Velkommen til Lysabild og Skovby
Mommark - Lille Mommark - Sarup Lysabildskov- Skovbyballe - Drejby Vibøge - Fjelby
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Vibæk møllerne

Sarup

Lysabild skole
Lysabild kirke
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Als Segway
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Besøg os på: www.lysabild-sydals.dk og www.skovby.infoland.dk

Drejet
Kegnæs fyr

Lysabild

Skovby

Lysabild er en hyggelig landsby med

Skovby er en mindre landsby på Sydals

bl.a. kirke, børneunivers og brandstati-

med ca. 319 indbyggere, med en blan-

on. Byen består i store træk af en samling

ding af ældre og nyere boliger. Ved

flotte ældre huse omkring kirken og ned

Dagli’Brugsen ligger Mølvang, med 12

af Lysabildgade samt to parcelhus kvar-

andelsboliger, primært beboet af pensi-

terer: Gammelhave og Lillehave. Des-

onister. De har etableret en lille klub hvor

uden ligger der på Midthave lejeboliger

de hver morgen kl. 10 mødes og går en

der ejes af boligforeningen SØBO.

tur, uanset vejr og vind. I den nord-

Hvis man fortsætter ud af Lysabild-

vestlige ende ligger et større boligom-

gade kommer man igennem Neder

råde fra 1970erne, med ca. 60 parcel- og

Lysabild og længere ude finder man

rækkehuse. Vi ser os selv som et´ område

Lysabildskov, der imponerer med sin

med nabobyerne Mommark, Lysabild,

pragtfulde natur og beliggenhed i det

Vibøge, Skovby Balle, Sarup, Fjelby og

sydøstligste område på Als. Det er her-

halvøen Kegnæs. Sammen med dem er

ude man kan finde Lysabildskov Cam-

vi uden sammenligning det største tu-

ping og forsætte ud mod de mindre

ristområde på Als med 6 camping plad-

bebyggelser i Humbæk og Ny Pøl. Lidt

ser og mange hundrede sommerhuse.

længere nordpå ligger Sarup, en lille

Sydals udgør det næststørste turist- og

landsby med omkring 50 husstande. Fra

overnatningsområde i Sønderjylland,

Sarup kan man følge den hyggelige lille

kun overgået af Rømø.

Sarup Kirkevej lige til man kommer tilbage til Lysabild.
Hvert år i september afholdes Lysabild
Landsbymarked i æblehaven bag Præstegården. Her er masser af hyggelige
aktiviteter blandet med loppesalg og
hyggemusik.
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Lysabild Kirke
Kirken hedder Skt. Michaels Kirke.
Den har 500 siddepladser og er
dermed blandt de fem største
landsbykirker i Danmark. Lysabild
Kirke er desuden den ældste på
Als. Præst i både Lysabild og
Kegnæs Sogne Hans Havelund,
7440 4301, hahav@km.dk
Læs mere på:
www.lysabild-kirke.dk

Åben Skole
Åben skole er et fællesforum for
alle foreninger, skoleklasser og
aktivitetsgrupper, hvor man har
mulighed for at synliggøre sig selv
ved at lægge billet ind på at være
kokke til fællesspisningen. Derefter er der forskellige aktiviteter og
gratis kaffe og kage. Overskuddet fra
middagen går til foreningens kasse
eller klassekassen. Det foregår i vinterhalvåret hver torsdag kl. 18.30-21
i Lysabild Børneunivers. Alle borgere
kan komme og spise med. Læs mere
og se kalenderen for åben skole på:
www.lysabild-sydals.dk
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Lysabild Børneunivers
Lysabild Børneunivers er alt
under ét tag - børnehave, sfo og
skole. Desuden afholder de kommunale dagplejere legestue i
lokaler ved siden af børnehaven.
Sfo og børnehaven har desuden
fælles opholdsrum og køkkenfaciliteter. Indskolingen er ligeledes placeret tæt på børnehave og sfo delen, så børnene får
en flydende overgang helt fra dagplejen, gennem børnehaven, sfo
og op gennem skoledelen der går til 6. klassetrin. Det
er den grønne tråd igennem barnelivet. Læs mere på
www.lysabild-skole.dk Find info om områdets kommunale
dagplejere på www.sonderborgkommune.dk
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LokalBladet
Lokalbladet udgives af Lysabild Landsbyråd seks gange årligt og
omdeles til alle hustande i Lysabild Sogn. Bladets funktion er at
informere bredt om, hvad der foregår i lokalområdet og understøtte foreningernes aktiviteter. En vigtig opgave er at være fødselshjælper for at få ført gode ideer ud i livet. Læs mere og find arkivet med samtlige udgivne numre på www.lysabild-sydals.dk
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Lysabild Sognehistoriske Forening
Hvis man interesserer sig for lokalhistorie er arkivet lige stedet at besøge.
Arkivet rummer en righoldig samling af genstande fra smukke stenøkser og skår fra urnebegravelser til vor tids radioer, TV og pc’er. Af arkivalier kan nævnes en samling foreningsprotokoller, en billedsamling, genforenings-plakater og en samling
af affotograferinger af samtligehjem i Lysabild sogn. Arkivet
har til huse i kælderen under østfløjen på Lysabild Skole.
Læs mere her www.skla.dk/lysabild
Bestyrelsen

for Skovb
y Landsbylaug

har her modta

get prisen
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Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden
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Lysabild Landsbymarked
Det årligt tilbagevendende marked i Lysabild afholdes midt i september måned i Æblehaven
bag præstegården i Lysabild. Her finder du forskellige boder og kan opleve en gangske speciel
stemning, hvor også kirken inddrages i løbet af dagen. Find billeder fra tidligere år og læs mere
på www.lysabild-sydals.dk

Sydals Frivillige Brandværn
Det lokale brandværn har adresse på
Kegnæsvej 12 i Lysabild og tæller omkring 30 aktive brandmænd (m/k). Men
der er altid plads til flere medlemmer,
både aktive og passive. Støt op om en
god sag, da vi ikke kan undvære vores brandværn i lokalområdet.
Læs mere på www.sydals-brand.dk
KFUM Spejderne
Sjov - oplevelser - sammenhold - udfordringer. Dette er nøgleordene for spejderne i Lysabild.
Læs mere og følg med i aktiviteterne på deres Facebook side.

LSG
Lysabild Skytte- og Gymnastikforening er den
lokale sportsforening, som er etableret helt
tilbage i 1922. Der tilbydes en bred vifte af
aktiviteter både i vinter- og sommerhalvåret,
bl.a. fodbold, atletik og gymnastik.
”I LSG vil vi gerne byde velkommen til nye
beboere - ’tilflyttere’ - både som aktive udøvere på de enkelte hold og aktiviteter,
men også som trænere og/eller bestyrelsesmedlemmer. At være aktiv i foreningsarbejde er en rigtig god måde at lære nye
mennesker at kende og blive en del af
lokalsamfundet”.
Læs mere på: www.lysabildsg.dk og
www.lysabild-sydals.dk
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Lysabild Landsbyråd
Lysabild Landsbyråd har til formål at skabe et fælles forum for borgere i Lysabild Sogn. Et forum
hvorman kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for sognet og som kan medvirke til at få idéer ført ud i livet og løse fælles
problemer. Det er vigtigt at pointere at landsbyrådet ikke er et politisk led mellem kommunalbestyrelsen og borgerne. Landsbyrådet
har ingen magt og har ingen økonomiske midler at dele ud af. Landsbyrådet består af en gruppe mennesker, der har interesse for at
arbejde for dette formål, og det er i sig selv kvalifikation nok til at
være medlem af landsbyrådet. Medlemmerne bruger den tid og
kræfter, de hver især har mulighed for. Det vil sige, at enhver der
har lyst og interesse for at bidrage med idéer, praktisk arbejde eller
andet, er velkommen i organisationen.
”Læs mere på www.lysabild-sydals.dk og find os på Facebook”
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Skovby
SKOVBY - hold da helt ferie. Skovby har fået sit eget slogan, og
er i 2015 kåret som årets landsby i Sønderborg kommune.

Naturligvis har Skovby også sin egen ringridning. 3 uger efter ringridningen i Sønderborg
(som altid er 3. weekend i juli) er der ringridning i Skovby. Festpladsen åbner fredag eftermiddag, mens selve ringridningen foregår lørdag og søndag. Søndag kl. 1130 er der optog fra
Kegnæsgård via Kegnæsvej, Fasanvej og Vindrosen ind på ringriderpladsen.

Det er bl.a. de mange nyskabende tiltag der er medvirkende til anerkendelsen.
Ferie eller ej, så har vi en af
de bedste badestrande på
Als: Kerneland strand med
blåt flag, og vort lille fiskerleje ved Skovby Landing.

Vi har hørt nogen kalde Skovby for loppebyen, og det er vi
stolte af. For hvad er mere populært og trendy end genbrug
og lopper. Salg af lopper er vores udgave af en pop-up-shop.
Skovby har fået ry som stedet hvor alt kan lade sig gøre. Derfor
har vi 2 torsdage hver sommer ”Skovby by night”, som involverer
hele byen. Med mellem 3.000 og 5.000 mennesker i byen er det
nu blevet en fast tradition. Der er en kunst gade og en loppegade
hvor private udstiller og sælger deres medbragte ting. Så er der
musik og gøgl i byen. Vetreranbiler, traktorer og knallerter kører ture og viser deres udstyr frem.

I Skovby passer vi på hinanden og vi
hjælper hinanden.
Skal byen forskønnes samles borgere og giver en hånd med. Senest
var det rækværket om dammen, der
blev malet.

Det er i Skovby man finder de
lokale butikker Vi handler i Dagli’Brugsen, i Migge’s bageri, i den
gamle mølle og i Unique. Skal vi
ud at spise eller holde fest, går
vi på Skovby Kro. Brugsen er de
senere år blevet byens samlingspunkt. Derfor er der nu oprettet en
”dagligstue” på 1. sal, som alle kan
benytte i åbningstiden.
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Har du båd, kan der måske blive plads til den ved Skovby landing ved ”Æ Lillehav” som det
kaldes. Tal med folk ved den lille havn eller hør i Brugsen.

Andre seværdigheder er: Kegnæs fyr, og Vibæk møllerne. Er du mere til action, så kør til Als
Segway på Kegnæs og prøv en anderledes tur. www.alssegway.dk

Er du mere til fritidsaktiviteter som fiskeri er der også rige muligheder. Tag f.eks. en tur til
”Drejet” eller Pøls rev. Her er der gode chancer for fangst. Fiskekort kan købes i Dagli’Brugsen.
Ved Drejet camping har du i sommerperioden mulighed for at lære at surfe. Det gælder både
traditionel surfing og kitesurfing. Det er ikke kun for turister. Alle kan deltage!

Seneste stykke af gendarmstien blev indviet i 2012 og går fra Vibæk Møllerne, hvorefter den
følger vandkanten forbi Kobbertoft ind til Skovby. En dejlig afslappende vandretur i skøn
natur, med udsigt til Kegnæs.

Skovmose er et sommerhusområde med ca. 650 sommerhuse. Mange af dem er lejet ud til
turister hele sommeren. Her ligger der også en af 2 campingpladser i Skovby-området. Der en
lille købmand og et pizzeria, der har åbent fra sidst i Marts til Oktober.
Ved Drejet lige før Kegnæs ligger den anden campingplads. Her er der også en lille cafe ”Havblik”,
der har åbent fra sidst i Marts til midt i August.
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Indkøbs bussen
Pensionister kan hver torsdag komme med indkøbsbussen ud at handle. Bussen afhenter
de ældre på hjemmeadressen og kører dem til Brugsen i Skovby eller Høruphav. Ordningen
drives af kommunen og en håndfuld frivillige. De frivillige hjælper med at handle og pakke
varerne og er med i bussen som støtte og hyggetante. Kan du ikke komme med bussen, kan
der afgives ordre og varerne vil blive pakket og leveret hjemme. Vil du med for et mindre beløb
så spørg i Brugsen..

Tilbagevendende arrangementer i Skovby/Lysabild:
Fastelavn i Dagli’Brugsen.
Markering af genforeningen ved obelisken ved Lysabild Kirke
Koncert på Skovby Kro (mad og musik).
Forårsmarked ved Skovby brugs
Vibæk mølle- og høstdage
Sankt Hans på ringriderpladsen i Skovby
Skovby by night afholdes 2 torsdage i juli måned
Skovby ringridning afholdes 3 uger efter ringridningen i Sønderborg (fredag til søndag)
.

Landsbymarked ved præstegården i Lysabild
Halloween ved Migges’s bageri og Dagli’Brugsen
Afstemningsfest i Multisalen, Lysabild skole
J-dag i Dagli’Brugsen
Juletræsfest på Lysabild Kro
Juletræsfest på Skovby Kro, med efterfølgende juletræstænding ved dammen

Vi håber du har fundet denne lille velkomstfolder nyttig og får lyst til at udforske mulighederne i
lokalområdet. Der findes selvfølgelig mange flere små foreninger og aktiviteter end dem vi har
nævnt heri, så vi kan anbefale at klikke ind på:
www.lysabild-sydals.dk eller www.skovby.infoland.dk hvor du kan finde mange flere
oplysninger, bl.a. også en komplet og opdateret liste over foreninger i Lysabild Sogn.
Eller spørg din nabo, for herude på landet kommer vi hinanden ved.
Velkommen.
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