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Det sker i sognet
Januar 2008
17. Åben Skole  - fællesspisning kl. 18,30
 Sløjdsalen åben
20. Vibæk Møllerne`s støtteforening   
 holder generalforsamling i klubhuset i  
 Lysabild. kl. 19,30 
24. Åben Skole  - fællesspisning kl. 18,30
 Sløjdsalen åben
 Juniorklub
29. Lysabild Sogn´s Efterløn og 
 Pensionistforening.
 Generalforsamling og lottospil i 
 klubhuset kl. 14
29. Indskrivning på Lysabild Skole kl. 10-12  
 & kl. 15-17
31. Åben Skole  - fællesspisning kl. 18,30
 Sløjdsalen åben
Februar 2008
7. Afstemningsfest kl. 19.30 på Lysabild  
 Skole.
7. Åben Skole  - fællesspisning kl. 18,30
 Sløjdsalen åben 
 Juniorklub
9. Sydals igangsættergruppe” er vært ved  
 teaterforestilling på Skovby Kro kl. 14.
19. Jørn Petersen, formand for Hørup  
 Pensionist forening fortæller om   
 seniorrådet og dets betydning,   
 derefter kaffe og lottospil i klubhuset.
21. Åben Skole  - fællesspisning kl. 18,30
 Sløjdsalen åben
 Juniorklub
 Generalforsamling i Landbysrådet
 Tharben Hansen, DR Syd
23.    Papirindsamling
24. Lysmesse i Lysabild Kirke kl. 19,00
Marts
11. Forårs - modeopvisning ved ”Seniors 
 hoppen”.
16. Konfirmation i Lysabild Kirke
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Den amerikanske familie bestående af  
Dorthe og Rick med børnene Dasha, Kaj og  
Kirsten har    holdt jul i deres ”nye gamle” hus 
i Mommark. Familien bor ellers i Port Ange-
les i staten Washington i USA, hvor Rick ar-
bejder som dommer. Han er taget tilbage til 
hjemmet i USA for at arbejde, mens Dorthe 
og børnene først følger efter til sommer. 

Skal lære dansk kultur
De har boet i Mommark siden sommeren 
2007, hvor familien købte huset, fordi de 
gerne ville give børnene muligheden for 
at lære dansk kultur og sprog, og desuden 
have Dorthes familie lidt tættere på. En del 
af Dorthes familie bor nemlig i Sønderjyl-
land. Det er så planen, at familien vil leje hu-
set ud og siden vende tilbage til Mommark 
for at bo permanent, når Rick kan forlade 
arbejdsmarkedet.

Alternativ til efterskole 
- Vi ser dét her års ophold som et alterna-
tiv til at have sendt børnene på efterskole i 
Danmark. Ved at bo her synes vi, at de får et 
godt fundament for at vælge mellem ame-
rikansk og dansk kultur, fordi de har haft 
muligheden for at lære Danmark nærmere 
at kende, fastslår Dorthe Porter.

Faldet godt til
Dasha, Kaj og Kirsten går i skole i Lysabild, 
og de er faldet utrolig godt til, fortæller den 
glade og energiske Dorthe, der er i gang 
med at forbedre huset og hver dag cykler 
mellem hjem og skole sammen med børnene. 

Vi er ret taknemmelige for, at det har været 
let at blive accepteret i lokalsamfundet. På 
skolen fik børnene straks ekstra dansk un-
dervisning, og det havde vi slet ikke forven-
tet. Og jeg fik tilbudt at være tilkaldevikar i 
støttecenteret på skolen, fortæller Dorthe, 
der foruden Danmark og USA også har boet 
i Tyskland og Italien. Det er hendes erfaring, 
at Sydals indtil videre har været det sted, 
hvor det er gået hurtigst med at blive en del 
af samfundet. 

En tilfældighed
På spørgsmålet om hvorfor det blev i Mom-
mark, de købte hus, svarer hun: ”Vi gik efter 
at finde et hus i Sønderjylland, så det er 
egentlig en tilfældighed, at det blev i Mom-
mark. Men det skulle være i Sønderjylland, 
fordi jeg har tilbragt mange sommerferier 
på Løjt Land og er glad for Sønderjylland”, 
slutter Dorthe. (tl)

Fra staten Washington til Mommark

Der er plads til mange flere …

Legestue for børn fra 0-6 år

Brandværnet flytter…

Dorthe og Rick med børnene Dasha, Kaj og Kirsten

Har du småbørn hjemme? Vil du og børnene 
gerne have mulighed for at være sammen 
med andre børn? Så er vores legestue må-
ske lige noget for jer. Hver torsdag kl. 9.30 til 
11.30 mødes vi i den gamle SFO bag hallerne 
i Hørup. 
Vores legestue er et tilbud til småbørn og 
deres forældre, men du er også velkommen 
til at tage dit dagpleje- eller børnehavebarn 
med. Det koster 5 kroner pr. gang at deltage.

Hvis der er stemning for aktiviteter, bliver 
det aftalt fra gang til gang. Ellers er det bare 
hygge og samvær.  
Legestuen er et frivilligt initiativ, der ledes 
af Inge Brodersen og Tove Clausen. Har du 
spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
dem.

Årsagen er at brandværnet i de sidste år har 
haft rigtige mange aktiviteter lige omkring 
loppe markedet og har haft svært ved at nå 
det hele. Vi ved at vi rokker ved en fast tra-
dition, men håber at vi stadig har jeres fulde 
opbakning til dette arrangement.
Derfor vil vi gerne flytte loppemarkedet til 
første lørdag i Juni. Dette betyder at loppe-
marked 2008 vil blive afholdt lørdag 7 Juni.
Skulle der være nogen som skulle ligge inde 
med ”lopper” vil vi meget gerne afhente dem 
og det kan ske ved henvendelse til:
Jan Brodersen på tlf. 74404437  
Jan Lorenzen på  tlf. 74404499.

Lysabild Friv. Brandværn vil gerne benytte lej-
ligheden til at sige tak for jeres bidrag vedrø-
rende passivmedlemskab og er altid taknem-
lig for de bidrag vi modtager.

Lysabild Friv. Brandværn har stadig stor inte-
resse for optagelse af nye medlemmer som 
skulle have lyst til at være brandmand. Er der 
nogen som skulle vise interesse eller kender 
en som har udtrykt lyst til at blive brandmand 
er I velkommen til at kontakte 
Vicekaptajn Claus Jensen på tlf 21440173.

20-25 medlemmer fra Lysabild Efterløns- og Pensionist forening mødes en gang månedlig, til 
hjemmebagte boller og lagkage,  i Klubhuset i Lysabild. ”Men der er plads til mange flere”, siger for-
mand Anni Petersen. ”Vores forening har 214 medlemmer og det ville være rigtig dejligt, hvis flere 
har lyst til at deltage i vores arrangementer. Det er i øjeblikket mest medlemmer omkring Lysabild 
som kommer, men tilbuddet gælder jo hele sognet. Skulle der være problemer med transport, så 
er der altid mulighed for at blive hentet. Det kræver kun en kontakt til bestyrelsen og det er ganske 
gratis”.

Anni Petersen fortæller videre ”at bestyrelsen til hver sæson søger at sammensætte et varieret 
og spændende program, hvor der er lidt for enhver smag”. Lottospil og sommerudflugten er til-
bagevendende, populære aktiviteter og i årets løb er der desuden også forskellige foredrag, de-
monstrationer og et årligt arrangement med en dejlig og spændende aftenmenu i klubhuset. 
Foreningens bestyrelse: Anni Petersen, Birthe Carstensen, Peter Bruun, Jeppe Agerholm og Ing-
rid Hakanowitz har planlagt følgende aktiviteter til første halvår af 2008:

29.1 Generalforsamling og lottospil kl. 14, i klubhuset.
19.2 Jørn Petersen, formand for Hørup Pensionist forening fortæller om seniorrådet og   
 dets betydning, derefter kaffe og lottospil
11.3 Forårs - modeopvisning ved ”Seniorshoppen”.
15.4 Alsisk snak og oplæsning v. Karin Jensen fra Fynshav, derefter kaffe og lottospil
20.5 Der planlægges en tur til Alsion i Sønderborg.
17.6 Sommerudflugt til ”Olsens Paradis” i Holsted. 
22.8 Årets store lottospil i forbindelse med Lysabild Ringridning.

Medlemmerne af Lysabild Efterløns og Pensionistforening betaler et årligt kontingent på 50,- kr. 
og derefter betales der for deltagelse i hvert enkelt arrangement. Foreningen modtager økono-
misk støtte fra Sønderborg Kommune og fra Danfoss.
Skulle der i sognet være nuværende eller nye medlemmer der har lyst til at deltage i foreningens 
arrangementer, kan tilmelding ske til formand Anni Petersen på tlf. 7440 4178.

Hvem er det der siger at der 
ikke findes prinsesser i 
Lysabild sogn.
Fastelavnsfest i legestuen 
(arkivfoto)

Tove Clausen  
Tel 7440 4720 
tnc52@tiscali.dk

Inge Brodersen  
Tel 7440 4437 
ingebrodersen@mail.dk

Der er 80 års fødselsdag og afstemningsfest 
den 7. februar kl. 19.30 på Lysabild Skole. Lysa-
bild Sogns Danske Samfund blev stiftet i 1928, 
så det er 80 år siden. Aftenens hovedtaler er 
redaktør Svend-Erik Ravn fra ”Æ rummelpot”. 
Efter kaffen og de fantastiske lagkager vil As-
serballe Amatørteater opføre et lystspil. Det 
koster 50 kr. at deltage.
LSG og Danske Samfund er kokke i Åben Skole 
samme aften, og maden er klar kl. 18.30. Hvis 
du vil spise med, skal du tilmelde dig senest 
tirsdag den 5. februar kl. 21 til Eva på 7440 
4285 eller Erling på 7440 4927. Det koster 30 
kr. at deltage, og husk at medbringe service og 
evt. drikkevarer.

Lysabild 
Sognehistoriske 
Forening            Lev i nuet, værn om tiden

Tænk på liv der kommer siden

Vel mødt i Lysabild • Tove Sørensen • Tlf. 7440 4026

Lysabild Forsamlingsgaard
Helaftensarrangement
til kun 299,- pr. kuvert.

www.radioals.dk
–sender alt det du kan li’ at høre
på 88,0 og 107,0 MhZ

Næste deadline til Lokalbladet 16. februar

tidspunktet for loppemarkedet



Adressen er stadig den samme, nemlig www.
lysabild-sydals.dk, men hjemmesiden ser lidt 
anderledes ud. Og den har fået nye funktioner. 
På én og samme tid kan man nemlig sidde og 
kigge på siderne fra Lysabild og fra de andre 
landsbyer i Sønderborg-området. Landsbyrå-
det er sammen med de andre landsbyer koblet 
på en fælles server, Infoland.dk, som udbydes af 
Landdistrikternes hus i Vejen.

- Infoland-systemet har rigtig mange funktioner, 
såsom blogs, kommentarer, maillister, gallerier,
og de er meget lette at håndtere, fortæller Tina 
Lydiksen, der er webmaster for lysabild-sydals.
dk. - Og så er det med til at gøre siderne mere 
dynamiske, at der hele tiden er nyt fra de andre 
landsbyer, fra landdistriktsudvalget og fra nati-
onale organer på landdistriktsområdet. Det gør 
det mere spændende at besøge hjemmesiden, 
men det er også med til at binde landsbyerne 
sammen i et fælles netværk, slutter hun (ja).

LSGs historie (fortsat)
Her kommer sidste afsnit af Lysabild SGs historie, 
som den er fortalt af Ib Skafte i JBUs to binds værk 
om de jyske fodboldklubbers historie fra 2006.

Højdepunkter
Klubbens førstehold har to gange været i Serie 
2, nemlig et par sæsoner ca. 1960 samt i 2004. 
I den forløbne sæson 2004 havde klubben til-
meldt 3 Herre-senior, Oldboys, 3 Kvinder og 
diverse Drenge- og Pigehold.

Blandt LSGs højdepunkter husker mange sta-
dig 1955 og 1957, hvor førsteholdet som det 
første sønderjyske hold blev landsmestre in- 

den for DDSG&I. Mange af disse spillere kom i 
de følgende år til at præge fodbolden i LSG og 
var med til oprykning til Serie 2.
Klubben havde især i 60’erne mange interna-
tionale kontakter og havde flere gange ung-
domshold på udenlandsrejser. Blandt andet 
deltog et Ynglingehold i en turnering i Frankrig.

Der har været en mangeårig forbindelse med 
Concordia, der har Hamborgs ungdomsafde-
ling. Mange Concordia-drenge har spillet på 
Lysabilds pæne græstæppe, medens Lysabilds 
drenge på returbesøg i Hamborg måtte finde

sig til rette på grusbaner. Drengene blev i øv-
rigt indkvarteret privat og fik dermed forbed-
ret deres fremmedsprog.
Lysabild SG har også arrangeret et par store 
turneringer med mange udenlandske hold 
samt velbesøgte opvisningskampe mod bl.a. 
Vejle Boldklub.

Succes for pigerne
Fodbold for piger i LSG startede allerede i mid-
ten af 70’erne. Men først de seneste tre år er 
der for alvor kommet gang i damefodbolden.
Året 1998 blev starten på et lille eventyr for 
Lysabilds fodbold-damer. Efter 3 sæsoner som 
Junior, hvor pigerne til sidst sluttede 
på højeste niveau, skulle der prøves kræfter 
som senior, og allerede i anden sæson blev det 
til den første oprykning, og holdet nåede til en 
semifinale om det jyske mesterskab.
I 2000 var en andenplads i Serie 1 og to sejre 
i oprykningskampe tilstrækkeligt til en plads 
i Jyllandsserien, hvorfra det i 2001 blev til en 
oprykning til Danmarksserien. I Danmarks-
serien i 2002 blev det til en flot tredjeplads, 
hvorimod 2003 sluttede med en nedrykning i 
Jyllandsserien.

Når Lysabild SG i så mange år har kunnet be-
vare et pænt antal hold, især indenfor vok-
senfodbold, skal én af årsagerne nok findes i 
det gode sammenhold, der er i fodboldafde-
lingen. Dette har dels fået mange af spillerne 
til at blive i LSG, selv om de flyttede fra lands-
byen Lysabild, og har dels bevirket at spillere 
fra omegnsklubberne har følt sig tiltrukket af 
atmosfæren i Lysabild SG.

Skovby er sammen med Kværs, Ullerup, 
Østerholm og Iller udvalgt af Sønderborg 
Kommune til at få lavet en naturplan i sam-
arbejde med arkitektfirmaet GBL fra Kol-
ding. For øjeblikket er det Kværs og dernæst 
Ullerup, der er i gang. Og så bliver det måske 
Skovbys tur næste gang, fortæller Marianne 
Tychsen, der styrer projektet fra Naturgrup-
pen i Sønderborg Kommune.
Landsbyrådet for Lysabild Sogn har beslut-
tet at indkalde til borgermøde for at invitere 
alle borgere, erhverv, foreninger og andre 
aktører til at brainstorme, så alle gode ideer 
kommer med i planen. Lige nu venter vi på 
et udspil fra kommunen for, hvornår vi kan 
holde mødet og komme i gang.  I næste 
nummer (17. marts) af Lokalbladet regner vi 
med at kunne oplyse om datoen for borger-
mødet. Men hold også øje med hjemmesi-
den, hvor seneste nyt vil være at finde.
Det er Michael Ketelsen (Migge), der er kon-
taktperson, så hvis du har ideer, spørgsmål 
eller andet er du velkommen til at kontakte 
ham på tel. 7440 4098/2763 1506 eller mail: 
migges@privat.dk (tl)

Så er gravearbejdet i zone 1,2 og 3 færdige. I 
Zone 4, som er sommerhusområdet,  er man 
i færd med at finde ud af hvor stor interes-
sen er.

Næste skridt er tilslutningerne. Her er man 
startet i den øverste ende af Lysabild hvor de 
første allerede er koblet på. Senest i februar 
skulle alle der har bestilt en opkobling fra 
Zone 1,2 og 3 være kørende.

Der er en del der har sagt at internettet via 
Sydenergi er for dyrt, f. eks i forhold til TDC. 
Det er en kritik som Sydenergi har lyttet til. 
Servicekontoret har oplyst at priserne falder 
i januar måned således at f. eks. en 10MB op-
kobling vil falde med ca. kr. 150,- pr. måned. 

Lene Duus, der er født og 
opvokset i Fjelby, er endnu 
engang blevet dansk me-
ster på maraton-distancen. 
Men hun måtte så grueligt 

meget igennem, for hun fik 
nemlig syre i benene allerede 

efter 17 kilometer. ”Det gjorde ondt overalt, 
der kom ikke nok blod ud til musklerne og så 
begynder man automatisk at løbe langsom-
mere. Det var viljen, der fik mig i mål. Det 
var jo et dansk mesterskab”, forklarede Lene 
Duus om de sidste 25 km af løbet. Lene nåede 
ikke sit mål om at løbe på under 2 timer og 40 
minutter, men måtte nøjes med 2.57,12.

”Det er det værste, jeg har oplevet i et løb, så 
det var ikke en nem ting at komme igennem 
– især fordi jeg sidste år bare fløj af sted. Jeg 
besluttede at tiden var ligegyldig, og at jeg 
bare skulle i mål”, sagde den danske mester, 
der sidste år fik sit store gennembrud i HC An-
dersen Marathon, hvor hun også vandt DM. 
(Kilde: Fyens Stiftstidende)

Status på fibernet fra Sydenergi

Borgermøde om naturplan for Skovby

Lysabilds kvindehold fra 19??. Bagest fra venstre: er det Dorthe Jessen, Ellen Margrethe Lyck, Betina Petersen, 
Anne Marie Petersen, Charlotte Stoltzenberg og Solveig Skovmand. 
Forrest fra venstre: er det Sanne Ternstrøm, Helle Ternstrøm, Sanne Asmussen, Ritta Jessen, Marianne Lorenzen og 
Gitte Festesen.

Landsbyrådets 
nye hjemmeside

Kom og hør tidligere chef for DR Syd Tharben Hansen den 21. februar kl. 19.30 
på Lysabild Skole. Hans oplæg hedder ”Livet foregår mellem ørerne på os” og 
undertitlen er ”Hvordan kan vi tænke os til et godt liv?”. Det er gratis at del-
tage, og der er ikke tilmelding. Alle er velkomne. Arr. Landsbyrådet for Lysabild 
Sogn.
Efter Tharben Hansens foredrag er der generalforsamling for Landsbyrådet, 
hvor alle ligeledes er velkomne.

Landsbyrådet er kokke i Åben Skole samme aften, og maden er klar kl. 18.30. Hvis du vil spise 
med, skal du tilmelde dig senest tirsdag den 19. februar kl. 21 til Eva på 7440 4285 eller Erling på  
7440 4927. 

Tharben Hansen, DR Syd, til Lysabild

Lene har gjort det igen Godt Nytår

www.lysabild-sydals.dk

Alsgade 2 . 6400 Sønderborg. tlf. 7442 5263

www.cykelcentrum.dk . 7442 5253

KORN OG FODERSTOFFER
Træbriketter - Træpiller - Gødning - Hestefoder - Olie

Bemærk venligst ikke kun til landbrug også salg til private
Brødr. Ewers A/S Mommarkvej 399 6470 Sydals Tlf: 74407910 Åben: man. – ons. kl. 8.00 - 16.00 

tors. kl. 8.00 - 17.00 fred. kl. 8.00-14.00

LokalBladet vil gerne sende en stor tak 
til alle der annoncerede i LokalBladet i 2007.

Uden jeres hjælp ville bladet ikke kunne udkomme.
TAK


