
Et stykke af “Fordels-Danmark” 
byder velkommen.

10 gode grunde til at flytte på landet.

Hvis I overvejer at flytte på landet, så læs i dette lille hæfte om 
nogle af de mange tilbud og aktiviteter, der foregår hos os herude i 

den østlige del af Sydals.

Venlig hilsen

Lysabild - Mommark - Lille Mommark - Sarup - Lysabildskov 
Skovby - Skovbyballe - Drejby - Vibøge - Fjelby



Lysabild Børneunivers.
Samarbejde, tryghed, fællesskab, styrkelse af lokalsamfundet,
en rød tråd gennem børnelivet er nogle af nøgleordene for vores 
børneunivers. 

Lysabild Børneunivers blev indviet i januar måned 2012 
efter en omfattende om – og tilbygning.

Børneuniverset huser i dag: 

Dagplejens legestue, hvor områdets dagplejere ugentligt mødes med 
deres børn, besøger børnehaven og bruger universets lokaler (bl.a. 
gymnastik- og musiksal).

Børnehuset Abildgård for børn i alderen 3-6 år. 
Børnehaven er opdelt i 2 basisgrupper, en for de yngste (de 3-4årige) 
og en gruppe for de ældste (de 5-6årige). 
 
SFO ”Fristedet” til elever fra 0 – 2 kl. 
SFO´en har egne lokaler, en stor legeplads og et stort 
udendørsområde.

Børnehave og SFO er placeret ved siden af hinanden og med fælles 
køkken der bl.a. bruges til fælles morgenåbning og fælles 
eftermiddags lukning. Der er ligeledes fælles pasning i alle skolens 
ferieperioder.

”Superklubben” elever fra 3-4-5 og 6. kl. 
Klubben har deres egne lokaler og mulighed for at bruge alle skolens 
faglokaler

Lysabild Skole med 150 elever fordelt fra 0 – og med 6. kl.

Lysabild Børneunivers er ”det hele” under et tag, et børneunivers hvor 
der er fokus på samarbejde og relationer mellem de forskellige 
enheder.

Se mere om vores univers på:
www.lysabild-skole.dk
www.lysabildboerneunivers.mono.net
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Juniorklub.
På Lysabild Skole kan du komme i Juniorklub hvis du går i 4-5-6 eller 7 klasse.

Vi holder klubaften hver anden torsdag fra 18.30 - 21.00, med start i uge 41.
I klubben har vi Diskotek, som spiller op til dans, - man kan spille spil, hygge og 

snakke med sine kammerater og ikke mindst finde nye venner.
Et sæsonkort koster 150,- 

Man kan købe et gæstekort til en enkelt aften for 20,-
Klubben har opsyn af 3 voksne. Vi glæder os til at møde dig ;)

Yderligere info: Laila Elkrog Lyck   tlf. 24248870 eller 74404742

Landsbyrådet for Lysabild sogn.
Lysabild Sogns landsbyråd har til formål at skabe et fælles forum for Lysabild Sogn. Et forum hvor 
man 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. Det kan på ingen måde sammenlignes med de gamle sogneråd, og 
den eneste grund til at vi kalder det for landsbyrådet for Lysabild Sogn er, at der her er tale om en 
klar geografisk afgrænsning som dækker områderne Skovby, Fjelby, Vibøge, Sarup, Mommark og 
Lysabild. 

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. 

Hovedtanken med landsbyrådet er:
- at skabe et forum hvor borgere og foreninger kan få hjælp til at gennemføre eller markedsføre 

projekter 
- at være med til samle personer med samme interesser, for derved at få nye initiativer op at stå 
- at være med til at sætte udviklingen af vores område på dagsordenen

Se evt. mere på vores hjemmeside www.lysabild-sydals.dk

Erling Junker - formand.

http://www.lysabild-sydals.dk
http://www.lysabild-sydals.dk


Lysabild Skytte- og Gymnastikforening
Foreningen består af tre afdelinger: LSG Atletik- og Gymnastikafdeling, LSG 
Fodboldafdeling og LSG Tennisafdeling.

I sommerhalvåret er der aktiviteter på sportspladsen ved Lysabild skole. Der er 
atletiktræning for børn 4-14 år, flere fodboldturneringshold for drenge og piger fra 5 år og 
motionshold for mænd, der træner udendørs næsten hele året.
På tennisbanen er der træning både på motions- og turneringsniveau.
Der er en seniormotionscykelklub, der udforsker egnen på ugentlige cykelture med 
udgangspunkt fra Lysabild skole.
Desuden findes der Lysabild løbeklub og Lysabild cykelklub.

I vinterhalvåret er der volleyballhold, gymnastikhold for motionsdamer og motionsherrer i 
Lysabild skoles gymnastiksal. Der er et godt samarbejde med Tandslet Ungdoms- og 
Idrætsforening, så øvrige aldersgrupper, der gerne vil gå til gymnastik, henvises til 
træningen i Sydalshallen i Tandslet (et par km fra Lysabild).

Det er også i Sydalshallen, vinterens indendørsfodboldtræning foregår.
I forbindelse med Sydalshallen er der motionscenter og keglebane, der kan benyttes 
fleksibelt.
Der er også mulighed for i Sydalshallen at spille badminton både på motions- og 
turneringsniveau.

Der er p.t. ingen amatørteater- aktiviteter, men måtte interessen herfor dukke op, er der 
meget fine faciliteter her til på Lysabild skole.

De enkelte afdelinger i LSG har egne selvstændige bestyrelser, egen økonomi og finder 
selv trænere. Repræsentanter fra disse (under)afdelinger danner LSG hovedbestyrelse, 
der er koordinator ved fællesarrangementer, kulturelle begivenheder og eksternt 
samarbejde.

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.

Vel mødt i LSG - Birthe Elmegaard Bladt, formand. Tlf. 23 25 12 43.



I vinterhalvåret - fra uge 43 til 1. april - er der     åben skole
hver torsdag kl. 18.30-21.00 på Lysabild Skole.

Der er fællesspisning i hjemkundskabslokalet, hvor forskellige foreninger eller
skoleklasser står for madlavningen, og hvor alle borgere kan komme og spise med.

Det koster 35 kr. for voksne og 20 kr. for børn at deltage.

Derefter kan der være forskellige aktiviteter, og der er altid gratis kaffe og kage, når vi
har spist.

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.

Overskuddet fra middagen går til foreningens kasse eller klassekassen.

Var det noget for din klub?
Der er altid masser af sjov og godt humør i køkkenet, når der kokkereres.

Har du eller kender du nogen foreninger, kortklubber, strikkeklubber, osv. – der har
lyst til at tjene lidt til klubkassen ved at lave mad, så ring eller skriv til Eva.

Sig til så hurtigt som muligt, så I kan få en torsdag, der passer jer.

En del familier og vennekredse har valgt at være faste gæster i åben skole. Det vil sige,
at de ikke behøver at tilmelde sig til spisningen hver uge.
Som fast gæst er man automatisk tilmeldt (men melder fra, hvis man er forhindret).

Hvis du vil spise med, skal du huske at tilmelde dig (og din familie) til Eva - senest kl.
20 tirsdagen før.

Husk at medbringe service og drikkevarer.

ÅBEN SKOLE gruppen består af:
Eva Carstensen, 7440 4285 eller 2984 4285 eller eva@bbsyd.dk
Erling Junker, 7440 4927, ejja@bbsyd.dk
Gitte Beier, 7440 7181, ertebjergly@hotmail.dk

ALLE ER VELKOMMEN!

mailto:eva@bbsyd.dk
mailto:eva@bbsyd.dk
mailto:ejja@bbsyd.dk
mailto:ejja@bbsyd.dk
mailto:ertebjergly@hotmail.dk
mailto:ertebjergly@hotmail.dk


 

Hygge 

Udfordringer 

Sammenhold 

www.lysabildspejder.dk 
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Velkommen til 
Vibæk Møllerne, Sydals
Vibæk møllerne ligge i én af Alses skønneste egne, og er Danmarks mest spændende 
mølleanlæg, der er opført i 1756.   

Mølleanlægget ejes af Fonden Vibæk Mølle, hvis formål er at bevare og istandsætte de 
eksisterende bygninger. Området blev fredet i 1956. 

I 1999 blev der stiftet en støtteforening ”Vibæk Møllernes Støtteforening”, hvis formål er 
at yde økonomisk støtte, samt støtte af anden art til Fonden, samt at værne om de 
gamle bygninger, som er helt unikke. 

Det er et af de sidste steder i Danmark, hvor der findes både en vind-og vandmølle.

Ca.30-40 frivillige hjælpere er med, for at vi kan holde 4 arrangementer om året.

Det er juni-juli-august og november, hvor der er udstillinger og arbejdende stande, og 
hvor der blive bagt brød i Møllens gamle stenovn.

Overskuddene ved aktivitetsdagene samt støtte fra medlemmerne går ubeskåret til 
møllerne.
Kontingentet til støtteforeningen er 50 kr. pr. person årlig, som kan indbetales på konto 
5969-8033996
Besøg også vores hjemmeside www.vibaek-moellerne.dk

Støtteforeningen    Fonden
Knud Bjerring   Jens Peter Kock
Tlf.7443 3345 / 2025 5350  Tlf. 7440 5194 / 2624 7064
Mail. ki@bbsyd.dk   Mail. jpkom@bbsyd.dk

http://www.vibaek-moellerne.dk
http://www.vibaek-moellerne.dk
mailto:ki@bbsyd.dk
mailto:ki@bbsyd.dk
mailto:Mail.jpkom@bbsyd.dk
mailto:Mail.jpkom@bbsyd.dk


Lysabild Sognehistoriske forening. (www.skla.dk/lysabild)

Formand: Jørn Lind tlf. 74404514 / 21463514 
Formand for arkivet Inge Christiansen tlf. 74404493 / 20184493

Arkivet, som har til huse på Lysabild Skole har en fin udstilling af historisk materiale fra sognet. 
Udstillingen viser et bredt udvalg af gamle redskaber, husgeråd, tøj, soldaterlivet ved Dybbøl 1864 og 
i Frankrig 1870 i den periode, hvor sognet var tysk. 
Hertil mange landkort, bøger, protokoller og fine, gamle fotografier.
 
Arkivet har åbent den første torsdag i hver måned fra 18-20 og den første søndag i februar fra 14-17. 
Derudover kan man henvende sig til leder af arkivet Inge Christiansen.
 
Foreningen arrangerer følgende aktiviteter hvert år:

• 10. februar afholder vi afstemningsfest med forskellige foredragsholdere og hjemmelavede 
lagkager til kaffen.

• Sommerudflugt og sensommer aftentur til et af de mange historiske steder i Sønderjylland og 
Nordtyskland.

• Deltager med en udstilling og servering af solæg ved Lysabild Landsbymarked i september.
• Generalforsamling i oktober med forskellige foredragsholdere og hjemmelavede lagkager til 

kaffen.
• 11/11 markeres våbentilstandsdagen  med kransenedlæggelse mindeobelisken på kirkegården 

og kaffe i konfirmandstuen i samarbejde med menighedsrådet.
 
Foreningen har udgivet bøgerne, der kan købes i arkivet:

• En samling af  fotografier fra Lysabild sogn, Før – og nu, 100 kr
• Alsisk Egnshistorie: I 1918 skrev degnen Jens Grevsen disse beretninger om sin egen 

barndom og om livet på landet i gamle dage. Spændende fortællinger om Lysabild sogns 
historie, 100 kr.

• Ny Pøl: Erindringer fra 81-årige Kathrine Lasse Johannsens barndom på Ny Pøl, både hvad 
hun selv har oplevet – og hvad hun har fået fortalt om tidligere beboere, 50 kr.  ´

• Fra almueskole til skoleliv: Bogen beskriver gennem små historier skoleliv i Lysabild sogn 
gennem 200 år fra 1793 -1993, 100 kr

• Bogen om Lysabildskov i anledning af 200 års jubilæet 1979 for udflytningen, udsolgt
• Da kongen bød. Lysabild sogn 1788, udsolgt
• 90 år - Lysabild Skyttte og Gymnastikforening 1922-2012, fantastisk bog med mange 

fotografier fra foreningens mange aktiviteter, 250 kr.

http://www.skla.dk/lysabild
http://www.skla.dk/lysabild


Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening.

Lysabild Sogns Pensionistforening blev stiftet d.16-12-1942 . 
Idag hedder vi Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening.
Foreningen har 7 bestyrelsesmedlemmer og  330 medlemmer.
Foreningens formål er at samle alle efterlønsmodtagere og pensionister i området 
for at varetage deres særlige interesser overfor offentlige såvel som private 
myndigheder.
Foreningsarbejdet skal være med til at skabe en indholdsrig og meningsfyldt 
tilværelse for medlemmerne, samt fremme samarbejde og sammenhold og med 
alsidige aktiviteter.
Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.
Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager pension eller efterløn, 
samt enhver der er fyldt 60 år. 
Efterløns/pensionist/ ægtefæller eller samboende optages uden hensyn til alder, 
men opfattes som passive medlemmer vedrørende valgbarhed.

Bestyrelsen laver hvert år et program for kommende år, hvor der er aktiviteter i 
Klubhuset i Lysabild.
Af aktiviteter i klubhuset kan nævnes foredrag – lottospil – musik, og der er kaffe.
Der arrangeres en heldagstur og en halvdagstur, hvor vi spørger medlemmerne om 
forslag.
Her i 2013 gik halvdagsturen tik Christiansfeldt, og ved hjemkomst blev der grillet 
ved klubhuset.
Heldagsturen gik til Givskud Løvepark, og på vej hjem var der spisning på Holbøl 
Landbohjem.

Fra udflugt til Malente i Tyskland.                                      

Modeopvisning i Klubhuset


