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Skovby 
Hold da helt ferie 
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Skovby en en mindre landsby på Sydals med kun 319 indbyggere. Men 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 turistområde på 

Als med 6 camping pladser og   mange hundrede sommerhuse. 

Lysabild og Kegnæs har kirken og skolerne men Skovby har butikkerne. Det er i Skovby man 

handler i Den gamle Mølle, butik Uniq,  DagliBrugsen og MIgges bageri. Skal vi ud og spise 

eller holde fest går vi på Skovby kro. 

Vi 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 hvor 

private pludselig står i deres have en weekend og sælger ud. 

Udover butikker har vi naturen og vandet lige omkring os. Vi er særlig stolte af kerneland 

strand med blåt flag og vort lille fiskerleje Skovby Landing. 

Foreningslivet i Skovby er begrænset. Vi bakker i stedet om de ting der foregår i området. 

Men vi har dog en spareklub, ringriderforening, landsbylaug, bådelaug og jagtforeninger. 

Alle meget engagerede og dedikerede 

2014 blev året hvor Skovby fik sit første landsbylaug. Lauget er meget aktiv og sætter en 

ære i at lave aktiviteter, oplevelser og styrke sammenholdet i byen. 

Det første år har lauget aholdt to Skovby By night arrangementer, Juletræstænding, irsk 

aften i samarbejde med Skovby kro, julekonkurrence, arbejdsdag for frivillige, afholdt et  

ide´møde hvor vi fik ny inspiration, og hvor der var tilsavn fra mange der ville hjælpe med 

opgaver. Bla fra nogen unge pensionister der vil påtage en vis form for pedel tjans 

Vi arbejder lige nu på endnu en koncert aften, Sankt Hans aften, blomsterkummer. Cykel 

og vandrestier er et stort ønske og vi samararbejder med de andre laug på Sydals om et 

sammenhængende net. 

Vi har gang i meget og det er jo heller ikke for sjovt at vores nye slogan er 

Skovby –hold da helt ferie 

Vi har på de næste sider fremhævet nogen af de tiltag, vi har haft i byen og som vi mener 

kvalificerer os til at være Årets landsby.  
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Årets bedste tiltag 

J dag i Brugsen 

Juleøllene bliver hvert år  frigivet den første fredag i November kl 20,59.  Det bliver 

sædvanen tro fejret i de store byer på cafeér og diskoteker. I  skovby tænkte 

uddeleren: hvorfor skal det hele foregå I Sønderborg? Vi kan også!  

I samarbejde med DagliBrugsens personale og  bestyrelse afhodlt de  en profil aften 

med mange smagsprøver og kl 20,59 kulminerede det da Tuborgs julemand og 

nissepiger uddelte årets første julebryg.  

Butikken var fyldt til bristepunktet og vi anslår der har været 250 – 300 gæster 

denne aften 

Et arrangement der blev meget rost i byen og på facebook 
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Årets bedste tiltag 

Juletræs tænding 

Juletræstænding er i sig selv ikke nyskabende, og måske alligevel… Landsby lauget 

var inspireret af hvad man gør i store byer som Hamborg, Berlin og  New York hvor 

juletræet står midt ude på vandet. Og når Skovby nu har et centralt beliggende 

gadekær, hvorfor så ikke placere træet der.  

For os i Skovby er det helt naturligt. 

Børne familierne startede på Skovby Kro til juletræs fest hvor julemanden kom med 

godte poser og lavede julesjov. Da Julemanden blev træt og mørket faldt på 

fortsatte dagen ved Dammen hvor juletræet blev tændt 

 På Poppelgården hvor der var julemarked og bagagerums salg, sang Det 

Sønderjyske pigekor julen ind til alles store fornøjelse mens der blev hygget med 

gløgg og æbleskiver 

Tilslutning, ja billedet taler vist for sig selv 

Jyske Vestkysten skrev en pæn artikel om vores juletræstænding 
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Årets bedste tiltag 

Skovby By Night 

For andet år i træk afholdt byen Skovby By Night arrangeret af Landsby lauget. 

2 torsdage i Juli står byen på den anden ende med lopper kust og boder i hele byen. Vi har 

valgt de to torsdage midt mellem Sønderborg og Skovby ringridning. På denne måde 

forlænger og højner vi aktivitets niveauet for borgere og turister 

Det er en aktivitet der mere eller mindre er opstået af ingenting. Vi har lavet 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 kanllerter kører ture og viser deres udstyr frem 

Noget er planlagt, andet opstår pludselig i den rus af glæde der eri byen. 

Lauget vurderer at der har begge aftener til sammen har været 5000 gæster i vor lille by. 

Der var mennesker og biler overalt 

Arrangementet blev meget omtalt i medierne. Byen blev brandet i Jyske Vestkysten, 

Ugeavisen, Der Nordschleswiger og Tv syd 

Tvsyd var hele aftenen og sendte live i deres 19,30 og 22,20 udsendelse  
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Miljø 

Jule pyntning 

Skovby Landsbylaug har et stor ønske om at få julepynt i hele byen. Ved infaldsveje 

og i lygtepæle. Af økonomiske hensyn fandt man dog dette ønske for ambitiøst i 

foreningens første leveår 

Derfor udskrev lauget en julekonkurrence hvor man opfordrede byens borgere til at 

gøre lidt ekstra ud af deres udendørs juleudsmykning. Det Styrkede sammenholdet i 

byen,  og interessen for at pynte op og senere at stemme om byens flotteste 

pyntning var stor. Mange  fra nabo byerne stemte også på vor facebook gruppe eller 

på stemmeseddel i brugsen 

Et  juletræ med lys i gadekæret sponsoreret af lauget og entreprenør Søren 

Perregaard blev det også til.  

Dejligt at se det sammenhold der er når man får den ide´at placere et juletræ midt i 

en sø. Den lokale entreprennør støbte en stor betonpille der skulle stå i vandet og 

holde træet. Den lokale vognmand kom med en stor kran og satte den ud i vandet, 

og den lokale tømremester sejlede ud på en tømmerflåde og satte lys i træet.
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Miljø 

Gadekæret 

Skovby er en af de få landsbyer hvor der stadig er et gadekær. Den ligger lige midt i 

byen i vort mest befærdede kryds og er knudepunktet hvor områdets beboere og 

turister dagligt kører forbi 

Det har længe været en  tårn i øjet, at rækværk og mindesten trængte til en gang 

maling. 

Det nystartede landsby laug tog denne opgave til sig som en af de allerførste. Der 

blev derfor inviteret ind til fælles maledag hvor en håndfuld borgere dukkede op til 

arbejde og socialt samvær 

Nærmeste nabo gav drikkevarer, Brugsen gav pølser og kommunen betalte maling 

og pensler 

Ugeavisen skrev i denne forbindelse om det nystartede laug og om det gode initiativ
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Livskvalitet 

Skovby Landing 

For enden af Sydvej ligger vort lille fiskerleje. Her holder de lokale fritisfiskere til og 

sejler ud fra. Når de har været ude at røgte deres garn og renset deres fisk,  snakkes 

der om dagens fangst og andre røverhistorier i klubhuset. Søndag fiskes der ikke, 

men man mødes i klubhuset til socialt samvær 

Det er også stedet hvor vi i ro og mag nyder vort medbragte mad, tænder grillen og 

tage en svømmetur en sommerdag. Er børnene med er det altid populært at fange 

krabber fra molen. 

Området er åbent for alle og bliver flittigt brugt af os der bor her. Det er også et 

yndet mål når vi er på gåtur 
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Livskvalitet 

Fælleskab 

Midt i Skovby, lige bag Brugsen ligger Mølvang. Mølvang er en gade med andels 

boliger. Primært beboet af pensionister. De har etableret en lille klub hvor de hver 

morgen kl 10 mødes og går en tur, uanset vejr og vind. Efterhånden har de fået følge 

af flere fra byen, som støder til på  deres gå tur. De får motion, holder øje med 

hinanden og får en god snak. Det er da livskvalitet 

 

På billedet ser vi nogen fra gå klubben. Dagli´Brugsen brugte dem som dommere i en 

påskekonkurrence, hvor de skulle kåre det flotteste påskeæg. 
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Livskvalitet 

Nye tilflyttere 

2014 blev året hvor landsbylauget lavede en hjemmeside på infoland hvor vi 

fortæller om aktiviteter og historier fra byen 

2014 blev også året hvor der for alvor kom gang i facebook gruppen  

Skovby,6470 Sydals  

hvor en lokal ilsjæl opdaterer med historier og billeder fra Skovby. Pt er der mere 

end 500 likes og der bliver flittigt kommenteret og postet 

Vi ved fra en ny tilflyttet familie som kom fra Sjælland, at disse 2 sider blev studeret, 

og var en medvirkende faktor til at de flyttede fra Korsør til Skovby. 

Landsbylauget er netop nu i gang med at lave en velkomst folder til tilflyttere i 

samarbejde med Lysabild Landsbyråd 

 

 


