LB:

101

Periodisk skrift for Lysabild Sogn
LokalBladet nr. 101				

Hundeskov, sheltere og
minigolf til Lysabild

november 2021

- var blot nogle af de gode idéer der blev udviklet ved borgermødet torsdag d. 28. oktober, lige efter den første fællesspisning i Åben
Skole. Det var styregruppen for projektet ”Plads til fællesskab”, der
havde indkaldt borgerne i Lysabild til møde. Gennem en idé-stafet
blev i forvejen gode idéer videreudviklet til noget mere omfattende
projekter. Udgangspunktet i ”Plads til fællesskab” er, hvordan vi kan
gøre nogle grønne områder i Lysabild, der ikke bliver udnyttet ret
meget i dag, attraktive for både lokale borgere og turister.
Der blev nedfældet rigtig mange gode idéer på papir, som fx en minigolfbane, hvor banerne skulle afspejle seværdigheder fra lokalområdet, med tilhørende QR-koder så man kunne hente mere information om emnet på sin mobil. Et andet forslag lød på en bålplads med
sheltere og grillhytter, hvor man også kunne afholde Sankt Hans fest.
Et stort ønske fra mange hundeejere var også en hundeskov, hvor
man kan mødes og lade hundene løbe frit rundt.
Men det var ikke kun de grønne områder der blev udviklet på. Forslag som fx at åbne klubhuset mere op for at afholde private arrangementer, kom også på bordet. Den tomme præstegård kan også udnyttes bedre til fx julestue. Præstegårdshaven kunne åbnes op ud mod
Lysabildgade, hvor den gamle teaterscene frigøres for krat, og igen
komme i brug til sommer-arrangementer. Badebro og slæbested ved Pøl eller Saruphav var også én af de rigtig gode idéer. Genåbning af købmandsbutikken,
flere bord-bænke sæt langs cykelstierne og udendørs opslagstavler med information til borgere og turister, var også nogle af de mange fremragende forslag
der kom frem under mødet.
Men lige nu er det alt sammen drømme. For at nogle af disse drømme kan føres ud i virkeligheden, skal der midler til, og det kræver noget fodarbejde. Så nu har
styregruppen, som består af Karin Danielsen, Rikke Dahl, Annette Klüver Andersen, Michele Abreu og Heidi Jensen, en masse at arbejde videre med. I
starten af det nye år vil de melde ud, hvad det næste skridt kommer til at være. Følg med i LokalBladet og på www.lysabild-sydals.dk, hvor du også kan se kort
over hvilke grønne områder der er tale om, og finde kontaktoplysninger til styregruppen, hvis du har spørgsmål eller flere gode idéer.

God opbakning til
vælgermødet i Lysabild
Omkring 140 borgere havde fundet vej til multisalen i Lysabild Børneunivers torsdag den 4. november, da de fem sydalsiske landsbylaug
havde inviteret partiernes spidskandidater til vælgermøde. Der blev
debatteret alt lige fra cykelstier, skoledistrikter, gendarmsti, turisme
og hvordan vi sammen kan styrke udviklingen i lokalområdet for både
borgere og turister. Landsbylaugene takker for den overvældende store
opbakning til mødet.
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Årets julegaveidé

Ny bog om de faldne i 1. Verdenskrig fra Skovby,
Skovbyballe og Kegnæsgård
I fem år har en gruppe seniorer med tilknytning til Lysabild sogn arbejdet
med at indsamle oplysninger om de 104 mænd fra Lysabild sogn, der faldt
i 1. Verdenskrig.
Det har været et kæmpe arbejde, som nu udkommer i fire bøger i perioden
2021-23, skrevet af Inge Nissen og Henrik Ingemann.

at Sæt pris på Danmark, var forbi Skovby Kro? Gense det på;
https://play.tv2.dk/prgrammer/livsstil/serier/saet-pris-paa-danmark/als-255948

Travlt i
Als4h

Så kom det igen - efteråret. Efter en travl sommer
med et super vellykket
‘Åben gård’ -arrangement, Aktiv Sommer
med Als4h’s populære
Ponyhygge v. Nanna, har
Als4h for første gang, og
med stor succes, afholdt
ringridning for børn op
til 18 år. Der var godt 30
startende børn, ja nogle
kom helt fra Jylland - flot
event. Stor tak til Laura
og alle frivillige. Og så
har vi omsider fået gang
i vores før omtalte shelter, som jo blev bygget
sidste år. Der er, ud over
nye medlemmer, også
kommet en ny beboer på
Pommersgaard, hvor Als4h har til huse: Nemlig den 6-årige pony, Hannibal, der nu
har fundet sig godt til rette blandt gårdens mange dyr.
Efteråret byder på mange nye arrangementer bl.a. Halloween sidst i oktober, hvor
vi skærer drabelige ansigter i græskar, dyrket i egen køkkenhave. Vi har juleklippe-klistre-dag. Ligesom vi også har Ponyhygge hver tirsdag.
Er du interesseret i at vide mere om Als4h? Så find os på Facebook eller besøg os på
Pommersgaard. Vh. Als4h

Første bind handler om de 23 mænd fra Skovby, Skovbyballe og Kegnæsgård som faldt på slagmarkerne og som aldrig kom hjem. 16 børn blev
faderløse.
Hver af de 23 faldne og deres familier har fået et kapitel i bogen. Desuden fortælles historier om to af de overlevende fra krigen: kunstmaleren
Peter Sandkamm Møller fra Gravhøjgård i Skovby og Jens Heise, som
deserterede og skjulte sig for myndighederne i 18 måneder hjemme på
loftet i Skovbyballe.
Bogen er rigt illustreret med familiebilleder og gamle billeder fra Skovby,
Skovbyballe og Kegnæsgård.
De faldne deltog i de hårde kampe på Østfronten i Polen og Rusland, og på
Vestfronten i Belgien og Frankrig. Det var forfærdelige ting de oplevede i
skyttegravene.
Peter Christensen fra Kegnæsgård var den, som kom længst væk fra sin
fødeegn. Som matros var han på flere togter i det nordlige Atlanterhav,
hvor man angreb og sænkede fjentlige skibe.
Den sidste tur, han deltog i, var en tophemmelig mission, hvor hans
krigsskib blev ”forvandlet” til et fredeligt fragtskib. Nederst i lasten havde
man skjult ammunition og fire kanoner. Da Peter Christensen sejlede ud,
vidste han ikke, hvor han skulle hen. Kaptajnen fik ordrer undervejs. Målet
var Østafrika, hvor kanonerne skulle bruges til at forsvare et stort strandet
krigsskib.
Peter Christensen blev sat af i Østafrika. Han skulle betjene den ene kanon.
Det blev hans død. da englænderne angreb det krigsskib, han skulle
forsvare.

KFUM-spejderne

Vores ulve har været på hulebygger-tur i oktober. Vi mødtes fredag
eftermiddag, hvor de to og to byggede deres egen hule af rafter og
en presenning. Hulen skulle være tæt og stor nok til, at de kunne sove
i den om natten.
Vi lavede bålmad og hyggede os resten af aftenen omkring bålet.
Alle ulve klarede opgaven og sov hele natten i deres huler.
Seniorspejderne har gennem længere tid været i gang med at
fremstille deres egen dolk. De har samarbejdet med en flok
dygtige herrer på Hørup skole mange torsdage aftener.
De har lært en masse om materialer og teknikker og fremstillet
de flotteste dolke.

Mommarkvej 352, 6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk
+45 40 17 69 79

Med de fire bind om de faldne fra 1. Verdenskrig bliver Lysabild et af
de sogne i Sønderjylland, der får den mest omfattende og detaljerede
beskrivelse af de faldne sønderjyder, tvunget ind i en krig, der ikke, var deres.
Bogen, der er en oplagt julegaveidé, kan købes i Skovby Brugs. Løssalgspris:
150 kr.
,
Det er også muligt at tegne et abonnement på alle fire bøger i serien. Så er
prisen for hver bog kun 100 kr. Abonnementet, kan bestilles på hjemmesiden www.100helte.dk eller på telefon 60 15 01 01.
Bestiller man alle bøgerne i abonnement, leveres de gratis i Sønderborg
og på Als efterhånden som de udkommer.
Bøgerne om de faldne i Lysabild sogn udkommer således:
Bind 1 – Skovby, Skovbyballe & Kegnæsgård – Udkommet efteråret 2021
Bind 2 – Lysabild & Neder Lysabild – Udkommer foråret 2022
Bind 3 – Mommark, Sarup & Ny Pøl - Udkommer efteråret 2022
Bind 4 – Vibøge, Fjelby & Lysabildskov – Udkommer foråret 2023
Bøgerne udgives af Forlaget Elmegaard i Lysabild.

Tak for året der gik!

Skovby Landsbylaug vil gerne rette
en stor tak for den overvældende
opbakning til Sankt Hans og støtten
via navneskilte til Skovby Have/legepladsen.
Midlerne har hjulpet til gennemførelse af projektet, som også bliver
forskønnet med planter og træer, her
i efteråret.
Hjælp med vedligehold og pasning
hilses velkommen.

Friske kræfter til Tænk på liv der kommer siden
Lokalhistorisk arkiv
Lev i nuet, værn om tiden

Mange kender - og bruger - arkivet, men tilflyttere og især de yngre i
sognet kan bestemt også få glæde af sognets fælles samling af dokumenter, fotos, redskaber, beklædning, husgeråd og meget andet.
Vi har lyse og rummelige omgivelser, og det går godt med den håndfuld
frivillige, der hver onsdag arbejder her. Men der skal gerne suppleres med
friske kræfter. Vi er indtil nu ”kun” kommet lidt over 1/3 gennem de arkivalier, som skal overføres til ARKIBAS systemet, og som brugere kan se indholdet af på arkiv.dk
Spændende fritidsbeskæftigelse
Arkivets hovedopgave er at indsamle, bearbejde og arkivere dokumenter
og fotos fra sognet. Man kan sagtens arbejde i arkivet selv om man har
erhvervsarbejde. Vore møder og aktiviteter foregår mest i fritiden. Som
frivillig hjælper eller som bestyrelsesmedlem kan man deltage det antal
timer, man kan afse. 3-4 møder samt hjælp ved arrangementer er det, der
skal til. Arkivets brug af it forudsætter at man er på brugerniveau.
Man skal desuden bistå besøgende i arkivet. Helt aktuelt har vi igen haft
besøg fra USA, hvor en udvandrer var benovet over vore samlinger. Tilflyttere, både danske og tyske, har også søgt oplysninger. Mange laver
slægtsforskning, og der kan vi som regel hjælpe med oplysninger. Vi får
også besøg af forfattere, som kan bruge vores hjælp til deres romaner eller
fagbøger.
Kom til generalforsamling
Vi afholder ordinær generalforsamling den 12. januar kl. 19 i klubhuset.
Alle er velkomne. Det er gratis, og vi giver kaffe og lagkage. Jens Ove Hansen, Nordborg, tager os med ”I familiens fodspor” efter kaffebordet. Det er
en beretning fra Belgien og Frankrig under Første verdenskrig.
Mød op den 12. januar: Få indflydelse og en spændende fritidsbeskæftigelse. Med venlig hilsen – på foreningens vegne – Poul R. Pedersen

Fra flaskedreng i Aarhus til uddeler i Skovby
Som det sikkert allerede er kommet
mange for øre, så har Dagli´Brugsen i
Skovby fået ny uddeler.
Det er Jesper Møller på 46 år. Den 15.
juni 2021 blev han ansat som konstitueret uddeler, og den 1. august
fast ansat.
Og man kan vist roligt sige, at Jesper brænder for faget. Som 15-årig
startede han som flaskedreng i Super
Brugsen på Strøget i Aarhus og har
siden hen arbejdet i alle Coops kæder
på nær Irma.
Tidligere har Jesper været ansat først
som nonfoodchef og senere som
souschef i Kvickly i Sønderborg.
Og spørger man Jesper om hans visioner, så er han slet ikke i tvivl om,
at Dagli`Brugsen i Skovby som hidtil,
skal være tæt på sine lokale kunder.
Han vil fortsætte samarbejdet og
støtte op om de lokale tiltag, der
måtte være i lokalsamfundet, såsom sport, foreningsliv og Landsbylaug. Det skal
der ikke laves om på, for det er den force, der er ved de lokale butikker.
I øvrigt er Jesper gift med Ulla og sammen har de to børn på henholdsvis 10 og 16
år. Fritiden bruger han og familien på at sejle i deres båd og cykle på mountainbike
i skoven.

Aktiviteter i Dagli’Brugsen i Skovby

Der kommer til at foregå en masse i Brugsen i den kommende tid, så vil man
deltage så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Uge 47: Børn kan hænge deres julesok op i Brugsen. Fra den 28. november til den
24. december kommer julemanden forbi 5 gange og putter noget i sokken.
Den 1. december: Vores mangeårige medarbejder Dorthe har 35-års jubilæum i
Brugsen.
Den 1. december: Gæt prisen på en kundekurv. Vinderen trækkes den 12. december.
Den 12. december: Kl. 15 – 17 Luciaoptog og æbleskiver.

Seniordans i Augustenborg
Torsdage Kl. 14- 15.45 i Kultursalen i Augustenborghallerne starter den 7. oktober.
Hjælp til MitID
MitID erstatter NemID. I ældresagen Augustenborg-Sydals er vi klar til at bistå med
råd og vejledning. Kontakt Axel Mygind tlf. 2944 9716 eller Hans Østerbæk tlf.
2042 5813.
Julehygge den 8. december kl. 18.30 i Diamanten i Fynshav. Husk tilmelding.
Se mere om arrangementerne på www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger
/augustenborg-sydals eller www.facebook.com/aeldresagenaugustenborgsydals

Konfirmanderne fra årgang 1971

Vi var 29, og det lykkedes os at finde alle - undtaget to, som desværre var gået
bort. Vi blev konfirmeret den 4. april 1971, og det var i april i år, vi havde håbet på, at vi kunne mødes, men det satte Corona en stopper for. Så det blev i
stedet den 5. september, vi mødtes. 20 guldkonfirmander mødte op til
gudstjeneste og rundvisning på skolen af vores lærer Eva Carstensen.
Derefter var vi på Mommark Marina. Nøøøj, en hyggelig dag.
Mvh Christian Bindslev Skov

Adressen er: Vibæk Mølle 3 Vibæk 6470 Sydals

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Nyt fra menighedsrådet

Det sker i sognet

		

November
							
16. kl. 19.00 		 Strikkeaften i præstegården
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 i Lysabild Børneunivers
28.					 										 Børn kan hænge deres julesok op i Brugsen i Skovby
29.		kl. 19.00 		 MGK i Lysabild Kirke
December
			 1.															

			 1. kl. 19.00 		
			 5.			kl. 14-16.00
			 7.			kl. 14.00 		
			 8.			kl. 18.30			
			 9.			kl. 17.30 		
12.		kl. 15-17.00
13.			kl. 19.00			
27.			kl. 24.00			

Dorthe har 35 års jubilæum i Brugsen i Skovby
Kirkeyoga i Lysabild Kirke
Juletræsfest på Skovby Kro
Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening
Ældresagen holder julehygge i Diamanten i Fynshav
Åben Skole og Julefest i Lysabild Børneunivers
		Luciaoptog og æbleskiver i Brugsen i Skovby
Gospelkoncert med Luciaoptog i Lysabild Kirke
Deadline til næste Lokalblad

Januar 2022
			 8.			kl.				 9 					 Spejderne indsamler juletræer
12. kl.19.00
			
12. kl. 19.00 		
19. kl. 19.00 		

Lokalhistorisk arkiv afholder generalforsamling i
sklubhuset.
Kirkeyoga i Lysabild Kirke
Kirkeyoga i Lysabild Kirke

På kirkegården arbejdes der videre med diverse projekter. Vi er i gang med at
bygge en ”oase” – en flisefirkant med pergola, hvor vindruer skal vokse op. Her
vil man kunne sidde og nyde en stille stund.
Vi er også i gang med at blive godkendt og registreret som grøn kirke.
Efterårets første arrangementer er vel overstået. Koncerten med vokalgruppen
Capella Clara havde ca. 80 besøgende. Sangaftenen i præstegården var en rigtig
dejlig aften med god stemning blandt de ca. 30 deltagere. Efterårskoncerten
med organisten Marcus Pedersen var også en succes.
Næste arrangement i kirken er et kammerensemble og salmesang akkompagneret af klaver, hvor det er MGK (musikalsk grundkursus for dygtige elever, som
måske vil søge ind på et konservatorium), der kommer og spiller. Det sker den
29. november kl. 19, og vi er sikre på at endnu en dejlig musikalsk aften er i vente.
Kirke Yoga er startet op, men du kan stadig nå at være med d. 17/11, 1/12, 12/1,
19/1, 2/2 og 9/2 hver gang kl. 19.00.
Husk en måtte, eller noget andet at ligge på, en pude, et tæppe og en flaske vand.
Næste strikkeaften er den 16. november kl. 19 i præstegården. Den står igen
på kaffe, kage, god snak og strik.
Sæt også et stort kryds i kalenderen den 13. december, hvor der er gospelkoncert med Luciaoptog.
Vi vil meget gerne have stauder, hvis man kan undvære nogle.
Vi arbejder på, at gøre en del af præstegårdshaven offentlig tilgængelig med
indbydende beplantning og borde og bænkE.

Konfirmander 2021

Spejderne indsamler juletræer
Vil man slippe for at køre sit juletræ på lossepladsen efter jul, så lad spejderne klare det.
Der indsamles træer lørdag, den 8. januar
med opstart kl. 9.00.
Træet skal blot stilles ud til vejen, og hæng
venligst en lille pose på med 30 kr

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

Lokalhistorisk
Den første torsdag i
hver måned er der
åbent kl. 18 – 20

Lysabild Senior
Cykelklub
er slut for i år….
Vi starter igen i april
2022

Konfirmandfotos fra den 28. og 29. august 2021. Sisa blev konfirmeret i Kegnæs
kirke i en flot i føroysk buna.

Fællesspisning i Lysabild

Julefest i Lysabild
Børneunivers og
Åben Skole

Torsdag den 9. december 2021.
Spisningen starter i år allerede kl.
17.30 og derefter åbner skolens klasser deres forskellige boder, og vi slutter senest kl. 20.30. Pris: voksne 50 kr.
– børn (til og med 6. klasse) 25 kr. pr.
kuvert. Betales ved indgangen (vi tager også MobilePay denne aften).
Husk tilmelding til spisning senest
søndag den 5. december og KUN
TIL: Erling Junker på ejja@bbsyd.dk
eller SMS på 23 61 47 29. Der kan IKKE
tilmeldes på Aula. Ved tilmelding angives barnets navn, klasse/børnehave +
antal voksne og børn + jeres telefonnummer. Husk: Først til mølle – vi har
plads til max. 400 personer. Medbring
selv tallerkener og bestik, glas og
drikkevarer. Dørene til spisesalene
åbner kl. 17.00. Alle er velkommen.

Skovby
Åben kl. 7.30-20

