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Fjernvarmeanlæg for Skovby,  

Tandslet, Mommark og Lysabild?
Landsbyrådene på Sydals har taget initiativ til at iværksætte en under-
søgelse af mulighederne for at etablere et fælles lokalt fjernvarmeanlæg 
for Tandslet, Mommark, Skovby og Lysabild. Sønderborg Kommune har 
besluttet, at kommunen aktivt vil understøtte arbejdet med at etablere et 
selskab, der skal udrulle lokalvarmeløsninger i landdistrikterne i områder 
uden for kollektiv varme – altså at etablere en fjernvarmeorganisation for 
landdistrikterne. Men kommunens fokus lige nu er at få udrullet det eksis-
terende fjernvarmeselskab og -net til de større byer på Als. 
Det er landsbyrådenes opfattelse, at vi selv lokalt må tage initiativ, så pro-
cessen fremskyndes.
Der er taget kontakt til virksomheden &GreenProject, som også er invol-
veret i en lokal varmeløsning for Avnbøl-Ullerup Landsbyråd. Virksom-
heden vil screene forholdene hos os, lave økonomiberegninger, deltage 
i borgermøder, indsamle tilmeldinger til det lokale varmeværk og stå for 
myndighedsbehandling, kommunegaranti, kontraktforhold mv.
Som udgangspunkt tror &GreenProject, at det kan være økonomisk rele-
vant at lave et fælles varmeværk for Tandslet, Mommark, Skovby og Lys-
abild, ikke sådan at de skal være fysisk forbundet med rørledninger, men 
at det er et fælles værk, der driver anlæggene i de tre byer. Næste skridt vil 
være at etablere en arbejdsgruppe med 2-3 personer fra hver by, dernæst 
mødes med &GreenProject for at finde ud af, om det er interessant for 
begge/alle parter at samarbejde om det videre forløb.
I givet fald kan &GreenProject begynde at screene varmebehovet i byerne 
og på den baggrund regne på de økonomiske forhold og se på tekniske 
løsninger. Hvis det giver et positivt resultat, kan der laves borgermøder, 
hvor beregningerne lægges frem. Derefter kan der indgås samarbejds-
aftale mellem GreenProject og initiativtagerne, så man i fællesskab arbej-
der på at få flest mulige tilslutninger fra bygningsejerne til varmeværket.
Kontaktperson i Tandslet er Keld Abrahamsen, i Skovby Steven Bock og 
i Lysabild Erling Junker.

   

       

Det sker i sognet 
 
 Oktober
 10.  kl. 9-11.30  Lysabild Datastue, i LSGs klubhus, Lysabild
 11. kl. 13.30   Pensionistforeningen. Anvendelse af rejsekort  
         Afsluttes med fællesspisning i klubhuset
 16. kl. 10-13.00   Dragedag på Kerneland Strand
 22. kl. 19.00   TASKLAND DUO. Edith Piaf-forestilling, Vibæk Mølle 2
 24. kl. 17-18.00    Børnespringholdet (6-14 år) (opstart)
 26. kl. 16-17.00    Fodbold og Leg, i Sydalshallen (opstart)
 27. kl. 18.30    Åben Skole. Multisalen i Lysabild Børneunivers
 30.  kl. 15.30    Gud og Springsteen. Lysabild Kirke

 November
  6.   kl. 19.00  Allehelgensgudstjeneste. Lysabild Kirke
  8.   kl. 13.30  Pensionistforeningen. Foredrag og musik ved Orla Kruse 
  9.   kl. 15.00  Yoga i Lysabild Kirke. (opstart)
  9.   kl. 19.00  Hubertusmesse. Lysabild Kirke 
 10.  kl. 18.00   Ældre Sagen. Andesteg og risalamande  og underhold- 
         ning ved  ”Mindernes café” i Diamanten, Fynshav
 11.  kl. 11.00   Obelisken ved kirken. Kaffe og brød i konfirmandstuen
 26.   kl. 14-16.00  Julehygge i Holstenerladen
  19. kl. 11-16.00   Vibæk Mølle holder juleudstilling
 19. kl. 19.00   TASKLAND DUO. Edith Piaf-forestilling, Vibæk Mølle 2
 20. kl. 11-16.00   Vibæk Mølle holder juleudstilling
 27.   kl. 14.00  Juletræsfest. Skovby Kro

 December
  4.  kl. 14.00  De ni læsninger. Lysabild Kirke
  5.  kl. 19.30  Julegospel i Lysabild Kirke
  6.  kl. 12.00  Lysabild Pensionistforening. Julegudstjenste 
        i Lysabild Kirke. hvorefter der er festmiddag på Skovby  
        Kro kl. 13.00 i anledning af foreningens 80 års jubilæum

Ny uddeler i Dagli’Brugsen Skovby  
Dagli’Brugsen Skovby fik den  

1. september ny uddeler 

Den heldige blev Hansjørgen Boe Bonde.
Hansjørgen er en erfaren uddeler, der har været 
uddeler i 25 år, og Skovby er den 6. butik.
Hvis du synes, at du kender ham, så var han ud-
deler i SuperBrugsen Høruphav fra 2001 til 2009.
De sidste 4 år har han været uddeler i SuperBrug-
sen Guderup.
Hansjørgen er 57 år, bor på Skovhøj i Høruphav 
med sin kone Anett. De har to børn sammen, 
Lykke som er lærer i Norge, og Thore som bor i 

Sønderborg og arbejder hos Ecco i Tønder.
Hansjørgen glæder sig over den store lokale opbakning, som butikken i Skovby 
oplever, og han vil vedligeholde og udbygge de mange lokale aktiviteter.

Åben Skole er klar igen . . . !
Åben skole gruppen satser og håber på at sæson 
2022-2023 bliver en HEL sæson, en
sæson hvor alle planlagte fælles-
spisninger kan gennemføres 
uden at blive aflyst pga. Corona 
restriktioner.
Vi starter som vi plejer kl. 18:30, 
i Multisalen i Lysabild Børneu-
nivers.
Der er planlagt 17 fællesspisnings-
aftener fra uge 43 og frem til og 
med uge 12.
I skal som altid medbringe eget 
service (tallerkner, bestik, glas 
og 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 mad-
lavningsaften og får muligheden for at tjene lidt til klasse- eller foreningskassen.
Alle kan byde ind og stå for en madlavningsaften. Brug gerne nedenstående kontakt
muligheder og hør nærmere om fællesspisning og ledige aftener.
Tilmelding senest tirsdag inden fællesspisning på følgende mail: ejja@bbsyd.dk 
eller på SMS: 2361 4729.
Husk at det altid er muligt at se kalenderen for fællesspisningen i Åben Skole på
lysabild-sydals.dk/aaben skole

Den 100-årige obelisk i Lysabild
Sognearkivet vil gerne hjælpe besøgende 
med eksempelvis oplysninger på ejen-
domme, familieforhold og historiske be-
givenheder eller med at søge i arkiv.dk, 
som er vores digitale portal. Vi er i arkivet 
onsdage kl. 9-12 på skoledage og første 
torsdag hver måned kl. 18 – 20 samt før-
ste søndag i februar fra kl. 14-17, hvor 
der er åbent for alle. Andre tider kan  

aftales. Der er indgang fra gavltrappe ud mod krydset.
Stor tak til de mange besøgende på byvandringen og til landsbymarkedet - og tak 
til hjælpere og værter i den forbindelse. 
Arrangementet den 11/11 kl. 11 arrangeres i samarbejde med menighedsrådet. 
Omkring obelisken ved kirken mindes vi de godt 100 danske mænd fra sognet, 
som mistede livet under tjenesten i den preussiske hær i den 1. verdenskrig. Obe-
lisken blev rejst for indsamlede penge og indviet i 1922. I år er det så sammen-
komst nr. 100 på stedet. Alle er velkomne til denne ceremoni, hvor vi efter kranse-
nedlægning kan høre The Last Post, blive læst op fra indvielsestalen fra 1922 og 
mødes til kaffe og brød i konfirmandstuen. Her vil Henrik Ingemann, forfatteren 
til det store 4-binds værk ”100helte”, gøre status og orientere om udgivelsen, hvor 
bind 2 er udkommet, og bind 3 vil følge snarest. Et bind nr. 5 med historier om de 
overlevende og hjemvendte soldater er også planlagt. Så kom og hør mere om 
dette store projekt. 

Gud og Springsteen
På kirkegården fortsætter arbejdet med den grønne omlægning. Der plantes flere 
stauder, som dels er mere bæredygtige end ”engangsblomster”, og dels gør det 
muligt at lave buketter af egne blomster. Oasen er færdig, så nu kan man sidde 
der og lade freden og roen sænke sig. Det er også et velegnet sted til en kop kaffe 
og en god snak.
Efter efterårsferien er der Minikonfirmand for børn i 3. og 4. klasse. Det bliver  
tirsdag efter skoletid, og forløbet afsluttes ifm. gudstjenesten 1. søndag i advent. 
Der vil blive sendt en invitation via skolen.
Nogle har måske allerede opdaget, at der er kommet en ny Facebookside  
“Lysabild Kirke og Sogn”. Snart følger også en ny hjemmeside, der som hidtil er 
fælles med Kegnæs Kirke. Vi håber, at mange har lyst til at følge med i, hvad der 
sker i og omkring kirken. 
Søndag d. 30. oktober kl. 15.30 er der igen koncert i kirken. Det er East Coast 
Acoustic, der leverer en eftermiddag med Bruce Springsteens sange om Gud og tro. 
Der er fri entré.

Tre træder til
Brian Hansen, Sarup, er i juli trådt ind i bestyrelsen for Lysabild Landsby-
råd. Kim Johnsen, Skovby, er i juli trådt ind i redaktionen af Lokalbladet.
Rikke Christensen, Lysabild, er i juli trådt ind i redaktionen af Lokalbladet.

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

Fællesspisning i Lysabild

Lokalhistorisk 
Første torsdag i måneden kl. 18.00 – 20.00

eller efter aftale med arkivlederen. De fleste onsdage i 
forår, efterår og vinter arbejdes der i arkivet. 

Her er arkivet også åbent for 
besøgende. På skoledage fra 9-12.

Samt første søndag i februar fra kl. 14-17

Strik-café
Kl. 19.00

 hver onsdag i lige uger i 
klubhuset

MC Sydals. Der er åbent hus i Tandshede 3. Hver torsdag fra 16.30.

Lysabild Senior Cykelklub 
Hver onsdag kl. 17.30 fra 

Lysabild skole

 
 

Billetter til 
slikposer købes 
på forhånd for 

25 kr i 
Dagli’ Brugsen 

Skovby  

Så er der igen 
juletræsfest i 

Skovby  
1. søndag i 

advent d. 27/11    
kl. 14:00-16:00 

JULETRÆSFEST 
Skovby Kro 

Kaffe og 
æbleskiver 
kan købes 
på kroen 

Julemanden 
deler godter 

ud  

Brian Hansen, Sarup, 
Lysabild Landsbyråd. 

Kim Johnsen, Skovby, 
Lokalbladet 

Rikke Christensen,
Lysabild, Lokalbladet

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Så er der igen 
juletræsfest i 

Skovby 1. søndag 
i advent d. 27.11 

kl. 14-16.00

Kaffe og 
æbleskiver 

kan købes på 
kroen

Billetter til slik-
poser købes på 

forhånd for 25 kr. 
i Dagli’Brugsen 

Skovby

Julemanden 
deler godter

ud

Vi gentager succes’en igen i år – 
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 16. oktober kl. 10-13.
Det er selvfølgelig gratis at deltage, og I kan bl.a. købe 

te / kaffe / varm kakao i kiosken.
Vi håber på godt vejr og glæder os til at se jer allesammen.

Venlig hilsen Skovby Landsbylaug
P.S. Belært af erfaringen vil vi anbefale jer at tage tykke 

sokker og gummistøvler på
og at tage handsker med – det kan godt blive koldt!

Ta’ børn og børnebørn med  
til et par hyggelige dage
1. Vi bager rugbrød, franskbrød, kløben osv.  
 i den gamle stenovn
2. Vandmøllen kører ca. én gang i timen
3. Der er mange, især nye udstillere med  
 flotte ting, som de sælger

Åben fra kl. 11-16.00

Åben Skole
Hver torsdag fra kl. 18:30, i Multisalen i Lysabild Børneunivers.

Start den 27. oktober



Jubii - snart kan du sammen med venner 
og familie spille Disc Golf i Lysabild

I juni ansøgte gruppen ”Plads til Fællesskab” om penge fra ”Tilskud fra Udlod-
ningsmidler til Friluftsliv” og har fået 37.300 kr til etablering af Disc Golf - så nu 
skal der graves og støbes. Ansøgningen krævede, at vi selv etablerer og drifter 
anlægget, så nu mangler vi nogle personer, som vil hjælpe med at få kurvene 
støbt ned i området omkring boldbanerne og ”Engen” og eventuelt bagefter 
vil hjælpe med at holde det hele vedlige.
Kom frisk så vi kan komme i gang her i efteråret☺. Skynd dig at skrive eller 
ringe til Rasmus Corneliussen 29927551 eller Annette Andersen 30525352
eller Karin Danielsen 20724909

Årets Bike and Run
I forbindelse med landbymarkedet fik vi også afviklet 
årets Bike and Run.
I år var der 6 deltagende hold. Det var ikke så mange, 
men dem som deltog, gav den virkelig gas.
På 1. pladsen blandt de voksne vandt Jan Murer,  
2. pladsen gik til Hold morfar.
1.pladsen hos børnene gik til The Boys og 
2.pladsen gik til De seje Kartofler.
Da vi har nogle virkelig gavmilde sponsorer, var der 
også præmie til Team Pablo og Hold Olesen.
I arrangørgruppen har vi allerede talt om, hvordan vi 
får flere deltagere til næste års løb. Vi vil meget gerne 
kontaktes, hvis man ligger inde med en god ide. 
Tusind tak til alle sponsorerne. Tak for I år fra 
Karin Danielsen, Sanne W. Jacobsen og Rikke Dahl.

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Vi nærmer os efteråret med hastige skridt. Brandværnet har kørt 28 alarm ud-
kald i år, hvilket er noget over vores gennemsnit. Vi er igennem året blevet 
kaldt til stormskader, oversvømmelse, naturbrand og bygningsbrande og red-
ning af person. Ser vi på mandskabssituationen er vi 30 mand på stationen. Vi 
har fået en gæstebrandmand fra Hørup frivillige brandværn i dagtimerne, og 
1 mand er under uddannelse.
Brandstationen får en ny opgave, der betyder, at vi skal kunne udføre over-
fladeredning. Det kræver en ny type uddannelse både for brandmænd og  
holdledere, som skal gennemføres i svømmehal og havnebassin.
Aktiviteter i lokalområdet blev startet igen efter Corona, så vi har grillet pølser 
både til Skovby By Night og Skovby ringridning.
Brandværnet starter passiv medlemsindsamling i starten af november. Møder 
vi ikke nogen hjemme på husstanden, afleverer vi 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.

Sidder der en læser, 
som kunne være in-
teresseret i brand-
mandsuddannelsen, 
kan undertegnede 
kontaktes til en ufor-
pligtende samtale.
Med venlig hilsen
Brandkaptajn,  
Martin Kahr Knudsen, 
Mail: 
kaptajnsydals@
gmail.com, 
Mobil: 40176979

Markbrand 20. august

Vinterprogram for Lysabild Datastue
Efteråret er over os, og det er tid at starte op igen i Lysabild Datastue. Det gør vi 
fra mandag den 10. oktober i LSGs klubhus, Lysabild, kl. 9. Som de foregående 
år, vil undervisning / hjælp foregå hver mandag kl. 9-11.30. I år vil det koste 25 kr. 
pr. gang at deltage. Pengene går til kaffe og evt. materialer.
Vi er behjælpelige med at komme i gang igen med brug af computer, for  
efter så lang ferie med dejligt sommervejr, er vi sikre på, at mange af jeres  
ærdigheder, er total glemte. Nye deltagere er også hjertelig velkomne. I skal 
også være velkommen i Datastuen til lidt hyggesnak, en kop kaffe eller lign. Vi 
vil også gerne være Jer behjælpelig med at løse 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, tlf. 29 92 96 32

Igen i år cyklede Team Bodenhoff på Als 
Danmark Rundt
Vi samler penge ind til kræftramte børn og deres familier i Danmark og på 

Grønland.
Vi kunne i år med doneringer, 
og overskud fra Lyck’s Loppe-
lade i Sarup sende 11.003,-kr 
afsted til Børnecanserfonden.
Hver en øre går til børnene og 
deres familier. Kig forbi Lop-
peladen eller smid en skilling i 
bøtten på Skovby Brugs ❤ Så 
er du med til at gøre en forskel.
Stor tak til alle der har doneret 
effekter, og dem som har hand-
let i Loppenladen.

En speciel tak til Mona, An-
ker, Rikke, Malene og Kim, 
som cyklede med på turen fra 
Sønderborg til Skovby, samt 
til Dorthe og Dagligbrugsen i  
Skovby for en festlig afslutning 
på turen 2022.  
I stor taknemlighed.  
Laila Elkrog Lyck

Hanne Duus gav 100,-kr ekstra, så vi 
kom op over 11.000,-kr 

Koncerter på Taskland
Sidste år ved juletid flyttede Isabel K. Sandig og Ralf Gottesleben ind på 
Taskland, hvor de nu er i fuld gang med at renovere kroen. Planen er bl.a. 
at bygge en koncertsal i kroen, hvor de to vil lave forestillinger. Men indtil 
koncertsalen står færdig, har parret en aftale med naboen om, at de kan 
benytte en ombygget stald på Vibæk Mølle 2 til deres forestillinger. Derfor 
inviterer TASKLAND DUO den 22. oktober kl. 19 og igen den 19. no-
vember kl. 19 til Edith Piaf-forestilling, hvor der serveres mad i pausen. 
I forestillingen følger duoen i Edith Edith Piafs fodspor og lover at fortrylle 
publikum med franske chansons. Entréen er 350 kr., og man kan kontakte 
parret på 2751 0340 eller sende en mail på duosago@sago-kultour.de

Cilles foderbræt og Wine Coffee More
I løbet af sommeren er der dukket et par nye forretninger op i Skovby

Sydals Fitness Center
Sydals Fitness Center 
kører på fuld tryk.  
Centeret er ikke beman-
det i dagtimerne, men 
der er mulighed for at 
booke en prøvetræning 
eller et besøg i centeret 
på:
info@sydalsfitness.dk
Åbningstiderne er kl. 
04 - 22 alle ugens dage.
Vi har valgt at indkøbe 
flere maskiner for at ef-
terkomme de ønsker, der 
har været siden, vi star-
tede centeret i maj sidste 

år. Under Sydals Fitness har vi en løbegruppe og en MTB cykelgruppe, hvor 
folk mødes og træner sammen. Det kræver ikke medlemskab af Sydals Fitness 
for at være med i grupperne.
På Facebook findes der en gruppe for både løb og MTB under Sydals Fitness. 
Løbegruppen løber fra Sydalshallen tirsdag og torsdag kl. 18.30. Distancen 
tilpasses de enkelte løbere, så alle kan være med. Der er løb hele året.
MTB-gruppen holder vinterpause og starter igen i foråret 2023.
Vi arrangerede den anden tur Kegnæs rundt en søndag i august. En dejlig og 
smuk tur med glade deltagere. Turen bliver gentaget næste år.
Af andre arrangementer havde vi to hold til Bike & Run i Sønderborg, og et hold 
var til MTB løb i Haderslev. Indendørs cirkeltræning kører også på fuld tryk. Vi 
har lejet multisalen i Sydalshallen, hvor der er god plads. Indendørs cirkeltræ-
ning kører frem til 1. januar, hvor vi starter nye hold, som kører til udgangen af 
april 2023. Vil du prøve kræfter med cirkeltræning, er du velkommen til en prøve-
træning. Besøg hjemmesiden www.sydalsfitness.dk eller Sydals Fitness på 
Facebook. Vi glæder os til at møde dig i centeret, vi har kilo nok til alle.

Lysabild Børneunivers
Fornyelse og mange aktiviteter både i børnehaven og vuggestuen

I børnehaven er der planer om fornyelse af legepladsen. Den skal nytænkes og 
deles ind i forskellige læringsmiljøer, der inspirerer børnene til forskellige lege. 
Der har været forældrearbejdsdag i foråret, hvor tårnet blev fjernet og andet 
vedligehold blev lavet.
Der er lige blevet gravet hul til den nye sandkasse, som gerne skulle stå færdig i 
løbet af efteråret.

Både Vuggestuen og Børnehaven 
har været på nogle ture rundt i lo-
kalsamfundet.
Uglestuen (de ældste børn) har 
gået til Skovby og benyttet lege-
pladsen.

Radisestuen (de yngste børn) har 
lånt vuggestuens ladcykler og 
cyklet til Egeskovgaard Frilands-
æg i Lebøl og hente æg til pan-
dekager. Desuden på besøg hos  
KL Entreprenør og se på maskiner.

Vuggestuens børn er blevet cyk-
let rundt i ladcyklerne og har set 
på traktorer og plukket brombær.

Brødtorten blev udsolgt
Lysabild Pensionistforening vil gerne sige tak til alle sponsorer, som har givet flotte 
gaver til vores store lottospil, der blev afviklet den 13. september. 
Ved Landsbymarkedet den 17. september solgte vi kaffe og brødtorte i konfir-
mandstuen. Det må siges, at det blev en succes. Vi havde mange glade besøgende.
Af kommende arrangementer kan vi nævne:
Tirsdag den 11. oktober kl. 13.30 er der foredrag vedr. rejsekort og kaffe med 
boller og kage. Kl. 18.00 er der  fællesspisning med pålægsfad m.m fra Rønhave-
slagteren, som holder et lille foredrag om sin virksomhed. Fællesspisningen koster 
160 kr. pr. person. 
Tirsdag den 8. november kl. 13.30 er der musik og foredrag ved Orla Kruse. Vi 
afslutter eftermiddagen med kaffe og lottospil.
Tirsdag den 6. december kl. 12.00 er der julegudstjeneste  i Lysabild Kirke, 
hvorefter der er festmiddag på Skovby Kro kl. 13.00 i anledning af foreningens 80 
års jubilæum. Festmiddagen koster 250 kr. pr. person. Tilmelding senest den 22. 
november til Alex eller Rosa.

Mommarkvej 352, 6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk 

+45 40 17 69 79

 

Tandslet Ungdoms- og Idrætsforenings  
nye sæsonprogram for 2022/2023. 
 

 

HOLD: INSTRUKTØR: TIDPUNKT: START: STED: 

Aktive forældre og  
Seje børn ca. 2-5 

år 

Laura Nissen og Malene 
Paulsen 

Mandag Kl. 16.45 
– 17.45. 

5. SEP. M* 

 

Idræt på tværs 
ca. 4-8 år 

Anja Rymand Wehl og Tove 
Wehl 

Torsdag Kl. 16.30 
– 17.30. 

8. SEP. S+M* 

Fitness Mixhold1 
Lisbeth Jensen og og Søren 

Elholm 
Mandag kl. 19-20 19. SEP. M* 

Mixhold 
fortsættelse Søren Elholm Mandag kl. 20-21 19. SEP. M* 

Pilates/Yoga Hanne Kryhlmand Mandag kl. 18-19 19. SEP. M* 

Stram op Lisbeth Jensen Onsdag kl. 18.15-19.15 21. SEP. M* 

Bold for sjov 
Annemette Olesen og Tove 

Wehl  
Tirsdag kl. 19.30-21 

30. 
AUG. 

S+M* 

Dame håndbold  
Annemette Olesen og Tove 

Wehl  
Tirsdag kl. 19.30-21 

30. 
AUG. 

S+M* 

* S = Sydals-hallen *M = Multisalen ved Sydals-hallen 

For yderlige oplysninger om holdene og hvad de laver, se da også www.tui-gymnastik.dk 
eller kontakt en af instruktørerne eller T.U.I.’s bestyrelse. 

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

Holballe 2, Tandslet, 6470 Sydals 
Tlf. 74 40 78 30Kegnæsvej 37 . 6470 Sydals . 74 40 42 62 . www.skovbykro.dk

HOLD: INSTRUKTØR: TIDPUNKT: START: STED:
Aktive forældre  
og  Seje børn 
ca. 2-5 år

Laura Nissen Malene 
Paulsen

Mandag
Kl. 16.45 – 17.45. 5. Sep. M*

Idræt på tværs 
ca. 4-8 år

Anja Rymand Wehl 
Tove Wehl

Torsdag 
Kl. 16.30 – 17.30. 8. Sep. S+M*

Fitness 
Mixhold1

Lisbeth Jensen 
Søren Elholm Mandag kl. 19-20 19. Sep. M*

Mixhold 
fortsættelse Søren Elholm Mandag kl. 20-21 19. Sep. M*

Pilates/Yoga Hanne Kryhlmand Mandag kl. 18-19 19. Sep. M*

Stram op Lisbeth Jensen Onsdag 
kl. 18.15-19.15 21. Sep. M*

Bold for sjov Annemette Olesen 
Tove Wehl

Tirsdag 
kl. 19.30-21 30. Aug. S+M*

Dame håndbold Annemette Olesen 
Tove Wehl

Tirsdag 
kl. 19.30-21 30. Aug. S+M*

* S = Sydals-hallen *M = Multisalen ved Sydals-hallen

For yderlige oplysninger om holdene og hvad de laver, se da også 
www.tui-gymnastik.dk eller kontakt en af instruktørerne eller T.U.I.’s bestyrelse.

Tandslet Ungdoms- og Idrætsforenings 
nye sæsonprogram for 2022/2023

KOM OG VÆR MED 
TIL FODBOLD OG LEG

Kan dit barn lide at sparke til en bold og fylder 5 eller 6 i år. 
Så kom til fodboldtræning i Lysabild. 
Både piger og drenge er velkomne. 

hver onsdag kl.16.00 - 17.00
Vi starter indendørs i uge 43 i Sydalshallen

Hvis du har spørgsmål så kontakt mig endelig på 29635155 
Mvh. Dennis Christensen

Du finder os på adressen Lysabildgade 4c, 6470 Sydals 
Klubhuset ligger nede bag skolen. 

Hvis dit barn ikke har fodboldstøvler, så har klubben nogen der kan lånes. 
Glæder mig til at se jer

Siger tak for 
sponsorater fra:
Sydjysk Eltekniq
Cilles Foderbræt
Den Gamle Stald

Skovby Kro
Mommark Marina

Migges Bageri
Dag’lig Brugsen

Sport Direct

På sydvej har Stephanie og Peter  
åbnet en vin butik med salg af primært 
tyske vine. Det er også muligt at nyde 
et glas på terrassen.

Lena og Rene Nielsen har genåbnet 
Skovmose Supermarked med grill, 
café, supermarked, bar og udlejning 
af festsal. 

Spejderne på kanotur m.m.
Spejderne har været på kanotur på 
Ribe å i august. Det var en lidt vild tur, 
da der dagen før var faldet en masse 
regn, så der var meget vand og stærk 
strøm i åen. Det resulterede i at to 
kanoer kæntrede, hvilket spejderne 
syntes var supersejt og sjovt. Vi fik lov 
til at slå vores telte op og overnatte 
hos formanden for Seem menigheds-
råd på hans græsplæne i Varming.
September har stået i landsbymarke-
dets og høstgudstjenestens tegn. 
Spejderne lavede æblemost som blev 
brugt til nadveren. De pyntede korset 
til brug for høstgudstjenesten i Hol-
stenerladen og gik ind med årets høst 
under gudstjenesten.
I oktober skal spejderne på en top-
hemmelig ”kratlusker” tur og de store  
spejdere (lederassistenter) på Roland 
1 kursus.


