
Det har været en lang omgang med vores teater ”Klods Hans”. Men vi fik klaret 
det fint. Det var lidt svært i starten med at huske alle sine replikker. Nogle af os 
havde fået lange replikker, så dem skulle der øves på. Andre havde to roller på 
en gang. Vi øvede teateret i skolens gymnastik sal, hvor dem der ikke lige øvede, 
kunne lave noget ved siden af som fx at læse.
Andre skulle lave teaterets kulisser når de ikke lige skulle øve. Tøj var en svær ting 
at skaffe. Vi nåede kun lige at få det sidste tøj på plads, inden teateret skulle vises. 
Musik læreren Inger spillede til teateret, også når vi skulle øve. Det var en sjov 
tur med meget øvelse, men vi lærte også meget på samme tid. Mvh Caroline 5kl.

St. Bededagstravetur omkring Vibæk
LSG genoptager i samarbejde med Landsbyrådet og Vibæk møllernes 
støtteforening en tidligere tradition om en travetur for folk i alle aldre  
St. Bededagsaften torsdag d. 25. april med start fra Vibæk vindmølle kl. 19.00
Vi går på Gendarmstien langs Odder bæk til Taskland og nyder den smukke 
natur og udsigt, fortsætter hen over Vibæk, langs markerne og drejer op mod 
Lebølløkke og ned forbi Meklenborg til Vibæk Vandmølle. Det er kun dele af 
turen, der er barnevogns- og kørestolsvenlig.
I Vibæk Møllecaféen serveres der efter traveturen hveder og kaffe/kakao – pris 
10,- kr. pr. person. Vi håber, at mange har lyst til at bruge en forårsaften på motion 
og godt samvær med andre fra vores lokalområde. Så skriv arrangementet ind i 
kalenderen – og få din nabo til at gøre det samme …
Af hensyn til indkøb, vil vi gerne have tilmelding senest den. 22. april Birthe 
Elmegaard Bladt – e mail: bbsb54@yahoo.dk – tlf. 7440 4775/2325 1243

Åbningstid Første torsdag i måneden kl. 18.00 - 20.00 eller efter aftale 
med arkivlederen.
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Åben kl. 8-20

Marts
12. kl. 14:00 Lysabild Sogns Efterløn og Pensionistforening  
     Musik ved Leif og Leif
14. kl. 19:00 Generalforsamling i Landsbyrådet og efterfølgende  
     borgermøde i multisalen i Lysabild Børneunivers
14.      Generalforsamling i klubhuset, Atletik/Gynmastik
21. kl. 19.00  Foredragsaften i Konfirmandstuen i Lysabild Præstegård
24. kl. 10.00 Konfirmation i Lysabild Kirke
31. kl. 11.00  Fest- og kantategudstjeneste i Lysabild Kirke
 April
1.  kl. 09.30 Guldkonfirmation i Lysabild Kirke
2.  kl. 17.00 Sydals Cykelklub starter sæsonen ved Lysabild skole.
3.  kl. 19.30 LSG fodbold generalforsamling .Gammelhave 13
4. kl. 19.00 DagliBrugsen Skovby holder generalforsamling på   
     Skovby kro. Tilmeldning i brugsen.
4. kl. 18.00-20.00  Lysabild sognehistoriske Forening. Arkivet holder åbent
8. kl 16.30   Lysabild Atletik starter.
16. kl. 14:00 Lysabild Sogns Efterløn og Pensionistforening,
     foredrag (Født i Horsens Statsfængsel) og lotto 
16. kl. 13:00 Krolfsæsonen starter
18. kl. 19:00 LSG Hovedbestyrelsesmøde, i klubhuset
20. kl. 13:00 LSG fodbold, udendørs træning starter
25. kl. 19:00   St. Bededagsaften Travetur for folk i alle aldre 
     med start fra Vibæk vindmølle. 
29. kl. 19:30  Klubhus bestyrelsen holder generalforsamling i   
     klubhuset 
 Maj
2. kl. 18.00-20.00 Lysabild sognehistoriske Forening. Arkivet holder åbent
4. kl. 18.00-20.00 Åbent strikkehus, Strikke-café, i klubhuset
11. kl.12.00 Internasjonal Fjelbytræf, Fjelby 5
14. kl. 12.00  Lysabild Sogns Efterløn og Pensionistforening 
     Fra skolen: Halvdagsudflugt til Christiansfeld og grill 
16. kl. 19:30 Planlægning af landsbymarked  i konfirmandstuen   
     i Lysabild præstegård 
18. kl. 19:30 Loppemarked på p-pladsen ved brugsen.   
     Nærmere info følger

Indskrivning – 2013/14
Fra og med i år foregår indskrivningen til skolen digitalt. Det er gået stort set 
smertefrit. Der har været en enkelt, hvor vi måtte hjælpe med indskrivningen 
på grund af tekniske problemer.
Vi synes ikke den digitale indskrivning kan stå alene. Vi vil meget gerne hilse 
på børn og forældre, og vi synes det er vigtigt, at børnene oplever, at nu starter 
en ny epoke i deres liv. Vi havde derfor inviteret alle indskrevne børn og deres 
forældre til åbent hus i børnehaveklassen - et velbesøgt arrangement med en
positiv forældrekreds og forventningsfulde børn. Der er 24 børn i årgangen. 
17 er indskrevet på Lysabild Skole, 5 har søgt skoleudsættelse og et par har 
søgt andre skoler. De kommende årgange er meget små, både kommunalt og 
her i skoledistriktet. I årene 2008 til 2012 er der født 19, 23, 15, 14 og 16 børn. 
Da vi kan forvente, at der også fremover er børn, der indskrives på andre
skoler, vil vi opleve et fald fra de nuværende 21-22 elever pr klasse.
Kristian Ellegaard Hansen, Skoleleder, Lysabild Børneunivers

Konfirmander i Lysbild Kirke
Palmesøndag den 24. marts kl. 10.00

Katrine Mia Brice,  Sarupvej 28
Signe Lausten Damm,  Lillehave 5
Shannon Jeanniere Ejlertsen,  Fiskervej 29
Karoline Rørholm Lorenzen,  Fjelby 14
Amalie Thørring Nissen,  Lysabildgade 48
Camilla Solvang Pabst,  Kobbertoft 4
Laura Bock Paulsen,  Sarupvej 30
Simone Bang Vangsgaard, Lysabildgade 60
Søren Steger Dominicussen,  Skovbyvej 32
Mikkel Damm Thomsen Jacobsen,  Tandsbusk 55 A
Tobias Lindhardt Jensen,  Lysabildgade 70
Lasse Jørgensen, Lille Mommarkvej 6
Jesper Gassner Kristensen,  Gammelhave 34
Jesper Hell Jessen Kolmos,  Lysabildgade 10,
Jakob Ladegaard Møller,  Vindrosen 11
Nicklas Pedersen,  Lillehave 19
Niels Rogengell,  Nørre Landevej 12
Martin Falkenløve Simonsen,  Lillehave 8
Christian Skovmand,  Lysabildgade 40
Kristoffer Witte,  Gammelhave 23

GALLAFEST
Efter endnu en dejlig vinter har vi nu afsluttet Juniorklubben for 2012/2013 for 
14 gang. Den 21. februar havde vi GALLAFEST ;)
En dejlig aften med ”fuldt” hus.
Tusind tak til alle de glade og festklædte børn/unge som gør, at det er sjovt at 
gå i ”Juniorklub” En stor tak til Lillian og Keld, og Tobias og Lasse som styrer 
musikken.Vi starter op igen i uge 41 ;) Hilsen Laila Lyck

Klummen Blodbad på Sarup Kirkevej
Lysabild lokalblad er (heldigvis) som oftest fuld af gode historier om lokale helte 
og – nå ja it-undervisning for byens seniorer klokken ellevefemogfyrre i klubhuset 
med efterfølgende kaf’ och kach sefølle. Men denne lille notits er bestemt ikke en 
af den slags, så hvis du ønsker at leve uvidende videre i det lokalsamfund, som du 
tror emmer af mælkebøtter og solskin, så er det nu, du skal stoppe med at læse. 
På den sædvanligvis meget rolige og, på sommerdage, også idylliske Sarup 
Kirkevej er der sket en forbrydelse, som får massakren på Den Himmelske Freds 
Plads i 1989 til at blegne. Dette har indhyllet gaden i et mørkt og dystert skær 
lige siden den skæbnesvangre nat. For ja, det skete i ly af mørket, som denne 
nat lå tykt omkring det lille hønsehus. Derinde i det lille hus lå intet mindre end 
saftige 20 høns. Men denne nat skulle dog vise sig at blive ganske ulyksalig 
for netop disse 20 høns, og ingen af dem skulle nogensinde få lov at vågne op 
til morgensolen i vores lille Landsby igen. Et uhyre kom i ly af mørket til dette 
hønsehus, og uden barmhjertighed lemlæstede og mon ikke også smaskede sig 
igennem dem alle. Der mødte den lille familie, som gennem alle årene havde 
fodret og nusset om de små høns, et forfærdeligt syn den næste morgen. Et syn, 
der eftersigende har brændt sig fast på specielt de små
børnesind i familien. Tilbage står vi så med et lokalsamfund i oprør, en gade 
henlagt i evig sorg og en mørk plet i den lokale historie. Men vi står også tilbage 
med en hel række spørgsmål: For hvem er dette udyr? Var det en hund? Var det 
en ræv? Var det en mår? Eller var det, meget oppe i tiden, en ulv? En los? Måske 
vigtigst af alt, hvor lang tid går der før den lille familie igen kan genoptage et 
almindeligt liv uden at ligge vågen om natten gennemsyrede af frygt? Ja, hvor 
lang tid går der før der igen bliver serveret kyllingefileter og blødkogte æg på 
Sarup Kirkevej?” Klummen er skrevet af Freja Dahl.

Ekskursion til Dybbøl 
Som led i emneugen om 1864 var hele skolen på besøg på Dybbøl - en fantastisk 

spændende og lærerrig dag. 
Citat fra Historiecenter Dybbøl Bankes facebook-side:“

Wau! sikken en fredag. Fik besøg af hele Lysabild skole, 150 elever fra 0 – 6 
klasse, og en flok meget velmotiveret lærer til et 5 dobbelt aktivitets forløb. 
Magen til velvidende og søde elever skal man da lede længe efter. Katrine, 

Ditte, Torben, Palle, skolemedarbejderaspirant Rasmus og Jeg var som en flok 
kåde køer der blev lukket ud på græs i foråret, det var svært at få hænder ned 
når de der 0. klasser kom med et svar der nærmeste slog benene væk under 

os. Det kan godt være at nogen siger at der kan mangle noget på fagligheden 
i de små skoler, for Lysabild er det dog ikke tilfældet på 1864 historien, og med 

næste uges emneuge så tror jeg at der render 150 små 1864 eksperter rundt 
derude på Sydtals. :-)” se mere på: www.lysabild-sydals.dk

Brugere af spejderhytten, klubhuset og sportspladsen …
Der gøres opmærksomme på, at nedkørslen til vendepladsen og selve vende-
pladsen KUN er beregnet til varetransport og til gangbesværede brugere, der 
har brug for at blive kørt.
Man bedes derfor bruge parkeringspladsen ved skolen.
Det er meddelt fra Sønderborg kommune, at bommen, der tidligere har spærret 
for nedkørsel, ikke må anvendes p.gr.a. kørsel i forbindelse med tømning af 
skraldespande ved klubhuset og spejderhytten.
P.S. Har du husket, at der findes en hjertestarter til venstre for indgangen til 
klubhuset???, Venligst Spejderne, Klubhusbestyrelsen og LSG

Foredragsaften i Lysabild
Torsdag den 21. marts kl. 19.00 i Konfirmandstuen i Lysabild Præstegård. 
Da himlen kom nærmere. Fortællinger om Danmarks kristning 700-1300.
”Ansgar var slet ikke den fiasko, som tidligere forskning har gjort ham til. 
Kristningen foregik som en proces over flere århundreder, i en udvikling fra 
en sejrsbevidst kristendom til en kærligheds-centreret religion”. Det hævder 
tidligere historieprofessor Brian Patrick McGuire, hvis forskningsfelt er den 

europæiske middelalders historie. Brian Patrick McGuire er 
født på Hawaii, opvokset i Californien, uddannet ved Oxford i 
England og siden 1971 bosat i Danmark, hvor han bl.a. har 
været professor i historie ved Roskilde Universitetscenter. 
Nu kommer han til Lysabild, hvor han skal fortælle, hvordan 
kristendommen gradvist fik så stor indflydelse i Danmark, at 
Harald Blåtand blev overbevist om, at han hellere måtte stille 
sig i spidsen for det.

LB:
Teater 5 klasse

Det sker i sognet

Fastelavn er mit navn …
Fredag, den 8. februar holdt dagplejen fastelavnsfest sammen med de yngste 
børn i børnehaven. Voksne som børn var festligt klædt ud, og traditionen tro 
blev der serveret pølser med brød.
Der blev slået godt til tønden, som var fyldt med gode sager.
Tak for en rigtig hyggelig dag. Hilsen den kommunale dagpleje.

Gymnastikhold sæson 2012/2013
3 hold har lavet gymnastik i salen på Lysabild Skole fra september/oktober 
2012. Sæsonen slutter medio/ultimo marts.
Forældrebarn-hold med Sussi Vangsgård, Camilla Bladt og Mathilde 
Dünnweber som trænere. 
Det evige seje Herrehold med Hans Duus som instruktør. Hans har trænet 
holdet i rigtig mange år. 
Dameholdet, der i løbet af vinteren har fået kroppen arbejdet godt igennem 
med  gymnastikøvelser af  Birthe Bladt, der ligeledes har været instruktør for 
damerne i en årrække.

Landsbymarked i 2013
Falkoneren optrådte ved markedet i 2012.  Skal der være mere handel, flere 
aktiviteter, mere gøgl, flere madboder på markedet? Og hvad kan du bidrage med?
Der er evaluering af sidste års landsbymarked og planlægning af dette års 

marked den 16. maj kl. 19.30 i konfirmandstuen i Lysabild præstegård. Kom og 
deltag og vær med til at sætte dit præg på, hvad der skal ske til markedsdagen. 
Der serveres kaffe og kage. Landsbymarkedet er den 14. september i 
abildgården i Lysabild præstegård, og om søndagen er der høstgudstjeneste i 
kirken. Hilsen Landsbyrådet

Ekskursion til Dybbøl



 LSG Fodbold
Stor TAK til Jeanette og Erik Skovmand, der 
har sponsoreret nyt flot tøj (bluse, shorts 
og sokker) til Lysabilds U9 hold.
Vi siger velkommen til et nyt bestyrelses-
medlem Søren Thomsen.
Bestyrelsen består af Tim Andersen, Chris-
tian Weber, Stefan Spornberger og nu også 
Søren Thomsen. Generalforsamling i LSG 
fodbold finder sted onsdag den 3. april 
Gammelhave 13 klokken 19.30, ALLE er 
velkommen.
Kurt Skovmand stopper som dametræner 
og Gert Damm stopper som ungdomstræner. Tak for jeres indsats. 
LSG starter et nyt herre 5 eller 7- mandshold. Er du interesseret? Nærmere information om  
træningstider følger. Igen i år serverer vi i samarbejde med Skovby kro til Sydbanks general-
forsamling den 19. marts. Tak til alle frivillige hjælpere.
Vi starter udendørs træning op med en hyggelig eftermiddag lørdag d. 20. april kl.13.
Endelig træningsplan kan ses på opslagstavlerne i skolen.

1864 i børnehaven
Ligesom på Lysabild Skole levede de små poder, i Børnehuset Abildgård, sig ind i emnet om 
”Slaget ved Dybbøl i 1864”.
Børnehaven blev i 2 uger forvandlet til 3 værksteder, hvor børnene kunne lave kulisser og kos-
tumer, spille teater og lave mad fra gamle dage.

Et lille teaterstykke om de ”Tre små soldater der vendte hjem fra krigen” blev iscenesat og, som 
afslutning på projektet, vist for dagplejen.

I kulisse- og kostume værkstedet blev der lavet flotte trægeværer, soldaterhatte, prinsessekro-
ner, kongeslot og både. I teaterværkstedet kunne børnene prøve forskellige roller, som at være 
soldat, konge, dronning, prinsesse eller hofdame, og der blev øvet flittigt på sangene om de  
”Tre små soldater” og ”Mallebrok er død i krigen”.
I madværkstedet blev der lavet øllebrød med flødeskum og ostehaps samt hvidkålssuppe med 
bacon og brød. I øvrigt fik børnene fortalt lidt om krigen og fik set patroner og kanonkugler.
Et spændende emne for både voksne og børn - og - man behøver ikke være ret gammel for at 
kunne leve sig ind i ét af Danmarkshistoriens højdepunkter!

Lysabild Sogns  Efterløn og Pensionistforening
12-03 Kl. 14  Musik ved Leif og lotto
16-04 Kl. 14  Foredrag (Født i Horsens Statsfængsel) og lotto.
14-05 Kl. 12  Fra skolen: Halvdagsudflugt til Christiansfeld og grill. 250 kr.
Husk tilmelding til
Rosa telf. 61604750 - 74404750/Birthe telf. 30205447 - 74404607
70 års jubilæumsfest på kroen
Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening holdt søndag den 16. december 70 års jubi-
læumsfest på Lysabild Kro. Der deltog omkring 110 af foreningens medlemmer samt indbudte 
gæster, så vi var i alt 118. Festen begyndte kl. 12, hvor formand Anni Petersen bød velkommen til 
borgmesteren - gamle formænd -øvrige indbudte og ikke mindst til foreningens medlemmer, 
som altid bakker op om foreningens arrangementer.
Der blev også rettet en stor tak til BG busser, der havde sponsoreret gratis kørsel for de medlem-
mer, der ønskede at benytte det. Musik og underholdning stod “Muldvarpene” for, og de blev 
sponsoreret af Andelskassen Sønderborg. Imellem retterne blev der holdt taler af borgmesteren 
og tidligere formænd. Og i løbet af eftermiddagen blev der sunget, og ellers gik snakken rigtig 
godt. Foreningen modtog også en del gaver, som vi takker for. Det er bestyrelsens opfattelse, at 
alle havde en rigtig hyggelig og dejlig eftermiddag, som sluttede kl. 17.
Bestyrelsen er:
Form.  Anni Petersen, Lillehave41
Næstf.  Kay Frøstrup, Vibøgevej 26
Kasser Birthe Carstensen, Lillehave 47
Sekret. Rosa Sibbersen, Lillehave 29
Bestm. Inga Nissen, Birkemose 124
Bestm. Alex Rasmussen, Fasanvej 7
Bestm. Jens Hansen, Lillehave 6

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

Kuns numme 7 Internasjonal Fjelbytræf
D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…
Dato 11/5 fra klokken 12:00….. Do tæje sel MC, telt å æ 
glant humør mæ. Øl, vand o´ ma ka køfes heæ ve vos.
Å så ve det veæ cd-musik å sen ka do fåe en gemytle snak 
ve æ bålstej. Do ka såw heæ få....kr 25,- å æ mand.
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos….
Vi hofer å dajlæ vær i år… Brum brum Helle/Sjøgge Ulla /Geert….

Aktivitetsdage 2013 
Vibæk Mølle - Sydals 

TEAM SYDALS
Har du lyst til uforpligtende snak om cykling, sort arbejde og 
godt kammeratskab + muligheden for en bedre kondition, 
så venter følgende cyklister på dig: – Karin Danielsen – Jan 
”Murer” Hansen – Jan Hansen – Lars ”Grismand” – Thomas 
”Elektrikker” Wolff – Rikke Dahl – Benny ”Indkøber” – Erik 
”Skraldemand” Jørgensen – Flemming ”Tobaksmand” 
Bachmann  - Kirsten ”St.Elholm” Bonde – Carsten ”Holballe” 
– Poul Erik Olesen – Anne Mette Olesen -  Palle Frank Jensen 
– Mary coyle – Anders Bengtson + flere.
Cykelholdet TEAM SYDALS har eksisteret siden 2009, og vi 
er 5-15 M/K’er der mødes hver tirsdag eftermiddag, skiftevis 
hos bilhandleren i Tandslet og Lysabild skole, fra april til 
september, tidspunktet afhænger af lyset. Vi cykler fra 40-
80 km, alt efter formåen og sommetider efter mottoet  ”Vi 
skal ikke have nogle kræfter med hjem”, hvilket fik Karin 
Danielsen til at udbryde ugen efter  ” det var første gang, 
jeg havde brug for at have en skammel med i brusebadet”. 
I kølvandet på alle de doping bekendelser, der er i disse 
tider, vil TEAM SYDALS, gerne have det på det rene med at vi 
kun har én,  der er på forbudte substanser:  Det er Flemming  
”Tobaksmand”  Bachmann,  han er til gengæld åben om det. 
I løbet af sommeren afsluttes træningen indimellem med en 
øl  eller vand hos en deltager.
I september 2012 var TEAM SYDALS for første gang i Harzen, 
fra fredag aften til søndag eftermiddag – en ubetinget 
succes, som vil blive gentaget sidst i april, for både mtb, 
racere og løbere, pris ca. 800-1100 kr, incl transport og 
overnatning i lejlighed. Maden laver vi selv. For mere 
information, Anders Bengtson abenogcyklen@gmail.com
Første tur er tirsdag den 2. april kl. 1700 ved Lysabild skole.

I forbindelse med skolens temauger omkring krigen 1864 blev 
arkivet spurgt, om vi ville deltage med udstilling og fremvisning 
af arkivet på skolens temaaften. Vi sagde selvfølgelig ja, og 
fandt så dagbøger, romaner, avisklip, kort og kanonkugler 
frem. På store plancher kunne man så se 1864-krigens gru i 
tekst, fotos og tegninger. Arkivet havde torsdag aften den 31. 
januar stort rykind af børn og forældre. Selv efter skolefestens 
afslutning måtte nogle mødre ned i arkivet og hente resten af 
familien, som havde glemt tid og sted. En rigtig spændende 
aften for sognearkivet (af børn omtalt hulen). Vi var også dybt 
imponeret over børnenes modeller, optrin, film og andre flotte 
aktiviteter rundt om på skolen.Fotos, tegninger og andre 
effekter om krigen i 1864 er resten af året opstillet i arkivet – så 
kom bare ned og tag et kig! www.skla.dk/lysabild/

Lysabild sognehistoriske 
Forening Lev i nuet, værn om tiden

Tænk på liv der kommer siden

Computeren er nu nae t   til  Fristede t!
SFO Fristedet har anskaffet et registrerings program, der foregår elektronisk.
Formålet er, at forældre selv kan gå på nettet og indtaste, hvornår barnet holder 
fri. Der er ikke personale til stede om formiddagen i Fristedet, og derfor kan det 
være vanskeligt at  ringe til os. I stedet kan man indtaste, via sit login til skolens 
forældreintra eller sin mobil, hvis barnet er sygt, og hvornår der holdes ferie.
Systemet indhenter selv de vigtigste oplysninger, men forældre kan selv rette 
til, hvis der er nye telefon numre eller kontaktpersoner. På berørings skærmen 
i Fristedet vises en info tavle, der er sat op til betjening af børn og forældre. På 
brikken kan man se, hvor barnet befinder sig, deres næste aftale og evt. hvem 
de bliver hentet af.
Et af vores fokus punkter i SFO er børnenes trivsel og bevægelse.
Vi bruger gymnastiksalen rigtig meget, hvor der både er plads til bevægelse 
og til dans og musik. En anden form for bevægelse er vores playstation spil 
der hedder ”Eyetoy”. Dette spil foregår på fjernsynsskærmen, hvor et kamera 
optager børnenes bevægelser. Her kan de konkurrere imod hinanden. Men det 
primære formål er, at børnene bevæger sig rigtig meget.
Der bliver løbet, hoppet, spillet musik og vi får grinet meget.
Venlig hilsen Jette Fuglsang.

Vibæk Møllernes Støtteforening har holdt generalfor-
samling i klubhuset ved Lysabild skole den 18. februar 2013

Der var mødt 41 medlemmer op, støtteforeningen var vært ved kaffe og kage
og Jens Peter Kock viste video. På valg til bestyrelsen var Ole Nielsen - 
Carl C. Christiansen og Hans Duus, Ole og Carl blev genvalgt.
Hans Duus der har været med på Vibæk i 14 år. Det var nogle år før Støtte-
foreningen blev dannet, ønskede ikke genvalg og efter kampvalg mellem  
Poul Petersen og Peter Nielsen blev Peter Nielsen valgt.
Der var genvalg til bestyrelses Suppl. Anne Lund - Revisorer: Bent Jørgensen
og Revisorer Suppl. Hans Åge Christensen
Bestyrelsen for 2013: 
Knud Bjerring, Leif Kristiansen, Ole Nielsen, Carl C. Christiansen, Peter Nielsen, 
bestyrelses Suppl. Anne Lund
Revisorer: Anker Frederiksen og Bent Jørgensen
Revisorer Suppl. Hans Åge Christensen
Fonden ved Jens Peter Kock.
Kasserer for støtteforeningen Knud Erik Jessen 
En stor tak til Hans for hans arrangement for Støtteforeningen, Pbv. Knud Bjerring

Lysabild Atletik starter i år mandag d 8.april .
Vi træner hver mandag kl 16.30 - 18.00, så mød glad op og se om det er 
noget for dig. I år kan vi på trænersiden sige velkommen til Maria H.Jessen, 
Mia Beck og Lea Munk. Birthe Bladt, Camilla Bladt og Henriette Lorenzen 
som i kender fra sidste år møder stærkt op igen. Vi glæder os til at se jer 
allesammen ;) Hilsen Laila Lyck.

Guldkonfirmander
I Lysabild Kirke 2. påskedag mandag den 1. april kl. 09.30. I Lysabild 
konfirmerede pastor Søren Fransen den 10. april 1963 9 piger og 12 drenge. 
Det bliver spændende at se, hvor mange af dem, det vil lykkes at samle nu, 
hvor der er gået 50 år.

Vibæk Møllernes Støtteforening 
Tlf. 74 43 33 45 / 20 25 53 50
Fonden Vibæk Mølle Tlf. 74 40 51 94 / 26 24 70 64
Hjemmesiden på www.vibaek-moellerne.dk

         15. og 16. juni
 17. og 18. juli
 10. og 11. august
 23. og 24. november
 Åben fra kl.11-16

Dette er det eneste kendte maleri med 
Dieterich Buxtehude. 
Han er gambespilleren i billedets
venstre side.

Deadline til næste  Lokalblad  28. april 2013

.

Sofie, Freja, Simon, Frederik, 
Jonas og Mai kommer fra 
skole og er i gang med at 
taste sig ind på skærmen!

Vicky og Anton er i gang med playstationspillet ”Eyetoy”, 
mens et par drenge kigger på!

Kim Iwersen
Kallehave 24, Høruphav 
DK-6470 Sydals 
Tel. +45 74 41 58 03 
Fax +45 74 41 68 68
www.meier-traeprodukter.dk

Nyt indgangsparti i Daglig’Brugsen, Skovby
Det første man bliver mødt med er et skønt syn af forårets blomster og krukker i 
alle farver. Dagli’Brugsen i Skovby har inddraget det forhenværende turistkontor, 
som nu er blevet en del af butikken. Brugsuddeler Kim Johnsen fortæller, at det 
var en hurtig og nem løsning og tilmed giver det butikken mere plads til varer, 
samtidig med at indgangspartiet er blevet mere imødekommende, lyst, åbent og 
venligt. De ekstra kvadratmeter skal hovedsalig bruges til blomster og sæsonvarer 
samt opslag og brochurer om hvad der sker på Als.

Sponsor penge til LSG
OK benzin og Dagli’Brugsen i Skovby har udbetalt sponsor penge til LSG.
Denne gang et beløb på kr. 10.237,08 – lidt mindre end sidste år.
Sponsor checken blev overdraget til Mette Voss og Kai Frøstrup ved en  
sammenkomst på Sønderborghus sammen med OK Benzin og Brugsen for Als og  
Sundeved.  Der ydes støtte til alle, der tanker med et OK kort og er tilknyttet fore-
ningen. Bruger man andre kort eller kontanter, støtter man ikke LSG!
Desuden gives et kontant beløb, hver gang LSG tegner et nyt kort, men først når 
der er tanket 500 liter.
OK benzin arrangerer i løbet af året flere aktiviteter i Dagli’Brugsen i samarbejde 
med LSG for at tegne nye kort. Er man forhindret i at møde op til aktiviteterne, kan 
Kim fra Dagli’Brugsen hjælpe med at tegne et benzinkort.

Påskemorgen
Det er fest- og kantategudstjeneste kl. 11.00 med sopranen Sofie Ljungdahl 
og kirkens faste kantateensemble bestående af violinisterne Christian Balslev 
og Inge Munk, Karsten Munk på cembalo og sognepræsten på kontrabas. 
Vi lader to kantater: Herr, auf Dich traue Ich og Herr, wenn ich nur Dich hab 
af den danske komponist Buxtehude omkranse gudstjenesten.


