
Nyt menighedsråd i Lysabild
Efter en ekstraordinær valgforsamling den 6. oktober, lykkedes det at 
få valgt kandidater til det nye menighedsråd i Lysabild. Det betyder 
at vi med glæde kan fortsætte som et selvstændigt menighedsråd i 
Lysabild sogn, og dermed sikre gode rammer og udvikling af aktivi-
teter i vores fælles kirke. 

Stor tak til alle der mødte op og viste deres støtte. Vi glæder os til at 
fortsætte det gode arbejde. 

Menighedsrådet har konstitueret sig på følgende måde:
Formand - Bodil Møller
Næstformand - Peder Frandsen
Kasserer - Poul Erik Olesen
Kirkeværge - Birgitte Korsgaard
Kontaktperson - Birgitte Korsgaard
Sekretær - Hans Havelund
Bygningskyndig - Poul Erik olesen
Underskriver - Poul Erik Olesen
Kirke- og kirkegårdsudvalg - Formand Poul Erik Olesen.
Inga Jørgensen og Søren Thomsen.
Præstegårdsudvalg - formand Søren Thomsen.
 Peder Frandsen, og  Poul Erik Olesen.
Aktivitetsudvalg - formand Birgitte Korsgaard.
Peder Frandsen, Inga Jørgensen, Bodil Møller og Hans Havelund.
Valgudvalg - formand Bodil Møller.
Peder Frandsen og Søren Thomsen.
Suppleanter -  Gitte Beier, Anne Mette Lyck, Peter Hecquet og Erik 
Møller
Venlig hilsen Menighedsrådet for  Lysabild Sogn

På billedet kunne Hans Havelund og Erik Møller ikke være tilstede.

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
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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 

   

Der er åbent hus 
i MC Sydals, 

Tandshede 3. Hver 
torsdag fra 16.30.

Deadline til næste Lokalblad  den 28. december

LokalBladet ønsker glædelig jul til alle

9595
Lysabild seniorcykelklub 

Lysabild Senior Cykelklub har sluttet sæsonen.
Der startes op igen, onsdag, den 14. april 2021 kl. 17.30

Er der spørgsmål kan Jette Iversen kontaktes på tlf. 26254880

Det sker i sognet  

November
 24.  kl. 19.00 Der strikkes dåbsklude i konfirrmationsstuen  
   
December
  8  kl. 19.00 Musikskolens julekoncert
  9.  kl. 18.30 Kirkeyoga i kirken
 16.  kl. 18.30 Kirkeyoga i kirken
 18.  kl. 20.00 Sidste mulighed for at stemme på Skovbys 
         bedste julebelysning
Januar
  3.  kl. 9.00 Spejderne afhenter juletræer
 10.  kl. 19.00 Lokalhistorisk Forening. Afstemningsfest i Multisalen  
 13.  kl. 18.30 Kirkeyoga i kirken
 14.  kl. 19.00 Lokalhistorisk Forening afholder generalforsamling 
        i Klubhuset
 27.  kl. 18.30 Kirkeyoga i kirken

Februar
 10.  kl. 18.30 Kirkeyoga i kirken
 10.  kl. 19.30 Afstemningsfest i Lokalhistorisk Forening i Multisalen  
 14.  kl. 18.30 Kirkeyoga i kirken

Ældresagen og Lysabild pensionist- og efterlønsforening  
aflyser programmet i november og december grundet Corona

Lysabild Børneunivers
Igen har elever fra Lysabild Børneunivers været på tur.

Denne gang besøgte 3. og 4. klasse 
Egetofte Naturskole, og emnet var 
SVAMPE. Det var en rigtig god oplevelse, 
fortæller lærer Ulla Carlsen.
Børnene var med til at lave flødestuvede 
svampe, som blev spist på ristet brød, 
men inden da, skulle de selv kløve træ.

6. klasse var også på Egetofte Naturskole og emnet var TRÆFÆLDNING. 
Alle arbejdede rigtig godt og fik brugt deres kræfter.
Endvidere fik de undervisning i, hvad en skovarbejder har på af sikkerhedsudstyr.

Hjemme i børneuniverset, har 6. klasse i natur/teknik timerne haft emnet 
”BROER”, hvor ispinde skulle være hovedproduktet, børnene skulle bruge.
Broerne har været prøvekørt, og er nu udstillet i aulaen.

Nyt fra menighedsrådet
KIRKEYOGA:
9. og 16. december, 13. og 27. januar og 10. og 24. februar kl 18.30 er der 
kirkeyoga i kirken. Husk der skal bæres mundbind i kirken indtil man har 
fundet sin plads!
Det bliver yoga for ALLE med en dygtig instruktør, Anita Maderer. Det vil være 
små, lette øvelser med fokus på vejrtrækning og afspænding og du vil opleve en 
indre ro. ”Du bliver glad i krop og sjæl” citat Anita.
MEDBRING: en yogamåtte eller et vattæppe, en pude, et tæppe og en flaske 
vand. Tag løst og behageligt tøj på.
Det er GRATIS at være med.

Anne Linnet har ifm sine kirkekoncerter udtalt: ”Det stærkeste kort, folkekirken 
har på hånden, er at den er åben for alle, at den er rummelig. Man er velkommen uanset 
hvad man tror på , hvordan man gør det og hvorfor. Jeg oplever ikke kristendommen 
som fordomsfuld eller missionerende, tværtimod synes jeg, at kirken giver os alle et 
enestående tilbud om et åbent fællesskab. Det er netop denne åbenhed , som jeg 
håber at folk , der kommer til mine koncerter oplever sammen ”
Kirkeyoga er bare en anden måde, hvorpå man kan opleve denne åbenhed sammen.

Vi satser indtil videre på at Musikskolens julekoncert bliver gennemført 
d. 8. december kl 19.

Vores julehjælp bliver også gennemført i samarbejde med Skovby brugs og man 
kan søge hos præsten.
Bogen ”I julelampens skær” vil også blive uddelt

Der strikkes dåbsklude næste gang den 24. november kl. 19.00

Minikonfirmander:
p.g.a. travlhed og corona venter vi til næste år, hvor både 3. og 4. klasse bliver 
inviteret.

Gospelkoncert: er aflyst p.g.a. corona

Sangaften: vi har været i gang med at planlægge en sangaften, men den bliver 
også udsat.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

FORSAMLINGSGÅRD I LYSABILD
Coronakrisen har været hård 
ved de små landsbykroer. Det 
har fået Michael Lee Marek på 
Lysabild Kro til at skifte spor. 
Fremover vil kroen blive drevet 
som en forsamlingsgård, hvor 
man som udgangspunkt lejer 
stedet med adgang til køkken, 
lokaler og service mv.  
Man kan selv stå for mad og 
servering eller hyre en kok. Det 
nye koncept gør, at det bliver 
økonomisk overkommeligt at holde en fest på forsamlingsgården, alt efter hvor meget 
man selv vil stå for. Ved lukkede arrangmeneter kan man også selv medbringe drikkevarer. 
Forsamlingsgården bliver også åben for foreninger, foredrag, musikarrangementer omm. 
Først i det kommende  år arrangeres bl.a. en teateraften med forestillingen “Her går 
grænsen” som fortæller om genforeningen. Dette arrangemenet er sponsoreret af Sprog-
foreningen. 
Der er også forslag om at arrangere koncerter,  højskoleeftermiddage og fællesspisning 
om søndagen for pensionister mv. - gerne i samarbejde med lokale foreninger. 
Hvis ikke lokalbefolkningen støtter op omkring det nye initiativ er det nok sidste udkald for 
mere end 120 års gæstgiveri i den gamle stationsbygning i Lysabild.  
Der er dannet en forening, hvis formål er at støtte og drive den nye forsamlingsgård. På 
den stiftende generalforsamling valgtes en bestyrelsen bestående af Henrik Ingemann 
(formand), Viggo Sørensen, Preben Brink, Brian Paulsen og Lone Brink. 
Som enkeltperson kan man give sin støtte ved at melde sig ind i foreningen, ligesom det 
senere bliver muligt at købe en folkeaktie.  
Og så kan man jo afholde sin næste fest eller foreningsarrangement på Lysabild Forsam-
lingsgård. Du kan læse meget mere om foreningen på: www.lysabild-forsamlingsgaard.dk  

Rygterne taler sandt  
Nyt moderne fitnesscenter i Sydalshallen i Tandslet. Det er med stor 
glæde jeg kan meddele, at jeg åbner helt nyt og moderne indrettet 
fitnesscenter med trænings faciliteter, som rammer alle aldersgrup-
per i lokal-området. Primært nøglehus i dag- og aftentimerne. Åben 
alle ugens 7 dage 6-22. Istandsættelse af det tidligere motionsrum 
starter i begyndelsen af december måned og forventet åbning bliver 

den 10. januar 2021. Velkomstreception den 9. januar. Konceptet vil indeholde: Instruktør i 
centret på faste tidspunkter - selvstændig træning - holdtræning - personlig træning - krop-
sanalyse - udarbejdelse af individuelle træningsprogrammer - events af forskellig art - plads 
til social samvær. 

Venlig hilsen Martin Kahr Knudsen mail: mkn@bbsyd.dk, mobil: 4017 6979

Hvem har 
Skovbys bedste julebelysning?

Du kan stemme i Brugsen på  
årets flotteste julebelysning 

– du har til og med fredag den 18. december kl. 20.

Vinderen får en gourmet-gavekurv  
sponseret af Landsbylauget
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Hvem har 
Skovbys bedste julebelys-
ning? Du kan stemme i 
Brugsen på årets flotteste 
julebelysning 
– du har til og med fredag 
den 18. december kl. 20. 
Vinderen får en gourmet
gavekurv sponseret af 
Landsbylauget.

Pilates på nye corona vilkår
Tandslet Ungdom og Idrætsforening

Kære Pilatesdamer
Vores pilates træningstime fortsætter næsten uhindret de 
nye corona restriktioner. Det vigtigste er håndvask og afspritningen.
Vi er ialt 12 tilmeldte på holdet, men erfaringen viser at der altid er et par deltagere 
forhindrede. Dermed overstiger vi ikke begrænsningen på 10 personer.
Nyt er, at vi skal bære mundbind indtil vi er på vores plads i multisalen.
Vi ses. Venlig hilsen Hanne

AFLYST PGA CORONA ☹ Vi håber 
at se jer alle igen 2021. 
Kh: Laila Elkrog Lyck

Lysabild-spejderne har lyttet til folket og  
genoptager afhentning af juletræer 
Vil i have jeres ”brugte” juletræ afhentet - og samtidig støtte 
spejderne?  
Så gør det klar til afhentning lørdag den 3. januar fra kl. 9.  
Træet skal være fri for julepynt - dog ”pyntet” med plastpose ilagt 30 kr.  
Husk at sætte det i nærheden af indkørslen, så spejderne ikke skal lede efter det.
Bor I afsides og oplever, at I ikke bliver besøgt ved lignende indsamlinger, må I gerne 
sende en mail senest den 2. januar til shlind44@gmail.com eller en SMS til 40181717, så 
kommer vi selvfølgelig forbi og henter jeres træ også.

Aflysning juletræsfest i Lysabild

Bodil

Søren
PeterBirgitte

Gitte
Peder Poul E

rik

Anne Mette

Inga



Husk det nu ....

..... at også de voksne stadigvæk skal kunne ses i mørket!

Genåbnet arkiv 
i Lokalhistorisk Forening
Lokalhistorisk Forening er i normale omdrejninger igen. Vi kan tage imod 
besøgende i arkiv og i museet. Vort arkiveringsarbejde skrider også godt 
fremad. Hver onsdag formiddag er vi 5-6 medarbejdere, som gransker 
gamle dokumenter. På arkiv.dk kan alle søge på oplysninger om arkivets 
indhold. 
Vinterens aktiviteter afhænger meget af nye begrænsninger omkring co-
rona-smittefaren. Vi skal følge de aktuelle tiltag med afspritning, afstand 
mellem personer og brugen af mundbind, da vi jo opholder os i en bygning 
med offentlig adgang. Hvorvidt vi midlertidigt skal lukke arkivet igen, vil 
blive oplyst på opslag på skolen og på vor hjemmeside.
Foreningens generalforsamling torsdag den 14. januar kl. 19.30 i Klubhuset 
håber vi at kunne gennemføre med flere end 10 deltagere. Med et godt frem-
møde håber vi at kunne vælge en ny kasserer og evt. 1-2 ny bestyrelsesm-
edlemmer. Efter ca. 6 års indsats vil den nuværende kasserer Jan Milo Sørens-
en gerne overdrage og hjælpe en ny i gang på denne vigtige post.
Foredraget efter generalforsamling står arkivformand i Nordborg, Jens-Ove 
Hansen, for. ”1. verdenskrig – i familiens fodspor” er overskriften på hans be-
retning. Jens-Ove er en fængslende og vidende fortæller, så her der er noget 
at se frem til. Vi giver kaffen.
Afstemningsfesten 2021 er bestemt til onsdag den 10. februar i Multisalen kl. 
19. Vi har inviteret organist Arnout Boersma til at holde foredraget: ”Fortid i 
Holland – nutid i Danmark”. Han vil også spille til de sange, vi normalt synger 
denne aften. Der er som altid kaffe og lagkagebord. Entre for denne aften er 
50,- kr. For begge arrangementer tager vi forbehold for gennemførelse. Er 
det kun muligt at samles 10 personer, må vi aflyse/udsætte. Må der være 50 
personer i samme lokale, så gennemfører vi. På gensyn og vel mødt

Vi har modtaget en stor del effekter fra Lasse Johannsens bo heriblandt. Også 
foto-, plakat- og udklipssamlinger, kassevis af farvedias, lydbånd, foredrag, 
bøger og turprogrammer m.m. er placeret her, og med alt dette kan vi få en 
god indsigt i en enkelt persons dybe engagement i lokalhistorien - helt ud 
over det sædvanlige. Et lokalarkiv i arkivet kan vi vel bedst kalde samlingen. 
Lydbåndene, som er i en fin kvalitet, er p.t. under digitalisering, så alle de 
spændende interviews og foredrag vil snart kunne høres på arkiv.dk 

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

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Dag/dato
Mandage 16.30-18.00

 Fredage 9.30-11.00
Rute/mødested vinter/forår 2021

Bemærk samme rute fredag/mandag

Fredag den 20. november 
Mandag den 23. november 

Oleskobbel-Asseballeskov /
Søren Møllesvej  31. (parker langs ved vejen)

Fredag den 4. december 
Mandag den 7. december

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

Vinter/forår 2021

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

Fredag den 22. januar  
Mandag den 25. januar  

Kegnæs-Grønmark/
Grønmark 15 (p-plads ved vindmøllerne)     

Fredag den 5. februar 
Mandag den 8. februar

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

Fredag den 19. februar  
Mandag den 22. februar  

Ærskov – Havnbjerg Skov/
P-plads tæt på Karlsmindevej 21

Fredag den 5. marts 
Mandag den 8. marts

Sandbjerg - Sundeved/
Sandbjergvej 104 (Sandbjerg Slot)

Fredag den 19. marts 
Mandag den 22. marts Arnkil/ Skovhuse 11 (Skyttehuset)

Fredag den 2. april 
Mandag den 5. april Hardeshøj Skov/ Færgevej 57 

Fredag den 16. april
Mandag den 19. april

Høgebjerg/ Pilehavevej 10 
(Motorcross p-plads)

Fredag den 30. april
Mandag den 3. maj Oksbøl ny Skov/Havnbjergvej 21

Fredag den 14. maj
Mandag den 17. maj

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

Generalforsamling
i Skovby Landsbylaug

På grund af Corona-situationen udsætter vi den årlige generalforsamling  
– vi håber, at det er sikkert at afholde den til foråret i stedet!

Venlig hilsen og på gensyn
Skovby Landsbylaug

AFLYST
Juletræsfesten i Skovby søger sponsorer …

… Vi søger økonomisk bidrag til at afvikle den traditions rige juletræsfest i Skovby på 
en utraditionel Corona venlig måde. 

Normalt afvikles juletræsfesten med en delvis egenbetaling til godteposer suppleret 
med lidt ekstra godter i posen fra Dagli’Brugsen.
Den Gamle Stald har i flere år bidraget med et stort smukt juletræ, og Skovby Kro har 
lagt lokaler til rådighed og givet et økonomisk bidrag til afviklingen af arrangementet. 

I år er vi nødsaget til at aflyse den traditionelle juletræsfest grundet Corona... men, vi  
ønsker forsat at give områdets børn fornøjelsen med julemand og slikposer.
Vi har, efter en del år i branchen en direkte kontakt til julemanden, og han er med på, 
at vi i år gør det lidt anderledes. Så vi sender julemanden og hans hjælpere til Lysabild 
Børneunivers, hvor de vil dele godteposer ud til alle på skolen stor som lille. 

Vi i juletræsfestforeningen sørger for julemanden, men vi søger et økonomisk bidrag, 
så der kan indkøbes 180 slikposer til skolen. 

Donationer kan sendes til Line Frederiksen på mobilepay 2485 7944, mrk. Jule-
træsfest. 
Med venlig hilsen, Juletræsfestforeningen 
Line Frederiksen, Carina Lemtorp og Lucas Nielsen

Dagli’Brugsen i Skovby 
Brugsens efterårs og jule aktiviteter afholdes ikke i år, da det ikke 

harmonerer med henstillingen til at handle alene. (f.eks. smagsprøver, 
julefrokost, julesokker, byttedage med julekalenderkort).

Stille og rolig generalforsamling
Den 20. oktober afholdte vi i Lysabild Landsbyråd vores årlige generalforsamling.  
Normalt afholdes det i foråret, men pga. Covid-19 blev dette aflyst. Men nu lykkedes 
det langt om længe af gennemføre. På valg var Erling Junker og Tina Lydiksen, der 
begge modtog genvalg.
På et kort bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig 
på følgende vis:
Formand og kasserer: Erling Junker
Bestyrelsesmedlem: Allan Tychsen
Bestyrelsesmedlem: Karin Danielsen
Bestyrelsesmedlem: Tina Sahl Lydiksen
Du kan læse hele referatet fra generalforsamlingen på vores hjemmeside: 
lysabild-sydals.dk/landsbyraadet

Haveaffaldsprojekt i Neder Lysabild
Som omtalt i sidste nummer af Lokalbladet har Kjeld Kryhlmand Iversen 
sat gang i en lokal og gratis haveaffaldsordning. Du kan nu køre dit haveaf-
fald, træer og lignende til pladsen på Sarupvej 2 (lige overfor BG Busrejser). 
Kjeld slår materialet i stykker og bruger det som jordforbedringsmateriale på 
marken, hvor der skal dyrkes spinat i 2021.

Kjeld fortæller at der - trods sent på sæsonen - er kommet en del affald og 
oveni rigtig mange positive kommentarer. Begge dele er han er mægtig glad 
for. Affaldspladsen er åben alle dage kl. 8-20. Du kan læse mere om forsøget 
på www.kryhlmand.dk

Motion i Naturen
Motionsforeningen Gråspurvene; instruktører på turene Inger Plauborg, 
mobil 23636736 og Anette Uldall, mobil 29449875

Energilandsby?
Lysabild Landsbyråd har i samarbejde med Sønderborg Kommune sendt en  
ansøgning til den nationale landdistriktspulje om at lave en fælles indkøbsforening for 
individuelle varmepumer eller lave fælles varmepumpeløsning for hele boligkvarterer 
– altså en slags lokal fjernvarme. Det sker for at kunne tilbyde borgere i lokalområdet 
gode og forhåbentlig også billigere løsninger på udskiftning af naturgas- eller oliefyr til 
mere fremtidssikret energi. Om der bliver tale om fælles eller individuelle løsninger ber-
or på interessen. Projektet er udelukkende til privatboliger, hverken til sommerhuse el-
ler erhverv. Det er foreløbig Erling Junker og Tina Lydiksen, der udgør arbejdsgruppen. 
Men flere er velkomne. Kontakt os på ejja@bbsyd.dk og tinalydiksen@gmail.com  

Strikkecafeen
Trods corona har strikkepindede knitret på livet løs, når strikkedamerne er mødtes hver 
14. dag i klubhuset.Det er blevet til så mange flotte kreationer, som vi i redaktionen 
gerne vil vise i lokalbladet.

Alt lige fra sokker, bluser, 
sweatre, trøjer, børnetøj, 
sjaler til tæpper.



Husk det nu ....

..... at også de voksne stadigvæk skal kunne ses i mørket!

Genåbnet arkiv 
i Lokalhistorisk Forening
Lokalhistorisk Forening er i normale omdrejninger igen. Vi kan tage imod 
besøgende i arkiv og i museet. Vort arkiveringsarbejde skrider også godt 
fremad. Hver onsdag formiddag er vi 5-6 medarbejdere, som gransker 
gamle dokumenter. På arkiv.dk kan alle søge på oplysninger om arkivets 
indhold. 
Vinterens aktiviteter afhænger meget af nye begrænsninger omkring co-
rona-smittefaren. Vi skal følge de aktuelle tiltag med afspritning, afstand 
mellem personer og brugen af mundbind, da vi jo opholder os i en bygning 
med offentlig adgang. Hvorvidt vi midlertidigt skal lukke arkivet igen, vil 
blive oplyst på opslag på skolen og på vor hjemmeside.
Foreningens generalforsamling torsdag den 14. januar kl. 19.30 i Klubhuset 
håber vi at kunne gennemføre med flere end 10 deltagere. Med et godt frem-
møde håber vi at kunne vælge en ny kasserer og evt. 1-2 ny bestyrelsesm-
edlemmer. Efter ca. 6 års indsats vil den nuværende kasserer Jan Milo Sørens-
en gerne overdrage og hjælpe en ny i gang på denne vigtige post.
Foredraget efter generalforsamling står arkivformand i Nordborg, Jens-Ove 
Hansen, for. ”1. verdenskrig – i familiens fodspor” er overskriften på hans be-
retning. Jens-Ove er en fængslende og vidende fortæller, så her der er noget 
at se frem til. Vi giver kaffen.
Afstemningsfesten 2021 er bestemt til onsdag den 10. februar i Multisalen kl. 
19. Vi har inviteret organist Arnout Boersma til at holde foredraget: ”Fortid i 
Holland – nutid i Danmark”. Han vil også spille til de sange, vi normalt synger 
denne aften. Der er som altid kaffe og lagkagebord. Entre for denne aften er 
50,- kr. For begge arrangementer tager vi forbehold for gennemførelse. Er 
det kun muligt at samles 10 personer, må vi aflyse/udsætte. Må der være 50 
personer i samme lokale, så gennemfører vi. På gensyn og vel mødt

Vi har modtaget en stor del effekter fra Lasse Johannsens bo heriblandt. Også 
foto-, plakat- og udklipssamlinger, kassevis af farvedias, lydbånd, foredrag, 
bøger og turprogrammer m.m. er placeret her, og med alt dette kan vi få en 
god indsigt i en enkelt persons dybe engagement i lokalhistorien - helt ud 
over det sædvanlige. Et lokalarkiv i arkivet kan vi vel bedst kalde samlingen. 
Lydbåndene, som er i en fin kvalitet, er p.t. under digitalisering, så alle de 
spændende interviews og foredrag vil snart kunne høres på arkiv.dk 

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

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Dag/dato
Mandage 16.30-18.00

 Fredage 9.30-11.00
Rute/mødested vinter/forår 2021

Bemærk samme rute fredag/mandag

Fredag den 20. november 
Mandag den 23. november 

Oleskobbel-Asseballeskov /
Søren Møllesvej  31. (parker langs ved vejen)

Fredag den 4. december 
Mandag den 7. december

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

Vinter/forår 2021

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

Fredag den 22. januar  
Mandag den 25. januar  

Kegnæs-Grønmark/
Grønmark 15 (p-plads ved vindmøllerne)     

Fredag den 5. februar 
Mandag den 8. februar

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

Fredag den 19. februar  
Mandag den 22. februar  

Ærskov – Havnbjerg Skov/
P-plads tæt på Karlsmindevej 21

Fredag den 5. marts 
Mandag den 8. marts

Sandbjerg - Sundeved/
Sandbjergvej 104 (Sandbjerg Slot)

Fredag den 19. marts 
Mandag den 22. marts Arnkil/ Skovhuse 11 (Skyttehuset)

Fredag den 2. april 
Mandag den 5. april Hardeshøj Skov/ Færgevej 57 

Fredag den 16. april
Mandag den 19. april

Høgebjerg/ Pilehavevej 10 
(Motorcross p-plads)

Fredag den 30. april
Mandag den 3. maj Oksbøl ny Skov/Havnbjergvej 21

Fredag den 14. maj
Mandag den 17. maj

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

Generalforsamling
i Skovby Landsbylaug

På grund af Corona-situationen udsætter vi den årlige generalforsamling  
– vi håber, at det er sikkert at afholde den til foråret i stedet!

Venlig hilsen og på gensyn
Skovby Landsbylaug

AFLYST
Juletræsfesten i Skovby søger sponsorer …

… Vi søger økonomisk bidrag til at afvikle den traditions rige juletræsfest i Skovby på 
en utraditionel Corona venlig måde. 

Normalt afvikles juletræsfesten med en delvis egenbetaling til godteposer suppleret 
med lidt ekstra godter i posen fra Dagli’Brugsen.
Den Gamle Stald har i flere år bidraget med et stort smukt juletræ, og Skovby Kro har 
lagt lokaler til rådighed og givet et økonomisk bidrag til afviklingen af arrangementet. 

I år er vi nødsaget til at aflyse den traditionelle juletræsfest grundet Corona... men, vi  
ønsker forsat at give områdets børn fornøjelsen med julemand og slikposer.
Vi har, efter en del år i branchen en direkte kontakt til julemanden, og han er med på, 
at vi i år gør det lidt anderledes. Så vi sender julemanden og hans hjælpere til Lysabild 
Børneunivers, hvor de vil dele godteposer ud til alle på skolen stor som lille. 

Vi i juletræsfestforeningen sørger for julemanden, men vi søger et økonomisk bidrag, 
så der kan indkøbes 180 slikposer til skolen. 

Donationer kan sendes til Line Frederiksen på mobilepay 2485 7944, mrk. Jule-
træsfest. 
Med venlig hilsen, Juletræsfestforeningen 
Line Frederiksen, Carina Lemtorp og Lucas Nielsen

Dagli’Brugsen i Skovby 
Brugsens efterårs og jule aktiviteter afholdes ikke i år, da det ikke 

harmonerer med henstillingen til at handle alene. (f.eks. smagsprøver, 
julefrokost, julesokker, byttedage med julekalenderkort).
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Nyt menighedsråd i Lysabild
Efter en ekstraordinær valgforsamling den 6. oktober, lykkedes det at 
få valgt kandidater til det nye menighedsråd i Lysabild. Det betyder 
at vi med glæde kan fortsætte som et selvstændigt menighedsråd i 
Lysabild sogn, og dermed sikre gode rammer og udvikling af aktivi-
teter i vores fælles kirke. 

Stor tak til alle der mødte op og viste deres støtte. Vi glæder os til at 
fortsætte det gode arbejde. 

Menighedsrådet har konstitueret sig på følgende måde:
Formand - Bodil Møller
Næstformand - Peder Frandsen
Kasserer - Poul Erik Olesen
Kirkeværge - Birgitte Korsgaard
Kontaktperson - Birgitte Korsgaard
Sekretær - Hans Havelund
Bygningskyndig - Poul Erik olesen
Underskriver - Poul Erik Olesen
Kirke- og kirkegårdsudvalg - Formand Poul Erik Olesen.
Inga Jørgensen og Søren Thomsen.
Præstegårdsudvalg - formand Søren Thomsen.
 Peder Frandsen, og  Poul Erik Olesen.
Aktivitetsudvalg - formand Birgitte Korsgaard.
Peder Frandsen, Inga Jørgensen, Bodil Møller og Hans Havelund.
Valgudvalg - formand Bodil Møller.
Peder Frandsen og Søren Thomsen.
Suppleanter -  Gitte Beier, Anne Mette Lyck, Peter Hecquet og Erik 
Møller
Venlig hilsen Menighedsrådet for  Lysabild Sogn

På billedet kunne Hans Havelund og Erik Møller ikke være tilstede.

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
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LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

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 

   

Der er åbent hus 
i MC Sydals, 

Tandshede 3. Hver 
torsdag fra 16.30.

Deadline til næste Lokalblad  den 28. december

LokalBladet ønsker glædelig jul til alle

9595
Lysabild seniorcykelklub 

Lysabild Senior Cykelklub har sluttet sæsonen.
Der startes op igen, onsdag, den 14. april 2021 kl. 17.30

Er der spørgsmål kan Jette Iversen kontaktes på tlf. 26254880

Det sker i sognet  

November
 24.  kl. 19.00 Der strikkes dåbsklude i konfirrmationsstuen  
   
December
  8  kl. 19.00 Musikskolens julekoncert
  9.  kl. 18.30 Kirkeyoga i kirken
 16.  kl. 18.30 Kirkeyoga i kirken
 18.  kl. 20.00 Sidste mulighed for at stemme på Skovbys 
         bedste julebelysning
Januar
  3.  kl. 9.00 Spejderne afhenter juletræer
 10.  kl. 19.00 Lokalhistorisk Forening. Afstemningsfest i Multisalen  
 13.  kl. 18.30 Kirkeyoga i kirken
 14.  kl. 19.00 Lokalhistorisk Forening afholder generalforsamling 
        i Klubhuset
 27.  kl. 18.30 Kirkeyoga i kirken

Februar
 10.  kl. 18.30 Kirkeyoga i kirken
 10.  kl. 19.30 Afstemningsfest i Lokalhistorisk Forening i Multisalen  
 14.  kl. 18.30 Kirkeyoga i kirken

Ældresagen og Lysabild pensionist- og efterlønsforening  
aflyser programmet i november og december grundet Corona

Lysabild Børneunivers
Igen har elever fra Lysabild Børneunivers været på tur.

Denne gang besøgte 3. og 4. klasse 
Egetofte Naturskole, og emnet var 
SVAMPE. Det var en rigtig god oplevelse, 
fortæller lærer Ulla Carlsen.
Børnene var med til at lave flødestuvede 
svampe, som blev spist på ristet brød, 
men inden da, skulle de selv kløve træ.

6. klasse var også på Egetofte Naturskole og emnet var TRÆFÆLDNING. 
Alle arbejdede rigtig godt og fik brugt deres kræfter.
Endvidere fik de undervisning i, hvad en skovarbejder har på af sikkerhedsudstyr.

Hjemme i børneuniverset, har 6. klasse i natur/teknik timerne haft emnet 
”BROER”, hvor ispinde skulle være hovedproduktet, børnene skulle bruge.
Broerne har været prøvekørt, og er nu udstillet i aulaen.

Nyt fra menighedsrådet
KIRKEYOGA:
9. og 16. december, 13. og 27. januar og 10. og 24. februar kl 18.30 er der 
kirkeyoga i kirken. Husk der skal bæres mundbind i kirken indtil man har 
fundet sin plads!
Det bliver yoga for ALLE med en dygtig instruktør, Anita Maderer. Det vil være 
små, lette øvelser med fokus på vejrtrækning og afspænding og du vil opleve en 
indre ro. ”Du bliver glad i krop og sjæl” citat Anita.
MEDBRING: en yogamåtte eller et vattæppe, en pude, et tæppe og en flaske 
vand. Tag løst og behageligt tøj på.
Det er GRATIS at være med.

Anne Linnet har ifm sine kirkekoncerter udtalt: ”Det stærkeste kort, folkekirken 
har på hånden, er at den er åben for alle, at den er rummelig. Man er velkommen uanset 
hvad man tror på , hvordan man gør det og hvorfor. Jeg oplever ikke kristendommen 
som fordomsfuld eller missionerende, tværtimod synes jeg, at kirken giver os alle et 
enestående tilbud om et åbent fællesskab. Det er netop denne åbenhed , som jeg 
håber at folk , der kommer til mine koncerter oplever sammen ”
Kirkeyoga er bare en anden måde, hvorpå man kan opleve denne åbenhed sammen.

Vi satser indtil videre på at Musikskolens julekoncert bliver gennemført 
d. 8. december kl 19.

Vores julehjælp bliver også gennemført i samarbejde med Skovby brugs og man 
kan søge hos præsten.
Bogen ”I julelampens skær” vil også blive uddelt

Der strikkes dåbsklude næste gang den 24. november kl. 19.00

Minikonfirmander:
p.g.a. travlhed og corona venter vi til næste år, hvor både 3. og 4. klasse bliver 
inviteret.

Gospelkoncert: er aflyst p.g.a. corona

Sangaften: vi har været i gang med at planlægge en sangaften, men den bliver 
også udsat.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

FORSAMLINGSGÅRD I LYSABILD
Coronakrisen har været hård 
ved de små landsbykroer. Det 
har fået Michael Lee Marek på 
Lysabild Kro til at skifte spor. 
Fremover vil kroen blive drevet 
som en forsamlingsgård, hvor 
man som udgangspunkt lejer 
stedet med adgang til køkken, 
lokaler og service mv.  
Man kan selv stå for mad og 
servering eller hyre en kok. Det 
nye koncept gør, at det bliver 
økonomisk overkommeligt at holde en fest på forsamlingsgården, alt efter hvor meget 
man selv vil stå for. Ved lukkede arrangmeneter kan man også selv medbringe drikkevarer. 
Forsamlingsgården bliver også åben for foreninger, foredrag, musikarrangementer omm. 
Først i det kommende  år arrangeres bl.a. en teateraften med forestillingen “Her går 
grænsen” som fortæller om genforeningen. Dette arrangemenet er sponsoreret af Sprog-
foreningen. 
Der er også forslag om at arrangere koncerter,  højskoleeftermiddage og fællesspisning 
om søndagen for pensionister mv. - gerne i samarbejde med lokale foreninger. 
Hvis ikke lokalbefolkningen støtter op omkring det nye initiativ er det nok sidste udkald for 
mere end 120 års gæstgiveri i den gamle stationsbygning i Lysabild.  
Der er dannet en forening, hvis formål er at støtte og drive den nye forsamlingsgård. På 
den stiftende generalforsamling valgtes en bestyrelsen bestående af Henrik Ingemann 
(formand), Viggo Sørensen, Preben Brink, Brian Paulsen og Lone Brink. 
Som enkeltperson kan man give sin støtte ved at melde sig ind i foreningen, ligesom det 
senere bliver muligt at købe en folkeaktie.  
Og så kan man jo afholde sin næste fest eller foreningsarrangement på Lysabild Forsam-
lingsgård. Du kan læse meget mere om foreningen på: www.lysabild-forsamlingsgaard.dk  

Rygterne taler sandt  
Nyt moderne fitnesscenter i Sydalshallen i Tandslet. Det er med stor 
glæde jeg kan meddele, at jeg åbner helt nyt og moderne indrettet 
fitnesscenter med trænings faciliteter, som rammer alle aldersgrup-
per i lokal-området. Primært nøglehus i dag- og aftentimerne. Åben 
alle ugens 7 dage 6-22. Istandsættelse af det tidligere motionsrum 
starter i begyndelsen af december måned og forventet åbning bliver 

den 10. januar 2021. Velkomstreception den 9. januar. Konceptet vil indeholde: Instruktør i 
centret på faste tidspunkter - selvstændig træning - holdtræning - personlig træning - krop-
sanalyse - udarbejdelse af individuelle træningsprogrammer - events af forskellig art - plads 
til social samvær. 

Venlig hilsen Martin Kahr Knudsen mail: mkn@bbsyd.dk, mobil: 4017 6979

Hvem har 
Skovbys bedste julebelysning?

Du kan stemme i Brugsen på  
årets flotteste julebelysning 

– du har til og med fredag den 18. december kl. 20.

Vinderen får en gourmet-gavekurv  
sponseret af Landsbylauget
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skulle de selv kløve træ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. klasse var også på Egetofte Naturskole og emnet var TRÆFÆLDNING.  
Alle arbejdede rigtig godt og fik brugt deres kræfter. 
End videre fik de undervisning i, hvad en skovarbejder har på af sikkerhedsudstyr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjemme i børneuniverset, har 6. klasse i natur/teknik timerne, haft emnet ”BROER”, hvor ispinde skulle 
være hovedproduktet, børnene skulle bruge. 
Broerne har været prøvekørt, og vil efterfølgende blive udstillet i aulaen. 
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Hvem har 
Skovbys bedste julebelys-
ning? Du kan stemme i 
Brugsen på årets flotteste 
julebelysning 
– du har til og med fredag 
den 18. december kl. 20. 
Vinderen får en gourmet
gavekurv sponseret af 
Landsbylauget.

Pilates på nye corona vilkår
Tandslet Ungdom og Idrætsforening

Kære Pilatesdamer
Vores pilates træningstime fortsætter næsten uhindret de 
nye corona restriktioner. Det vigtigste er håndvask og afspritningen.
Vi er ialt 12 tilmeldte på holdet, men erfaringen viser at der altid er et par deltagere 
forhindrede. Dermed overstiger vi ikke begrænsningen på 10 personer.
Nyt er, at vi skal bære mundbind indtil vi er på vores plads i multisalen.
Vi ses. Venlig hilsen Hanne

AFLYST PGA CORONA ☹ Vi håber 
at se jer alle igen 2021. 
Kh: Laila Elkrog Lyck

Lysabild-spejderne har lyttet til folket og  
genoptager afhentning af juletræer 
Vil i have jeres ”brugte” juletræ afhentet - og samtidig støtte 
spejderne?  
Så gør det klar til afhentning lørdag den 3. januar fra kl. 9.  
Træet skal være fri for julepynt - dog ”pyntet” med plastpose ilagt 30 kr.  
Husk at sætte det i nærheden af indkørslen, så spejderne ikke skal lede efter det.
Bor I afsides og oplever, at I ikke bliver besøgt ved lignende indsamlinger, må I gerne 
sende en mail senest den 2. januar til shlind44@gmail.com eller en SMS til 40181717, så 
kommer vi selvfølgelig forbi og henter jeres træ også.

Aflysning juletræsfest i Lysabild

Bodil

Søren
PeterBirgitte

Gitte
Peder Poul E

rik

Anne Mette
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