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Lysabild
Lysabild er en hyggelig landsby med 

bl.a. kirke, børneunivers og brandstati-

on. Byen består i store træk af en samling 

flotte ældre huse omkring kirken og ned 

af Lysabildgade samt to parcelhus kvar-

terer: Gammelhave og Lillehave. Des-

uden ligger der på Midthave lejeboliger 

der ejes af boligforeningen SØBO.

Hvis man fortsætter ud af Lysabild-

gade kommer man igennem Neder 

Lysabild og længere ude finder man 

Lysabildskov, der imponerer med sin 

pragtfulde natur og beliggenhed i det 

sydøstligste område på Als. Det er her-

ude man kan finde Lysabildskov Cam-

ping og forsætte ud mod de mindre  

bebyggelser i Humbæk og Ny Pøl. Lidt 

længere nordpå ligger Sarup, en lille 

landsby med omkring 50 husstande. Fra 

Sarup kan man følge den hyggelige lille 

Sarup Kirkevej lige til man kommer til-

bage til Lysabild.

Hvert år i september afholdes Lysabild 

Landsbymarked i æblehaven bag Præ-

stegården. Her er masser af hyggelige 

aktiviteter blandet med loppesalg og 

hyggemusik.

Skovby
Skovby er en mindre landsby på Sydals 

med ca. 319 indbyggere, med en blan-

ding af ældre og nyere boliger. Ved 

Dagli’Brugsen ligger Mølvang, med 12 

andelsboliger, primært beboet af pensi-

onister. De har etableret en lille klub hvor 

de hver morgen kl. 10 mødes og går en 

tur, uanset vejr og vind.  I den nord-

vestlige ende ligger et større boligom-

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

rækkehuse. Vi ser os selv som et´ område 

med nabobyerne Mommark, Lysabild, 

Vibøge, Skovby Balle,  Sarup, Fjelby og 

halvøen Kegnæs. Sammen med dem er 

vi uden sammenligning det største tu-

ristområde på Als med 6 camping plad-

ser og mange hundrede sommerhuse.  

Sydals udgør det næststørste turist- og 

overnatningsområde i Sønderjylland, 

kun overgået af Rømø.

2

Denne velkomstfolder er udviklet i et samarbejde mellem Lysabild Landsbyråd og Skovby Lands-
bylaug.
Redaktion:
Allan Tychsen 
Jan Milo Sørensen   
Layout:
Helle Pedersen
1. udgave 20151



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. Deref-
ter er der forskellige aktiviteter og  
gratis kaffe og kage. Overskuddet fra 
middagen går til foreningens kasse 
eller klassekassen. Det foregår i vin-
terhalvåret 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

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 under-
støtte foreningernes aktiviteter. En vigtig opgave er at være fød-
selshjælper for at få ført gode ideer ud i livet. Læs mere og find ar-
kivet med samtlige udgivne numre på www.lysabild-sydals.dk

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 urnebe-
gravelser til vor tids radioer, TV og pc’er. Af arkivalier kan nævnes en samling foreningsproto-

koller, 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

  

LokalBladetwww.lysabild-sydals.dk
Redaktionen:  

E-mail:  
  Tlf:

Birgit Frank Nielsen benny.birgit@bbsyd.dk  
2487 4283

Janne Jørgensen  glhave42@mail.dk    7440 4700

Tina Sahl Lydiksen  tinalydiksen@gmail.com    2013 7199

Allan Tychsen 
allan.tychsen@gmail.com   2982 3606

Helle Pedersen (dtp)  helle5584@gmail.com    2484 4356

Erik Hynding Møller(Web)  skovby-sydals@hotmail.com   6043 9977

Tryk:  
Grafisk Arbejde, Guderup    74 45 8888

Bladet udgives af Lysabild Landsbyråd, og udkommer januar, marts, maj, 

august, oktober, og november i 1000 eksemplarer, husstandsomdeles af LSG  

Fodbold og spejderne til sognets beboere. Har du ikke modtaget LokalBladet  

ring på tlf: 7440 4700
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Det sker i sognet 2015
 Maj
 16. kl. 12.00 Internasjonal Fjelbytræf, Fjelby 5

 19. kl. 19.00 Ældre sagen, Dansk Politihundeforening. Knøs Gård  

 19. kl. 07.00+ 07.10 Lysabild Efterløn- og Pensionistforening, udflugt til   

   
Horsens Slagteri og Horsens Fængsel

 29. kl. 19.30 Opsætning af en vandreskulptur, afsløres ved   

   
Dagli’Brugsen. Årets Landsby fejrers

 25. kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste ved E Snej, Vibæk mølle

 Juni
 16.kl. 12.30 Lysabild Efterløn- og Pensionistforening 

   
Halvdagstur til Kupfermühle og gril i klubhuset.

 19.kl. 19.00 Koncert på Skovby Kro med Jacob Dinesen og 

   
Michael Petersen

 20.-21. kl.11-16.00 Mølledage ved Vibækmølle

 23. kl. 18.+ 21.00 Sankt Hans bål, ringriderpladsen i Skovby

 25. kl. 10.00 Ældre sagen, Wellinges landsby museum

 27. kl. 19.30 Landsbymarked, informationsmøde i konfirmandstuen

 Juli
 1. kl. 19.00 Sommerkoncert i Lysabild kirke

 6. kl. 12.00 Sussi’s sommecafé , Skovby gård 

   
”når-vejret-er-godt” cafe

 8. kl. 19.00 Sommerkoncert i Lysabild kirke

 15. kl. 19.00 Sommerkoncert i Lysabild kirke

 16.  
Skovby By Night

 15.-16. kl.11-16.00 Mølledage ved Vibækmølle

 22. kl. 19.00 Sommerkoncerter i Lysabild kirke

 23.  
Skovby By Night

 29. kl. 19.00 Sommerkoncerte i Lysabild kirke

 31.  
Ringriderfesten i Skovby August 1.-2. 

Ringriderfesten i Skovby
 5. kl. 19.00 Sommerkoncerte i Lysabild kirke

 6. kl. xx.xx Åbent hus hos Mc Sydals, Enfant Terrible

 8.-9. kl.11-16.00 Høstdage ved Vibækmølle
 18. kl. 14.00 Lysabild Efterløn- og Pensionistforening 

   
Lotto og kaffe

 18. kl. 19.30 Informationsmøde om landsbymarkedet i  

   
konfirmandstuen

 September 12. kl. 11-16.30 Landsbymarked i abildgården, ved Lysabild  

   
præstegård

 

Aktive spejdere i Lysabild
Hermed lidt om, hvad de tre spejdergrupper har været i gang med i løbet 

af foråret: Vores Bævere (0. & 1. klasse) 
har lavet samarbejdsøvelser i for-
bindelse med at finde en hemmelig 
bålplads. Desuden har de anlagt køk-
kenhave, hvor hver gruppe á 3-4 børn 
har ansvar for vanding og pasning af 
et stykke jord. 14 Ulve (2. - 4. klasse) og  
4 ledere var d. 25. - 26. april på hule-
bygger-tur, hvor Ulvene var rigtig 
dygtige til at bygge gode huler, de 
skulle overnatte i. Over en længere 
periode har Junior spejderne og Spe-
jderne bygget et imponerende tårn, 
som de har haft en hyggelig ovenat-
ning i sammen med deres to ledere.Skovby By Night

Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag, d. 16. og 23. juli. Da afholdes 

igen Skovby by Night, og har du lyst til at være med på den ene eller 

anden måde, så henvend dig til Kim i Dagli’Brugsen.

En stadeplads koster 100 kr. pr. aften.

Sankt Hans bål
Finder sted på ringriderpladsen i Skovby tirsdag, d. 23. juni.

Der tændes 2 bål - et børnebål kl. 18.00 og et bål kl. 21.00 - 21.30.

Der vil være en båltaler, og der synges en fællessang.

Øl/vand/pølser, som brandværnet står for, kan købes, og landsbylauget 

sælger kaffe og kage. Brandværnet laver i øvrigt forskellige aktiviteter.

Ti år med Anjas fodpleje

Babysalmesang, sommerkoncerter 
og friluftsgudstjenesteMenighedsrådene i Tandslet, Lysabild og Kegnæs vil gerne tilbyde babysalmesang. 

Det er et uforpligtende tilbud med salmer, sang og rytmik for de mindste. Den musik, 

som barnet hører i de første år, bliver ikke glemt.....men gemt. At synge med sit barn 

er en god måde at stimulere barnets fornemmelse for rytme, sprog og motorik. Det 

er sundt og sjovt både for barn og forældre.
Interesserede bedes henvende sig pr. mail til Leif Jordt (Tandslet) lejo@km.dk eller 

Hans Havelund (Lysabild Kegnæs) hahav@km.dk

 Der bliver sommerkoncerter i Lysabild kirke onsdag aften på følgende datoer: 

1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8 kl. 19.00-19.30. Den sidste koncert afholdes ved 

markedsdagen i september den 12.9. Planen over solister ved sommerkoncerterne 

er ikke fastlagt endnu. Men Lisbeth Bomose spiller den 1/7.

 Der er friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl. 11 ved E Snej, Vibæk mølle. Leif 

Jordt er prædikant og musiksiden bliver varetaget af Hans Mydtskov, saxofon og 

Morten Nordal, guitar. Vel mødt under trækronerne. Husk gerne en stol.Samarbejde mellem laugene
Laugene i Tandslet, Mommark, Skovby, Kegnæs og Lysabild har nu været samlet 

2 gange for at se om der er områder vi kan arbejde sammen om. Vi er enige om at 

sammen står vi stærkere over for Sønderborg kommune.

I første omgang har vi besluttet at vi vil kigge på 2 overordnede områder vi kan 

samarbejde om.- Tiltag som kan styrke området for såvel turister som borgere, herunder 

 f. eks. cykelstier- Tiltag som kan styrke vores tiltrækning af nye borgere til området

Laugene arbejder nu hver for sig med hvad man kan gøre i deres område og så 

mødes vi igen i efteråret for at se om der er ting vi kan være fælles om og som vi 

kan arbejde videre med sammen med Sønderborg kommune.
Koncert med Jacob  Dinesen og Michael Petersen

Skovby Landsbylaug er arrangør, og  
kon-certen finder sted på Skovby Kro,  
Kegnæsvej 37, Skovby, 6470 Sydals, lørdag, 
den 19. juni 2015 kl. 19.00.Der sælges 130 koncert billetter. Der  

serveres frikadeller og kartoffel salat inden 
koncerten, som er med i  billetprisen på 
200 kr. 
Billetter kan købes i Dagli’Brugsen Skovby efter 
”først til mølle princippet” og på billetto.dk

Hvor det skønt igen i år at kunne byde velkommen til 28 glade og forventningsfulde 

børn og unge, i alderen 5 til 15 år. Vi tager til vores første stævne i Gråsten mandag 

den 11. maj. Onsdag den 27. maj går turen til Vidar Sønderborg. 

Vi har i år to hjemmestævner, mandag den 15. juni og mandag den 24. august. Sidste 

stævne er igen Vidar Sønderborg onsdag den 9. september.

Stort velkommen skal lyde til Thomas Henricksen, som er ny hjælpetræner.

Kh. Birthe, Ellen, Henrik, Thomas og Laila Lyck, Yderligere info ang. atletik: 24248870

LSG gymnastik og atletik
På generalforsamlingen i LSG gymnastik og atletik blev der valg ny bestyrelse. 

Formanden er Rikke Christiansen, næstformand Mona Bonde, kasserer Lone 

Thomsen, sekretær Asta Kryhlman, samt bestyrelsesmedlem Susanne Møller og 

suppleant: Maja Fogt.

Ringriderfesten i Skovby den. 31 juli 1. & 2 .August 2015 se program på: 
www.lysabild-sydals.dk

Første kvindelige brandmand hos Sydals brandværn…I brandværnets næsten 100 årige historie på Sydals, er der kommet en kvinde med.Det er den 18 årige Matilde Lorenzen, som til dagligt går i 3. G. på Statsskolen i Sønderborg, der for nyligt har meldt sig som brand-mand hos Sydals Frivillige Brandværn. Matilde fortæller, at hun kan godt lide at prøve nye og spændende ud-fordringer, hvor adrena-linen kører, og er slet ikke skræmt af, at hun er trådt ind i en mandeverden, hvor tonen kan være kont-ant. Hun ønsker ingen sær-behandling hverken fysisk eller socialt. Og så mangler værnet jo brandmænd, og Matilde håber på, at hun kan være med til, at flere kvin-

der melder sig. Før Maltilde kom ind i brandværnet, var hun  

igennem et grundigt sundhedstjek, og de næste to år skal 

hun igennem en række kurser og øvelser, før hun kan kalde 

sig ”færdiguddannet brandmand”.
Matilde har dog ikke brandmandsinteressen fra fremmede. 

Hendes far, Jan Lorenzen, er også er brandmand, og har 

skubbet lidt til Matilde m.h.t. at melde sig, ligesom lillesøster 

Karoline på 16 år allerede ved, at hun også melder sig, når hun 

bliver 18 år.I øvrigt har to unge mennesker, dog ikke kvinder, meldt sig 

som brandmænd hos Sydals Frivillige Brandværn. Det er 

Casper Jacobsen, Galgebjerg og Sebastian Paulsen, Tandslet.
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Periodisk skrift for Lysabild Sogn

Lysabild Atletik 2015 har fået en flyvende start

På borgermødet på Kær, mandag d. 20. april, blev Skovby kåret som Årets Landsby 2015. 

Kriterierne for at blive ”Årets Landsby” var nøje udvalgt af en arbejdsgruppe i 

Landsbyforum. Gruppen havde bestemt, at dommer komitéen skulle prioritere 

landsbyer, som har haft nyskabende aktiviteter i indeværende år, der blev posi-

tivt modtaget og lagt mærke til.
Ansøgningen skulle indeholde en beskrivelse af, hvad der sker i landsbyen for 

at fremme livskvaliteten, og hvad der bliver gjort for at bevare eller fremme et 

godt landsbymiljø. Skovby blev valgt, fordi man her har mestret at gøre noget 

ekstra og udnytte de ressourcer positivt, der findes. Det har trukket mange 

gæster til, støttet den lokale handel og sat smil på læben hos de lokale.

Med Skovby’s nye motto: ”Hold da helt ferie” ønskes tillykke til landsbyen, der 

som bevis på prisen, modtager en vandre-skulptur. Med prisen følger 5000 kr., 

der bruges til fejring af titlen, når skulpturen har fundet sit nye ståsted i Skovby

Det fejres med opsætning af en vandreskulptur, som afsløres ved 

Dagli’Brugsen,  fredag, d. 29. maj kl. 19.30. 
Landsbylauget er vært ved øl og en grill pølse. Håber vi ses!

.

Til juli kan Anja Brosowsky fejre 10 års jubilæum 

som selvstændig fodplejer med klinik på  

Vindrosen 1 i Skovby. Hun overtog virksom-

heden i 2005 og har lige siden modtaget kunder 

i klinikken ligesom som hun også tager ud til 

kunderne i privaten for at ordne fødder. 
- Mange tror at det kun er ældre, der bruger en 

fodplejer, men jeg har faktisk også mange yngre 

kunder, fortæller Anja, der anslår at omkring 

35 % af kunderne er mænd. Hvis man bruger 

benene meget, kan man få brug for en fodplejer. 

Det giver nemlig ofte hård hud og tykke negle. 

Og så er det selvfølgelig også nødvendigt for 

dem, der har svært ved at bukke sig ned.

- Mange er flove over deres fødder, men det er 

bare deres egen personlige fornemmelse, der 

driller dem. Jeg giver altid et fodbad, og så er 

fødderne jo blødere og lette at arbejde med, 

fortæller Anja, der ikke er spor træt af at ordne 

fødder. 
- Jeg kender mine kunder, ofte gennem mange 

år – og så får man jo en god snak om så meget 

andet end fødder, smiler hun. For Anja er fod-

pleje et godt håndværk, og hun kan altid se for-

skellen, når hun har givet en behandling. Men 

jobbet giver også en spændende kontakt til 

mennesker, som hun sætter stor pris på.Skovby kåret som Årets Landsby

Bestyrelsen for Skovby Landsbylaug har her modtaget prisen som ”Årets Landsby”!

Anja vil gerne benytte ju-bilæet til at sige tak for op-bakningen fra kunder og samarbejdspartnere – og her fra Lokalbladet skal lyde et til-lykke. Det er positivt at møde en lille virksomhed, der kan eksistere med udgangspunkt i Sydals-området, når blot virksomheden er fleksibel og kan komme ud til kunden. Anja kører i området Kegnæs,  Fynshav og Sønderborg.  

Konstituering i Mommark Landsbylaug den 11. marts 2015

Formand: Per Andersen, næstformand/webmaster: Eigil S. Madsen, administrator: 

Hanne Henningsen, sekretær/kasserer: Jette Linaa Schou Christensen. Menige med-

lemmer af bestyrelsen er Leif Petersen og Lars L. Larsen. Desuden blev John Nissen 

valgt som suppleant. Læs mere om hvad vi laver på www.mommark.net 

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

Lysabild Børneunivers
Lysabild Børneunivers er alt  
under ét tag - børnehave, sfo og 
skole. Desuden afholder de kom-
munale dagplejere legestue i 
lokaler ved siden af børnehaven. 
Sfo og børnehaven har desuden 
fælles opholdsrum og køkken-
faciliteter. Indskolingen er lige-
ledes placeret tæt på børneha-
ve 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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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 

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 ud-
øvere på de enkelte hold og aktiviteter, 
men også som trænere og/eller bestyrel-
sesmedlemmer. At være aktiv i forenings-
arbejde 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 

Sydals Frivillige Brandværn
Det lokale brandværn har adresse på 
Kegnæsvej 12 i Lysabild og tæller om-
kring 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.
 

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 sog-
net 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 po-
litisk led mellem kommunalbestyrelsen og borgerne. Landsbyrådet 
har ingen magt og har ingen økonomiske midler at dele ud af. Lands-
byrådet 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”5 6
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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.

Det er bl.a. de mange ny-
skabende tiltag der er med-
virkende til anerkendelsen. 
Ferie eller ej, så har vi en af 
de bedste badestrande på 
Als: Kerneland strand med 
blåt flag, og vort lille fisker-
leje 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.

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 efter-
middag, mens selve ringridningen foregår lørdag og søndag. Søndag kl. 1130 er der optog fra 
Kegnæsgård via Kegnæsvej, Fasanvej og Vindrosen ind på ringriderpladsen. 

I Skovby passer vi på hinanden og vi 
hjælper hinanden. 
Skal byen forskønnes samles bor-
gere 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 Dag-
li’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 samlings-
punkt. 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.

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!

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. 

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

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.
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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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