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I et afholdt seminar for DagliBrugserne, på Hovborg Kro, blev Dagli’Brugsen i  
Skovby hædret for at være den bedste butik til at styre personaleomkostninger og 
give et højt dækningsbidrag. Sagt med andre ord: ”Den bedste Dagli’Brugs til at drive  
butik”. Det er en stor anerkendelse til Kim Johnsen og hans medarbejdere i Skovby 
for et rigtig godt stykke arbejde. Det er ikke kun i år, det er gået godt, det er det i en 
del år, men i år kom Skovby helt til tops, ikke kun på én 1. plads, men på hele to 1. 
pladser ud af 3 kategorier, hvor der blev uddelt diplomer.
Brugsen for Als og Sundeved sendte straks en stor lagkage ud til personalet som 
anerkendelse. Lagkagen var pyntet op til formålet med billede af diplomerne. Brug-
sen for Als og Sundeved har nemlig investeret i en maskine, der kan lave spiselige 
billeder på lagkager. Personalet besluttede med det samme at dele lagkagen med 
kunderne. Der blev lavet kaffe, og så var der lagkage og kaffe til kunderne.
Årets Jule konkurrence.
Traditionen tro afholdt Dagli’Brugsen igen i år en julekonkurrence, hvor kunderne 
kunne gætte på værdien af varerne i en fyldt indkøbsvogn. Ca. 800 kunder havde 
afleveret en besvarelse, og mange var tæt på det rigtige beløb.  Kirsten Jensen 
gættede på kr. 1098, og det rigtige beløb var kr. 1097,13.Der var også en gætte-
konkurrence for børnene. Her var det Mathias Christiansen , der kom tættest på. 
Hans gæt var kr. 220, og det rigtige beløb var kr.221,77 kr. 
Tillykke til begge vindere!
Donation af penge fra Skovby vinen!
Hver gang Brugsen sælger en flaske af vor egen vin med motiv af Kegnæs Fyr eller 
Skovby Landing, doneres 5 kr. til en lokal forening. I år har vi valgt at dele beløbet 
og tilgodese 2 foreninger. Vi har samtidig hævet beløbet så der er 5000 kr. til hver. 
Modtagerne er Kfum spejderne i Lysabild og Kegnæs frivillige brandværn.

Dagli’Brugsen i Skovby hædret!

Lysabild Kro
Michael Marek ønsker et rigtigt godt nytår og siger 
tak for det gamle!
Michael har i øvrigt planer om at renovere krostuen – 
dog er det ikke helt på plads endnu!
Næste store arrangement er 80’er fest i februar! 
Nærmere herom senere.

Juletræsfest på kroen

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Der har været 16 udrykninger igennem 2013, det er ikke over det normale.
Matthias Kahr Knudsen, Steen Duus og Simon Hjortshøj Jakobsen har gennem-
ført funktions- uddannelsen. Det betyder, de er fuldt uddannet brandmænd. 
Tobias Petersen starter på grunduddannelsen i januar måned 2014. Situationen 
i dagtimerne er ved at været kritisk for brandværnet. Arbejdspladserne i om-
rådet er små og det betyder mere køretid til brandstationen. Sammensætnin-
gen ved 112 udkald, skal som minimum bestå af 1 holdleder + 5 uddannede 
brandmænd, og slukningstoget skal have forladt stationen, inden der er gået 
5 minutter. Derfor vil jeg gerne opfordre alle m/k, der kunne have interesse i 
en brandmandsuddannelse, til at kontakte undertegnede til en uforpligtende 
samtale. Besøg brandværnets hjemmeside www.sydals-brand.dk hvor der 
løbende kommer nyheder og 
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen,Mobil 30 58 80 87.

Generalforsamling i Landsbyrådet
Der er generalforsamling i Landsbyrådet i forbindelse med åben skole den 27. februar, hvor 
rådets medlemmer er kokke ved fællesspisningen kl. 18.30
Landsbyrådet vil gerne gøre opmærksom på, at man kan slutte aftenen med at tage i 
præstegården til foredrag med Finn Slumstrup, formand for Grænseforeningen, kl. 19.30. 
Foredraget hedder ”Grænselandet i dag” (se artikel her i LB).

Ved Poul Erik Olesen
Vibøgevej 20, Lysabild
6470 Sydals

tlf. nr.   2014 0758
cvr. nr. 25 90 36 17
peo@ebkonsulenten.dk
www.ebkonsulenten.dk

ENERGI- & BYGNINGSKONSULENTEN

Hvad laver vi ellers i klubben?
Når vi er i klubben, så laver vi mange forskellige ting, som jeg vil beskrive herunder. 
Vi har nogle gode lokaler i klubben, hvor vi både har indrettet et kreativt rum, hvor 
børnene kan udfolde deres kreative sider. Her kan der både males, tegnes, klip-
pes og klistres. Det er næsten kun fantasien der sætter grænsen. I klubben har vi 
også, ud over diverse brætspil, både wii, playstation og computere. Disse bruges 
en del af især drengene. Dog har vi lavet en aftale med børnene om, at det ikke er 
ubegrænset, at de får lov at spille på disse, da vi også mener, at de skal være sociale 
med deres kammerater på anden måde end ved at spille på disse tre konsoller. 

Af andre ting vi laver, kan blandt 
andet nævnes, at vi går i gymnas-
tiksalen og spiller bold, når vejret 
ikke er til det udendørs. Er vejret til 
det, så er vi også udendørs. Enten 
er vi på skolens område, eller vi går 
ture i lokalområdet. Vi går også 
nogle gange i skolekøkkenet, hvor 
vi laver bolsjer, bager eller andet. 
Nogle gange med gæster udefra 
der viser os, hvordan man gør.
Én til to gange i måneden har vi 
også en filmdag, hvor børnene på 
skift må medbringe en film - som 
de der vil, kan sidde og se. Her 
sker det så, at vi laver en portion 
popcorn til børnene, som de kan 
hygge sig med.

 

Vi forsøger også, at få børnene til at hjælpe med det daglige (på frivillig plan). 
Derfor ser vi gerne, at de deltager med tilberedningen af det daglige café-
tilbud, hvor vi serverer lidt at spise for dem. Vi ser også gerne, at de hjælper til 
med oprydningen og opvasken efterfølgende, da det er vigtigt at lære, at man 
ikke kun skal deltage i den sjove del af arbejdet. Derudover lægger vi meget 
vægt på, at der er ryddet op i klubben, inden børnene går hjem. Hvert barn er 
ansvarlig for sit eget.
Dette var lidt om, hvad vi beskæftiger os med i klubben. Slutteligt vil jeg dog 
gerne sige, at der altid er plads til flere børn, og er der børn i 3.-6. klassetrin, 
der har lyst til at komme forbi en dag og se hvad vi laver, så er de mere end 
velkomne. Det samme gælder selvfølgelig for forældre og andre interesserede 
– vi har altid en kop kaffe på kanden. Skulle der ligeledes være nogle af jer 
derude, der sidder med en god ide til, hvad vi skal besøge næste gang, så hold 
jer endeligt ikke tilbage. Vi har allerede nu nogle ideer i støbeskeen, men der er 
altid plads til flere! På klubbens vegne, Katja Levy og Erik Lambertsen

Pernille viser nogle af de ting, man kan 
lave i klubben.

Lillifee og Caroline sidder ved mikrofonerne på Radio Als!

Klubben for 3.-6. klasse på Lysabild Skole
Klubben på Lysabild Skole er et klubtilbud for børn i 3.-6. klasse. I dette skoleår 
er vi, indtil videre, 10 børn For at gøre klubben til et spændende sted at være, 
har vi i dette skoleår, været mere ”ude af huset” end vanligt. Dette vil vi fortælle 

lidt om, i denne artikel.
Besøg hos Air Alsie i 
Sønderborg
Her i efteråret har vi været ude og 
besøge Air Alsie. Dette var rigtigt 
spændende, og vi fik lov til at se 
rigtigt meget. Vi startede med at 
få at vide, hvad Air Alsie er for et 
firma, og hvilken slags kunder de 
flyver med normalt. Det er store 
firmaer, som Rema 1000, Grund-
fos, Saxo Bank m.m., samt store 
stjerner som David Beckham, Be-
yoncé og Lady GaGa. Vi så også 
billeder af nogle af flyene. Det er 
små jetfly med plads til max 16 
personer. Nogle af dem er farvet i 
firmaernes farve og logo. 
Det koster 60.000 kr. i timen at 
have sådan et. Lidt senere var vi 
ude i hangaren, hvor Danfoss´nye 
jetfly stod. Denne fik vi lov til at 

komme op i. Inden vi gik op i den, skulle vi have overtrækssko på, så tæp-
pet ikke blev beskidt. Vi fik også at vide, at vi ikke måtte røre ved noget som 
helst derinde. 
Inde i flyet var der kun lædersæder og det hele var i mørkt træ. Sæderne 
kunne laves om til senge, hvis man nu skal flyve så langt, at man er nødt til at 
sove der. Glassene i flyet er nogle rigtigt fine og dyre krystalglas, som tit går 
i stykker, fordi de står og ”klirrer” mod hinanden. 
Efter at have set dette lækre fly, var vi ovre og se et lille fire-personers fly, 
som også var ejet af Danfoss. 
Dette fly bruger de kun til de små ture. Det er et lidt ældre og mere slidt fly, 
end det første vi så. Bagefter gik vi over i en anden hangar, hvor der stod et 
ambulancefly. Dette fly var vi også inde og se, og det virkede som et helt hos-
pital derinde med masser af udstyr, bårer og plads til læger og sygeplejersker.
Der lugtede ikke så godt inde flyet, men vi fik at vide, at det var fordi det lige 
var blevet gjort rent, efter at have været ude på en lang flyvetur, hvor det 
havde hentet nogle patienter. Til sidst var vi alle inde og se deres depot med 
mad og drikkevarer. Her var masser af forskellige ting. 
Herinde fik vi en pose hver, med lidt slik og nødder i. Der lå også en ”cap” til 
os hver, med Air Alsies logo på. Det var en rigtig spændende tur til Air Alsie i 
Sønderborg Lufthavn.Skrevet af Kimmie, Silas, Danny og Caroline

Besøg hos Radio Als i Nordborg
En af de andre ture vi har været på med børnene i klubben, var et besøg på 
Radio Als i Nordborg. Her blev vi modtaget af radiochefen og den ene af 
studieværterne. 
Efter en lille introduktion i hvad en radiostation er, og hvor pengene til drif-
ten kommer fra (salg af reklamespots, frivilligt arbejde m.m.), var det nu tid 
til at se selve studiet, 
hvor udsendelserne blev 
sendt fra. Lokalet var ikke 
særligt stort, men her var 
alt, hvad der skulle være 
af computere, teknik 
med mere, for at kunne 
lave en udsendelse. 
Børnene var meget 
optaget af dette studie, 
og de ville alle gerne øn-
ske en sang eller sige no-
get live i æteren. Derfor 
blev det besluttet, at de 
alle kom med ind i et an-
det studie, hvor de (placeret om et bord med flere mikrofoner) kunne blive 
interviewet af studieværten. Dette synes de fleste var meget sjovt, og for 
nogle af dem gik det hele op i pjat, mens andre tog det mere seriøst.
Slutteligt blev de instrueret i et lille ”speak” som de skulle sige på skift, for 
derefter at ønske et stykke musik, som de var blevet enige om i fællesskab. 
Dette blev så klippet sammen til en helhed, inden vi tog afsked med radi-
oen. I bilerne på vejen hjem, blev dette så spillet ”on air” til stor morskab for 
alle børnene og os voksne.
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”Grænselandet i dag”
Sogneaften med Finn Slumstrup, 
formand for Grænseforeningen
Torsdag den 27. februar 2014 kl. 
19.30 i Lysabild Præstegård
Finn Slumstrup, der i dag er bosat i 
Ærøskøbing, har været formand for 
Grænseforeningen siden 2005.
Han er forfatter og har været høj-
skolelærer på Snoghøj og Askov 
og var fra 1979-86 forstander for 
Vallekilde Højskole. Derpå blev han 
informationschef i Dansk Flygtninge-
hjælp indtil han i 1991 blev tilknyttet 
Danmarks Radio. Først som kanalchef 
for DR 1 i 9 år og derpå fra 1999-
2007 som programmedarbejder i DR 
Kultur. Finn Slumstrup har tillige i 20 
år været medlem af Statens Musikråd 
og formand for rådet 1999-2003. 
Som forfatter har han skrevet og 
redigeret bøger om bl.a. jazz, folkelig 
oplysning, biografier og bøger 
om personligheder og udviklinger 
grænselandet. 

Lysabild-Kegnæs Pastorat
Mandag den 20. maj: Friluftsgudstjeneste ved Vibæk Mølle kl. 11.00 fælles for Tandslet, Lysabild 
og Kegnæs sogne. Musik ved Hans Mydtskov, saxofon, og Morten Nordal, guitar.
Leif Jordt, Tandslet, er prædikant.

Torsdag den 23. maj : Foredrag ved museumsdirektør Erland Porsmose, Johannes Larsen  
museet i Kerteminde. ”Danmark – de tusinde landsbyers land”.
Foredraget er kl. 19.30 i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård.

Lockout
På landets skoler har vi haft lockout. Vi har ikke kunne få undervisning i 
alle timer, og nogle elever har mistet al deres undervisning.  Det var 
heller ikke alle der havde mulighed for at komme til de timer de kunne 
få tilbudt pga. transport. Busserne kørte som de plejede, så der var ikke 
mulighed for at komme til de timer der lå midt på dagen medmindre 
de kunne cykle eller havde mulighed for at blive kørt. Alle har været 
meget frustreret i denne periode. Vi er alle glade for at komme tilbage 
til en normal hverdag med vores lærere igen. 
Christoffer Bladt, 6 klasse,  Formand for elevrådet
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Traktor-ringridning i Vibøge
Vibøge traktorringridning er i år den 17. august på 
Vibøgevej 17. Kom og vær med. Det er rigtig hyggeligt. Om 
aften er der fælles spisning, men vær hurtig og meld til på 
20684657. Der er rift om pladserne. Hilsen Vibøge traktorlav

Lysabild Jagtforening:”Før hunde i snor”!
På den nyligt afholdte generalforsamling 
i Lysabild Jagtforening var den måske 
kommende oversvømmelse af en stor 
del af jagtforeningens område mod Pøl 
et stort diskussionsemne. Lodsejerne er 
enkeltvis blevet orienteret om planen.
Men det var nu hundene, der blev talt 
mest om. Flere lodsejere har mødt 
løsgående hunde i netop dette område. 
Både jagtforening og lodsejere har intet 

imod at folk med eller uden hund går tur i dette område, 
men henstiller til at man af hensyn til vildtet - især råvildtet 
- fører hunde i snor.
Jagtforeningen vil inden længe opsætte skilte ved 
markvejene til området med opfordring til at føre hunde i 
snor. Ove Kryhlmann

Der var engang en strik-café i 
Mjang, som desværre lukkede …!
Derfor tog Inge Brodersen fra Vibøge og Lilian Fangel fra 
Lysabild initiativet til at starte en strik-café i Lysabild. Og det 
med stor succes.
Hver anden onsdag, i lige uger fra klokken 19.00 til 22.00, mødes 
mellem 15 og 20 flittige strikke- og hækledamer fra Tandslet, 
Skovby, Vibøge, Høruphav, Lysabild og endda Sønderborg, i 
klubhuset i Lysabild.
Og så bliver der strikket og hæklet - lige fra trøjer, bluser, hatte, 
halstørklæder, handsker og dukketøj til gulvmåtter, bamser og 
krammedyr. Kun fantasien sætter grænser!
”Snakken går lystigt”, fortæller Lilian Fangel, ”og vi har det rigtig 
gemytle”! ”Vi er ikke eksperter, men hjælper hinanden, så godt 
vi kan med strikkeopskrifter osv. Ellers søger vi på nettet, og så
skal vi nok finde ud af det”.
De flittige hænder har dog i løbet af aftenen tid til en pause. 
Der laves kaffe i klubhuset og bages kage på skift, som kan 
købes for kr. 10. Ellers er det gratis at deltage.
Og – der er plads til flere. Alle, der har lyst, kan møde op de 
pågældende aftener med strikketøj eller andet håndarbejde. 
Sæsonen for denne gang slutter en gang i juni.
Der påtænkes i øvrigt en aften med en underviser!
Har du lyst til at deltage kan følgende kontaktes:
Inge, Vibøge  tlf.: 28669036
Tove, Vibøge  tlf.: 61752495
Tina, Tandslet  tlf.: 23650477
Lena, Høruphav  tlf.: 29286453
Lilian, Lysabild  tlf.: 40291693
Ovennævnte hjælpes i øvrigt ad med at åbne og lukke strik-caféen, 
lave kaffe og stille borde op.

SFO’en har 
fået høns …
De kræver næsten ingen pasning.
Dog skal vi huske at tjekke om de 
har mad!
Maden forsvinder nemlig. 
Vi har også snuppet et par høns 
med mad i munden!
Hilsen SFO børnene.

Bisidderordning. Støtte ved f.eks. samtaler med myndigheder, sundhed-
spersonale og andre.
Kontakt: Arne Duus, tlf. 74 40 51 66. Bisidderen har tavshedspligt og 
er uddannet til opgaven.
Besøgstjenesten. Vi søger også altid nogen der gerne vil være besøgsven.
Kunne du tænke dig det, eller har du andre ideer, så ring til: 
Ingeborg Andersen, tlf.24 42 25 44.
IT – undervisning for begyndere på Knøs Gård i Høruphav
Vi begynder med nye hold torsdage den 3. og mandage den 7. oktober 
fra kl. 9.30 – 12.30, og underviser i alt 8 gange. Pris kr. 150. Ring for 
tilmelding og nærmere oplysning til: Jan Holst tlf. 28 12 51 42 eller
Ingeborg Andersen  tlf. 24 42 25 44.
Net-café i Høruphav på Knøs Gård
Kom og få gratis hjælp hvis du synes det er svært eller du har problemer 
med at bruge Internet, Skype, NEM-ID mm. Medbring gerne din egen PC.
I juni har vi åbent den 3. og 17. fra kl. 13 – 15. Juli er der
lukket. Fra august har vi åbent hver 1. og 3. mandag i måneden.
Jollmands Gaard og Dyvig badehotel, onsdag den 15. maj kl. 14.00
Vi mødes ved Jollmands Gaard i Holm, på adressen Møllegade 15. 
Holm, 6430 Nordborg. Jørgen Sarsgaard har lovet at guide os rundt 
under besøget. Derefter kører vi til Dyvig Badehotel hvor vi får forevist et 
helt nyt bygningsværk, og der bliver lejlighed til at nyde kaffe og lagkage. 
Pris: kr. 90 pr. person. Hertil kommer eventuel befordring. 
Tilmelding senest tirsdag den 7. maj til: 
Aksel Vest Hansen,  tlf. 74 41 51 76 e-mail: akselvh@gmail.com 
Hvis du savner kørelejlighed, så sig til ved tilmeldingen.
Cykltur til Østerholm slotsruin og videre ca. 1 km. til Nørreskoven, 
onsdag den 19. juni kl. 14.00.
Til mindesmærket ved ”Den lodne bøg”, for engelske flyvere fra 
2. Verdenskrig. Vi mødes ved stoppestedet i Hundslev og følges ad til 
Nørreskoven. Ved graven i Nørreskoven vil Christian Fægteborg fortsætte, 
hvor han slap sidste år, og fortælle om stedet her. Her vil der også blive 
serveret kaffe og kage til alle. Pris: kr. 25. Tilmelding senest mandag den 
17. juni til: Anne Marie Christoffersen tlf. 74470300 mobil 21670660.
Flyvevåbenets historiske samling og Team Tordenjet, onsdag den 14. 
august kl. 10. 
Kørsel i bus fra P-pladsen v/ Augustenborg skole kl. 8,30. Vi skal se helikop-
ter og F 16 fly. Frokost kan købes til rimelige priser i Stationens kantine. Efter 
frokost er der rundvisning hos Team Tordenjet, hvor vi skal se deres museum 
og deres værksted. Som afslutning er Flyvestationen vært ved en kop kaffe. 
Slut kl. 15 – 15.30. Pris: kr. 170 ved 30 tilmeldte personer. Tilmelding senest 
tirsdag den 30. juli til: 
Vibeke Jensen, tlf.74 59 13 28, mobil: 21 27 77 30, e-mail: 
ohrt@bbsyd.dk, og få nærmere informationer.
6-dages tur til Rügen og Bornholm. Fredag den 6. – onsdag den 
11. september. Opsamling: v/Brugsen i Høruphav, Sdr. Landevej 225 kl. 8, og 
fra P-pladsen v/ Augustenborg skole og hal kl. 8.15.Tilmelding til: Arne Duus, 
tlf. 74 40 51 66, e-mail: am.a.duus@mail.dk og få nærmere informationer og 
beskrivelse af turen. Teknisk arrangør: Mols Rejser medlem af rejsegaranti-
fonden. Pris for medlemmer: kr.
5.460, Pris for ikke medlemmer: kr. 5.585, Tillæg for enkeltværelse: kr. 500.

.

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

Lysabild sognehistoriske 
Forening Lev i nuet, værn om tiden

Tænk på liv der kommer siden Mølledage den 15. og 16. juni 
Mølledage den 17. og 18. juli
Høstdage den 10. og 11. august. 
Der høstes med le og neg bindes  på 
gammeldags facon. Alle dagene er 
der åbent fra kl. 11 til kl. 16 og der vil 
være udstillere i bygningerne både 
ved og i vandmøllen samt i vindmøl-
len. Derudover vil der være “live” 
musik en del af dagen og der er ofte 

underholdning med et sangkor eller danseopvisning af forskellig grupper. Entre 
20 kr. for voksne - børn er gratis.
I bageriet bages der bl.a. rugbrød og franskbrød på gammeldags maner i 
den store gamle stenovn.  Det brød der bages kan købes og tages med hjem, 
hvilket  der er mange der gør. Der er b.la en café hvor man kan købe sig en for-
friskning og smage på det friskbagte brød samt en øl og pølsebod hvor sulten 
kan stilles. Man må gå rundt på hele mølleanlæget og se hvordan det hele fun-
gerer og man må røre ved tingene.
På området er der opstillet borde og bænke således at man kan nyde sin med-
bragte mad.
Der er en del sjove aktiviteter for børnene, f.eks. gamle legeredskaber, rebslagn-
ing hvor de kan lave deres eget reb til et sjippetov, pandekagebagning og meg-
et mere. Hilsen Vibæk Møllernes Støtteforening

Aktivitetsdage 2013 Vibæk Mølle

Borgere fulde af ideer
Tavlen blev skrevet fuld på både for- og bagside. Der var en lind strøm af gode 
ideer fra de 5 borgergrupper, der arbejdede med idé-generering på borgermødet 
i marts måned. Men der blev også tid til at netværke og snakke sammen – f.eks. 
fandt repræsentanterne fra foreningslivet hurtigt ud af at de fremover vil tale sam-
men om at fordele ugens dage, så der ikke udbydes aktiviteter for den samme
aldersgruppe på samme ugedag.
Mens dette Lokalblad var i trykken, var landsbyrådet samlet til møde for at bear-
bejde den lange liste over ideer og omsætte dem til en handleplan. Én af de ting 
der ikke er blevet gennemført i den nuværende handleplan er en bedre placering 
af lokalhistorisk arkiv. På borgermødet kom der imidlertid et forslag om at placere 
det i stuehuset på Vibæk Mølle.
Af andre ideer fra borgermødet kan nævnes at få trappen til kirketårnet restaureret, 
så der kunne blive offentlig adgang dertil - f.eks. i forbindelse med gudstjenester. 
En anden idé er allerede i støbeskeen. Det er nemlig ideen om at holde åben lands-
by, så potentielle tilflyttere kan opleve hvad det er for et område de flytter til, hvis 
de køber hus her. Arrangementet ”Åben landsby” finder sted allerede her den 25. 
maj kl. 14-16. Læs mere om det i artiklen her i Lokalbladet. Se i øvrigt alle ideerne fra 
borgermødet på www.lysabild-sydals.dk (TL)

 Skovby & Omegns 
Ringriderforening 2013 
den 2-3 & 4 august
www.skovby-ringridning.dk 

Pensionisterne
18-06 Heldagstur til Givskud Løvepark. Pris 325kr. for medlemmer og 425kr. for 
ikke medlemmer.
Madpakke – kaffe- middag på Holbøl Landbohjem er incl. i prisen. Afgang fra 
Lysabild Skole kl. 7.15
13-08 kl. 14. Snak – hygge – sang – kaffe og lotto i klubhuset
 17-09 kl. 14. Det store lottospil og kaffe i klubhuset
Rettelse til listen over bestyrelsesmedlemmer:
Vi fik i sidste Lokalbald skrevet et forkert efternavn ved Jens. Det skal retteligt være Jens 
Iversen og ikke Jens Hansen. Beklager fejlen.
Tilmelding: Rosa telf. 74404750 mobil 61604750 eller Birthe mobil 30205447
Alle er velkommen til vore arrangementer. 
Lysabild Efterløn og Pensionistforening

Historisk udflugt til vadehavsøen Føhr, med færge fra Dagebøl til Wyk på Føhr. 
På øen får vi en guidet rundtur til historiske og andre interessante steder. 
Derefter middag på en hyggelig kro, kaffen har vi med til på hjemvejen. Prisen 
er 350 kr.pr.pers. for det hele. Det er et sted hvor ikke så mange har været, så 
bussen bliver nok hurtigt fuld. Grib muligheden for en god oplevelse.  Søndag 
d. 26 maj
Kl. 07.30 præcis fra skolen tilmelding til Ingrid telf. 74404418-- 
mob. 30276118 senest 20 maj Venlig hilsen  Lysabild sognehistoriske Forening

Kirkekoncerter i Lysabild kirke
Den 3., 10., 17., 24. og 31. juli samt 
7. og 14. august.

Nytårshilsen fra Vibæk Møllernes 
Støtteforening
Så er julen 2013 overstået – og et nyt år 
er begyndt. 
Vi ser frem til at det nye år må blive lige 
så godt, med mange gode udfordringer 
og oplevelser. 
Jeg vil hermed sige en stor tak til alle de 
frivillige hjælpere, som har hjulpet ved 
vores arrangementer i årets løb, samt en 
tak til alle vores medlemmer af støt-
teforeningen, sponsorerne, musikere, 
bager - og en særlig tak til de hjælpere, 
der er på Vibæk hver tirsdag. Alle I gør en 
forskel for at vi kan renovere og bevare 
Vibæk Møllerne både nu og i fremtiden.
Jeg vil hermed ønske jer og jeres familie 
en rigtig godt og lykkebringende nytår. 
Med venlig hilsen, Knud Bjerring, Vibæk 
Møllernes Støtteforening
www.vibaek-moellerne.dk
Vibæk Møllernes Støtteforening af-
holder generalforsamling mandag den  
24. februar kl. 19.30 i Klubhuset ved 
Lysabild skole.

Sidste udkald for 
spejderne i Lysabild !
Spejderne holder generalforsamling tirsdag d. 18. februar kl. 17.30. Vi serverer 
mad, og der vil være aktiviteter for de børn, der har forældre med. Der er ikke 
almindeligt spejdermøde denne dag. Der er valg til Grupperådet som er vores 
bestyrelse.
Men vi har en udfordring
Vi skal have nogle forældre ind i grupperådet for at kunne bestå. Desuden står vi 
uden kasserer. Pt er vi kun 2 forældrerepræsentanter i Grupperådet: Erik Bladt som 
ikke kan genopstille, da han ikke har børn der går til spejder i Lysabild længere, og 
mig selv som ikke ønsker genvalg. Jeg har siddet som grupperådsformand i fire år 
nu og har allerede for et år siden sagt at jeg ikke genopstiller i 2014.
Mogens Gerstrøm, vores kasserer, er flyttet til Ebeltoft og har meddelt at han 
stopper senest til generalforsamlingen.
For at kunne tegne en spejdergruppe skal der være en gruppeleder, en kasserer 
og en grupperådsformand. 
Så hvis der ikke er nogle der melder sig, så lukker og slukker spejderne i Lysa-
bild den 18. februar 2014!
Det har de tidligere år virket som om generalforsamling er noget, der skræmmer 
folk væk. Der er åbenbart bare ikke ret mange, der har lyst og tid til at sidde i Grup-
perådet. Men hvis der ikke er nogle, der melder sig denne gang, så er det slut med 
spejder i Lysabild!
På vegne af KFUM-spejderne i Lysabild, Allan Tychsen, 
allan.tychsen@gmail.com eller tlf: 29823606

Fakta omkring Grupperådet:
Grupperådet er vores bestyrelse som består af forældrerepræsentanter. Man 
bliver valgt ind for 2 år ad gangen. Der skal vælges en Grupperådsformand og en 
kasserer. Der afholdes ca. 4 møder om året, hvor vi snakker om Gruppens frem-
tidige aktiviteter og bevilliger køb af nyt udstyr mv. Til Grupperådsmøder delt-
ager ledere fra alle grene også. Møderne er ganske uformelle og hyggelige. Det 
at sidde i Grupperådet betyder ikke nødvendigvis at man er dem der kommer til 
at udføre en masse ekstra arbejde i forbindelse med arrangementer og lign., men 
man er med til at planlægge og giver dermed lederne mere tid til at tage sig af 
spejderne. Som kasserer kan der også vælges en person ”udefra”, altså en der ikke 
har børn der går til spejder.

Fakta omkring KFUM Spejderne, Lysabild Gruppe:
Vi har pt. 3 grene:
Bæverne (0. kl. – 1. kl.): 3 ledere og ca. 17 børn
Ulvene (2. kl. – 4. kl.): 3 ledere og ca. 15 børn
Spejderne (5. kl. – 6. kl.): 1 leder og ca. 3 børn
Der er spejdermøder hver tirsdag kl. 17.30 – 19.00 i vores spejderhytte bag ved 
skolen. Vi har et tæt samarbejde med Fynshav Gruppe og Kegnæs Gruppe, da de 
ikke har ret mange børn og ledere 
er de med hos os til alle møder og arrangementer. På grund af dette samarbejde 
har vi også mulighed for at benytte Blommeshytten og spejderhytten på Kegnæs. 
Desuden har vi også en lille plads ved Saruphav med 
shelter og bålsted.
Man kan finde yderligere info og billeder på vores Facebook side:
www.facebook.com/lysabildspejder Information om KFUM Spejderne, vedtægter 
og andet kan findes på www.spejdernet.dk.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
Mommark Landsbylaug
Torsdag den 20. februar 2014, kl. 19.30
I festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole.
Hvad skal Mommark Landsbylaug i fremtiden ?

Senest har han udgivet en bog om Kirkens Korshær: ”Dér, hvor ingen andre er”. 
I 2014 markerer vi 150-året for kampen ved Dybbøl og slaget om Als i 1864. Finn 
Slumstrup vil i sit foredrag tale om den ændrede betydning af nationalstaterne 
i en globaliseret tid og om det udfordrende i, at nationale mindretal i dag 
må acceptere, at når talen er om mindretal, så har vi også i høj grad fokus på 
kulturelle mindretal. Og spørger han: ”Er vi nu i stand til at rumme, at det, vi så 
positivt altid har kaldt og kalder for Genforeningen, jo også var spaltningen af 
det århundredgamle hertugdømme i Slesvig?”

Tak til annoncører og LSG Fodbold
Landsbyrådet vil gerne sige tak til Andelskassen, Sydjysk Eltekniq, Meier 
Træprodukte, Anjas fodpleje, Jens Hansen, og Dagli’ Brugsen og for 
annoncesamarbejdet i 2013. Uden jeres annoncering ville der ikke være 
noget blad, fordi det er 100 % annoncefinansieret.
Vi vil også takke LSG Fodbold for at omdele bladet til samtlige 760 husstande.

Afstemningsfest 
med Flemming Nielsen
Som det nok er bekendt, har Lysabild Sognehistoriske Forening overtaget “ 

Dansk samfunds” årlige afstemningsfest efter 
at denne forening er nedlagt. Hvem var det så 
naturligt for at videreføre traditionen, ja rigtigt 
L.S.F. Den 7. februar 2014 er det så første gang 
vi arrangerer afstemningsfesten. Datoen den 7. 
februar er valgt af praktiske grunde. Vi mener 
at det er værd at mindes den 10. februar 1920, 
da vores del af Sønderjylland stemte sig hjem 
til Danmark.Indbydelse til afstemningsfest: 
Fredag d. 7 februar i skolens nye multisal kl. 
19.30. Journalist Flemming Nielsen holder 
sit foredrag: “Forstærkningningsmanden - 4 
rigsdaler - Himlens straf - og skarpretteren” eller 

“To grænselandsskæbner”
Vi håber at mange møder op til en traditionsrig aften. Alle er velkomne.
Venlig hilsen og godt nytår fra “Lysabild sognehistoriske Forening”

Jernindsamling til Sydalshallen
Det er stadig muligt at køre til Rubæk 10 og aflevere jern i containeren ved 
gyllebeholderen. Tidligere gik overskuddet til Lysabild Børneunivers, som 
nu har afsluttet indsamlingen til multisalen. Fra januar 2014 går overskuddet 
til Sydalshallen, der har behov for økonomiske midler til renovering af bl.a. 
hallens tag.

Bisidderordning. Støtte ved f.eks. samtaler med myndigheder, sundhedsper-
sonale og andre.  Kontakt: Arne Duus, tlf. 74 40 51 66. Bisidderen har tavshedsp-
ligt og er uddannet til opgaven. 
Vi mangler besøgsvenner. Kunne du tænke dig at være besøgsven? 
Man aftaler selv hvor ofte, hvornår og hvor længe besøget skal vare. Vi har flere 
der står på venteliste for at få en besøgsven, så der er straks en der vil blive meget 
glad. Vi kunne også tænke os, at der var nogle mænd der ville melde sig. Ring til: 
Arne Duus tlf. 74 40 51 66, eller Ingeborg Andersen tlf. 24 42 25 44. 
Besøg på Hjælpemiddeldepotet onsdag den 22. januar kl. 14. 
Sted: Hjælpemiddeldepot, Mommarkvej 5 A, Vollerup. 
Vi får en rundvisning, og ser hvilke hjælpemidler der findes. Der serveres kaffe 
og kage. Tilmelding senest torsdag den 16. januar til: Arne Duus, tlf. 74 40 51 66, 
mail: am.a.duus@mail.dk. Max 30 deltagere (først til mølle) Pris: kr. 20. 
Besøg på Julemærkehjemmet Fjordmark torsdag den 20. februar kl. 14. 
Sted: Fjordvejen 20, Kollund, 6340 Kruså. Samkørsel fra Augustenborghallerne 
kan aftales. Tilmelding senest torsdag den 13. februar til: Sonja Jensen, tlf. 74 
47 10 25 eller 25 48 70 35 mail: soje42@live.dk. For at støtte hjemmet, kan der i 
deres kantine købes kaffe og kage. 
Årsmøde på Notmarkhus onsdag den 12. marts kl. 19. 
Sted: Notmarkhus. I år har vi 25 års jubilæum, derfor er det gratis at deltage. 
Beretning ved formanden om det der er sket i årets løb. Derefter valg af besty-
relsesmedlemmer. Landsformand Søren Rand vil holde festtalen. Underholdn-
ing af Rebbølcenterets salonorkester, som også spiller op til dans senere på af-
tenen. Der serveres 2 stk. smørrebrød og en øl/vand samt kaffe.Tilmelding senest 
mandag den 3. marts til: Arne Duus, tlf. 74 40 51 66, mail: am.a.duus@mail.dk eller 
Erling Paulsen, tlf. 74 47 17 26, mail: andrea_erling@paulsen.mail.dk.

Nytårshilsen fra Lysabild Skytte- og Gymnastikforening
LSG ønsker alle i Lysabild sogn et godt og helsebringende nytår og opfordrer 
alle til at bruge mulighederne for bevægelse ...

Kegleklubben
Vi i Sydals Kegleklub vil da gerne prøve igen om der ikke i Lysabild og omegn 
skulle være flere der kunne tænke at prøve at prøve at spille kegler. Det giver 
også motion til både ryg- og benmuskler for ikke at tale om samvær i pauserne!! 
Ring og aftal en prøve, som er gratis, på tlf.nr 29440466.
Godt nytår. Hilsen Sydals Kegleklub Hans Chr. Petersen”

Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
14.1. Generalforsamling og lotto.
11.2. Foredrag v. Helga Moos og lotto.
11.3. Hyggestund + lotto.
8.4. Underholdning v. Carl Blåbjerg og lotto.
Tilmelding til Rosa på telf. 74404750/61604750 eller Birthe på telf. 30205447

Dagsorden
1. Velkomst – Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport,   
 budget og godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af 2 revisorer
7. Laugets fremtidige arbejde
8. Eventuelt

Afslutning med pålægsbrød, øl/vand, 
kaffe/te.
 
Fra bestyrelsen er følgende på 
valg: 
Hanne Henningsen, modtager 
genvalg. 
Mike M. Uppdal, modtager ikke 
genvalg. 

Jette L.S.Christensen, modtager 
genvalg.
Per K. Andersen, modtager genvalg.
H.C.Jørgensen, modtager genvalg. 

Forslag til behandling på generalfor-
samlingen, skal være formand 
Per Andersen, Svennesmølle 2, 
mobil nr. 21745332 eller sekretær 
Jette L. S. Christensen, Fiskervej 31, 
mail: linaa68@gmail.com i hænde 
senest den 6. februar 2014. 
Stemmeberettigede på generalfor-
samlingen er borgere og virksom-
heder med folkeregisteradresse i 
Landsbylaugets område.
Husk at medbringe sedler med under-
skrifter til cykelsti eller aflever dem hos 
Per Andersen eller Jette L. S. Chris-
tensen senest den 20. februar 2014.

Det sker i sognet

Lokalhistorisk arkiv er åbent den første torsdag i måneden kl. 18-20.

STRIKKE CAFÉEN i Lysabild om onsdagen i lige uger, fra kl. 19 til 22. 

Åben skole hver torsdag kl. 18.30-21 på Lysabild Skole

Januar 2014
22. kl 14.00 Ældresagen,  besøg på Hjælpemiddeldepotet.
Februar
7. kl 19.30 Afstemningsfest med Flemming Nielsen i multisalen
    Lysabild skole.
11.    Lysabild Efterløn- og Pensionistforening, 
    Foredrag v. Helga Moos og lotto.
18. kl 17.30 Spejderne holder generalforsamling. 
20. kl. 19.30 Mommark Landsbylaug, i festsalen LATINA på    
    Mommark Handelskostskole.
22. kl 14.00 Ældresagen, Besøg på Julemærkehjemmet Fjordmark.
24. kl 19.30 Vibæk Møllernes Støtteforening afholder generalforsamling  
    i Klubhuset ved Lysabild skole.
27. kl. 19.30  Generalforsamling i Landsbyrådet. Efterfølgende sogneaften
    med Finn Slumstrup, formand for Grænseforeningen, 
    i Lysabild Præstegård.
Marts
11.     Lysabild Efterløn- og Pensionistforening, Hyggestund + lotto.
12. kl 19.00 Sydals Hallen afholder Generalforsamling i Sydals Hallen.
April
8. Lysabild Efterløn- og Pensionistforening, Underholdning 
 v. Carl Blåbjerg og lotto

 Ældre Sagen, Augustenbog - Sydals

Indkaldelse til Generalforsamling i Sydals Hallen
Onsdag den. 12. Marts 2014

Kl 19.00 i Sydals Hallens mødelokale
Dagsorden iflg vedtægter.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 
8 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt. Bestyrelsen for Sydals Hallen

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


