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Nyt liv i Taskland Kro

Du har måske bemærket, at der står et lille hus på en trailer på marken ved Taskland Kro.
Der bor det tyske kunstnerpar Isabel Katharina Sandig og Ralf Gottesleben, med kunstnavnet Duo Sago. De har købt Taskland Kro, som de har store planer med. De vil ombygge
kroen til spillested, mødested og bolig. Begge er skuespillere, desuden musiker og sangerinde, og kommer fra Essen. Isabel og Ralf har spændende planer på det kulturelle område
med dansk-tysk indhold. Duoen har således fået Kaj Munk prisen for dansk-tysk brobyggeri og optrådt med et skuespil af digterpræsten Kaj Munk på en turne i Tyskland, ligesom
de også har optrådt i Aabenraa og Maribo på Lolland.
Parret har planer om at gå kunstnerisk i gang med værker af Siegfried Lenz – f.eks. “Folk i
Bollerup”, som handler om ”originaler” i Lebøl, Taskland og Vibæk. Siegfried Lenz boede i
28 år om sommeren i sit hus på Lebølløkke.
Isabel og Ralf har allerede besøgt Lysabild lokalarkiv et par gange for at se på billedmateriale, som de vil bruge til udsmykning i spillestedet og kroen - sammen med gamle, originale
møbler.
Og ikke mindst ser Isabel K. Sandig og Ralf Gottesleben frem til at komme i dialog med
lokalbefolkningen, og de taler gerne dansk. Parret vil gerne møde flere ved Taskland Kro
og omegn.

Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard lukker og slukker

1

Som bekendt er Lysabild Kro blevet solgt. Under de nuværende omstændigheder har bestyrelsen for Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard mistet troen på at
der igen etableres et gæstgiveri i Lysabild. En æra er slut. Bestyrelsen har indstillet arbejdet, og foreningen opløses officielt på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling den 15. februar kl. 19 på adressen Lysabildgade 56.

100-års jubilæum i LSG

Lysabild Skytte- og Gymnastikforening blev stiftet den 10. maj 1922. Tiderne har
forandret sig meget gennem de mange år, og det har LSG naturligvis også. At en
forening har kunnet være aktiv gennem 100 år, er værd at fejre!
En arbejdsgruppe fra de tre nuværende afdelinger - Fodbold, Gymnastik/Atletik
og Tennis - samt Klubhuset er i fuld gang med at forberede en festdag:
LSG’s jubilæumsfest lørdag den 14. maj 2022
Der vil dagen igennem være forskellige aktiviteter for alle aldre på sportspladsen
og ved klubhuset. Midt på dagen bliver der reception – og der vil være en historisk
udstilling med billeder og rekvisitter fra foreningens virke gennem de 100 år.
Om aftenen bliver der festmiddag på Skovby Kro.
Støt op om jubilæumsdagen – og sæt allerede nu X i kalenderen …
Tim Andersen, fmd.
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Deadline til næste Lokalblad den 21. februar

Den 10. december 2021 fik Lysabild sin nye hjertestarter, som hænger ud til
vejen på Lysabildgade 26. TrygFonden har doneret hjertestarteren. Als Elektrik
i Skovbyballe har sponsoreret opsætningen. Brink’s Rengøring sponsorerer
strøm til det udendørs skab. Forlaget Elmegaard sponsorerer forsikring på
hjerte-starteren de første tre år.

Tak til annoncører og omdelere
Vi sender en stor tak til Dagli’ Brugsen Skovby, Sydals udlejning v. Jens
Hansen, Meiers Træprodukter, Mariannes Salon, Sydals Fitness, Perregård, Skovby Kro og Anjas fodpleje, der har gjort det muligt at udgive
LokalBladet i 2021 ved køb af annoncer.
Der skal også lyde en stor tak til LSG Fodbold og Lysabild Spejderne, der
med deres trofaste omdelere Anker Petersen, Allan Nissen, Palle Jensen, Barbara Huess, Bitten og Kaj Frøstrup, Sanne og Svend Asmussen,
Christoffer og Frederik Bladt, Amalie og Rosa Lemtorp, har sørget for at
bladet kom ud til alle husstande. Også stor tak til Lourdes og Thomas Henricksen for at tage bladet med fra trykkeriet i Guderup til Lysabild. Uden
jer var det ikke muligt at udgive bladet.
Ikke mindst en speciel stor tak til Mette Bønning Petersen, der i mange
år har koordineret omdelingen. Mette valgte i sommers at videregive den
store opgave. Redaktionen besluttede deraf selv at stå for koordineringen af
omdelingen fremover.
Hvis du gerne vil annoncere i bladet eller på anden vis, vil give en hånd med,
så tøv ikke med at kontakte os. Lokalbladets redaktion

Lysabild Landsbyråds tilbageblik på 2021
Så er vi gået ind i et nyt år og derfor vil jeg
som sædvanlig kigge lidt tilbage på året,
der gik.
Covid-19
Ikke overraskende har Corona sat sit
tydelige præg på 2021. Hele foråret var
vi lukket ned, men det begyndte at lysne
i løbet af sommeren. Efteråret startede
næsten normalt.
Plads til fællesskaber
En styregruppe bestående af Karin Danielsen, Rikke Dahl, Annette Klüver Andersen
og Michele Abreu satte i 2021 gang i et
borgerdrevet projekt om udvikling af de
grønne områder i Lysabild. I oktober var
der borgermøde, hvor en masse gode
idéer kom på bordet. Styregruppen skal
nu mødes med foreningslivet og derefter
lave et samlet oplæg til en masterplan. Læs
mere herom i en anden artikel her i bladet.

Landsbymarked
Det var heldigvis en af de arrangementer, der kunne gennemføres i 2021, og det
blev lidt af et tilløbsstykke. På trods af lidt blandet vejr, var der mange folk hele
dagen. Sammen med indvielsen af den flotte Holstenerlade var dagen en stor
succes. Også middagen om aftenen forløb godt. Det var enormt hyggeligt at
sidde i Holstenerladen, fremfor i teltet på gårdspladsen.
Åben skole
Endelig fik vi lov til at starte i uge 43, som vi plejer. Igen er vi 130 fast tilmeldte. Det
blev dog senere nødvendigt at indføre krav om coronapas, skabe lidt mere plads
og sørge for at maden blev delt ud frem for selvbetjening. Og desværre måtte de
sidste to gange inden jul igen aflyses, herunder vores julearrangement. I skrivende stund ved vi ikke hvornår vi kan starte op igen, men følg med på lysabildsydals.dk/aaben-skole for seneste opdateringer.
Valgmøde
Vi har efterhånden skabt en tradition sammen med de øvrige landsbyråd på
Sydals for at arrangere et af de bedst besøgte valgmøder før kommunalvalget.
Og det lykkedes også i år. Spidskandidaterne krydsede klinger, og det var tydeligt
hvem der havde erfaring og hvem der var nye. Men sådan vil det nok altid være.
Energi-projekt
Jeg skrev sidste år om Lysabild og Skovby landsbyråds deltagelse i et projekt om
at undersøge muligheden for fælles varmeløsninger i vores parcelhuskvarterer.
Der blev holdt et møde på Skovby kro, hvor der blev præsenteret forslag til mulige
løsninger. Det er dog mit indtryk, at deltagerne havde svært ved at gennemskue
økonomien og hvordan et fællesanlæg skulle driftes.
Kommunen er dog i dialog med Sønderborg forsyning og Sønderborg fjernvarme om de vil være med. Det vil betyde at hele finansieringen vil være på plads,
og der vil kunne meldes nogle klare priser ud dels for tilslutning og dels for varmeudgifterne. Og selve driften af anlægget ville også være på plads. Og med de
stigende energipriser kunne det måske gå hen og blive interessant.
Lokalbladet
Trods Corona er Lokalbladet udkommet, som det plejer. Det kan selvfølgelig kun
lade sig gøre, fordi der er så mange, der bakker op om bladet og sørger for at der
er materiale nok til hvert blad. Tak for det.
Godt nytår
Erling Junker

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn

Billedet: fysisk test
Året 2021 har været et normalt år, når vi ser på øvelsesaktiviteter. Der har
været en særlig fokus på uddannelsesforløbet for de 5 nye brandmænd,
som blev optaget i brandværnet i 2020. De har gennemført og bestået
både grunduddannelsen og funktionsuddannelsen i 2021. Det har været
et presset program, hvor de rundt regnet har brugt 300 timer fordelt over
aftener og weekender.
I juli 2021 har vi optaget Alexander Petersen fra Skovby, som er den næste
i rækken der starter på grunduddannelsen foråret 2022.
Jeg har tidligere nævnt, at selv med den positive tilgang af mandskab, er
målet frem mod 2025, at optage og uddanne yderlig 3 - 5 mand.
Brandværnet er i gang med passiv medlemsindsamling. På grund af Corona situationen vil nogle vælge ikke at banke på døren, men i stedet aflevere en folder i jeres postkasse, hvor det er muligt at overføre et beløb til
brandværnet. Der skal lyde en stor tak for de bidrag, vi modtager.
Brandværnet har været kaldt ud til 20 hændelser igennem 2021, hvilket er
lidt mindre end 2020.
Derfor vil jeg gerne opfordre alle m/k der kunne have interesse i en brandmandsuddannelse til at kontakte undertegnede til en uforpligtende
samtale. Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, Mobil 4017 6979

Konstitueret ledelse af Lysabild Børneunivers
Den 1. januar tiltrådte Ditte Skyum som ny skoleleder på Broager Skole.
Ditte har været leder af Lysabild Børneunivers siden 1. marts 2020.
Souschef Jakob Petersen konstitueres med virkning fra den 1. januar 2022
som leder af Lysabild Børneunivers. Han får faglig sparring på skoleområdet fra ledelsen ved Hørup Centralskole.
Konstitueringen er gældende indtil der er ansat en ny leder af Børneuniverset i løbet af foråret. Børneuniversbestyrelsen drøfter i januar 2022 det
konkrete forløb.

Fortsat spærring af Lysabildgade
Vejarbejdet på Lysabildgade er desværre ikke blevet færdigt inden jul, som
tidligere varslet. Arbejdet genoptages fra mandag den 10. januar og forventes nu afsluttet fredag den 11. februar 2022, hvorfor Lysabildgade i
den periode heller ikke busbetjenes.

Kære alle
Godt nytår.
I de restriktioner der er meldt ud, står der at forsamlingssteder skal holde lukket indtil videre til den 17. januar på grund af den store smittespredning, der er
i øjeblikket. Og det kan jo ikke udelukkes, at der går lidt længere tid, før vi må
starte op igen.
Vi holder øje med situationen, og melder ud så snart vi ved noget mere.
Find altid de seneste opdateringer om Åben Skole på vores hjemmeside:
lysabild-sydals.dk/aaben-skole/
Venlig hilsen “åben-skole” gruppen

Mommarkvej 352, 6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk
+45 40 17 69 79
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Kegnæsvej 37 6470 Sydals 74 40 42 62 www.skovbykro.dk

Skovby Genbrugsplads udvider åbningstiderne

Sognehistorisk udsætter
i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden
generalforsamlingen Lev
Sognehistorisk Forening i Lysabild må desværre udsætte vores generalforsamling, som skulle have været afholdt i den 12. januar. En ny dato vil blive
opslået på skolen, i klubhuset og i Brugsen. Se også vores hjemmeside lysabildarkiv.dk. Afstemningsfest den 11. februar i skolens multisal med
foredrag, sang og musik håber vi bliver gennemført, men her vil vi også
på opslag og på hjemmeside give besked om ændringer eller aflysning.
Arkivet har om onsdagen åbent på skoledage kl. 9-12. Besøg på andre tidspunkter kan aftales. Vi åbner gerne for alle, som vil søge ting eller kigge ned i vores store tingsamling i kælderen. Denne er under stadig
forbedring med omplacering, bedre skiltning og også nye, gamle ting har
vi fået plads til. Første søndag i februar, den 6.2., holder vi Åbent arkiv
kl. 14-17, hvor vi viser frem både i kælder og i arbejdsrum. Indgang ad
trappen i vestgavlen.
Omkring medlemsstøtte, droppede vi i 2021 opkrævning af kontingent.
Nogle frivillige bidrag gik dog ind på kontoen – tak for det. I foråret 2022
vil vi komme rundt og tage imod fornyelse af medlemskab. Er der ingen
hjemme, vil der være mulighed med Mobilepay eller via indbetaling til vor
bankkonto fortsat at støtte vort arbejde med lokalhistorien. Kontingent
er vor vigtigste indtægt. Kommunen støtter os også, men det er mest til
nogle tvungne udgifter til IT og til nogle medlemsskaber, vi er pålagt for at
kunne udføre vort arkiv.dk-registreringsarbejde.
På forhånd tak for støtte. Med venlig hilsen og godt nytår - LSF Lysabild

I løbet af sommeren 2022 kan du komme af med
dit affald på Skovby Genbrugsplads alle dage fra
kl. 7-22. Det har Teknik- og Miljøudvalget besluttet
på deres møde i november samtidig med at udvalget godkendte en ny struktur for kommunens små
genbrugspladser.
I Skovby betyder det, at de nuværende åbningstider med bemanding (tirsdag-fredag kl. 14-17
og lørdag kl. 10-17) suppleres med Adgang365. For at benytte genbrugspladsen
udenfor den bemandede åbningstid, skal man tilmelde sig Sønderborg Forsynings
Adgang365, som er gratis, og allerede nu fungerer på de større genbrugspladser. Du
kan læse alt om Adgang365 og tilmelde dig på: sonfor.dk/adgang365
Projektleder Jan Eilsø Nielsen, Sønderborg Forsyning fortæller: ”For at kunne have
Adgang365 er vi nødt til at flytte indgangsporten lidt længere væk fra vejen, så der
er plads til at holde og ringe til portåbning. Dermed bliver der lidt mindre areal til
rådighed inde på selve pladsen, men det skulle nok kunne lade sig gøre at bevare
alle nuværende containerne. Tidsfasen for selve udførelsen af ændringerne kommer
meget an på kommunens holdning til den nuværende miljøgodkendelse af genbrugspladsen. Mit bedste bud er derfor udførelse i 2.-3. kvartal i år - uden det kan
garanteres endnu”, siger altså projektleder Jan Eilsø Nielsen fra Sønderborg Forsyning til LokalBladet. (at)

Borgermøde 2

Nye spejder-lederassistenter
Spejderne er startet op igen efter nytår med børnegløgg, æbleskiver og
hygge. Trods Corona har vi for det meste kunne mødes. De gange, vi ikke
har kunnet det, har vores møder foregået online. Det har været et anderledes år for spejderne med aflysninger af forskellige ting, men vi har
bestemt bevaret vores gode sammenhold og gode humør.
Vores spejdergruppe er blevet beriget med to unge mennesker. Disse
unge mennesker har været spejder i vores gruppe de sidste ti år. De har
derfor en stor erfaring med spejderlivet. Vi glæder os rigtig meget til det
nye år med vores nye lederassistenter Sisa og Alex.
Samtidig har Hansa og Kjeld desværre været nødt til at tage afsked med
spejderlivet. Tak for denne gang.
Vi glæder os til 2022, som forhåbentligt bliver et mere normalt år, så vi kan
Nu har du chancen for at være med til at videreudvikle alle de gode ideer, der blev
komme på landslejr. Hilsen Berith Kjærsgaard, pva. spejderne i Lysabild
genereret på Borgermøde 1 i forhold til at nytænke udnyttelsen af de grønne områder ved og omkring klubhuset og fodboldbanerne i Lysabild.

Alex

Sisa

Alle de nedskrevne forslag fra Borgermøde 1 i oktober har styregruppen gennemlæst, og vi vil gerne præsentere de ideer, der har fået størst tilslutning fra foreninger
og borgere. Det kommer til at foregå på Borgermøde 2 torsdag den 10. februar kl.
19.30 i Multisalen. Hold for en sikkerheds skyld øje med Facebooksiden ”Lysabild
Landsbyråd” (www.facebook.com/lysabild) eller www.lysabild-sydals.dk, hvis
der skulle ske ændringer pga. pandemien.
Vores mål er at få udarbejdet en masterplan for, hvad byens borgere og foreninger
har af ønsker og forventninger til bedre udnyttelse af disse fællesområder. På
borgermødet torsdag den 10. februar har du mulighed for at påvirke og få indflydelse på prioriteringen af ideerne.
Derefter forventer vi at præsentere masterplanen i slutningen af marts og herefter
gå i gang med at søge fonde og puljer til at finansiere og realisere nogle af ønskerne.
Vi håber rigtig mange vil deltage og være med til at prioritere ideerne.
Hilsen Michele Abreu, Annette Klüver Andersen, Rikke Dahl og Karin Danielsen

Stille år på Vibæk Mølle

SydalsHallen

Der indkaldes til generalforsamling
i SydalsHallen tirsdag den. 15. marts kl. 19 i
SydalsHallens mødelokale.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vel mødt.
Bestyrelsen for SydalsHallen

2021 har været et stille år på Vibæk Mølle. Vi fik kun gennemført Julemarkedet i
november. Vi håber at vi kan gennemføre alle vores aktiviteter på møllen i 2022:
Bededagsvandring den 12. maj, Pinsegudstjeneste den 6. juni, Mølledage den
18. og 19. juni, Mølledage den 20. og 21. juli, Høstdage den 20. og 21. august,
Julemarked den 19. og 20. november.
På hverdage fra marts/april indtil oktober er der adgang til mølleanlægget
hver dag fra ca. kl. 10 til 16.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

Holballe 2, Tandslet, 6470 Sydals
Tlf. 74 40 78 30
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Kirkeyoga i Lysabild Kirke
Lysabild sognehistorisk Forening holder Åbent arkiv.
Alle er velkomne
Kirkeyoga i Lysabild Kirke
Ældresagen besøger Sønderjyllands Symfoniorkester, Alsion 2. Tilmelding senest 2.2.
Plads til fællesskab” borgermøde 2 i Multisalen
Lysabild sognehistorisk Forening holder afstem-		
ningsfest i multisalen i Lysabild Børneunivers.
Foredrag, sang og musik ved Arnout Boersma
Lysabild sogns efterløn og pensionistforening
arrangerer et foredrag med Dan Obling og derefter
lottospil.
Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard. Ordinær/ekstraordinær generalforsamling, på Lysabildgade 56.
Generalforsamling i Badminton Lysabild
Tandslet i Sydalshallen

15.			kl. 19.00					
																								
17.			kl. 18.00					
																								
																								
																								
15. kl.13.30
			
			

SydalsHallen indkaldelse til Generalforsamling i
SydalsHallens mødelokale
Ældresagen holder årsmøde i Diamanten, Gyden 100.
Tilmelding senest 10.03. Se mere om Ældresagens
arrangementer på www.facebook.com/aeldresa
genaugustenborgsydals
Ældresagens sangkor besøger Lysabild sogns efterløn
og pensionistforening og underholder. Lottospil efter
kaffen.

Marts

Den heldige vinder af juleindkøbsvognen i Dagli’Brugsen Skovby blev Irene
Nielsen.
Irene gættede på, at den samlede pris på varerne i vognen var kr. 1076,50, og det
var et fantastisk gæt, da hun kun var 46 øre fra den rigtige pris,
som var kr. 1076,04.
Stort tillykke Irene.

12. kl. 19.00 				 Kirkeyoga i Lysabild Kirke
19. kl. 19.00 				 Kirkeyoga i Lysabild Kirke

Februar

Vinder af juleindkøbsvogn

Lysabild Senior
Lokalhistorisk
Strik-café
Cykelklub
Arkivet har om onsdahver onsdag i lige uger
kl. 19-22 i Lysabild Klubhus. gen åbent på skoledage Vi starter igen i april
2022
kl. 9-12.
Det koster 10 kr. at deltage.

GENERALFORSAMLING

Afholdes onsdag den 23/02 2022 kl. 18.00 i Sydalshallen

Dagsorden:
Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Fremlæggelse af regnskab
Fremlæggelse af budget til orientering
Vi vil gerne takke for god opbakning til vores arrangementer i 2021 og ønsker Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
alle et rigtig godt nytår.
Kirkeyoga starter igen den 12./1. kl. 19. Derefter er det den 19./1, d. 2./2. og Valg af suppleanter
den 9./2. Alle er velkomne og alle kan være med. Husk blot en måtte, pude, Valg af revisor
Eventuelt
tæppe og en flaske vand.
Husk også at sætte kryds ved den 21. april, hvor Sønderjysk Pigekor og Efter- Indkomne forslag kan sendes til Formand Bent Nielsen på Tlf.: 20 16 36 02
eller mail: 0411nielsen@gmail.com senest den 14/02-2022.
klang giver koncert i Lysabild Kirke.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen LTB

Nyt fra menighedsrådet og Lysabild Kirke

Julehjælp

Stor TAK til alle der har bidraget til den lokale
julehjælp, som Lysabild Menighedsråd i samarbejde med Dagli’ Brugsen i Skovby har stået for.
Julen er blevet lidt nemmere for de familier, der
har søgt og fået del i julehjælpen.

På billedet ses William og Kamma som hjalp
menighedsrådet med at pakke julehjælpen.

Skovby
Åben kl. 7.30-20

