. Datoerne indtil jul er d. 12. oktober og  
d. 16. november. Vi mødes kl. 19 og der er altid kaffe, kage og en god snak.
Koncerten med de dygtige elever fra MGK (musikalsk grundkursus for dygtige 
elever, som måske vil søge ind på et konservatorium) bliver d. 29. november kl. 
19. Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 21. april 2022. Der har vi koncert med 
Sønderjysk pigekor og Efterklang, som består af en del lokale drenge.

Bike & Run

Tak til alle deltagerne for masser af energi og højt humør til dette års Bike & 
Run i Lysabild. Alle gennemførte i fin stil og med god fart. Der var børnehold,  
voksen-hold og blandede hold. Løbets yngste deltager var Helene Kirstine fra 
Børnehaven, som stolt løb over målstregen med dagens største smil. Særlig 
tak til brandmændene for at gennemføre iført adskillige kilo indsatsudstyr☺.
Og en kæmpe tak til Skovby Brugs og Migge, som gjorde det muligt at 
 få frugt og brød under løbet og kæmpe tak til Sydjysk Eltekniq, Den gamle 
Stald, Skovby Kro og Mommark Marina for at sponsorere superflotte præmier 
til deltagerne. Vi håber I alle og mange flere er klar til Bike & Run igen næste 
år. Maria, Rikke og Karin

Håndbold Fitness
Sjov, effektiv træning med en snert af håndbold.

Kom og vær med til Als HF’s håndbold fitness hver tirsdag kl. 19.00-20.30 
i Sydals Hallen. Vi startede op den 14. september, men der er altid plads til 
flere. Tilmelding ikke nødvendig – snup et par prøvetimer og se om det er 
noget for dig.
Håndbold fitness henvender sig til alle voksne og unge – uanset om man 
har spillet håndbold før eller ej, eller om man er kvinde eller mand. Alle fra 
13 år kan deltage. Formen er underordnet, da der vil blive taget hensyn til 
alle niveauer. Det handler primært om sjov motion med sved på panden, der 
kombineres med håndboldspillet på fx små mål og gummibold. Ovenikøbet 
er det også billig fælles træning. Kontingent for en hel sæson er kun 400 kr. 
Har du spørgsmål så kontakt trænerne Christel på 20325634 eller Rikke 
på 20495274.

Velkommen som læser af  
den 100. udgave af bladet
Med en lignende overskrift blev borgerne i Lysabild Sogn budt velkommen til det allerførste  
LokalBlad, da det udkom i marts 2005. Nu er vi nået til blad nr. 100, 16½ år senere. Det er virkelig 
godt gået synes vi selv. Men det er jeres store opbakning til LokalBaldet, der bliver ved med at 
holde liv i det. Både de gode historier, som vi selv støver op, men også dem vi får henvendelser om. 
I den spæde start var der fire medlemmer i redaktionen, i dag er vi fem personer der laver bladet. 
Der har været en del udskiftning gennem årene, men Tina Lydiksen og Helle Pedersen har været 
med helt fra blad nr. 1. Tak til alle der har bidraget i årenes løb. Det er altid spændende at skrive om 
hvad der sker i vores lokalområde, og vi fornemmer at borgerne ser frem til at læse hvert eneste nye 
blad. Uanset om det er via vores hjemmeside eller det fysiske blad.
Vi trykker seks gange, men er på mærkerne hver dag
Sådan lyder en af overskrifterne også i blad nr. 1, og sådan forholder det sig stadig i dag. Men den-
gang bestod bladet kun af en forside og en bagside. Senere blev layoutet ændret til fire sider, så der 
er plads til meget mere indhold. Bladet bliver dog stadig kun udgivet seks gange om året, hvilket 
dels skyldes økonomi, men i stor grad også det enorme arbejde det er, at sætte et blad sammen. 
Hele redaktionen arbejder stadig gratis, helt gratis! (som det bliver udtrykt i første blad).
Som vi allerede skriver i første udgave af bladet, så er det ingen hemmelighed at bladets økonomi 
hviler på den velvillige sponsorstøtte, det er lykkedes os at opnå hos de annoncører, man ser  
nederst på siderne. Endnu engang vil vi gerne give alle de der har støttet bladet økonomisk  
gennem alle årene, en stor tak for at støtte op om bladet.
I starten havde vi en aftale med Post Danmark, som det hed dengang, om at omdele bladet til de 
ca. 800 husstande i Lysabild Sogn. Men på et tidspunkt blev opgaven for lille for postvæsenet, der 
ikke længere ville påtage sig opgaven, så vi måtte finde en anden løsning. Vi fik en aftale med LSG 
Fodbold, om at de ville stå for omdelingen, hvilket de stadig gør. Senere kom også spejderne med 
som omdelere. Også en stor tak til vores trofaste omdelere.
100 blade fyldt med nyere lokalhistorie, som du alle kan læse på lysabild-sydals.dk. 
Med jeres store opbakning, er vi klar til at lave mange flere blade endnu.

Fællesspisning i Lysabild

Juletræsfest for alle på Lysabild Kro 
For 10. gang byder vi velkommen til årets store juletræsfest, hvor alle 

er velkomne. Det sker på Lysabild Kro søndag d. 21. november  
kl. 14.00 – 17.00. Der er poser til alle børn, og julemanden kigger også 

forbi. Desuden er der kæmpe kagebord og kaffe. Øl og vand kan købes. 
Prisen er stadig kun 50 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Billetsalget 

starter den 1. november hos Laila Lyck på 24 24 88 70.  
Vi glæder os til at se jer.

Det sker i sognet Oktober
   6.  kl. 19.00   Lysabild Landsbyråd holder generalforsamling 
   6.  kl. 19.20   Evaluering af landsbymarkedet
   6.  kl. 19.00   Sangaften, i Lysabild Kirke 
   7.kl. 14-15.45  ÆldreSagen opstsart til Seniordans i Augustenborg 
   7.  kl. 18.00    ÆldreSagen Hyggeaften og foredrag med 
                      Bjarne Hastrup, i Diamanten i Fynshav
 10. kl. 10-13.00 Dragedag på Kerneland Strand 
 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 lotto
 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) 
 28. kl. 18.30    Åben Skole i multisalen i Børneuniverset.
 28. kl. 19.30    Borgermøde i Multisalen i Lysabild Børneunivers.  
                      Umiddelbart efter Åben Skole spisningen. 
  
 November
   1.  kl. 19.00   Foredrag med Stefan G. Rasmussen i Klubhuset.
   3.  kl. 19.00    Starter kirkeyoga op igen i Lysabild Kirke
   4.  kl. 19.30   Valgmøde i Lysabild Børneunivers 
   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
 11.  kl. 11.00   Vi mødes omkring obelisken og mindes de faldne i  
                      Første verdenskrig. 
 11. kl. 18.00   Ældresagen spiser sammen i Diamanten i Fynshav

 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
 21.  kl. 14-17.00   Juletræsfest for alle på Lysabild Kro 
 29. kl. 19.00   MGK i Lysabild Kirke

 December
   5.   kl. 14-16.00    Juletræsfest på Skovby Kro
   7.   kl. 14.00   Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening  
                      Advent i kirken. Derefter kaffe

Lysabild Børneunivers
Hvad er det normale?
Hvad er normalt efter en lang periode med  
restriktioner og efter en periode, hvor vi alle 
sammen ikke måtte være sammen?
Det er svært at sige helt præcist. Det giver i hvert 
fald anledning til, at de gamle traditioner kigges 
efter i krogene.
Det har vi gjort i hele personalegruppen og er 
landet på noget nyt og på noget gammelt. Vi vil 
have vuggestue, børnehave og skolen til at tale 
mere sammen.
Børn og voksne skal have et tættere samarbejde 
med det faglige islæt i fokus. De store skal lære 
de små om IT, de skal lære hinanden om trafik 
og insekter. Der skal øves højtlæsning og tekst-
forståelse – og sidst men ikke mindst, så taler 
det hele ind i et dannelsesperspektiv, hvor man 

tager ansvar for hinanden, er gode rollemodeller og vil hinanden.
Det nye skoleår indeholder både nye tiltag i indskolingen med bedre udnyttelse af 
fællesrummet, to emneuger og selvfølgelig julefest, juleklip og motionsdag med 
frokost til alle.
SFO’en får også en ordentlig omgang med scene, en café og fokus på musik. Hver 
fredag er der morgensamling, hvor hele universet samles.
Vi glæder os alle over, at det nye år er kommet godt fra start – og glæder os til at 
bruge lokalsamfundet mere i hverdagen.

Sæt X i kalenderen – juletræsfest i Skovby
Juletræsfesten på Skovby Kro bliver i år 

2. søndag i advent - den 5/12 fra kl. 14:00-16:00. 
Nærmere info i næste lokalblad
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Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Løbeklubben
COVID-19 har heldigvis ikke kunne stoppe os i at mødes i løbeklubben. 

Nye medlemmer er kommet til , men husk der er også plads til dig. 

Vi mødes hver lørdag morgen Kl 7.00 ved Lysabild skole
På billedet ses nogle af klubbens medlemmer til Royal run

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



Forandring
Af Jens Fransen, Slagelse

””Da jeg er et unyttigt drog, som blot tåles, fordi jeg intet ondt gør”. Sådan lyder 
indledningen i St. Steensen Blichers novelle ”Ak hvor forandret” fra 1828. I novel-
len skildrer Blicher et lille samfund, som han genser efter 20 år og erkender, at 
intet er som før.
Om jeg også er et unyttigt drog, vil jeg lade andre om at bedømme. Men også 
jeg vender jævnligt for en kort stund tilbage til barndommens og ungdom-
mens lykkeland for hver gang at kunne konstatere – ak hvor forandret. Siden 
min første entre i Lysabild i 1961 er der naturligt nok sket en del forandringer. 
Indbyggertallet har været faldende gennem årene, så sognet nu omfatter ca. 
1100 med Lysabild som den største flække med ca. 500. I 1964 var der 1712 ind-
byggere i sognekommunen.
11. september var jeg til markedsdag i Lysabild. En fast tilbagevendende tradi-
tion siden 2010, der i år endelig igen kunne afholdes efter Coronaepidemien. 
Derfor vil jeg lade tankerne flyve og vandre rundt på nogle af de mig kendte veje 
i området. Et tilbageblik i nostalgiens tegn.
Vandringen begynder i Nørregade. De første synlige ændringer kom allerede 
i første halvdel af 60érne. Præstegårdsjord blev til villaer, og dermed forsvandt 
kirkestalden for at give plads til bl.a. lærertjenesteboliger. I forvejen lå der ikke 
mange huse på den lille vej. I det lille bindingsværkshus overfor kirkeladen 
boede Chresten. I kirkeladen havde han et mindre værksted, hvor han blandede 
Bladan-gift til muldvarpene. Et par andre ældre huse hører også med til gaden, 
som den oprindelig tog sig ud. I et af dem boede Elmelund. Det var her, vi børn 
så fjernsyn søndag eftermiddag i de første år, inden vi selv fik TV. Længere ude 
Pæ Pæsens gård – en af de få tysksindede i området.  
Kegnæsvej har ikke i det ydre ændret sig. Præstegårdens stuehus står desværre 
tomt, idet sognet er sammenlagt med Kegnæs. Men Holstenerladen har heldig-
vis fået nyt liv og fremstår nu efter den gennemgribende renovering i al sin 
pragt. Nyindvielsen fandt højtideligt sted på markedsdagen. Forandring fryder. 
Håber turen også kommer til kostalden.
Brandstationen er flyttet til Kegnæsvej og ligger nu, hvor Jepsen, der kørte 
frugtbilen med Chiquita-bananreklamen, boede. De øvrige huse ligner sig selv. 
Barberen var lidt af et samlingspunkt, da det var der, tipskuponerne blev ind-
leveret. Ved siden af mekanikeren og overfor - på hjørnet af Vibøgevej - elek-
trikeren. Vejen indeholdt desuden bl.a. en vognmand, en kreaturhandler samt 
lærertjenesteboliger. Inden Skovby - Lysborg - mit tilholdssted om eftermidda-
gen gennem flere år.
I Lysabildgade ligger centralskolen. Elevtallet har været noget svingende og har 
ifølge de nyeste tal 97 elever. Tidligere var der dobbeltspor på nogle årgange. På 
skolen var også lærerlejligheder.

Til venstre for skolen  
Degnegården. Nu privat-
bolig. Pedelboligen ved 
siden af er revet ned. Lidt 
længere nede to gamle 
stråtækte huse, der rum-
mede maleren, der tillige 
var sognets musiker. Skråt 
overfor den gamle læge-
bolig, hvor Hinrichsen 
havde sin praksis og ved 
siden af denne gartneren, 
der også for længst er 

lukket. På modsatte side var skomageren Pæ Jes, som jeg har skrevet om ved 
tidligere lejligheder. Huset blev nedrevet og gadekæret sløjfet i forbindelse med 
anlæggelsen af Paradisvej. Pæ Jes´ bolig må have været en af de mest autentiske 
i 60érne. Et levende museum med en tilværelse som den tog sig ud omkring år 
1900. Efter nedrivningen blev det nye lægehus etableret, men også det er væk. 
Lægeverdenen har som alt andet forandret sig.
Næste stop Katrine Skrædders forretning. Som navnet antyder en tøjbiks. Im-
ponerende at et så lille sted havde to konkurrerende forretninger, idet Lasse Jo-
hansen – nok en af sognets største profiler – havde en tilsvarende butik få huse 
derfra. Dog var Lasses butik også bladhandel samtidig med, hun næsten havde 
eneret på fodboldtilbehør – bluser, shorts og strømper.
Lige efter det nye kvarter ”Gammelhave” lå bageren. Eksisterer heller ikke mere.  
Som i de fleste mindre samfund var der i generationer en bagerforretning. 
Næste stop posthus og telefoncentral. Alt under et tag. Centralen havde en fin-
ger på pulsen, og vidste god besked om, hvad der rørte sig. Efter nedlæggelsen 
var der blot postkontor.  På en lille sidevej overfor havde sognekontoret til huse.                                                                                                                           
Ej heller kroen lever. Nu er den forsamlingsgård. Tidligere var det sognets sam-
lingssted med baller og familiefester og for nogles vedkommende også et sted, 
hvor man nød sin bajer efter arbejdstid. Købmand Krogh er ligeså en saga blot. 
Sluttelig - inden Nederlysabild  - , slagter Damm, der udover forretningen også 
var hjemmeslagter. Men det er også længe siden.
Vandringen stopper her. Verden var lille, tryg og overskuelig. Meget har således 
ændret sig.
Ikke al forandring er af det onde. Landsbymarkedet og ildsjælene bag sætter 
deres spor. Nok har coronaen ødelagt meget, men mon ikke markedet er kom-
met for at blive. Vi ses forhåbentlig igen næste år.

Tirsdag  
den 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 Yogain-
spireret 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 Lys-
abild Børneunivers med indgang fra den lille  
skolegård mod øst.

Mød op til hyggelig, sjov og god motion. 
Alle er velkomne - man behøver ikke at have  
dyrket sport tidligere.

Spejderne….
….er startet igen med 11 ulve og 5 seniorspejdere.

Vi har i år ikke mulighed for at 
tilbyde 0-1. klasse at starte som 
bævere, da vi desværre ikke 
har en leder til den gruppe. 
Ulvene startede med en op-
tagelses ceremoni, hvor alle 
blev optaget i flokken.
Ulvene skal i år lære at følge et 
kort, binde forskellige knob, 
tænde bål og på overnatning 
i huler, de selv har bygget.
Vi lavede også et flot kors til 
høstgudstjenesten den 12. 
september.
Desuden fortsætter vi med 
vores biodiversitets projekt 
med forskellige sjove opga-

ver, besøg ved biavler og besøg af naturvejleder.

Skulle der være nogen, fra 2. klasse og frem, som har lyst til at være med til alle de 
fede ting, eller er du voksen og har lyst til at være leder, er i meget velkommen.  
Spejderne Lysabild

Byvandring, udflugt og solæg
Arbejdet på arkivet har været i gang i nogen tid, og der har været besøg udefra. 
Ved byvandringen i Sarup i september havde flere borgere sagt ja til at fortælle om fortid 
og nutid. Turen bød både på handel og historier om gårde, firmaer, den nedlagte jern-
bane samt en flot billedserie fra det gamle Sarup. Stor tak til alle medvirkende.
Ugen efter kunne bestyrelsen sammen med alle vore frivillige hjælpere køre på udflugt til 
Jollmands Gård i Holm, hvor et par guider fortalte om det store arbejde med at få gården 
ført tilbage, som den var i sin storhedstid. Vore medbragte lagkager fik ben at gå på i det 
fine Bach’hus. En rigtig fin aften i hyggeligt selskab og med pragtfuldt sensommervejr.
Foreningen deltog selvfølgelig også i Landsbymarkedet med salg af Inges solæg, som  
atter blev udsolgt trods forøget antal. Mange besøgende fandt vej ind til vore udstillinger. 
Bogsalg af egne og andres værker gik også godt. En god snak blandt lokale og udefra-
kommende gæster kunne vi også glæde os over.
 Nu ”truer” vinterhalvåret, og der ligger meget arbejde i arkivet og venter på en kærlig 
hånd. En stor aflevering af bøger, dokumenter, plante- og mineralsamlinger, avisbøger 
og gamle tidskrifter har vi modtaget fra en gård i Vibøge. Især den forrige slægt Nissens 
historie fylder i perioden 1864 til først i 1920’erne. Også et par andre samlinger venter på 
at blive sorteret og arkiveret. 
Den 11/11 kl. 11 kan vi igen mødes omkring obelisken og mindes de faldne i Første  
verdenskrig. 
Den 12.  januar kl. 19 holder vi generalforsamling i klubhuset. Reserver aftenen til at 
høre et godt foredrag og få mulighed for at få indflydelse ved at stille op til valg til besty-
relsen eller gerne som suppleant eller kasserer. Læs mere om dette i næste Lokalbladet. 
Venlig hilsen bestyrelsen i LSF.

Fællesspisning og sang
I Ældresagen spiser vi sammen den 11. november kl. 18 i Diamanten i Fynshav. Der ser-
veres andesteg med tilbehør og risalamande med kirsebærsovs og 1 øl/vand eller 1 glas 
vin. Kaffe og småkager. Underholdning under og efter middagen med Mindernes Café.
Tilmelding senest den 28. oktober til: Gurli Petersen, tlf. 74 47 47 76 / 22 84 05 06, mail: 
gurlip2@gmail.com. Pris: kr. 185 indbetales på Sydbans konto 8012-1059663. Tilmelding 
gælder først, når beløbet er registreret.
Seniordans i Augustenborg
Torsdage kl.14–15.45 i Kultursalen i Augustenborghallerne. Vi danser 10 gange før jul 
og 10 gange efter jul. Vi starter den 7. oktober.  
Se mere på https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/augustenborg-sydals

Mommarkvej 352, 6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk 

+45 40 17 69 79

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

2. og 3. klasse på hyttetur
Jubii - så blev det endelig igen muligt at tage på hyttetur og en 
fantastisk forældreopbakning var med til at give eleverne en god tur 
til Kegnæs spejderhytte. Forældrene havde fordelt opgaverne mellem 
sig, så nogle var en del af cykelturen eller opholdet i hytten og andre 
havde bagt pølsehorn, pizzasnegle eller kage. 
Lærere og elever nyder, at forældrene igen efter alle Corona restrik-
tionerne endelig har mulighed for at være en aktiv del af skoledagen. 
Og det så faktisk også ud til at forældrene nød det ☺ Karin Danielsen

Hyttetur på Kegnæs
Vi startede med at cykle til Kegnæs Fyrtårn. Cirka en halv time efter cyklede 
vi videre til spejderhytten. Der fandt vi et fuglekranie. Vi legede også inde 
i skoven. Og vi lavede mange buer og pile. Vi lavede også nogle huler. Og 
om aftenen lavede vi skumfiduser og så skulle vi sove. Jeg sovede ved siden 
af Benjamin. Næste dag skulle vi have morgenmad og så skulle vi lave 
stjerneløb. Det var rigtig sjovt.
Af Johannes 3. kl.

Foredrag og musik i Klubhuset
Husk foredraget den 1. november kl. 19 
 i Klubhuset, hvor den tidligere pilot  
Stefan G. Rasmussen kommer og fortæller 
om sit eventyrlige liv - bl.a. om nødlandingen 
af et fly i Sverige. Han er også jazzmusiker, så 
foredraget krydres med toner fra saxofonen. 
Foredraget arrangeres af Foreningen 
Lysabild Forsamlingsgaard. Pris pr. person  
60 kr., incl. kaffe og kage. Tilmelding på 
www.lysabild-forsamlingsgaard.dk eller 
tlf. 60 15 01 01.

Generalforsamling og 
evaluering af marked
Lysabild Landsbyråd holder generalforsamling onsdag den 6. oktober 
kl. 19 i multisalen i Lysabild Børneunivers – et halvt år forsinket pga. 
forårets corona-restriktioner.

Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg er Allan Tychsen og Karin Danielsen.

Efter generalforsamlingen holdes evaluering af landsbymarkedet med 
start ca. kl. 19.20. Alle er velkomne. Der er ingen tilmelding.

Det beDst besøgte 
valgmøDe igen?

Sydals-laugene har inviteret spidskandidaterne for partierne til 
valgmøde i Lysabild Børneunivers torsdag den 4. november 
kl. 19.30. Kandidaterne skal forholde sig til den udvikling-
splan, som Sydals-laugene har lavet i fællesskab på baggrund 

af borgermøder i 2018. Den kan bl.a. ses på lysabild-sydals.dk og 
hedder “Udlevelse i verdensklasse” (især side 65-71). Derudover vil 
det være op til tilhørerne og kandidaterne at præge debatten. I sidste 
kommunalvalgkamp i 2017 omtalte politikerne valg-mødet på Sydals 
som det bedst besøgte i hele valgkampen. Det vil desuden være 
muligt at hilse på de lokale kandidater denne aften. 

Det er gratis at deltage i valgmødet, og der er ingen tilmelding. 
Inden valgmødet er der fællesspisning, hvor mange af kandidaterne 
spiser med. Hvis du vil deltage i fællesspisningen, der starter kl. 
18.30, skal du tilmelde dig Åben skole ved Erling Junker på 23 61 
47 29 eller ejja@bbsyd.dk senest søndag den 31. oktober.

Vi drømmer om fællesskab!
Vil du være med til at drømme? Og have indflydelse  
på vores grønne områder? Så kom til Borgermøde  
torsdag den 28. oktober i Multisalen i Lysabild  
Børneunivers. Mødet starter 19.30
 - umiddelbart efter Åben Skole spisningen. 
På Landsbymarkedet kom der nogle gode forslag 
- blandt andet: 

• Kæmpe store insekthoteller
• Hundeplads - agilitybane
• Offentlig tilgængelig præstegårdshave
• Sct.Hans arrangement
• Shelterområde med bålplads.  
 Kan bruges af lokale og cykelturister
• Styrketræning - hegnet kunne indgå og  
 placeres i nærheden af klubhuset

Torsdag den 28/10 har du chancen for at komme 
med dit forslag.  Vi glæder os til at se dig.
Hilsen Bodil, Michele, Heidi, Annette, Rikke og Karin 

P R Æ S T E G Å R D S H AV E N 
(Lysabild Sogns og Kegnæs 
Sogns Menighedsråd)

O M R Å D E T  O M K R I N G 
S P E J D E R H Y T T E N
(Lysabild Spejderne)

K L U B H U S E T S 
G R Ø N N E  O M R Å D E
(Den Selvejende Institution 
Lysabild-Klubhus)

B E V O K S N I N G E N 
M E L L E M  T R Æ N I N G S - 
O G  K A M P B A N E
(Sønderborg Kommune)

K Æ L K E B A K K E N 
O G  F O R H E N V. 
R I N G R I D E R P L A D S
(Sønderborg Kommune, 
pt. udlejet)

M U L I G H E D  F O R 
S T I F O R B I N D E L S E

Lysabild S.G. Gymnastik 
og Atletik
Vintersæsonen er lige begyndt, 
men du kan sagtens nå at være med.

Vi gentager succesen 
fra sidste år

Kom til dragedag på 
Kerneland Strand
Søndag den 10.  

oktober kl. 10-13
Det er gratis at deltage, og I 
kan købe te/kaffe/og varm 

kakao i kiosken
Vi glæder os til at se jer.

P.S. Belært af erfaring, vil vi 
anbefale jer at tage tykke sokker 
og gummistøvler på og at tage 

handsker med-det kan godt 
blive koldt!

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

Holballe 2, Tandslet, 6470 Sydals 
Tlf. 74 40 78 30
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G R Ø N N E  O M R Å D E
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Lysabild-Klubhus)
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M E L L E M  T R Æ N I N G S - 
O G  K A M P B A N E
(Sønderborg Kommune)

K Æ L K E B A K K E N 
O G  F O R H E N V. 
R I N G R I D E R P L A D S
(Sønderborg Kommune, 
pt. udlejet)

M U L I G H E D  F O R 
S T I F O R B I N D E L S E



Forandring
Af Jens Fransen, Slagelse

””Da jeg er et unyttigt drog, som blot tåles, fordi jeg intet ondt gør”. Sådan lyder 
indledningen i St. Steensen Blichers novelle ”Ak hvor forandret” fra 1828. I novel-
len skildrer Blicher et lille samfund, som han genser efter 20 år og erkender, at 
intet er som før.
Om jeg også er et unyttigt drog, vil jeg lade andre om at bedømme. Men også 
jeg vender jævnligt for en kort stund tilbage til barndommens og ungdom-
mens lykkeland for hver gang at kunne konstatere – ak hvor forandret. Siden 
min første entre i Lysabild i 1961 er der naturligt nok sket en del forandringer. 
Indbyggertallet har været faldende gennem årene, så sognet nu omfatter ca. 
1100 med Lysabild som den største flække med ca. 500. I 1964 var der 1712 ind-
byggere i sognekommunen.
11. september var jeg til markedsdag i Lysabild. En fast tilbagevendende tradi-
tion siden 2010, der i år endelig igen kunne afholdes efter Coronaepidemien. 
Derfor vil jeg lade tankerne flyve og vandre rundt på nogle af de mig kendte veje 
i området. Et tilbageblik i nostalgiens tegn.
Vandringen begynder i Nørregade. De første synlige ændringer kom allerede 
i første halvdel af 60érne. Præstegårdsjord blev til villaer, og dermed forsvandt 
kirkestalden for at give plads til bl.a. lærertjenesteboliger. I forvejen lå der ikke 
mange huse på den lille vej. I det lille bindingsværkshus overfor kirkeladen 
boede Chresten. I kirkeladen havde han et mindre værksted, hvor han blandede 
Bladan-gift til muldvarpene. Et par andre ældre huse hører også med til gaden, 
som den oprindelig tog sig ud. I et af dem boede Elmelund. Det var her, vi børn 
så fjernsyn søndag eftermiddag i de første år, inden vi selv fik TV. Længere ude 
Pæ Pæsens gård – en af de få tysksindede i området.  
Kegnæsvej har ikke i det ydre ændret sig. Præstegårdens stuehus står desværre 
tomt, idet sognet er sammenlagt med Kegnæs. Men Holstenerladen har heldig-
vis fået nyt liv og fremstår nu efter den gennemgribende renovering i al sin 
pragt. Nyindvielsen fandt højtideligt sted på markedsdagen. Forandring fryder. 
Håber turen også kommer til kostalden.
Brandstationen er flyttet til Kegnæsvej og ligger nu, hvor Jepsen, der kørte 
frugtbilen med Chiquita-bananreklamen, boede. De øvrige huse ligner sig selv. 
Barberen var lidt af et samlingspunkt, da det var der, tipskuponerne blev ind-
leveret. Ved siden af mekanikeren og overfor - på hjørnet af Vibøgevej - elek-
trikeren. Vejen indeholdt desuden bl.a. en vognmand, en kreaturhandler samt 
lærertjenesteboliger. Inden Skovby - Lysborg - mit tilholdssted om eftermidda-
gen gennem flere år.
I Lysabildgade ligger centralskolen. Elevtallet har været noget svingende og har 
ifølge de nyeste tal 97 elever. Tidligere var der dobbeltspor på nogle årgange. På 
skolen var også lærerlejligheder.

Til venstre for skolen  
Degnegården. Nu privat-
bolig. Pedelboligen ved 
siden af er revet ned. Lidt 
længere nede to gamle 
stråtækte huse, der rum-
mede maleren, der tillige 
var sognets musiker. Skråt 
overfor den gamle læge-
bolig, hvor Hinrichsen 
havde sin praksis og ved 
siden af denne gartneren, 
der også for længst er 

lukket. På modsatte side var skomageren Pæ Jes, som jeg har skrevet om ved 
tidligere lejligheder. Huset blev nedrevet og gadekæret sløjfet i forbindelse med 
anlæggelsen af Paradisvej. Pæ Jes´ bolig må have været en af de mest autentiske 
i 60érne. Et levende museum med en tilværelse som den tog sig ud omkring år 
1900. Efter nedrivningen blev det nye lægehus etableret, men også det er væk. 
Lægeverdenen har som alt andet forandret sig.
Næste stop Katrine Skrædders forretning. Som navnet antyder en tøjbiks. Im-
ponerende at et så lille sted havde to konkurrerende forretninger, idet Lasse Jo-
hansen – nok en af sognets største profiler – havde en tilsvarende butik få huse 
derfra. Dog var Lasses butik også bladhandel samtidig med, hun næsten havde 
eneret på fodboldtilbehør – bluser, shorts og strømper.
Lige efter det nye kvarter ”Gammelhave” lå bageren. Eksisterer heller ikke mere.  
Som i de fleste mindre samfund var der i generationer en bagerforretning. 
Næste stop posthus og telefoncentral. Alt under et tag. Centralen havde en fin-
ger på pulsen, og vidste god besked om, hvad der rørte sig. Efter nedlæggelsen 
var der blot postkontor.  På en lille sidevej overfor havde sognekontoret til huse.                                                                                                                           
Ej heller kroen lever. Nu er den forsamlingsgård. Tidligere var det sognets sam-
lingssted med baller og familiefester og for nogles vedkommende også et sted, 
hvor man nød sin bajer efter arbejdstid. Købmand Krogh er ligeså en saga blot. 
Sluttelig - inden Nederlysabild  - , slagter Damm, der udover forretningen også 
var hjemmeslagter. Men det er også længe siden.
Vandringen stopper her. Verden var lille, tryg og overskuelig. Meget har således 
ændret sig.
Ikke al forandring er af det onde. Landsbymarkedet og ildsjælene bag sætter 
deres spor. Nok har coronaen ødelagt meget, men mon ikke markedet er kom-
met for at blive. Vi ses forhåbentlig igen næste år.

Tirsdag  
den 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 Yogain-
spireret 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 Lys-
abild Børneunivers med indgang fra den lille  
skolegård mod øst.

Mød op til hyggelig, sjov og god motion. 
Alle er velkomne - man behøver ikke at have  
dyrket sport tidligere.

Spejderne….
….er startet igen med 11 ulve og 5 seniorspejdere.

Vi har i år ikke mulighed for at 
tilbyde 0-1. klasse at starte som 
bævere, da vi desværre ikke 
har en leder til den gruppe. 
Ulvene startede med en op-
tagelses ceremoni, hvor alle 
blev optaget i flokken.
Ulvene skal i år lære at følge et 
kort, binde forskellige knob, 
tænde bål og på overnatning 
i huler, de selv har bygget.
Vi lavede også et flot kors til 
høstgudstjenesten den 12. 
september.
Desuden fortsætter vi med 
vores biodiversitets projekt 
med forskellige sjove opga-

ver, besøg ved biavler og besøg af naturvejleder.

Skulle der være nogen, fra 2. klasse og frem, som har lyst til at være med til alle de 
fede ting, eller er du voksen og har lyst til at være leder, er i meget velkommen.  
Spejderne Lysabild

Byvandring, udflugt og solæg
Arbejdet på arkivet har været i gang i nogen tid, og der har været besøg udefra. 
Ved byvandringen i Sarup i september havde flere borgere sagt ja til at fortælle om fortid 
og nutid. Turen bød både på handel og historier om gårde, firmaer, den nedlagte jern-
bane samt en flot billedserie fra det gamle Sarup. Stor tak til alle medvirkende.
Ugen efter kunne bestyrelsen sammen med alle vore frivillige hjælpere køre på udflugt til 
Jollmands Gård i Holm, hvor et par guider fortalte om det store arbejde med at få gården 
ført tilbage, som den var i sin storhedstid. Vore medbragte lagkager fik ben at gå på i det 
fine Bach’hus. En rigtig fin aften i hyggeligt selskab og med pragtfuldt sensommervejr.
Foreningen deltog selvfølgelig også i Landsbymarkedet med salg af Inges solæg, som  
atter blev udsolgt trods forøget antal. Mange besøgende fandt vej ind til vore udstillinger. 
Bogsalg af egne og andres værker gik også godt. En god snak blandt lokale og udefra-
kommende gæster kunne vi også glæde os over.
 Nu ”truer” vinterhalvåret, og der ligger meget arbejde i arkivet og venter på en kærlig 
hånd. En stor aflevering af bøger, dokumenter, plante- og mineralsamlinger, avisbøger 
og gamle tidskrifter har vi modtaget fra en gård i Vibøge. Især den forrige slægt Nissens 
historie fylder i perioden 1864 til først i 1920’erne. Også et par andre samlinger venter på 
at blive sorteret og arkiveret. 
Den 11/11 kl. 11 kan vi igen mødes omkring obelisken og mindes de faldne i Første  
verdenskrig. 
Den 12.  januar kl. 19 holder vi generalforsamling i klubhuset. Reserver aftenen til at 
høre et godt foredrag og få mulighed for at få indflydelse ved at stille op til valg til besty-
relsen eller gerne som suppleant eller kasserer. Læs mere om dette i næste Lokalbladet. 
Venlig hilsen bestyrelsen i LSF.

Fællesspisning og sang
I Ældresagen spiser vi sammen den 11. november kl. 18 i Diamanten i Fynshav. Der ser-
veres andesteg med tilbehør og risalamande med kirsebærsovs og 1 øl/vand eller 1 glas 
vin. Kaffe og småkager. Underholdning under og efter middagen med Mindernes Café.
Tilmelding senest den 28. oktober til: Gurli Petersen, tlf. 74 47 47 76 / 22 84 05 06, mail: 
gurlip2@gmail.com. Pris: kr. 185 indbetales på Sydbans konto 8012-1059663. Tilmelding 
gælder først, når beløbet er registreret.
Seniordans i Augustenborg
Torsdage kl.14–15.45 i Kultursalen i Augustenborghallerne. Vi danser 10 gange før jul 
og 10 gange efter jul. Vi starter den 7. oktober.  
Se mere på https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/augustenborg-sydals

Mommarkvej 352, 6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk 

+45 40 17 69 79
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O M R Å D E T  O M K R I N G 
S P E J D E R H Y T T E N
(Lysabild Spejderne)

K L U B H U S E T S 
G R Ø N N E  O M R Å D E
(Den Selvejende Institution 
Lysabild-Klubhus)

B E V O K S N I N G E N 
M E L L E M  T R Æ N I N G S - 
O G  K A M P B A N E
(Sønderborg Kommune)

K Æ L K E B A K K E N 
O G  F O R H E N V. 
R I N G R I D E R P L A D S
(Sønderborg Kommune, 
pt. udlejet)

M U L I G H E D  F O R 
S T I F O R B I N D E L S E



   

      

starter igen . . . !
Efter en laaaang corona pause kan torsdags fællesspisning 
igen blive til noget og nøøj hvor vi glæder os til igen at 
kunne mødes i multisalen i Børneuniverset.
Torsdag den 28/10 åbner Åben Skole gruppen sæsonen 
med farsbrød, flødekartofler og tomatsalat.
Der er planlagt i alt 18 fællesspisningsaftener fra uge 43 og 
frem til og med uge 12 i 2022.
Vi starter som vi plejer kl. 18:30 og der skal medbringes tal-
lerkner, bestik, drikkevarer og er man til en kop kaffe/te samt 
et stykke kage efter middagen, så skal kop + kagetallerken 
også medbringes.
Igen i denne sæson er det klasser, foreninger eller andre der 
byder ind med en madlavningsaften og får muligheden for 
at tjene lidt til klasse – eller forenings-kassen.
Prisen er 40,- kr./voksen og 25,- kr./barn.
Vi satser selvfølgelig på at der fortsat er minimal Corona 
smitte i omløb, men for at give virus kamp til stregen, vil der 
være krav om brug af håndsprit og at maden bliver udleveret  
i buffeten. Tilmelding senest tirsdag inden fællesspisning 
på følgende mail: ejja@bbsyd.dk eller på SMS: 2361 4729.
Ønskes der flere oplysninger om fællesspisningen kan samme 
mail + SMS benyttes.

Husk at det altid er muligt at se kalenderen for fællesspisnin-
gen i Åben Skole på lysabild-sydals.dk/aaben skole.

LB:

Lokalhistorisk 
Den første torsdag i
 hver måned er der 

åbent kl. 18 – 20 

100

Lysabild Senior 
Cykelkluber 

er slut for i år….
Vi starter igen i april 

2022 

Strik-café 
hver onsdag i lige uger 

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

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

Deadline til næste Lokalblad  den 25. oktober

Nyt fra menighedsrådet
På kirkegården fortsætter vi den grønne omlægning. Grusstier omlægges 
til græs, og der plantes træer og buske. Vores tilbud om stauder, i stedet for  
engangsblomster, er blevet en stor succes og det er jo dejligt i disse bæredygtige 
tider. Der bliver plantet her i efteråret. 
Ved trappen ind til kirken er der nu to store krukker med blomster. I våbenhuset 
er der kommet en gæstebog, hvor man kan skrive en hilsen. Hvad lavede man 
i kirken, hvad oplevede man, fandt man gamle slægtninge på kirkegården osv.
Konfirmandstuen er blevet sat i stand med nyt gulv og nye møbler. Der er også 
kommet rullegardiner op, opslagstavle og blomster i vinduerne. Rummet passer 
nu bedre til unge mennesker anno 2021 og blev indviet til konfirmationen.
Strikkeklubben er startet godt op, og der dukkede nye ansigter op, hvilket er  
dejligt. Men der er sagtens plads til flere. Datoerne indtil jul er d. 12. oktober og  
d. 16. november. Vi mødes kl. 19 og der er altid kaffe, kage og en god snak.
Koncerten med de dygtige elever fra MGK (musikalsk grundkursus for dygtige 
elever, som måske vil søge ind på et konservatorium) bliver d. 29. november kl. 
19. Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 21. april 2022. Der har vi koncert med 
Sønderjysk pigekor og Efterklang, som består af en del lokale drenge.

Bike & Run

Tak til alle deltagerne for masser af energi og højt humør til dette års Bike & 
Run i Lysabild. Alle gennemførte i fin stil og med god fart. Der var børnehold,  
voksen-hold og blandede hold. Løbets yngste deltager var Helene Kirstine fra 
Børnehaven, som stolt løb over målstregen med dagens største smil. Særlig 
tak til brandmændene for at gennemføre iført adskillige kilo indsatsudstyr☺.
Og en kæmpe tak til Skovby Brugs og Migge, som gjorde det muligt at 
 få frugt og brød under løbet og kæmpe tak til Sydjysk Eltekniq, Den gamle 
Stald, Skovby Kro og Mommark Marina for at sponsorere superflotte præmier 
til deltagerne. Vi håber I alle og mange flere er klar til Bike & Run igen næste 
år. Maria, Rikke og Karin

Håndbold Fitness
Sjov, effektiv træning med en snert af håndbold.

Kom og vær med til Als HF’s håndbold fitness hver tirsdag kl. 19.00-20.30 
i Sydals Hallen. Vi startede op den 14. september, men der er altid plads til 
flere. Tilmelding ikke nødvendig – snup et par prøvetimer og se om det er 
noget for dig.
Håndbold fitness henvender sig til alle voksne og unge – uanset om man 
har spillet håndbold før eller ej, eller om man er kvinde eller mand. Alle fra 
13 år kan deltage. Formen er underordnet, da der vil blive taget hensyn til 
alle niveauer. Det handler primært om sjov motion med sved på panden, der 
kombineres med håndboldspillet på fx små mål og gummibold. Ovenikøbet 
er det også billig fælles træning. Kontingent for en hel sæson er kun 400 kr. 
Har du spørgsmål så kontakt trænerne Christel på 20325634 eller Rikke 
på 20495274.

Velkommen som læser af  
den 100. udgave af bladet
Med en lignende overskrift blev borgerne i Lysabild Sogn budt velkommen til det allerførste  
LokalBlad, da det udkom i marts 2005. Nu er vi nået til blad nr. 100, 16½ år senere. Det er virkelig 
godt gået synes vi selv. Men det er jeres store opbakning til LokalBaldet, der bliver ved med at 
holde liv i det. Både de gode historier, som vi selv støver op, men også dem vi får henvendelser om. 
I den spæde start var der fire medlemmer i redaktionen, i dag er vi fem personer der laver bladet. 
Der har været en del udskiftning gennem årene, men Tina Lydiksen og Helle Pedersen har været 
med helt fra blad nr. 1. Tak til alle der har bidraget i årenes løb. Det er altid spændende at skrive om 
hvad der sker i vores lokalområde, og vi fornemmer at borgerne ser frem til at læse hvert eneste nye 
blad. Uanset om det er via vores hjemmeside eller det fysiske blad.
Vi trykker seks gange, men er på mærkerne hver dag
Sådan lyder en af overskrifterne også i blad nr. 1, og sådan forholder det sig stadig i dag. Men den-
gang bestod bladet kun af en forside og en bagside. Senere blev layoutet ændret til fire sider, så der 
er plads til meget mere indhold. Bladet bliver dog stadig kun udgivet seks gange om året, hvilket 
dels skyldes økonomi, men i stor grad også det enorme arbejde det er, at sætte et blad sammen. 
Hele redaktionen arbejder stadig gratis, helt gratis! (som det bliver udtrykt i første blad).
Som vi allerede skriver i første udgave af bladet, så er det ingen hemmelighed at bladets økonomi 
hviler på den velvillige sponsorstøtte, det er lykkedes os at opnå hos de annoncører, man ser  
nederst på siderne. Endnu engang vil vi gerne give alle de der har støttet bladet økonomisk  
gennem alle årene, en stor tak for at støtte op om bladet.
I starten havde vi en aftale med Post Danmark, som det hed dengang, om at omdele bladet til de 
ca. 800 husstande i Lysabild Sogn. Men på et tidspunkt blev opgaven for lille for postvæsenet, der 
ikke længere ville påtage sig opgaven, så vi måtte finde en anden løsning. Vi fik en aftale med LSG 
Fodbold, om at de ville stå for omdelingen, hvilket de stadig gør. Senere kom også spejderne med 
som omdelere. Også en stor tak til vores trofaste omdelere.
100 blade fyldt med nyere lokalhistorie, som du alle kan læse på lysabild-sydals.dk. 
Med jeres store opbakning, er vi klar til at lave mange flere blade endnu.

Fællesspisning i Lysabild

Juletræsfest for alle på Lysabild Kro 
For 10. gang byder vi velkommen til årets store juletræsfest, hvor alle 

er velkomne. Det sker på Lysabild Kro søndag d. 21. november  
kl. 14.00 – 17.00. Der er poser til alle børn, og julemanden kigger også 

forbi. Desuden er der kæmpe kagebord og kaffe. Øl og vand kan købes. 
Prisen er stadig kun 50 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Billetsalget 

starter den 1. november hos Laila Lyck på 24 24 88 70.  
Vi glæder os til at se jer.

Det sker i sognet Oktober
   6.  kl. 19.00   Lysabild Landsbyråd holder generalforsamling 
   6.  kl. 19.20   Evaluering af landsbymarkedet
   6.  kl. 19.00   Sangaften, i Lysabild Kirke 
   7.kl. 14-15.45  ÆldreSagen opstsart til Seniordans i Augustenborg 
   7.  kl. 18.00    ÆldreSagen Hyggeaften og foredrag med 
                      Bjarne Hastrup, i Diamanten i Fynshav
 10. kl. 10-13.00 Dragedag på Kerneland Strand 
 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 lotto
 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) 
 28. kl. 18.30    Åben Skole i multisalen i Børneuniverset.
 28. kl. 19.30    Borgermøde i Multisalen i Lysabild Børneunivers.  
                      Umiddelbart efter Åben Skole spisningen. 
  
 November
   1.  kl. 19.00   Foredrag med Stefan G. Rasmussen i Klubhuset.
   3.  kl. 19.00    Starter kirkeyoga op igen i Lysabild Kirke
   4.  kl. 19.30   Valgmøde i Lysabild Børneunivers 
   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
 11.  kl. 11.00   Vi mødes omkring obelisken og mindes de faldne i  
                      Første verdenskrig. 
 11. kl. 18.00   Ældresagen spiser sammen i Diamanten i Fynshav

 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
 21.  kl. 14-17.00   Juletræsfest for alle på Lysabild Kro 
 29. kl. 19.00   MGK i Lysabild Kirke

 December
   5.   kl. 14-16.00    Juletræsfest på Skovby Kro
   7.   kl. 14.00   Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening  
                      Advent i kirken. Derefter kaffe

Lysabild Børneunivers
Hvad er det normale?
Hvad er normalt efter en lang periode med  
restriktioner og efter en periode, hvor vi alle 
sammen ikke måtte være sammen?
Det er svært at sige helt præcist. Det giver i hvert 
fald anledning til, at de gamle traditioner kigges 
efter i krogene.
Det har vi gjort i hele personalegruppen og er 
landet på noget nyt og på noget gammelt. Vi vil 
have vuggestue, børnehave og skolen til at tale 
mere sammen.
Børn og voksne skal have et tættere samarbejde 
med det faglige islæt i fokus. De store skal lære 
de små om IT, de skal lære hinanden om trafik 
og insekter. Der skal øves højtlæsning og tekst-
forståelse – og sidst men ikke mindst, så taler 
det hele ind i et dannelsesperspektiv, hvor man 

tager ansvar for hinanden, er gode rollemodeller og vil hinanden.
Det nye skoleår indeholder både nye tiltag i indskolingen med bedre udnyttelse af 
fællesrummet, to emneuger og selvfølgelig julefest, juleklip og motionsdag med 
frokost til alle.
SFO’en får også en ordentlig omgang med scene, en café og fokus på musik. Hver 
fredag er der morgensamling, hvor hele universet samles.
Vi glæder os alle over, at det nye år er kommet godt fra start – og glæder os til at 
bruge lokalsamfundet mere i hverdagen.

Sæt X i kalenderen – juletræsfest i Skovby
Juletræsfesten på Skovby Kro bliver i år 

2. søndag i advent - den 5/12 fra kl. 14:00-16:00. 
Nærmere info i næste lokalblad
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Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Løbeklubben
COVID-19 har heldigvis ikke kunne stoppe os i at mødes i løbeklubben. 

Nye medlemmer er kommet til , men husk der er også plads til dig. 

Vi mødes hver lørdag morgen Kl 7.00 ved Lysabild skole
På billedet ses nogle af klubbens medlemmer til Royal run

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


