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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.

96
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  

Januar
 11  kl. 19.00     Møde for frivillige Lysabild Forsamlingsgaard
 13.  kl. 18.30  Kirkeyoga i kirken (aflyst)
 18  kl. 19.00     Møde med foreninger Lysabild Forsamlingsgaard
 27  kl. 18.00     Teaterforestilling Lysabild Forsamlingsgaard
 27.  kl. 18.30  Kirkeyoga i kirken (aflyst)

Februar
  3.  kl. 19.00  Der strikkes dåbsklude
  8.  kl. 19.00  Foredrag om genforeningen Lysabild Forsamlingsgaard
 10.  kl. 18.30  Kirkeyoga i kirken
 24.  kl. 18.30  Kirkeyoga i kirken
 27.  kl. 17.00  TarteletfestivaL Lysabild Forsamlingsgaard

Marts
  8.  kl. 19.00     Ordinær generalforsamling Lysabild Forsamlingsgaard
   9.  kl. 18.00    Ældre sagen afholder årsmøde i  Diamanten i Fynshav

Lysabild pensionist- 
og efterlønsforening  

Foreløbig er alt lukket grundet Corona

Udvikling af området ved klubhuset
Vi er en lille gruppe, som vil arbejde på at skabe lidt mere liv i landsbyen ved at 
optimere området omkring klubhuset, tennisbanen, 
fodboldbanerne og spejderarealet i Lysabild. Vi øn-
sker at styrke fællesskabet ved at etablere et attrak-
tivt og inspirerende udeareal, hvor områdets borgere 
bringes sammen på tværs af alder og tilhørsforhold. 
Vi tænker også at aktiviteterne kunne være attraktive 
for områdets turister og måske inspirere eventuelle 
tilflyttere. Vi håber på at kunne finansiere projektet 
primært via fundraising. 
Det skal være attraktivt at bo og leve udenfor de 
store byer og når vi igen må samles, indkalder vi til 
et borgermøde omkring ideudveksling og forvent-
ninger. Datoen offentliggøres i Lokalbladet i marts.

Vi vil SÅ gerne have flere med i vores ”opstarts-
gruppe”, så vi sammen kan blive en projektgruppe. Hvis du tænker, det måske 
kunne være noget for dig, skal du straks henvende dig til en af os….

Rikke Dahl –  42 53 41 32 - rikkes1968@hotmail.com
Bodil Gregersen – 40 16 61 40 – bodil@faktura-boks.dk 
Karin Danielsen – 20 72 49 09 - karin-danielsen@hotmail.com

Nyt fra menighedsrådet
Siden sidst har vi startet kirkeyoga op. Indtil videre har der været to gange med 
ca. 10 deltagere, og folk har nydt det. Man kan bare komme. Medbring noget at 
ligge på, en pude, et tæppe og en flaske vand. 
Kirkeyoga er aflyst i januar måned.
Dåbsklude
Næste gang vi strikker i præstegården er 3. februar kl. 19, og her kan man også 
bare komme. Der er kaffe og kage. Gitte Korsgaard kan kontaktes på mobil
60912396 om det gennemføres den 3. februar.

Julehjælp
Vores julehjælp i samarbejde med Skovby brugs har igen været en succes, som 
har glædet seks familier. Vi sender en kæmpe tak til brugsuddeler Kim Johnsen. 
”I julelampens skær” er blevet delt ud.
Holstenerladen
Indvielse af den fine lade bliver engang til foråret, håber vi.
Kirkegården
På kirkegården er vi ved at etablere små staudebede ind imellem. Så hvis man i 
forbindelse med forårets havearbejde i staudebedet kan afse nogle, aftager vi 
meget gerne stauder. 
Vi siger tak for i år til jer alle og håber, at gudstjenester, koncerter og andre  
aktiviteter snart igen kan gennemføres.
Alle udvalgsmøder og menighedsrådsmøder er aflyst i januar.

Covid-19                                                                                                                                                    
Ikke overraskende så har Corona også sat sit tydelige præg på Landsbyrådets  
arbejde i 2020. ”Åben skole” måtte aflyse de sidste to gange i foråret, og det betød, 
at generalforsamlingen i Lysabild Landsbyråd måtte udsættes. Sæsonen i Åben 
skole 20/21 er aldrig kommet i gang, og der er desværre ikke noget, der tyder på, 
at vi når at starte op. 
Landsbymarkedet måtte ligeledes aflyses. 
Samarbejdet med de øvrige landsbylaug i Sydals har også ligget stille. Dog kan vi 
forhåbentlig se et af resultaterne af samarbejdet i løbet af foråret. Cykelstien fra 
Skovby til Kegnæs skulle gerne være færdig til juli. Det har trukket lidt ud, nok mest 
fordi kommunen har ladet startdatoen være en del af licitationen.
Generalforsamling
Generalforsamlingen i landsbyrådet blev gennemført i oktober. Det foregik i multi-
salen, så der var mulighed for god afstand. Og da der kun var seks deltagere, kunne 
vi gennemføre og samtidig overholde alle coronarestriktioner. Tina Lydiksen og  
Erling Junker var på valg, og de blev genvalgt. Det betyder at bestyrelsen ser ud 
som følger: Tina Lydiksen, Allan Tychsen, Karin Danielsen og Erling Junker.
Der står dog i vores vedtægter, at bestyrelsen kan supplere sig efter behov. Så 
skulle der være nogen, der har lyst til at være med, så kan man blot henvende sig.

Energi-projekt                                                                                                                                                      
Landsbyrådet deltager sammen med Skovby Landsbylaug i et kommunalt projekt 
om at undersøge muligheden for fælles alternative varmeløsninger i vores område. 
Vi ligger nemlig udenfor de områder, der er omfattet af fjernvarmeplanen.  I første 
omgang er der tænkt på parcelhusområderne, da husene her ligger tilpas tæt til, at 
en fælles varmeløsning kunne være interessant.
Landsbyrådene har derfor udsendt et brev til alle husstande i disse områder for 
at få et overblik over, om det overhovedet er interessant at arbejde videre med. I 
skrivende stund kommer der løbende svar tilbage.  Som deltagere i projektet har vi 
mulighed for at trække på eksperter inden for området, og det betyder at vi kan få 
gennemregnet forskellige løsninger. Vi regner med, at vi senere kan komme med 
et bud på, hvad det vil koste at være med i en fælles løsning. Både etableringsom-
kostningerne og den løbende driftsomkostning.
Lokalbladet                                                                                                                                                                         
Trods corona er Lokalbladet udkommet, som det plejer. Redaktionsmøderne er 
blevet afholdt virtuelt, og det har fungeret rigtig godt, selv i en krisetid. 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

Landsbyrådets tilbageblik på 2020
Traditionen tro, vil jeg fortælle lidt om hvad Landsbyrådet har lavet det forgangne år

Bliv set i mørket 
Nu kan 1. og 2. klasse fra Lysabild Børneunivers ses i mørket. Forældrerådet 
i 2. klasse har fået refleksveste til alle fra trygfonden.

Shelter for alle
Så siger vi 2021, jul og nytår har igen passeret os, og i Als4h gør vi klar til end-
nu en sæson, fyldt med aktiviteter for børn of unge. Vi fortsætter succesen 
med ponyhygge ved Malene Heissel hver tirsdag. Der arbejdes ligeledes på 
at komme i gang med kaninspring, havehold, kæledyrskørekort m.m.

Als4h har i løbet af efteråret fået opført en shelter til 6 personer, med støtte 
fra udlodningsmidler til friluftsliv, hvilket betyder at shelteren kan benyttes 
af andre end 4h. Så har I lyst til at overnatte udenfor, har I brug for et lille 
hvil efter vandring på Gendarmstien eller en tur på hesteryg, kan I bruge 
shelteren. Ved shelteren har vi bålsted, og der vil blive opført muldtoilet i 
løbet af foråret. 
Vi glæder os til at se endnu flere lokale børn og unge på Pommersgård. 
Find Als4h på Facebook. Godt nytår, Als4h

 til annoncører og omdelere
Vi sender en stor tak til Dagli’ Brugsen Skovby, Sydals udlejning v. Jens 
Hansen, Meier Træprodukter, Als Bowtech, Mariannes Salon, Perregård, 
Skovby Kro og Anjas fodpleje, der har gjort det muligt at udgive LokalBladet 
i 2020 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, Mathias  
Lassen, Bitten og Kaj Frøstrup, Susanne Jessen Møller, Sanne og Svend  
Asmussen, Christoffer og Frederik Bladt og Tobias Hansen, har sørget for at 
bladet kom ud til alle husstande. Tak til Lourdes og Thomas Henriksen for at 
tage bladet med fra trykkeriet til Lysabild. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til  
Mette Bønning Petersen, der koordinerer omdelingen.

Uden jer var det ikke muligt at udgive bladet.
Hvis du gerne vil annoncere i bladet eller på anden vis vil give en hånd med, så 
tøv ikke med at kontakte os.

Deadline til næste Lokalblad  den 15. februar

Skovbys bedste julebelysning
Så er vinderen af 
Skovbys bedste 

julebelysning fundet!

Annekatrine Louise Hinze og 
Kim Alsinger på Kegnæsvej 15 
fik sig en glædelig overraskelse, 
da landsbylauget var forbi lige før 
jul med præmien for årets bedste  
julebelysning.

Det er andet år i træk familien vin-
der - denne gang med næsten halv-
delen af de afgivne stemmer. Dren-
gene var også meget interesserede 
i, hvad der var i gavekurven, som 
er sponsoreret af Dagli’Brugsen  
Skovby. Vi ønsker stort tillykke og 
glædelig jul og godt nytår!

Go
dt nytår 2021

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Strik-café 

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

Aflyst



Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer sidenNyt fra Sydals Friv. Brandværn

Alle brandmænd har været rundt med passiv medlemsindsamling. På grund af  
Corona har vi valgt ikke at banke på døren, men har afleveret en folder i jeres post-
kasse, hvor der var mulighed for at overføre et beløb til brandværnet. Der skal lyde en 
stor tak for de bidrag, vi modtaget. 
Året 2020 har været et anderledes år for brandværnet, mange aktiviteter og øvelser 
blev aflyst. Vi har dog gennemført nogle få øvelser. En af de nye øvelser, som er kom-
met til de senere år, er fysisk test. Øvelsen indeholder forskellige udfordringer, som 
skal sikre at brandmanden har den nødvendige fysik for at kunne indgå i krævende 
opgaver, som f.eks. slukningsarbejde. 
Brandværnet har været kaldt ud til 25 hændelser igennem 2020. 
Hvervningskampagnen har båret frugt, brandværnet har optaget 5 nye brandmænd, 
der skal starte på grunduddannelsen i 2021. 
Selv med den positive tilgang af mandskab, er målet frem mod 2025, at optage og 
uddanne yderligere 5 mand. 
Derfor vil jeg gerne opfordre alle m/k der kunne have interesse i en brandmandsud-
dannelse til at kontakte undertegnede til en uforpligtende samtale.
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen. Mobil 4017 6979

Fitness
Det tidligere motionsrum i Sydalshallen er istandsat, og alt udstyr og maskiner er  
landet. Vi glæder os til at byde velkommen til alle jer, der har lyst til at træne. 
Hjemmesiden beskriver mange af de muligheder, som fitnesscentret tilbyder. 
Du kan læse meget mere på: 
www.sydalsfitness.dk eller følge os på Facebook - Sydals Fitness.

Nytårshilsen fra 
Lysabild Sognehistoriske Forening
Året 2020 blev et på mange områder et usædvanligt år. Den alvorlige 
smittetrussel førte til, at mange lokale arrangementer og sammenkom-
ster af vidt forskellig karakter blev pålagt begrænsninger i antallet af 
deltagere. Det førte til, at der det meste af året kun var få begivenheder, 
man kunne deltage i. At det hele så til sidst kulminerede med en lukket 
kirke julen over, havde ingen nok kunnet forudse.
Vi i Sognehistorisk forening var så heldige både at kunne afholde vor 
ordinære generalforsamling i januar og også samle fuldt hus til af-
stemningsfesten.
Arkivet og tingsamlingen lukkede vi så ned, da både skolen og for-
eninger rundt om aflyste al aktivitet. I løbet af sommeren åbnede vi 
igen vore lokaler for de, som havde arbejde der, og vi tog også imod 
besøgende på vore Åben Arkiv aftener. Gæster udefra har kunnet 
komme efter aftale, og arkivet har været pænt besøgt.
Foreningen måtte desværre undvære Landsbymarkedet. Også en plan-
lagt aftentur, den såkaldte sognevandring, som var planlagt til Sarup, 
måtte droppes.
Vor medvirken den 27. september ved afsløringen af den nye skulptur 
ved skolen foregik med mange restriktioner og ekstra hensyntagen til 
smittefaren. Det blev alligevel rigtig festligt. 50 siddende gæster over-
værede denne særlige begivenhed.
Kransenedlægning den 11. 11. ved obelisken gennemførtes med en 
halv snes deltagere.
Vi håber i det ny år at kunne arbejde normalt igen.
Dog må planlagte arrangementer i januar og februar 2021 aflyses. Gen-
eralforsamlingen vil blive udsat, måske helt droppet i år. Hele bestyrels-
en fortsætter og evt. nyvalg kan ske i 2022. Regnskab for 2020 gøres op, 
og forventes godkendt i 2022. Afstemningsfest afholdes efter planen 
igen februar 2022. Festen har været markeret i over 90 år, også under 
krigen, så kun en Covid-19 epidemi har kunnet bryde denne tradition. 
Lysabild er blandt de få, som stadig afholder festen.
Vi søger stadig en kasserer, som kan tage over her først på året. Vort ar-
bejde på de ”indre linjer” vil være den fortsatte EDB-registrering af alle 
vore gamle dokumenter og billeder. Også vor tingsamling i kælderen 
vil få en kærlig hånd. 
Vi har aftalt med Vibæk Mølle at sætte en fast udstilling op i vindmøllen.  
Også en planche med omtale af Lysabild Sogn vil der være plads til.
Vi ser også frem til de muligheder den ”genopførte” Holstenerlade  
giver os for at kunne udstille nogle af vore flotteste og bevaringsvær-
dige landbrugsredskaber, der alt sammen er gemt væk i præstegården. 
En fast udstilling kunne også vises i ladens lille karlekammer. Her 
vil besøgende kunne se en samling af gamle og nyere fotos og  
tegninger af både laden og om andre bindingsværkhuse i sognet. Vi 
aftaler nærmere med det ny menighedsråd. Ideer og hjælp udefra er 
velkomne!
Til sidst vil vi takke for opbakning, støtte og deltagelse i vore aktiviteter.
Godt nytår ønskes til alle i Lysabild sogn.

Lysabild sogns efterløn og pensionistforening 
Lysabild sogns efterløn og pensionistforening er nødsaget at udskyde 
generalforsamlingen (skulle have været den 12. januar 2021) grundet  
corona til senere på året. Kontingentet for 2020 gælder også i 2021, da I 
ikke har fået noget for kontingentet i 2020. Og et program laver vi først, 
når vi ved, om vi igen kan samles. Foreløbig er alt lukket.
Mvh. bestyrelsen, Alex Rasmussen.

Årsmødet den 9. marts. kl. 18.
Sted: Diamanten i Fynshav, Gyden 100, 6440 Augustenborg.
Indkomne forslag skal indleveres til formanden senest 14 dage før.
Årsberetning og regnskab ifølge vedtægter. Derefter serveres der skipperlabskovs 
1 øl/vand. Slutter af med kaffe og småkager.
Tilmelding senest den 23. februar til Vibeke Jensen, tlf. 21 27 77 30, 
mail: sondermark6@gmail.com   
Pris: kr. 50, betales ved indgangen.

L YSABILD
F    RS AMLINGSGAARD
Forsa ml ing s - o g ku l t u rhus på Syda l s

Der er stor opbakning til at videreføre Lysabild kro som et aktivt forsam-
lings- og kulturhus på Sydals. Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard har 
på kort tid fået 120 betalende medlemmer og 275 personer følger Forsam-
lingsgaarden på Facebook.

Selv om det er op af bakke lige nu med begrænsninger pga. corona-
reglerne, præsenterer bestyrelsen et spændende vinterprogram med 
møder for frivillige og sognets foreninger, teaterforestilling, foredrag om 
genforeningen på Sydals, Tarteletfestival og ordinær generalforsamling. 
Senere på vinteren inviteres til Stand up aften, snapsesmagning og spæn-
dende foredrag. 

Se datoerne her i bladet i ”Det sker i sognet.”

I skrivende stund er alle arrangementerne planlagt med forbehold for  
ændring i coronareglerne. Hvis det er muligt, fortsætter foreningen også 
med at have åbent alle fredage på Forsamlingsgaarden kl. 16.00 – 18.00.

Forsamlingsgaarden opdaterer løbende oplysninger om tilmelding og  
afvikling af foreningens arrangementer på hjemmesiden: 
www.lysabild-forsamlingsgaard.dk.

Teater i Lysabild – ”Her går grænsen”

Det er mange år siden at der sidst er spillet teater i den gamle krosal i  
Lysabild. Det råder Forsamlingsgaarden bod på. 

Den 27. januar 2021 spiller Det lille Teater i Gråsten teaterforestillingen 
”Her går grænsen,” som handler om genforeningen i 1920.
I teaterstykket følger man to familier, en dansk og en tysk. Det hele foregår 
i dagene omkring afstemningen. En tid og en begivenhed med store følelser.

Af hensyn til afstandsreglerne er der kun plads til 50 tilskuere i salen. Borde 
og stole er sat op så alle sidder med retning mod scenen.  

Man kan reservere billetter på foreningens hjemmeside eller ved at ringe 
på tlf. 64 40 40 26. 

Arrangementet starter kl. 18.00 hvor man kan nyde en Lysabildbox med 
sandwich, frugt, kiks, ost og lidt chokolade som er med entréen på 65 kr. 
som betales ved indgangen. Der er kaffe og småkager på bordene.

Teaterforestillingen er sponsoreret af Sprogforeningen som en anerkend-
else af det store arbejde som ildsjæle overalt i Sønderjylland gør for at sikre 
de mange forsamlingshuse som lokale samlingssteder.

Teaterforestillingen følges op med et foredrag den 8. februar 2021, 
kl. 19,00 hvor Henrik Ingemann fortæller om genforeningen på Sydals. 
Fortællingen bygger på optegnelser fra gårdmand H.C. Bladt, Lysabild der 
var en ledende person i den dansksindede bevægelse. Dette arrangement 
koster 50 kr. incl. kaffe og brødtort. 

Gendarmstien giver mange besøgende

Kim Johnsen i Dagli Brugsen i Skovby får tilsendt nyhedsbreve fra Visit Sønder-
borg, der i december bl.a. kunne offentliggøre besøgstal for Gendarmstien - dog 
ikke helt ned på detaljeniveau som eksempelvis vores lokale del af ruten, men se  
alligevel her, hvad de skriver:
Gendarmstien er med sine flotte besøgstal en af årets helt store højdespringere. 
Sønderborg og Aabenraa Kommune har indtil 19. november 2020 haft et tællesy-
stem til at stå på hver af rutens fem etaper. Her har man talt de forbipasserende 
cyklende og gående på strækningen. Aabenraa Kommune har registeret over 
55.000 mennesker i Kollund skov, hvor Sønderborg Kommune har registeret, at 
103.000 har været forbi de øvrige fire tællere på Gendarmstien. På de i alt fem 
steder, der tælles, har der altså været over 158.000 forbipasserende personer. Der-
udover har over 600 interesserede vandrere siden midten af marts bedt om at få 
tilsendt et Gendarmsti-kort fra turistbureauet.
- Det har været en hel speciel sommer i år, men jeg skal da lige love for at Gen-
darmstien har været populær. Det var fantastisk at se og snakke med mange af 
vandrerne. Nogen var glade, stolte og lettede over at komme i mål og andre var 
forventningsfulde og glædede sig til at starte, fortæller Kim Johnsen. 
På Skovby Kro kunne de også tydeligt mærke, at mange vandrere tog en overnat-
ning på kroen, inden de skulle afsted, og også fik en middag, når de kom i mål.
- Men en lille positiv udfordring gav de mange besøgende os: I sommerferien holdt 
der hver morgen 6-8 biler på vores p-plads, og de blev der typisk 3-4 dage. Nor-
malt er det slet ikke et problem, men i højsæsonen har vi faktisk for få pladser til 
kunderne, siger Kim. Og han tilføjer: - Jeg tager selv fat i kommunen og spørger om 
vi kan få et venligt skilt op, hvor vi henviser til ringriderpladsen.

2020 har været et stille år på Vibæk Mølle.
Alligevel håber vi på at vi kan gennemføre nogle aktiviteter på Møllen i 2021
Generalforsamlingen er udsat indtil videre.

Bededagsvandring den 29. april
I samarbejde med LSG og Lysabild Landsbyråd.
Pinsegudstjeneste den 24. maj.
Kirkerne på Sydals holder samlet friluftsgudstjeneste  
2. pinsedag på gårdspladsen på Vibæk Mølle.
Mølledage den 19. og 20. juni
Hvor søndag er Dansk Mølledag

Mølledage den 14. og 15. juli
Onsdag og torsdag i uge 28 
dette er af hensyn til turisterne.
Høstdage den 14. og 15. august
Der høstes med le og neg bindes 
op på gammeldags facon.
Derudover vil der også fremvises og høstes med nogle af de gamle høstmaskiner som 
overtog efter leen (i samarbejde med Mjang Traktorklub)
Juleudstilling/Julemarked den 20. og 21. november
Hvor selveste julemanden kommer på besøg for at dele godteposer ud til børnene.
Alle dagene er der åben fra kl. 11 til kl. 16
Fra marts/april indtil oktober er der på hverdage kl. 10 til 16 adgang til møllean-
lægget og andre udvalgte bygninger.

Augustenborg – Sydals

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

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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



Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer sidenNyt fra Sydals Friv. Brandværn

Alle brandmænd har været rundt med passiv medlemsindsamling. På grund af  
Corona har vi valgt ikke at banke på døren, men har afleveret en folder i jeres post-
kasse, hvor der var mulighed for at overføre et beløb til brandværnet. Der skal lyde en 
stor tak for de bidrag, vi modtaget. 
Året 2020 har været et anderledes år for brandværnet, mange aktiviteter og øvelser 
blev aflyst. Vi har dog gennemført nogle få øvelser. En af de nye øvelser, som er kom-
met til de senere år, er fysisk test. Øvelsen indeholder forskellige udfordringer, som 
skal sikre at brandmanden har den nødvendige fysik for at kunne indgå i krævende 
opgaver, som f.eks. slukningsarbejde. 
Brandværnet har været kaldt ud til 25 hændelser igennem 2020. 
Hvervningskampagnen har båret frugt, brandværnet har optaget 5 nye brandmænd, 
der skal starte på grunduddannelsen i 2021. 
Selv med den positive tilgang af mandskab, er målet frem mod 2025, at optage og 
uddanne yderligere 5 mand. 
Derfor vil jeg gerne opfordre alle m/k der kunne have interesse i en brandmandsud-
dannelse til at kontakte undertegnede til en uforpligtende samtale.
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen. Mobil 4017 6979

Fitness
Det tidligere motionsrum i Sydalshallen er istandsat, og alt udstyr og maskiner er  
landet. Vi glæder os til at byde velkommen til alle jer, der har lyst til at træne. 
Hjemmesiden beskriver mange af de muligheder, som fitnesscentret tilbyder. 
Du kan læse meget mere på: 
www.sydalsfitness.dk eller følge os på Facebook - Sydals Fitness.

Nytårshilsen fra 
Lysabild Sognehistoriske Forening
Året 2020 blev et på mange områder et usædvanligt år. Den alvorlige 
smittetrussel førte til, at mange lokale arrangementer og sammenkom-
ster af vidt forskellig karakter blev pålagt begrænsninger i antallet af 
deltagere. Det førte til, at der det meste af året kun var få begivenheder, 
man kunne deltage i. At det hele så til sidst kulminerede med en lukket 
kirke julen over, havde ingen nok kunnet forudse.
Vi i Sognehistorisk forening var så heldige både at kunne afholde vor 
ordinære generalforsamling i januar og også samle fuldt hus til af-
stemningsfesten.
Arkivet og tingsamlingen lukkede vi så ned, da både skolen og for-
eninger rundt om aflyste al aktivitet. I løbet af sommeren åbnede vi 
igen vore lokaler for de, som havde arbejde der, og vi tog også imod 
besøgende på vore Åben Arkiv aftener. Gæster udefra har kunnet 
komme efter aftale, og arkivet har været pænt besøgt.
Foreningen måtte desværre undvære Landsbymarkedet. Også en plan-
lagt aftentur, den såkaldte sognevandring, som var planlagt til Sarup, 
måtte droppes.
Vor medvirken den 27. september ved afsløringen af den nye skulptur 
ved skolen foregik med mange restriktioner og ekstra hensyntagen til 
smittefaren. Det blev alligevel rigtig festligt. 50 siddende gæster over-
værede denne særlige begivenhed.
Kransenedlægning den 11. 11. ved obelisken gennemførtes med en 
halv snes deltagere.
Vi håber i det ny år at kunne arbejde normalt igen.
Dog må planlagte arrangementer i januar og februar 2021 aflyses. Gen-
eralforsamlingen vil blive udsat, måske helt droppet i år. Hele bestyrels-
en fortsætter og evt. nyvalg kan ske i 2022. Regnskab for 2020 gøres op, 
og forventes godkendt i 2022. Afstemningsfest afholdes efter planen 
igen februar 2022. Festen har været markeret i over 90 år, også under 
krigen, så kun en Covid-19 epidemi har kunnet bryde denne tradition. 
Lysabild er blandt de få, som stadig afholder festen.
Vi søger stadig en kasserer, som kan tage over her først på året. Vort ar-
bejde på de ”indre linjer” vil være den fortsatte EDB-registrering af alle 
vore gamle dokumenter og billeder. Også vor tingsamling i kælderen 
vil få en kærlig hånd. 
Vi har aftalt med Vibæk Mølle at sætte en fast udstilling op i vindmøllen.  
Også en planche med omtale af Lysabild Sogn vil der være plads til.
Vi ser også frem til de muligheder den ”genopførte” Holstenerlade  
giver os for at kunne udstille nogle af vore flotteste og bevaringsvær-
dige landbrugsredskaber, der alt sammen er gemt væk i præstegården. 
En fast udstilling kunne også vises i ladens lille karlekammer. Her 
vil besøgende kunne se en samling af gamle og nyere fotos og  
tegninger af både laden og om andre bindingsværkhuse i sognet. Vi 
aftaler nærmere med det ny menighedsråd. Ideer og hjælp udefra er 
velkomne!
Til sidst vil vi takke for opbakning, støtte og deltagelse i vore aktiviteter.
Godt nytår ønskes til alle i Lysabild sogn.

Lysabild sogns efterløn og pensionistforening 
Lysabild sogns efterløn og pensionistforening er nødsaget at udskyde 
generalforsamlingen (skulle have været den 12. januar 2021) grundet  
corona til senere på året. Kontingentet for 2020 gælder også i 2021, da I 
ikke har fået noget for kontingentet i 2020. Og et program laver vi først, 
når vi ved, om vi igen kan samles. Foreløbig er alt lukket.
Mvh. bestyrelsen, Alex Rasmussen.

Årsmødet den 9. marts. kl. 18.
Sted: Diamanten i Fynshav, Gyden 100, 6440 Augustenborg.
Indkomne forslag skal indleveres til formanden senest 14 dage før.
Årsberetning og regnskab ifølge vedtægter. Derefter serveres der skipperlabskovs 
1 øl/vand. Slutter af med kaffe og småkager.
Tilmelding senest den 23. februar til Vibeke Jensen, tlf. 21 27 77 30, 
mail: sondermark6@gmail.com   
Pris: kr. 50, betales ved indgangen.

LYSABILD
F    RSAMLIN GSG A A RD
Forsam l ing s - o g k u l t u rhu s på Syda l s

Der er stor opbakning til at videreføre Lysabild kro som et aktivt forsam-
lings- og kulturhus på Sydals. Foreningen Lysabild Forsamlingsgaard har 
på kort tid fået 120 betalende medlemmer og 275 personer følger Forsam-
lingsgaarden på Facebook.

Selv om det er op af bakke lige nu med begrænsninger pga. corona-
reglerne, præsenterer bestyrelsen et spændende vinterprogram med 
møder for frivillige og sognets foreninger, teaterforestilling, foredrag om 
genforeningen på Sydals, Tarteletfestival og ordinær generalforsamling. 
Senere på vinteren inviteres til Stand up aften, snapsesmagning og spæn-
dende foredrag. 

Se datoerne her i bladet i ”Det sker i sognet.”

I skrivende stund er alle arrangementerne planlagt med forbehold for  
ændring i coronareglerne. Hvis det er muligt, fortsætter foreningen også 
med at have åbent alle fredage på Forsamlingsgaarden kl. 16.00 – 18.00.

Forsamlingsgaarden opdaterer løbende oplysninger om tilmelding og  
afvikling af foreningens arrangementer på hjemmesiden: 
www.lysabild-forsamlingsgaard.dk.

Teater i Lysabild – ”Her går grænsen”

Det er mange år siden at der sidst er spillet teater i den gamle krosal i  
Lysabild. Det råder Forsamlingsgaarden bod på. 

Den 27. januar 2021 spiller Det lille Teater i Gråsten teaterforestillingen 
”Her går grænsen,” som handler om genforeningen i 1920.
I teaterstykket følger man to familier, en dansk og en tysk. Det hele foregår 
i dagene omkring afstemningen. En tid og en begivenhed med store følelser.

Af hensyn til afstandsreglerne er der kun plads til 50 tilskuere i salen. Borde 
og stole er sat op så alle sidder med retning mod scenen.  

Man kan reservere billetter på foreningens hjemmeside eller ved at ringe 
på tlf. 64 40 40 26. 

Arrangementet starter kl. 18.00 hvor man kan nyde en Lysabildbox med 
sandwich, frugt, kiks, ost og lidt chokolade som er med entréen på 65 kr. 
som betales ved indgangen. Der er kaffe og småkager på bordene.

Teaterforestillingen er sponsoreret af Sprogforeningen som en anerkend-
else af det store arbejde som ildsjæle overalt i Sønderjylland gør for at sikre 
de mange forsamlingshuse som lokale samlingssteder.

Teaterforestillingen følges op med et foredrag den 8. februar 2021, 
kl. 19,00 hvor Henrik Ingemann fortæller om genforeningen på Sydals. 
Fortællingen bygger på optegnelser fra gårdmand H.C. Bladt, Lysabild der 
var en ledende person i den dansksindede bevægelse. Dette arrangement 
koster 50 kr. incl. kaffe og brødtort. 

Gendarmstien giver mange besøgende

Kim Johnsen i Dagli Brugsen i Skovby får tilsendt nyhedsbreve fra Visit Sønder-
borg, der i december bl.a. kunne offentliggøre besøgstal for Gendarmstien - dog 
ikke helt ned på detaljeniveau som eksempelvis vores lokale del af ruten, men se  
alligevel her, hvad de skriver:
Gendarmstien er med sine flotte besøgstal en af årets helt store højdespringere. 
Sønderborg og Aabenraa Kommune har indtil 19. november 2020 haft et tællesy-
stem til at stå på hver af rutens fem etaper. Her har man talt de forbipasserende 
cyklende og gående på strækningen. Aabenraa Kommune har registeret over 
55.000 mennesker i Kollund skov, hvor Sønderborg Kommune har registeret, at 
103.000 har været forbi de øvrige fire tællere på Gendarmstien. På de i alt fem 
steder, der tælles, har der altså været over 158.000 forbipasserende personer. Der-
udover har over 600 interesserede vandrere siden midten af marts bedt om at få 
tilsendt et Gendarmsti-kort fra turistbureauet.
- Det har været en hel speciel sommer i år, men jeg skal da lige love for at Gen-
darmstien har været populær. Det var fantastisk at se og snakke med mange af 
vandrerne. Nogen var glade, stolte og lettede over at komme i mål og andre var 
forventningsfulde og glædede sig til at starte, fortæller Kim Johnsen. 
På Skovby Kro kunne de også tydeligt mærke, at mange vandrere tog en overnat-
ning på kroen, inden de skulle afsted, og også fik en middag, når de kom i mål.
- Men en lille positiv udfordring gav de mange besøgende os: I sommerferien holdt 
der hver morgen 6-8 biler på vores p-plads, og de blev der typisk 3-4 dage. Nor-
malt er det slet ikke et problem, men i højsæsonen har vi faktisk for få pladser til 
kunderne, siger Kim. Og han tilføjer: - Jeg tager selv fat i kommunen og spørger om 
vi kan få et venligt skilt op, hvor vi henviser til ringriderpladsen.

2020 har været et stille år på Vibæk Mølle.
Alligevel håber vi på at vi kan gennemføre nogle aktiviteter på Møllen i 2021
Generalforsamlingen er udsat indtil videre.

Bededagsvandring den 29. april
I samarbejde med LSG og Lysabild Landsbyråd.
Pinsegudstjeneste den 24. maj.
Kirkerne på Sydals holder samlet friluftsgudstjeneste  
2. pinsedag på gårdspladsen på Vibæk Mølle.
Mølledage den 19. og 20. juni
Hvor søndag er Dansk Mølledag

Mølledage den 14. og 15. juli
Onsdag og torsdag i uge 28 
dette er af hensyn til turisterne.
Høstdage den 14. og 15. august
Der høstes med le og neg bindes 
op på gammeldags facon.
Derudover vil der også fremvises og høstes med nogle af de gamle høstmaskiner som 
overtog efter leen (i samarbejde med Mjang Traktorklub)
Juleudstilling/Julemarked den 20. og 21. november
Hvor selveste julemanden kommer på besøg for at dele godteposer ud til børnene.
Alle dagene er der åben fra kl. 11 til kl. 16
Fra marts/april indtil oktober er der på hverdage kl. 10 til 16 adgang til møllean-
lægget og andre udvalgte bygninger.

Augustenborg – Sydals

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

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

96
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  

Januar
 11  kl. 19.00     Møde for frivillige Lysabild Forsamlingsgaard
 13.  kl. 18.30  Kirkeyoga i kirken (aflyst)
 18  kl. 19.00     Møde med foreninger Lysabild Forsamlingsgaard
 27  kl. 18.00     Teaterforestilling Lysabild Forsamlingsgaard
 27.  kl. 18.30  Kirkeyoga i kirken (aflyst)

Februar
  3.  kl. 19.00  Der strikkes dåbsklude
  8.  kl. 19.00  Foredrag om genforeningen Lysabild Forsamlingsgaard
 10.  kl. 18.30  Kirkeyoga i kirken
 24.  kl. 18.30  Kirkeyoga i kirken
 27.  kl. 17.00  TarteletfestivaL Lysabild Forsamlingsgaard

Marts
  8.  kl. 19.00     Ordinær generalforsamling Lysabild Forsamlingsgaard
   9.  kl. 18.00    Ældre sagen afholder årsmøde i  Diamanten i Fynshav

Lysabild pensionist- 
og efterlønsforening  

Foreløbig er alt lukket grundet Corona

Udvikling af området ved klubhuset
Vi er en lille gruppe, som vil arbejde på at skabe lidt mere liv i landsbyen ved at 
optimere området omkring klubhuset, tennisbanen, 
fodboldbanerne og spejderarealet i Lysabild. Vi øn-
sker at styrke fællesskabet ved at etablere et attrak-
tivt og inspirerende udeareal, hvor områdets borgere 
bringes sammen på tværs af alder og tilhørsforhold. 
Vi tænker også at aktiviteterne kunne være attraktive 
for områdets turister og måske inspirere eventuelle 
tilflyttere. Vi håber på at kunne finansiere projektet 
primært via fundraising. 
Det skal være attraktivt at bo og leve udenfor de 
store byer og når vi igen må samles, indkalder vi til 
et borgermøde omkring ideudveksling og forvent-
ninger. Datoen offentliggøres i Lokalbladet i marts.

Vi vil SÅ gerne have flere med i vores ”opstarts-
gruppe”, så vi sammen kan blive en projektgruppe. Hvis du tænker, det måske 
kunne være noget for dig, skal du straks henvende dig til en af os….

Rikke Dahl –  42 53 41 32 - rikkes1968@hotmail.com
Bodil Gregersen – 40 16 61 40 – bodil@faktura-boks.dk 
Karin Danielsen – 20 72 49 09 - karin-danielsen@hotmail.com

Nyt fra menighedsrådet
Siden sidst har vi startet kirkeyoga op. Indtil videre har der været to gange med 
ca. 10 deltagere, og folk har nydt det. Man kan bare komme. Medbring noget at 
ligge på, en pude, et tæppe og en flaske vand. 
Kirkeyoga er aflyst i januar måned.
Dåbsklude
Næste gang vi strikker i præstegården er 3. februar kl. 19, og her kan man også 
bare komme. Der er kaffe og kage. Gitte Korsgaard kan kontaktes på mobil
60912396 om det gennemføres den 3. februar.

Julehjælp
Vores julehjælp i samarbejde med Skovby brugs har igen været en succes, som 
har glædet seks familier. Vi sender en kæmpe tak til brugsuddeler Kim Johnsen. 
”I julelampens skær” er blevet delt ud.
Holstenerladen
Indvielse af den fine lade bliver engang til foråret, håber vi.
Kirkegården
På kirkegården er vi ved at etablere små staudebede ind imellem. Så hvis man i 
forbindelse med forårets havearbejde i staudebedet kan afse nogle, aftager vi 
meget gerne stauder. 
Vi siger tak for i år til jer alle og håber, at gudstjenester, koncerter og andre  
aktiviteter snart igen kan gennemføres.
Alle udvalgsmøder og menighedsrådsmøder er aflyst i januar.

Covid-19                                                                                                                                                    
Ikke overraskende så har Corona også sat sit tydelige præg på Landsbyrådets  
arbejde i 2020. ”Åben skole” måtte aflyse de sidste to gange i foråret, og det betød, 
at generalforsamlingen i Lysabild Landsbyråd måtte udsættes. Sæsonen i Åben 
skole 20/21 er aldrig kommet i gang, og der er desværre ikke noget, der tyder på, 
at vi når at starte op. 
Landsbymarkedet måtte ligeledes aflyses. 
Samarbejdet med de øvrige landsbylaug i Sydals har også ligget stille. Dog kan vi 
forhåbentlig se et af resultaterne af samarbejdet i løbet af foråret. Cykelstien fra 
Skovby til Kegnæs skulle gerne være færdig til juli. Det har trukket lidt ud, nok mest 
fordi kommunen har ladet startdatoen være en del af licitationen.
Generalforsamling
Generalforsamlingen i landsbyrådet blev gennemført i oktober. Det foregik i multi-
salen, så der var mulighed for god afstand. Og da der kun var seks deltagere, kunne 
vi gennemføre og samtidig overholde alle coronarestriktioner. Tina Lydiksen og  
Erling Junker var på valg, og de blev genvalgt. Det betyder at bestyrelsen ser ud 
som følger: Tina Lydiksen, Allan Tychsen, Karin Danielsen og Erling Junker.
Der står dog i vores vedtægter, at bestyrelsen kan supplere sig efter behov. Så 
skulle der være nogen, der har lyst til at være med, så kan man blot henvende sig.

Energi-projekt                                                                                                                                                      
Landsbyrådet deltager sammen med Skovby Landsbylaug i et kommunalt projekt 
om at undersøge muligheden for fælles alternative varmeløsninger i vores område. 
Vi ligger nemlig udenfor de områder, der er omfattet af fjernvarmeplanen.  I første 
omgang er der tænkt på parcelhusområderne, da husene her ligger tilpas tæt til, at 
en fælles varmeløsning kunne være interessant.
Landsbyrådene har derfor udsendt et brev til alle husstande i disse områder for 
at få et overblik over, om det overhovedet er interessant at arbejde videre med. I 
skrivende stund kommer der løbende svar tilbage.  Som deltagere i projektet har vi 
mulighed for at trække på eksperter inden for området, og det betyder at vi kan få 
gennemregnet forskellige løsninger. Vi regner med, at vi senere kan komme med 
et bud på, hvad det vil koste at være med i en fælles løsning. Både etableringsom-
kostningerne og den løbende driftsomkostning.
Lokalbladet                                                                                                                                                                         
Trods corona er Lokalbladet udkommet, som det plejer. Redaktionsmøderne er 
blevet afholdt virtuelt, og det har fungeret rigtig godt, selv i en krisetid. 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

Landsbyrådets tilbageblik på 2020
Traditionen tro, vil jeg fortælle lidt om hvad Landsbyrådet har lavet det forgangne år

Bliv set i mørket 
Nu kan 1. og 2. klasse fra Lysabild Børneunivers ses i mørket. Forældrerådet 
i 2. klasse har fået refleksveste til alle fra trygfonden.

Shelter for alle
Så siger vi 2021, jul og nytår har igen passeret os, og i Als4h gør vi klar til end-
nu en sæson, fyldt med aktiviteter for børn of unge. Vi fortsætter succesen 
med ponyhygge ved Malene Heissel hver tirsdag. Der arbejdes ligeledes på 
at komme i gang med kaninspring, havehold, kæledyrskørekort m.m.

Als4h har i løbet af efteråret fået opført en shelter til 6 personer, med støtte 
fra udlodningsmidler til friluftsliv, hvilket betyder at shelteren kan benyttes 
af andre end 4h. Så har I lyst til at overnatte udenfor, har I brug for et lille 
hvil efter vandring på Gendarmstien eller en tur på hesteryg, kan I bruge 
shelteren. Ved shelteren har vi bålsted, og der vil blive opført muldtoilet i 
løbet af foråret. 
Vi glæder os til at se endnu flere lokale børn og unge på Pommersgård. 
Find Als4h på Facebook. Godt nytår, Als4h

 til annoncører og omdelere
Vi sender en stor tak til Dagli’ Brugsen Skovby, Sydals udlejning v. Jens 
Hansen, Meier Træprodukter, Als Bowtech, Mariannes Salon, Perregård, 
Skovby Kro og Anjas fodpleje, der har gjort det muligt at udgive LokalBladet 
i 2020 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, Mathias  
Lassen, Bitten og Kaj Frøstrup, Susanne Jessen Møller, Sanne og Svend  
Asmussen, Christoffer og Frederik Bladt og Tobias Hansen, har sørget for at 
bladet kom ud til alle husstande. Tak til Lourdes og Thomas Henriksen for at 
tage bladet med fra trykkeriet til Lysabild. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til  
Mette Bønning Petersen, der koordinerer omdelingen.

Uden jer var det ikke muligt at udgive bladet.
Hvis du gerne vil annoncere i bladet eller på anden vis vil give en hånd med, så 
tøv ikke med at kontakte os.

Deadline til næste Lokalblad  den 15. februar

Skovbys bedste julebelysning
Så er vinderen af 
Skovbys bedste 

julebelysning fundet!

Annekatrine Louise Hinze og 
Kim Alsinger på Kegnæsvej 15 
fik sig en glædelig overraskelse, 
da landsbylauget var forbi lige før 
jul med præmien for årets bedste  
julebelysning.

Det er andet år i træk familien vin-
der - denne gang med næsten halv-
delen af de afgivne stemmer. Dren-
gene var også meget interesserede 
i, hvad der var i gavekurven, som 
er sponsoreret af Dagli’Brugsen  
Skovby. Vi ønsker stort tillykke og 
glædelig jul og godt nytår!

Go
dt nytår 2021

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Strik-café 

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

Aflyst


