
Lysabild sognehistoriske 
Forening
Nu nærmer tiden sig igen for den årlige generalforsamling. Den er fastlagt 
til onsdag den 27. januar kl. 19.30 i klubhuset ved skolen. Som vi plejer, er 
der efter kaffen enten foredrag, en fortælling eller noget helt tredje. I år er der 
fortællinger og billeder fra livet på Taskland gamle kro i 1920’erne og 1930’erne. 
Erindringer af Aja Kristoffersen, født Bonefeld i 1909, fortalt af datteren Kirsten 
Holm Langeskov. Der er nok stadig enkelte, som kan huske, hvordan der var. I 
dag er Taskland et dejligt område med lille landingsplads for småbåde, og om-
rådet med både vindmølle og vandmølle er helt unikt og smukt både sommer 
og vinter. Vel mødt til en interessant aften i Lysabild sognehistoriske Forening.
Venlig hilsen, og godt nytår, fra bestyrelsen.

Sydals Kegleklub er nu begyndt på en ny sæson, hvor der til glæde for klubben, 
igen er dukket mange gamle og en del nye ansigter op. Det må dog retfær-
digvis også siges, at der er en del medlemmer, som af helbredsmæssige og 
andre grunde, har valgt at stoppe med kegling. Til disse afgåede medlemmer 
siger kegleklubben tak for den tid, de har lagt i klubben. 
Det kunne jo være, at nogle igen ønsker at kegle, men ikke har noget hold at 
spille på. Skulle dette være tilfældet, kan vedkommende kontakte formanden, 
så vil klubben gøre alt for at skaffe plads på et af de andre hold i klubben.
Kegleklubben afholder som sædvanligt nålestævne for klubbens medlemmer. 
Klubben oplever dog aftagende interesse for at deltage. Det kunne jo være at 
medlemmerne ikke har mulighed for at deltage på den fastlagte dato, så besty-
relsen overvejer at lægge stævnet over flere dage. 
Det kan som et sjovt tilfælde nævnes, at ved stævnet i november måned, havde 
en af deltagerne en ledsager med, der ikke var tilmeldt, men som kunne tænke 
sig at prøve. Denne vandt til sin store overraskelse en nål af bronze. 
Af andre stævner kan nævnes Als Mesterskabet. Her deltager der spillere fra 
alle klubber på Als og omegn. Det er bestyrelsens ønske at så mange spillere 
som muligt deltager for at få et godt stævne. For at dette kan lade sig gøre, er 
det vigtigt, at der også deltager spillere fra Sydals Kegleklub til stævnerne i de 
andre klubber. Så derfor: Støt de andre klubbers stævner.
Generalforsamling
Sydals Kegleklub afholder generalforsamling mandag den 15. marts kl. 19.30 
i Sydals Hallen.
På generalforsamlingen skal der vælges nye bestyrelses medlemmer, så skulle 
der i foreningens medlemsskare være et eller flere medlemmer, der har lyst til 
at deltage i bestyrelsens arbejde, kan henvendelse ske til formanden, eller ved 
besked i postkassen i keglelokalet.
Formand Paul Erik Nielsen, Tandsbusk 88, Sydals, Tlf.nr. 74407141, 
Mail.: tandsbusk88@bbsyd.dk
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Landsbyrådet holder generalforsamling den 4. marts 
– og traditionen tro laver Landsbyrådet denne aften 
mad i Åben skole, så kom og spis med. Bagefter (kl. 19.30) 
er der – igen traditionen tro – besøg af kommunens nye 
borgmester Aase Nyegaard, der kommer og fortæller om, 
hvor hun vil bevæge kommunen hen de næste fire år.  
Der bliver også tid til spørgsmål. Alle er velkomne. Det er 
gratis at deltage, og Landsbyrådet er vært ved kaffen.
Da den nye storkommune var en realitet for fire år siden, 
havde Landsbyrådet ligeledes besøg af Jan Prokopek Jensen til generalfor-
samlingen.  Den nye borgmester Aase Nyegaard færdes hjemmevant i Lysabild, 
hvor hun ofte har været gæst ved valgmøder, paneldebatter eller som gæstetaler 
ved Skt. Hans bålet. Så mon ikke hun dukker op til fællesspisning, hvis kalenderen 
tillader det.

 Nyt fra Sydals Kegleklub

En række foreninger og borgere vil stable et 
landsbymarked på benene - med inspiration fra 
middelalderens markeder, der dengang blev af-
holdt i Lysabild og blev kaldt Helligblodsmarkedet. 
Nu skal du høre……
Vi arbejder med medio september 2010 og gerne 
den 18. september. Markedet skal vare én dag 
og tænkes afsluttet med fælles spisning. Der vil 
være mulighed for at få en standplads til salg af 
hjemmebag, planter, mundgodt, hobby ting eller 
noget andet spændende, alle ideer er velkomne. 
Ligeledes er foreninger velkomne til at vise, hvad 
de har at byde på, evt. lave nogle konkurrencer 
eller anden aktivitet. 

Men hvad der skal ske er helt op til jer. Dette er 
bare en lille appetitvækker, på at ”nu sker der
noget”. Håber at mange har lyst til at deltage og 
gøre en forskel for sammenholdet i landsbylivet.
Mere om tid og sted og videre information følger 
i næste udgave af Lokalbladet i marts. Du er 
velkommen til at kontakte Betina Lassen på tlf. 
2276 2496 og Tina Lydiksen på tlf. 2013 7199 
eller én af de øvrige i styregruppen: 
Hanne Skyum, Birthe Bladt , Søren Dünnweber, 
Erling Junker.
Med venlig hilsen
Styregruppen for Landsbymarkedet
(et udvalg i Landsbyrådet) 

Landsbymarked (á la Helligblodsmarkedet)
For foreninger, skolen, børnehaven, virksomheder og borgere fra Lysabild sogn

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

Traditionen tro

Lysabild Skytte- og Gymnastikforening har netop 
modtaget årets sponsorcheck på 15.585 kr. fra 
OK og Dagli’Brugsen i Skovby. Pengene har OKs 
kunder sparet op til LSG ved at tanke på deres 
benzinkort fra Dagli’Brugsen i Skovby. Det koster 
ikke ekstra at tanke, da det er OK og Dagli’Brugsen, 
der betaler checken. 
Grethe Sørensen fra LSG er meget tilfreds med 
sponsoraftalen: ”Det har stor betydning for, hvad 
vi som forening kan tilbyde vores medlemmer. 
Det er vigtigt, at der er penge til fællesoplevelser, 
og at alle har mulighed for at komme med, hvis de 
har lyst”, siger Grethe Sørensen.
Det er 3. år, at LSG modtager sponsorchecken, der 
totalt har givet 45.698 kr. siden aftalens start i 2007.

Så er julen 2009 overstået – og et nyt år er begyndt. Ser vi 
tilbage på året som er gået, har det nok været det år med 
det største overskud nogen sinde på Vibæk.
Så herfra en stor tak til alle de frivillige medhjælpere, 
som har gjort et fantastisk stykke arbejde ved arrange-
menterne i årets løb, samt en stor tak til vore sponsorer, 
medlemmer og til alle der har hjulpet på anden måde, 
og som hver især gør en indsats for at vi kan renovere og  
bevare Vibæk Møllerne nu og i fremtiden.
Støtteforeningen sender hermed de bedste ønsker om et 
godt og lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen og på gensyn 2010
Vibæk Møllernes Støtteforening, Knud Bjerring 
PS Husk generalforsamlingen den 22. februar i 
Lysabild Klubhus kl. 19.30.

Pr. 1. maj 2010 er der skiftedag i Lysabild Forsamlingsgaard, hvor en ny for-
pagter overtager efter Tove Sørensen, fortæller Ulrik Pedersen, der ejer Forsam-
lingsgaarden. Den nuværende forpagter Tove Sørensen er fyldt 65 år og har  
ønsket at gå på pension efter at have drevet Forsamlingsgaarden i cirka 15 år. 
Ulrik Pedersen tilføjer, at man roligt kan booke stedet til en kommende fest,  
fordi den nye forpagter har lovet at drive stedet videre i samme ånd. Den 
nye forpagter er uddannet kok, så kvaliteten vil også fortsat være i top.  
Ulrik Pedersen har købt inventaret af Tove Sørensen, så det bliver de samme 
hyggelige lokaler, der møder kunderne efter 1. maj. I næste nummer af Lokal-
bladet bringer vi en større artikel om Tove og den kommende forpagter på  
Forsamlingsgaarden, der pt. er ude at rejse i forbindelse med sit nuværende job.

Tilbud om indkøb(stur)

Dorthe Iversen fra Dagli’ Brugsen i Skovby overrækker 
årets sponsorcheck på 15.585 kr. til Grethe Sørensen fra LSG.

Alsgade 2 . 6400 Sønderborg. tlf. .7442 5253

www.cykelcentrum.dk 

Ved du, at du har mulighed for at komme med på en ugentlig indkøbstur? 
Det er BG Busser, der kører, og Lysabild Sogns Efterløns- og Pensionistforen-
ing, der organiserer turen. Anni Petersen fra pensionistforeningen tilbyder 
endda at handle for dig, hvis du selv er forhindret i at tage med. Indkøbs-
bussen kører hver torsdag formiddag skiftevis til Skovby og Høruphav. Hele 
turen varer et par timer, og det koster 20 kr., som går til bussen. Tilbuddet 
gælder for Kegnæs, Lysabild, Lysabildskov, Sarup og Mommark. Kontakt 
Anni Petersen på tlf. 7440 4178, hvis du gerne vil med ud at handle eller 
vil bede pensionistforeningen om at handle ind for dig.

Nytårs hilsen fra Vibæk MølleMere energi til LSG

Onsdag den 10. februar kl. 19.30 er der som altid afstemningsfest på Lysabild 
skole. I år er det Karin Johannsen Bojsen fra Flensborg, der fortæller ud fra sin 
erindringsbog, Sydslesvig pige. Derefter er der kaffebord med lagkage og fæl-
lessang v/ Hans Havelund. 
Arrangør: Lysabild sogns danske samfund. Medindbyder er Lysabild sognehis-
toriske Forening, LSG og Lysabild Sogns Efterløns- og pensionistforening.
Der er ikke mange steder på Als hvor der bliver holdt afstemningsfest den 
10. februar, måske kun Ulkebøl og Lysabild. Og i hele Sønderjylland er der vel  
omkring 20 steder, fortæller Hans Duus fra Dansk Samfund i Lysabild.
 

..ikke sådan helt bogstaveligt, for det er faktisk LSG Fodbold, der bringer 
Lokalbladet ind til dig. Men det er annoncørerne, der rent økonomisk bærer 
bladet, som er 100 % annoncefinansieret. Så uden annoncører, intet Lokal-
blad. Heldigvis er der mange virksomheder, der gerne vil annoncere i bladet. Vi 
møder god opbakning, når vi er ude at tegne annoncer. Vi vil fra redaktionens 
og Landsbyrådets side ønske vore samarbejdspartnere et godt nytår og sige 
tak for samarbejdet i 2009.

Annoncørerne bærer 
Lokalbladet

Afstemningsfest på skolen
TAKNy forpagter 

til Forsamlingsgaarden

Her et parti fra Taskland, datering ukendt (kopi af foto).

På kursus hos Migge
Op til jul har bager Migge i Skovby kørt småkage- og konfektkurser, hvor grup-
per på 12-15 m/k’er har været i arbejdstøjet fra kl. 18-21 og med sig hjem har de 
fået store æsker med diverse slags småkager og konfekt fra aftenens produk-
tion. Migge har ikke annonceret offentligt med kurserne, men nyheden har bare 
bredt sig fra mund til mund.
Her i det nye år pønser han på at lave kurser om brød-bagning, hvortil der også 
vil være smagsprøver med ost og dertil hørende vin.
- Det er her udenfor sæsonen, at jeg har tid til at lave dén slags, fortæller Migge, 
der også viser rundt i bageriet og fortæller om produktionen, når der er tid til 
det på kurserne. 

Inger Plauborg og købmand Bitten Møller fra Tandslet er i gang med konfekten i bageriet i 
Skovby.



Og vi har været rundt og spurgt til passivt medlemskab. Her vil vi meget gerne 
sige mange tak for alle de bidrag vi har modtaget fra jer. I det nye år, er tanken 
at vi vil udskifte vores støvler, som for en dels vedkommende er ved at være 
meget slidte. Her skal vi ikke forvente at kommunen vil bidrage med det store, 
så derfor er vi meget taknemmelige for jeres bidrag hertil. 
Vi har igen vores årlige loppemarked i juni, hvor vi meget gerne vil have jeres 
lopper, så derfor vil vi meget gerne høre fra jer hvis I skulle ligge inde med nogle 
”lopper”. Henvendelse vedrørende afhentning af lopper kan ske til Jan Lorenzen 
21480474, Brian 40954236 eller Jon 29808191. 
Brandværnet bruges også til andet end at slukke brande, idet vi også indgår  
 

i et sne beredskab her om vinteren. Dette blev der gjort brug af her før jul hvor 
kong vinter gav os en del sne. Her bidrog vi med en brandmand og vores 4 hjuls 
trukne Rover (Tender), som kørte 2 plejepersonale rundt på Sydals for at de fortsat 
kan besøge de folk som har behov for hjælp.
Lysabild Friv. Brandværn har stadig stor interesse for optagelse af nye medlemmer 
som skulle have lyst til at være brandmand. 
Er der nogen som skulle vise interesse eller kender du en som har udtrykt lyst til 
at blive brandmand er i velkommen til at kontakte Brandkaptajn Claus Jensen 
på tlf 41247785 eller sende en mail (cje@bbsyd.dk) til mig 
brandkaptajn Claus Jensen Tlf. 41247785

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

Lysabild Forsamlingsgaard
Helaftensarrangement
til kun 309,- pr. kuvert.

Elite-
virksomhed

Så er vinteren over os….

Sarupvej 30 . 6470 . Sydals . Tlf. 61 27 40 38
www.sydjysk-eltekniq.dk

Januar
21. kl. 18,30  Åben Skole, fællesspisning Lysabild skole
21. kl.13-20 Håndbold i Sydals-Hallen
24. kl.13-20 Håndbold i Sydals-Hallen
26.  kl. 14 Generalforsamling i Lysabild Sogns Efterløns- og   
 Pensionistforening i klubhuset.
27. kl. 19.30 Lysabild sognehistoriske Forening  holder    
 generalforsamling i klubhuset ved skolen
28. kl. 18,30  Åben Skole, fællesspisning, Lysabild skole
 kl. 18,30-21,00 Junior Klub, Lysabild Skole
31. Avisindsamling

Februar
4. Skolefest på Lysabild Skole – ingen fællesspisning
4. Kl. 19.00 Skuespiller Veit von Krottnaurer på
 Mommark Handelssskostskole, Latina salen
7. kl. 14-17 Åbent hus i arkivet i Lysabild sognehistoriske Forening 
10.  kl. 19.30 Afstemningsfest på Lysabild skole
 Arr. Lysabild sogns danske samfund med flere
11. kl. 18,30  Åben Skole, fællesspisning, Lysabild skole
 kl. 18,30-21,00 Junior Klub, Lysabild Skole
13.  Teater på Skovby Kro. Arr. Lysabild Sogns Efterløns- og   
 Pensionistforening
19. kl. 10-12 og kl. 14-17
 Indskrivning til skolestart august 2010, Lysabild Skole 
22.  kl. 19.30 Generalforsamling i Støtte- foreningen for Vibæk Møllerne  
 i klubhuset
23.  kl. 14 Foredrag om inkontinens ved sygeplejerske Lisbet Friborg   
i  klubhuset. Derefter lotto. Arr. Lysabild Sogns Efterløns- og   
 Pensionistforening
25. kl. 18,30  Åben Skole, fællesspisning, Lysabild skole
 kl. 18,30-21,00 Junior Klub, Lysabild Skole

Marts
4. kl. 18,30  Åben Skole, fællesspisning, 
 kl. 19.30 Generalforsamling i Landsbyrådet på Lysabild Skole.   
 Derefter fortæller borgmester Aase Nyegaard.
11. kl. 18,30-21,00 Afslutning i Juniorklub på Lysabild skole
15.  kl. 19.30 Generalforsamling i Sydals Kegleklub i Sydals Hallen
16.  kl. 14 Fortælling om Nørreskoven ved K. Petersen i klubhuset   
 Derefter lotto. Arr. Lysabild Sogns Efterløns- og Pensionistforening
18. kl. 18,30  Åben Skole, fællesspisning, Lysabild skole
25. kl. 18,30  Åben Skole, fællesspisning, Lysabild skole

I majdagene efter befrielsen i 1945 drev 9 lig i land 
på Lysabild sogns strande. De 8 blev begravet i en 
fællesgrav i det sydvestlige hjørne af kirkegården 
ind mod stendiget ved præstegården. 3 lig havde  
store påmalede gule og røde kryds. 21 år senere 
blev de alle gravet op og flyttet til Oksbøl i Vestjyl-
land.
Nu til historien:
4. maj 1945 kl. 15 blev en tysk torpedobåd S 103 
sænket ved flyverangreb på havet ud for Mom-
mark. Nogle timer efter kunne mommarkerne se 
endnu en sænkning ud for kysten. 30 allierede 
bombefly sænkede en tysk ubåd. I de følgende 
dage drev 9 lig ind på strandene fra Drejby til 
Mommark.
14. - 16. maj blev den største fællesgrav i sognet 
nogen sinde gravet på kirkegården mod sydvest. 
De fem kendte ingen. En havde matrosdragt, et 
lig havde fangedragt, 2 døde havde påmalet gule 
kryds på deres almindelige tøj, et lig havde rød 
trekant og blikmærke nr. 8556. Det er, hvad der 
blev skrevet i kirkebogen, fortæller sognepræst 
Hans Havelund, Lysabild-Kegnæs pastorat.
Museumsinspektør Henrik Lundbak fra Friheds-

museet i København fortæller, at tyskerne mang-
lede fangedragter sidst i krigen. Derfor brugte de, 
for at forhindre fangeflugt, at male gule kryds på 
fangernes eget tøj. Politiske fanger blev forsynet 
med rød trekant og blikmærke. De 4 lig i fælles-
graven var altså koncentrationslejrfanger. Den 
femte var matros.

Alle de døde var, oplyser kirkebogen, i 20’erne 
eller 30’erne. De 3 andre i fællesgraven var Heinz 
Wedel, 22 år. Helmuth Becker, 19 år. Rudolf Kluger, 
37 år. Den først ilanddrevne - allerede 9. maj - var 
Karl Quenten, 20 år. Han fik egen grav.
Pens. sognepræst Søren Fransen, som havde em-
bede i Lysabild i perioden 1961–94, fortæller at 
alle kister med ilanddrevne blev gravet op i 1966 
og kørt til krigsgravene i Oksbøl i Vestjylland. - 
Det var der en masse snak om dengang, men dis-
kussionen døde ud, og historien blev vel nærmest 
glemt, siger Søren Fransen.
Den tidligere fællesgrav på Lysabild kirkegård er 
dækket med græs. 

Der er ingen mindesten (Viggo Vandkær Thomsen).

De verdenskendte forfattere Francios Villon, Charles Bukowski og  
Berthold Brecht har leveret tekster, der i fantasi og tilståelse til kærlighed 
og begær er tidløse og aktuelle.
Når Veit von Krottnaurer på sin egen art fortolker teksterne, bliver disse så 
levende og indholdsrige, at det er en sand fornøjelse at opleve ham.
Han fortolker teksterne i sang og tale på tysk og engelsk

Veit von Krottnauer kommer fra Berlin og har i mange år arbejdet på  
forskellige scener som skuespiller.
Han tilbringer nu megen tid i Mommark og nyder udsigten til havet og 
den smukke natur, der samtidigt giver inspiration til nye projekter.

I samarbejde med Mommark Landsbylaug optræder Veit von Krottnauer 
torsdag den 4. februar kl. 19.00 i Latina salen på Mommark Handels-
kostskole.
Der skal forudbestilles billetter på tlf. 20142463 eller på www.mommark.net.
Billetprisen er så lav som kr. 50,-.
Spillemanden Jens Tolksdorf ledsager teksten med moderne improvisa-
tioner på sin saxofon.
Veit von Krottnaurer lader et eventuelt overskud gå til forskønnelse af 
Mommark Havn.
Så grib chancen og oplev dette specielle show og støt samtidigt  
Mommark Landsbylaug og Mommark Havn.
Spørgsmål om dette arrangement kan stilles til formand:  
Jan Kay, Mommark Landsbylaug, på tlf. +45 20142463 eller på mail:  
formanden@mommark.net.

KZ-fanger i fællesgrav i Lysabild

Skolebestyrelsen på Lysabild skole er til stadighed optaget af at sikre børnenes 

skolevej. Derfor har skolebestyrelsen udarbejdet en trafikpolitik, hvis formål 

er at give de bedste forudsætninger for at elever, forældre og personale kan  

færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. 

Der undervises i trafiksikkerhed, og børnene lærer at færdes i trafikken, gerne 

ved at cykle eller gå i skole. 

Skolens trafikpolitik er netop blevet revideret. I forbindelse med dette valgte 

skolebestyrelsen at udskrive en konkurrence blandt skolens elever.  Rigtig mange 

elever havde valgt at tage udfordringen op. Der kom mange både poetiske og 

kreative forslag. 

Et udvalg, med blandt andre 2 elever fra elevrådet, valgte Didde Larsen fra  

6. klasse, som havde lavet følgende slogan: Lysabild skole gør det rigtigt – kør 

forsigtigt.  Blandt de mange slogans, var der også et meget flot digt, skrevet af:  

Katrine Graversen, 4. kl.

Trafik er vigtigt når du går på vejen,

når der kommer en bil, må du stoppe legen.

Du skal stoppe ved hajtænder,

når du skal dreje er det ud med dine hænder.

Husk at holde øjnene på trafikken

og glem alt om mekanikken.

Du kan slå et menneske i stykker,

så de er nødt til at gå på krykker.

Store sår er ikke flotte

og blod på bilen, så er den lige til at skrotte.

Vi vil ikke høre kirkeklokker,

for det er ikke noget, der rokker.

Det er ikke normalt

at så mange kører galt.

Det nytter ikke at et barn er alene,

når det kunne ha´mor og far, sku´jeg mene.

  
Med det flotte digt, slogan og tegning, vil skolebestyrelsen gerne appellere til, 

at elever, forældre, personale, og folk i lokal området overholder fartgrænsen 

og dermed sikre en sikker skolevej for vores børn. Slogan og tegning vil blive 

brugt til en streamer, som kan sættes på bilen.

Hele trafikpolitikken med uddybning af de enkelte punkter kan findes på  

www.lysabild-skole.skoleintra.dk – under punktet ”om skolen” eller under  

”nyheder/aktuelt”. Hilsen fra skolebestyrelsen ved formand Gitte Beier

Lysabild skole gør det rigtigt 
– kør forsigtigt

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. 14.00 - 16.00 

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

Ped hedder i virkeligheden Børge Pedersen –Bad Ped er et øgenavn, 
Kurt- Frederik og Ulla-Marie har fundet til ham, fordi han er sær. Kurt-
Frederik og Ulla-Marie er tvillinger. Hver dag på vej til og fra skole 
kommer de forbi det sted, hvor Bad Ped bor. Bad Ped bor på en tre-
kantet grund og lever som spejder hele året. Bad Ped bor selvfølgelig 
i bivuak, har flagstang, fedtfælde og lejrplads.
Bad Ped er en meget traditionel, gammeldags spejder, han går selv-
følgelig med spejderhat og korte bukser hele året rundt. Kurt-Frede-
rik og Ulla-Maries far fortæller, at han engang har haft Bad Ped som 
spejderleder: ”Han hænger i de gamle spejdertraditioner, og derfor 
gider børnene ikke længere at være spejder hos ham”. Han forsætter: 
”Engang var der rigtig mange børn på pladsen hos BP, ja, sådan kaldte 
vi ham”. Bad Ped får lov til at hygge sig for sig selv, en gang imellem 
kigger nogle børn forbi, men Bad Ped skræmmer dem hurtigt væk 
med sine historier fra gamle dage.
Præsentation af Bad Ped:
Under en storm vælter flagstangen ned over Bad Ped’s bivuak, netop 
som han ligger og sover til middag. Bad Ped slår hovedet og mister 
hukommelsen. Dagen efter stormen, da Kurt-Frederik og Ulla-Marie 
er på vej hjem fra skole, møder de Bad Ped. ”Vil I hjælpe mig? Jeg har 
mistet min hukommelse, tror jeg nok…” Kurt-Frederik og Ulla-Marie, 
der lige netop har fået et projekt i skolen om marketing og PR, beslut-
ter sig for at hjælpe ham med at blive opdateret til nutiden og samti-
dig gøre lidt ved Bad Ped’s image.
Derfor inviterer Kurt-Frederik og Ulla-Marie alle børn ind til Bad Ped 
for at hjælpe ham med at få hukommelsen tilbage. Har du lyst til at 
være med, så kom ned til spejderhytten hver tirsdag kl. 18. Der er 
altid plads til dig. 
Bæverne: bh.kl og 1. kl. starter først den 2. september, så I lige 
kan vænne jer lidt til skolen inden spejderstart. 
De øvrige starter den 19. august. 
mail: moge@spejdernet.dk
Med spejderhilsen Grupperåd og ledere
 i Lysabild Gruppe
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	 Vel	mødt	i	Lysabild	•	Tove	Sørensen	•	Tlf.	7440	4026

Lysabild Forsamlingsgaard
Helaftensarrangement
til kun 309,- pr. kuvert.

Elite-
virksomhed

Motion:	 Timefordeling	foretages	den18.08.2008		
	 kl.	19.00	i	Sydals	Hallen.	Træning	fore	
	 går	Mandag	fra	kl.	18.00	–	21.00	og	
	 Onsdag		fra	kl.18.00	–	19.00

Senior:	 Træningstart	for	Senior	den	18.08.2008	 
	 kl.	20.00	i	Hørup	hal	1	(Gl.	hal).		
	 Træning	foregår	Mandag		

	 og	Onsdag	fra	kl.	20.00	–	22.30

Ungdom:	 Tilmelding	den	25.08.2008	kl.	16.30	i	 
	 Sydals	Hallen.	Træning	foregår	
	 Mandag	og	Onsdag	fra	kl.16.30	–	18.00	
 
Hvis du har spørgsmål angående:
Ungdom:			Henning	Jørgensen,		 tlf.	74	40	78	61
Motion:						Knud	Christiansen,			 tlf.	74	40	75	77
Senior:							Bent	Nielsen,											 tlf.		74	47	36	02
Med venlig hilsen LTB

Træningstart og tilmelding  
Lysabild Tandslet Badminton  
2008/2009

Lysabild Skytte- og Gymnastikforening,Tandslet Ungdoms-  
og Idrætsforening Sæsonprogram for 2008/09

Forældre/barn 2-3 år ved Maria Lorenzen
Sjov gymnastik med musik og redskaber for børn fra 2-3 år med 
forældre. Kom og vær med til nogle hyggelige timer sammen dit 
barn, andre børn og forældre.  
Leg for sjov 4-5 klasse ved Rikke Palmholdt
Sjove lege med bolde og redskaber, et hold hvor der bruges en masse  
energi, og man får sved på panden. Kom og vær med, få ondt i ma-
ven af grin og vær sammen med vennerne. Ingen opvisning.
Funky girls 1-4 klasse ved Betina Lassen
Kom og vær med til at sætte gang i et nyt pigehold. Vi skal lave 
øvelser til en blanding af dans og gymnastik med en masse god 
musik. Vi skal lave øvelser med elastik, bolde og meget mere. Så 
kom og vær med. 
Aerobic / afspænding ved Betina Lassen
Sommerklar året rundt. Det kunne vi vist alle tænke os at være, 
også jeg . Så derfor kom og vær med. Vi skal lave konditions-, 
styrke og afspændingsøvelser. Der skal også arbejdes med en masse 
redskaber.
For dem der har lyst er vi nogle stykker der vil veje os efter timen 
for at se om det går den rigtige vej. Det er ingen tvang, og man skal 
selv aflæse vægten og holde styr på tallene. Men sommetider kan 
det være lidt mere motiverende, når man bare lige er nogle flere.  
Det er nyt for mig, og jeg har en masse ideer til emner vi kan disku-
tere som f.eks. kost, vægttab, øm nakke og ryg. Hva´ gør man så? Så 
kom og vær med til at sætte mig godt i gang.
Motionsherrer ved Hans j. Duus
Motion og velvære. Styrketræning for ryg, mave og skulder.
Kom og vær med til en hyggelig time, hvor der sker lidt af hvert.
Motionsdamer ved Birte Bladt
Velvære og motion. Forskellige øvelser, hvor hele kroppen arbejdes 
igennem. Men hvor vi også har det rigtig sjovt med hinanden.
For yderligere spørgsmål om holdene, er I velkomne til at kontakte de 
forskellige ledere. Vi glæder os til at se dig og have nogle hyggelige ti-
mer sammen. 
Hilsen LSG Atletik og Gymnastik

kl-11.   Rytterne mødes på ringriderpladsen
Kl. 11.30  Ringridning starter
Ca. kl. 14  Opvisning og koncert ved  
  Sønderborg Drums and Pipes
Kl. 16   Kongerevanche for børn
Kl. 17   Kongeridning
Lysabild Sogns Pensionistforening sælger   
kaffe og hjemmelavede lagkager ved  
ringridningen.
Der er ikke optog gennem byen. Pulikum opfordres 
til at komme ind påpladsen og se aktiviteterne dér.

Fra Skagen til Lysabild d. 20.-2 juni 2008  (530 km).

Team Faktura Boks startede ude ved Grenen kl, 6.15. 
den 20. juni. Vejrudsigten var ikke for god, og vi havde 
da også stiv modvind og regnvejr de første 319 km til 
Ringkøbing, hvor vi ankom om aftenen.
Det var 3 trætte ryttere, der efter aftensmaden gik til 
køjs. Dagen efter var vejret bedre, og turen fra Ring-
købing til Lysabild startede kl. 8.15. Efter 211 km  
ankom vi til Lysabild Skole, hvor der var modtagelse 
med flag, målsnor og kolde øl.
Klubben vil hermed takke vores sponsor Bodil  
Gregersen og Anne for sublim opvartning under 
touren, sengeredning på Ringkøbing vandrerhjem, 
aftensmad og supergode depoter på hele ruten. Uden 
Jer to kunne det ikke have ladet sig gøre. Tusind tak! 
Med cykelhilsen fra:
Flemming, Jørgen og Arne.

Efterårets	 program	 er	 ikke	 færdigt	
endnu.	Men	der	planlægges	sensom-
meraftensudflugt	 i	 september	 og	 ef-
terårsmøde	med	foredrag	i	november.	
Hold øje med Sønderborg Ugeavis 
for nærmere information.

Hilsen Lysabild Sognehistoriske Forening

Lysabild Sognehistoriske 
Forening            

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

Lysabild Sogn’s Efterløn-  og Pensionistforening
Alle arrangementer er i klubhuset kl. 14 med mindre andet er nævnt:
22. 8:		 Lottospil	i	forbindelse	med	Lysabild	ringridning.	Gode	gevinster.
23. 8:		 Salg	af	kaffe	og	lagkager	ved	Lysabild	Ringridning
16. 9:		 Grethe	Marcussen,	Hardeshøj,	kommer	og	fortæller.	Lottospil.
21.10:	Vi	skal	se	film	og	spise	aftensmad	sammen.	Pris	100	kr.	Lottospil.	
25.11:	Adventsfest	i	kirken	kl.	14.	Derefter	kaffe	i	klubhuset.		 	
	 	 Vi	synger	julen	ind	sammen	med	et	kor	og	Christa	Borris

     Vel mødt Lysabild Sogns pensionistforening

Præsteindsættelse den sidste søndag i august 
Menighedsrådene	på	Kegnæs	og	i	Lysabild	har	ansat	Hans Havelund	som	præst	ved	det	fælles	pastorat	for	Lysabild	
og	Kegnæs.	Præsten	skal	bo	på	Kegnæs.	Der	er	indsættelse	af	Hans	Havelund	i	embedet	søndag den 31. august 
kl. kl. 11 på Kegnæs samt kl. 14 i Lysabild.	Du	kan	læse	mere	om	fynboen	som,	foruden	at	være	teolog,	også	er	
orkestermusiker,	kammermusiker,	dirigent	og	musikpædagog.	Se	mere	på:	www.lysabild-kirke.dk

Sensommerfest 2008

Indbyder til:

Lørdag den 20. september 2008 kl. 15.30

I den gamle lo, Mommarkvej 379

En hjertelig velkommen til alle borgere i Mommark.

Der bliver høj stemmning, lege, konkurrencer og dejlig mad.

Kagekonkurrence:

Vild med kagebagning

Har du mod på at deltage i konkurrencen om at blive kagebagemester i Mommark 2008

Bag en dejlig kage og aflevér den på dagen til dommerkommiteen

Præmien er en Vandrepokal

Alle kager bliver bortauktioneret under festen.

Hvem bliver den heldige som kan give bordet kage til kaffen?

SKATTEJAGT I MOMMARK

Årets skattejagt får du nærmere information om på dagen

Menu

Buffet fra Kværs Kro. Kaffe og te.

Pris:

Kr. 135,- Kr. 35,-

Voksen Børn

under 12 år

Lokalet er festpyntet. Musik og dans

Der kan købes øl, vand, vin og spiritus.

Prisen er helt i bund.

10 kr. for øl/spiritus

5 kr. for sodavand/juice

75 kr. for 1/1 flaske vin

Tilmelding skal ske senest lørdag den 6. september på sensommer@mommark.net

eller til formanden på 20142463 eller på Svennesmølle 24. Se også: www.mommark.net

Husk at et eventuelt overskud går til Mommark Landsbylaug

til fremtidige arrangementer !

Ringridning i Lysabild 
den 23. august

Sidste nyt fra Lysabild-Sarup Cykelklub

HOLD: INSTRUKTØR: TIDSPUNKT: START: STED:
Forældre/barn.	Ca.	2	–	4	år Lilly	Paulsen	Tlf.	74	40	76	94 Man.	kl.:	16.45	–	17.45 15.	sep. M*
Forældre/barn	2-3	år Maria	Lorenzen	Tlf.	74	40	44	99 Tir.	kl.:	16.45	–	17.45 16	sep. LG*

”Puslinger”	4	–	6	år Lilly	Paulsen	Tlf.	74	40	76	94,	Malene	Paulsen,	
Iben	Schack,	Sarah	Nissen	&	Camilla	Bonefeld Tor.	kl.	17.00	–	18.00 18.sep G*

”Piger”	1.	+ Helle	Bonefeld	Tlf.	74	40	71	65	
&	Betina	Schmidt	Tlf.	28	96	16	85 Tir.	kl.:	16.30	–	17.30 16	sep. G*

Funky	Girls	1.-4.	kl. Betina	Lassen	Tlf.	74	42	21	12 Ons.	Kl.	16.30	–	17.30 17.	sep.		 LG*

”Drengefræs”	7	–	10	år
René	Paulsen	Tlf.	26	39	76	94
&	Martin	Knudsen	Tlf.	74	40	45	96,	
Malene	Paulsen,	Jesper	Lunau

Tir.	kl.:	17.45	-	18.45 17.	sep. G*

Tandslet	Jumpers	10	–	18	år Renè	Paulsen	Tlf.	26	39	76	94
Malene	Paulsen	&	Jesper	Lunau Tir.	kl.	18.45	–	20.00 17.	sep. G*

Leg	for	sjov	4.-5.	kl. Rikke	Palmholdt	Tlf.	74	40	58	00	 Man.	kl.:	16.00	–	17.00 15.	sep. LG*
Pilates	16	–	99	år Karin	Bonde	Tlf.	74	40	72	25 Ons.	kl.:	18.00	–	19.00 17.	sep. M*
Volleyball	fra	18	år. Ebbe	Lunau	Tlf.	74	40	77	27 Tir.	kl.:	20.00	–	21.30 30.	sep. LG*
Motionsdamer Birthe	Bladt	 Tir.	kl.:	19.00	–	20.00 16.	sep. LG*

Tandslet	Mandehold Lisbeth	Jensen	Tlf.	74	40	77	18
&	Martin	Knudsen	Tlf.:	74	40	45	96 Man.	kl.:	20.00	–	22.00 15.sep. M*

Motionsherrer Hans	Duus	Tlf.	74	40	43	67 Tir.	kl.:	18.00	–	19.00 16.	sep. LG*
Aerobic/afspænding Betina	Lassen	Tlf.	74	42	21	12 Ons.	Kl.:	19.00	–	20.00 17.sep LG*
Nedennævnte	hold	tilbydes	i	samarbejde	T.U.I.,	L.S.G.	&	H.U.I.	Gymnastikafdeling

Spring/Rytme-MIX	Fra	7.	kl. Steffan	Backman	og	Louise	Knudsen
Michael	Bonefeld	og	Cecilie	Knudsen Ons.	Kl.:	17:30	-19.00 HH-H2*

”Cheer	Leaders
&	Show	gymnastik”.
Piger	&	drenge	11	–	18	år

Lisbeth	Jensen	Tlf.	74	40	77	18	
	Camilla	Rasmussen	&	Marie	Louise Man.	kl.:	18.00	–	20.00 15.	sep. M*

”Sved	på	panden”Damehold Dorthe	Schack	Tlf.	74	40	77	87 Ons.	kl.:	19.00	–	20.30 17.	sep. SH* 
Sydalsholdet Dorthe	Schack	Tlf.	74	40	77	87 Ons.	Kl.	20:00	–	21.30 17.	sep SH*

PAR-DANS Heidi	Arens		Tlf.	38	10	17	26 Tor.	I	ulige	uger
19.00	–	20.30 25.	sep. M*

*G = Gymnastiksalen på Tandslet Friskole,  *M = Multisalen ved Sydals-hallen,  *SH = Sydals-hallen  *LG = Gymnastiksalen på Lysabild skole. HH-
H2 = Hørup Hallen HAL 2. *G = Gymnastiksalen på Tandslet Friskole,  *M = Multisalen ved Sydals-hallen, *SH = Sydals-hallen *LG = Gymnastik-
salen på Lysabild skole. HH-H2 = Hørup Hallen HAL 2.

Sensommerfest 2008

Indbyder til:

Lørdag den 20. september 2008 kl. 15.30

I den gamle lo, Mommarkvej 379

En hjertelig velkommen til alle borgere i Mommark.

Der bliver høj stemmning, lege, konkurrencer og dejlig mad.

Kagekonkurrence:

Vild med kagebagning

Har du mod på at deltage i konkurrencen om at blive kagebagemester i Mommark 2008

Bag en dejlig kage og aflevér den på dagen til dommerkommiteen

Præmien er en Vandrepokal

Alle kager bliver bortauktioneret under festen.

Hvem bliver den heldige som kan give bordet kage til kaffen?

SKATTEJAGT I MOMMARK

Årets skattejagt får du nærmere information om på dagen

Menu

Buffet fra Kværs Kro. Kaffe og te.

Pris:

Kr. 135,- Kr. 35,-

Voksen Børn

under 12 år

Lokalet er festpyntet. Musik og dans

Der kan købes øl, vand, vin og spiritus.

Prisen er helt i bund.

10 kr. for øl/spiritus

5 kr. for sodavand/juice

75 kr. for 1/1 flaske vin

Tilmelding skal ske senest lørdag den 6. september på sensommer@mommark.net

eller til formanden på 20142463 eller på Svennesmølle 24. Se også: www.mommark.net

Husk at et eventuelt overskud går til Mommark Landsbylaug

til fremtidige arrangementer !

Nyt fra spejderene

Lørdag – søndag 22. – 23. november kl. 11-16 :  
Julemarked 
Lørdag:	julehygge	for	børn	og	voksne
Søndag:	julehygge	for	børn	og	voksne
Der	kan	købes	pølser,	kaffe,	øl	og	sodavand	i	
Caféen.	Salg	af	brød,	der	er	bagt	i	Vibæks	gamle	
stenovn.	Støtteforeningen og Fonden Vibæk 
Mølle Tlf.  74 43 33 45 og  74 40 51 94

Vibæk møllernes støtteforenings 
Aktivitetsdage 2008

Juniorklubben starter i år torsdag den 9. oktober kl. 18.30. 
Derefter er det hver anden torsdag (i ulige uger).
Klubben er for børn fra 4. klasse. 

Der kan købes slik, chips og sodavand.
Sæsonkort til alle 10 aftener koster 50 kr.  
Gæstekort til en enkelt aften koster 10 kr.  
Voksen opsyn: Arne Duus, Annemarie Laue og Laila Lyck.
Vi glæder os til at se jer. Mere information: Laila mobil. 24 24 88 70

Juniorklub

Næste deadline til Lokalbladet
den  26. september 2008

Her er det Alberte, der overrækker Didde fra 6. kl. præmien for bedste trafiksikkerheds-slogan.

DET SKER 
I SOGNET

2010

Omtale af arrangement på Mommark Handelsskostskole, 
Latina salen

Endnu et godt tilbud fra Mommark Landsbylaug

Torsdag
den 4. februar 2010, kl. 19

Arrangementet foregår i
Latina salen på Mommark Handelskostskole

Se mere på www.mommark.net

Skuespiller

Veit von Krottnaurer

Musik
På saxofon Jens Tolksdorf

Oplev en  levende og inspirerende
Veit von Krottnaurer

der på tysk og engelsk underholder med kærlige og
lystige tekster af bl.a.

 Francois Villon, Charles Bukowski  og Berthold Brecht

Præsenterer:

Billetpris kr. 50,- incl. kaffe og kage

Billetter skal bestilles senest d. 25. jan.
Tlf. 20142463 eller www.mommark.net

Eventuelt overskud går til forskønnelse af Mommark Havn

Funky Kids og Rope Skipping til 
gymnastikopvisninger
Gymnastikholdet Funky Kids fra LSG laver opvisning i Humlehøjhallen i 
Sønderborg den 6. marts. Når opvisningerne i Hørup den 13. marts 
og Tandslet den 20. marts løber af stablen deltager LSG med både 
Funky Kids og Rope Skipping, som er et helt nyt hold i LSG. Rope skip-
ping er en sportsgren, hvor man hopper i svingende tove. Rigtig mange 
børn kender legen fra skolegården, men nu kan man altså også dyrke 
legen som en sport for både voksne og børn. LSG er de eneste sted i 
Sønderjylland, hvor man tilbyder disciplinen. 
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