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Igennem et år har jeg, Helle Andersen fra Skovby sendt humanitær nød-
hjælp til en lille familie i Bosnien igennem ”Foreningen uden far”. 
Foreningen uden Far er en uafhængig humanitær forening, grundlagt i 
1997 af Kirsten Kljunic Thomassen. Foreningen hjælper fattige bosniske 
muslimske familier fra Srebrenica-området i Bosnien, hvor tusindvis af 
børn mistede deres far eller mandlige familiemedlemmer under krigen 
1992-1995. Heraf navnet Foreningen uden Far.

Hver måned har jeg primært pakket tøj, fodtøj og hygiejne ting til de 4 
familiemedlemmer. I kasserne kommer også legetøj til de to drenge på 2 
og 4 år. Lidt luksus som ferskner i dåse og chokolade kommer også med.  
Alt dette bliver pakket godt og grundigt i en banan-kasse.
Kasserne kommer direkte med en lastbil fra Sønderborg og ned til familien 
og der er aldrig en kasse som er gået tabt.
Jeg har rigtig go’  kontakt til familien via breve, som moderen i familien skri-
ver til mig, hver gang de modtager en pakke. Kommunikationen foregår på 
bosnisk, og i den forbindelse har jeg fundet en sød bosnisk/kroatisk familie 
i Sønderborg, som hjælper mig med kommunikationen. 
Til april rejser jeg ned til min familie i Ilijas, en rejse som jeg ser meget frem 
til, en rejse som jeg ved bliver meget grænseoverskridende. Jeg aner ikke 
hvad jeg kommer ned til og hvilke forhold jeg skal leve under. Jeg er ikke 
tryg ved rejsen, men jeg MÅ derned og se hvilke forhold familien lever un-
der. Familien er meget ydmyge og sparsomme med ønsker om hvad de har 
brug for. Det er det, det hele går ud på, jeg skal ned og spotte om jeg kan 
hjælpe anderledes.
Min rejse har redaktionen valgt at følge og i næste nummer kommer beret-
ningen om turen til Bosnien.
Skulle nogle af bladets læsere ligge inde med lidt ”pænt brugt luksus” til  
familien, så modtager jeg det gerne med kyshånd og tager det med der-
ned, eller gemmer det til næste kasse. Det kan være sko i str. 43, 41, 31 og 
26. Det kan være et stykke godt værktøj til faderen eller køkkenudstyr til 
moderen. Håndklæder og sengetøj modtages også. Et stort ønske er 2 vok-
sen dyner til forældrene. Tingene kan afleveres på Skovbyvej 58, Skovby 
eller kontaktes på helle@den-prikkede-zebra.dk (ha)

Lysabild sognehistoriske Forening holdt den 28. januar en velbesøgt gene-
ralforsamling i klubhuset. 62 fremmødte fik en rigtig god aften.
Vores mangeårige arkivleder, Bent Bonefeld, havde valgt at stoppe, så vor 
første suppleant Poul Raaby Petersen blev valgt i bestyrelsen. Ny supple-
ant blev Henry Pharao. Også mangeårige revisor Johan Jørgensen stop-
pede. Her blev Helge Paulsen valgt. Jeg vil her sige jer begge tak for jeres 
arbejde for foreningen. På et efterfølgende, konstituerende bestyrelsesmø-
de blev Inge Christiansen valgt som ny arkivleder. Øvrige bestyrelsespo-
ster blev uændrede. I min beretning efterlyste jeg igen nyt lokale til arkivet, 
da henvendelsen til menighedsrådet om lokaler i præstegården ikke bar 
frugt. Kan nogen hjælpe? Vi lytter gerne til muligheder.
Igen i år planlægger vi en sommertur, muligvis til Ærø.
Efter generalforsamlingen blev kaffe og hjemmebagt lagkage og småkager 
nydt, så snakken gik livligt. Nu blev der tid til en sejltur på floder og kanaler 
til Paris. Det var Anna og Christian Christiansen fra Søby på Ærø, tidligere 
Lysabild, som fortalte levende om deres sejltur i egen båd. Jørn Lind
 

På generalforsamlingen for nylig blev Anni Iversen, Lysabild, valgt til be-
styrelsen og Hans Christensen, Mommark, til fanebærer. Foreningen hav-
de et overskud på 13.000 kr.
Forårets program ligger klart, og alle arrangementer er kl. 14 i klubhuset.
Den 17. marts kommer Peter Eriksen og spiller musik for os, og vi spiller 
lotto.
Den 21. april holder Chresten Wollf, Hørup foredrag om Klinten i Hørup. 
Derefter Lottospil.
Den 12. maj kommer der et foredrag – et alsisk foredrag. Derefter lottospil 
og grill til aften. Den 2. juni er der udflugt til Rømø.

Hjælp Helle med at hjælpe

Frederik Danielsen Krogsbjerg 2, Lysabild
Louise Overgård Duus, Rubæk 9, Skovbyballe
Anders Schjødte Folmer Engmosen 1, Lysabild 
Julie Møsvraa Gaarde Gad Skovhøj 36, Høruphav 
Mette Kryhlmand Iversen Sarupvej 2, Lysabild
Nina Cecilia Jakobsen Sarupvej 24, Sarup
Thomas Jensen Kegnæsvej 32, Lysabild
Lena Westphal Jørgensen Lille Mommarkvej 7, Sarup
Sandra Westphal Jørgensen Benediktesvej 56, Egernsund
Tom Kristensen, Sarupvej 14, Sarup
Katrine Elise Lorenzen Svennesmølle 1, Mommark
Michael Nørskov Lundt Vibøgetoft 8, Vibøge
Helle Mortensen Kegnæs Færge 8 B, st. Kegnæs                                                       
Emilie Dam Rasmussen Skovhøj 65, Høruphav 
Signe Norby Troels Fjelby 16, Skovby

Konfirmation i Lysabild Kirke 2009
–  Palmesøndag, d. 5. april kl. 10.00

Inge Christiansen 
er ny arkivleder

Bestyrelsen igen fuldtallig i pensionistforeningen

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



www.restaurant-drejbystrand.dk

Weekend åbent: fre 17-21, lø 12-21, sø 12-20
Selskaber kan også bookes på hverdage
(dog lukket i oktober og januar)

74405004
Kegnæsvej 85

Restaurant
Drejby Strand

Restaurant
Drejby Strand

ELITE

I Børnehuset Abildgård arbejder børn og perso-
nale for tiden med projekter udfra temaer under 
”De pædagogiske læreplaner”.

Kort fortalt om ”Pædagogiske læreplaner”: 
Ifølge serviceloven skal alle dagtilbud udarbejde 
pædagogiske læreplaner, der indeholder mål for 
leg, læring og udvikling samt aktiviteter og me-
toder i forhold til følgende 6 temaer:
Personlig udvikling, Sociale kompetencer, 
Sprog, Krop og bevægelse, Natur og naturfæ-
nomener og Kulturelle udtryksformer og vær-
dier. – Temaer som alle børn skal stifte bekendt-
skab med i løbet af deres børnehavetid.
I Børnehuset Abildgård er børnehavens 65 børn 
fordelt på 2 stuer - Troldehøjen og Myretuen.
På Troldehøjen, der huser de ældste børn fra 4-6 
år, arbejdes der for tiden med temaet ”Person-
lig udvikling” – herunder emnet ”Min familie 
og jeg”. Målet med emnet er, at børnene bliver 
bevidste om deres egen placering i familien, får 
kendskab til egen og kammeraters adresser og 
hvor i området, de enkelte bor. Børnene arbejder 
i små og større grupper, tegner sig selv, hele fa-
milien og deres huse og påfører gadenavn, hus-
nummer m.m. På Troldehøjens stue er en hel væg 
blevet forsynet med et stort kort over Als, hvor 
børnene skal placere deres huse samt et foto af 
sig selv i forhold til, hvor de bor.
Et spændende emne, hvor børnene har været 
meget spørgelystne og interesserede, men også 
et emne, der har skabt mange gode samtaler 
børn og voksne imellem.

Myretuen, hvor børnene er fra 3-4 år, er temaet i 
øjeblikket ”Kulturelle udtryksformer og værdier”. 
Under dette tema arbejdes med et ”Malepro-
jekt”, hvor børnene har mulighed for at bruge 
deres kreative sider i forhold til at tegne og male. 
”Maleprojektet” har i februar måned haft fokus 
på  Fastelavn, herunder dekorering af fastelavn-
tønde og fastelavnsmasker og afholdelse af den 
kulturelle tradition – Fastelavnsfest. Derudover 
har børnene tegnet og malet fastelavnskatte.
I marts måned fortsættes projektet med bl.a. at 
male på lærreder. Myretuen har allerede haft 
besøg af en hobbykunstmaler, Ingrid Duus, der 
har vist børnene, hvordan man blander farver  
og maler landskaber på lærreder. Senere skal de 
besøge en maleriudstilling.
Målet med projektet er, at børnene får mulighed 
for at afprøve forskellig slags maling på forskelligt 
materiale, at udtrykke sig og sætte ord på det, de 
tegner/maler og at opleve glæden ved selv at 
male og male sammen med andre.”Maleprojektet” 
afsluttes  med en fernisering, hvor børnene viser 
deres tegninger/malerier frem for forældrene.

Indmarch kl. 14
Drengefræs
Instruktører: René Paulsen, Martin Knudsen,  
Malene Paulsen & Jesper Lunau
Piger
Instruktører: Helle Bonefeld & Betina Schmidt
Puslinger
Instruktører: Lilly Paulsen, Malene Paulsen, 
Sarah Nissen, Camilla Bonefeld & Iben Schack
Sydals Spring Mix
Instruktører: Steffan Backmann, Louise Knudsen, 
CecilieKnudsen & Michael Bonefeld
Forældre/barn
Instruktører: Lilly Paulsen & Malene Paulsen
Cheer Leaders
Instruktører: Lisbeth Jensen, 
Marie Louise Kristensen & Camilla Rasmussen
Tandslet Jumpers
Instruktører: René Paulsen, Malene Paulsen &  
Jesper Lunau
Dans
Instruktør: Heidi Ahrens
LSG Funky Girls
Instruktør: Bettina Lassen
Sydals Holdet (Damer)
Instruktør: Dorthe Schack
DGI Sønderborg Egnens Minimix
Instruktører: Sofie, Rie, Line, Bo, René, 
Christian & Cathrine
Herrer
Instruktør: Lisbeth Jensen & Martin Knudsen
Klovnen ”Frank Fumlefod”
DGI Sønderborg Egnens Juniorhold
Instruktører: Helle, Line, Rune, Thomas & 
Kenneth
Udmarch og tak for I år

Børnehuset Abildgård 
”summer” af projekter

TUI’s og LSG’s 
gymnastikopvisning
Sydalshallen lørdag 
den 21. marts kl. 14

Generalforsamling Vibæk Mølle

 Kort over Als, hvor Troldehøjens børn har tegnet deres huse  
og placeret et foto af sig selv i forhold til, hvor de bor.

Lysabild Skytte- og Gymnastikforening har igen fået overrakt en sponsor-
check fra OK og Dagli’ Brugsen i Skovby. LSG er meget glade for samar-
bejdet, som resulterede i 16.526 kr. 
Sponsorafregningen er resultatet af, at folk flittigt har brugt deres OK 
kort, og at LSG har fået tegnet tilstrækkeligt antal nye kort. På billedet ses 
fra venstre brugsuddeler Kim Johnsen, OKs repræsentant, Grethe Søren-
sen, LSG, og Hans Duus, LSG.

Næste deadline til Lokalbladet  1. maj

OK

Vibæk Støtteforening havde generalforsamling den 23. februar, hvor 40 medlemmer deltog.
Efter generalforsamlingen viste Jens Peter Kock, formanden for Fonden, video fra indvielsen af møl-
lehatten. Revisor Marie Bonefeld blev genvalgt, og ny valgt som bestyrelsesmedlem er Rita Sehested 
for et år, og Carl C. Christiansen (ny) og suppleant Ole Nielsen (ny). Bestyrelsen ser herefter således ud: 
Knud Bjerring, Leif Kristiansen, Rita Sehested, Carl C. Christiansen, Jens Peter Kock og Ole Nielsen

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 �agstang, 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 �agstangen 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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Lysabild Forsamlingsgaard
Hela�ensarrangement
til kun 309,- pr. kuvert.

Elite-
virksomhed

Motion:

Senior:  

Ungdom:  

 
Hvis du har spørgsmål angående:

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 J. 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 a�æse vægten og holde styr på tallene. Men sommetider kan 
det være lidt mere motiverende, når man bare lige er nogle �ere.  
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   
ka�e 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 �ag, 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.

-
-

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:
23. 8:
16. 9:
21.10:
25.11:

     Vel mødt Lysabild Sogns pensionistforening

Præsteindsættelse den sidste søndag i august 
Hans Havelund

søndag den 31. august 
kl. kl. 11 på Kegnæs samt kl. 14 i Lysabild.

www.lysabild-kirke.dk

Ringridning i Lysabild 
den 23. august

Sidste nyt fra Lysabild-Sarup Cykelklub

HOLD: INSTRUKTØR: TIDSPUNKT: START: STED:
*
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*

*

*

*
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*

* 
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*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.

Nyt fra spejderene

Lørdag – søndag 22. – 23. november kl. 11-16 :  
Julemarked 

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



Alsgade 2 . 6400 Sønderborg. tlf. .7442 5253

Kuns numme 3 
Internasjonal Fjelbytræf

www.cykelcentrum.dk 

Den begivenhed i danmarkshistorien, der har 
ført til rejsning af flest mindesmærker, er Genfor-
eningen i 1920. Fra Vendsyssel til Bornholm blev 
der i perioden 1919-1950 rejst omkring 580 min-
desmærker. Det var ofte en vandreblok af granit, 
fundet i sognet og slæbt eller transporteret til et 
centralt beliggende sted. Udgifterne til transport 
og indhugning af bogstaver blev skaffet ved en 
indsamling, og undertiden nåede man ikke sog-
net rundt, før pengene var i hus.   
   Mindesmærkerne er anbragt, så de kan ses af 
flest mulige. De kan stå ved kirker som i Lysa-
bild, Tandslet og Asserballe, ved gadekær som i 
Skovby, ved skolen som i Ketting eller ved lande-
vejen som i Majbøl. Synligheden er det vigtigste. 
Transporten af de tunge sten var et helt kapitel 
for sig. Lysabilds genforeningssten blev slæbt fra 
stranden op på vejen ved Drejet af 200 mand og 
100 børn. Her blev den læsset på en blokvogn og 
med menneskelig trækkraft trukket de syv kilo-
meter op til kirken.   
     Rejsning af genforeningsmindesmærker var 
ægte, folkelige initiativer, og det kom også til 
udtryk i opfindsomme måder at fragte stenene 
på og konkurrencer om de bedste indskrifter. 
Undertiden førte virketrangen også til kappe-
strid mellem to nabolandsbyer som i Lysabild 
og Skovby. Ved afstemningsfesterne 10. februar 
1930 blev der begge steder besluttet at rejse en 
mindesten til 10 -års-jubilæet for Genforeningen. 
I kirkebyen Lysabild ville man gerne rejse hele 

sognets mindesten og lod derfor indhugge tek-
sten: ”BEBOERNE I LYSABILD SOGN REJSTE STE-
NEN”. Men i Skovby ville man markere, at man 
altid godt havde kunnet klare sig selv. I den no-
get mindre sten, som man anskaffede, blev der 
indhugget: ”DANSKE I SKOVBY REJSTE STENEN”. 
      Indvielserne var ikke uden komplikationer. I 
Lysabild havde man først overvejet den 11. juli, 
10-årsdagen for den store Dybbølfest, men da 
man erfarede, at stenen i Skovby skulle afsløres 
på den officielle genforeningsdag 15. juni, beslut-
tede man at komme i forkøbet med en indvielse 
på grundlovsdag 5. juni. Men rygtet herom nå-
ede hurtigt til Skovby, og her blev planerne fluks 
ændret og indvielsesfesten fremrykket til 1. juni.      
Mindesmærke-kampe foregik også andre steder, 

fx mellem Broager og Egernsund, og de afspejler 
ikke blot glæde over Genforeningen, men også 
indbyrdes kappestrid og selvhævdelse. I tråd her-
med er det initiativtagerne i 1930 – ikke den lyk-
kelige begivenhed i 1920 – som er nævnt først på 
stenen i Skovby. Det drejede sig ikke blot om at 
erindre en fælles begivenhed af stor betydning, 
men også om at bruge mindesmærkerejsningen 
til at fastholde et lokalt fællesskab.
Inge Adriansen, Museum Sønderjylland,  
Sønderborg

Påsken er kirkens største højtid til minde om 
Kristi død og opstandelse. Det må vi naturligvis 
markere – hver helligdag med sin særlige karaktér.
Skærtorsdag aften, hvor vi fejrer nadverens 
indstiftelse ved aftengudstjenesten, indbyder vi 
til en fælles spisning i konfirmandstuen i præste-
gården kl. 18.00 forud for gudstjenesten. Vi med-
bringer hver især en madkurv, og spiser sammen 
inden vi går i kirken kl. 19 og holder takkeguds-
tjeneste.

Langfredag har vi kl. 11 gudstjeneste med sal-
mesang og oplæsning af Jesu lidelseshistorie, 
men uden prædiken. I stedet har vi et koncerte-
rende indslag med violinisten Inge Munk
fra Sønderjyllands Symfoniorkester, som spiller 
kirkemusik komponeret til opførelse Langfredag 
i katedralen i Salzburg i 1678. I kirkerummet un-
derstreger vi dagens karakter af bods- og sørge-
dag ved at undlade at tænde lysene på altret. 
Påskemorgen er kirkeårets største festdag, og 
det fejrer vi med gudstjeneste og opførelse af 
Dietrich Buxtehudes kantate: ”O fröhliche Stun-
den, O fröliches Zeit” opført af sopransolist Sofie 
Ljungdahl – ungt sangtalent fra Sydfyn - og Inge 
og Carsten Munk på henholdsvis violin og cem-
balo og sognepræsten med viola da gamba og 
kontrabas. 
Studiekreds den 8. april
Som optakt til påsken holder jeg studiekredsaf-
ten onsdag den 8. april kl. 19.30 i konfirmand-
stuen i Lysabild Præstegård, hvor jeg gennemgår 
musik, tekster og komponister.

Sognepræst Hans Havelund 

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

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

Elite-
virksomhed

Kappestrid om genforeningssten i Lysabild og Skovby

Akut hjælp til fodbold
LSG Fodbold har opnået flotte resultater i det forgangne år: Senior Kvinder 
B indendørs, trænet af Kurt Skovmand blev Sønderjyske mestre, og fik en 
bronzemedalje til Landsmesterskaberne. Vores U 13 drenge forsætter det 
gode samarbejdet med Hørup UI her i foråret, men til sommer når de ryk-
ker op og bliver U 15, kommer de til at mangle trænere. Vi vil også gerne 
sige tak til alle dem, der har støttet klubben ved at købe en julekalender, og 
ikke mindst tak til de drenge og piger, der har solgt for os.

Tilstede ved generalforsamlingen var 4 personer, heraf 3 bestyrelsesmed-
lemmer. Morten Damm, Anker Petersen og Rikke Dahl forsætter i besty-
relsen, mens Mona Petersen og Helle Pabst ønskede at stoppe. Dvs. vi er 3 
tilbage, og vi skal have mindst 2 mere med!!
Udendørs fodbold
Men vi vil opfordre til, at man holder øje med vores hjemmeside www.lysa-
bildsg.dk, da vi lægger træningstiderne og andre nyheder ud her. Mangler 
man nogle oplysninger på siden, så send en mail til rikke.dahl@lysabild.dk

D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…
Dato 23/5 fra klokken 12:00…
Do tæje sel MC, telt å sprit te dæ sel å æ glant 
humør. 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.
Ven de stue klube vil sej beskin om wo manne I ka 
kom, ve d´ væe galt fint a hensyn te æ handlen …
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ 
ve vos … Ulla 61792918, Geert 20192080 …

Påskefejringen i Lysabild Kirke



Dagplejen holdt fastelavnsfest i klubhuset, den 
19. februar. Her er det englen Zenia (der får hjælp 
af Lilian) der skal slå til ”tønden” med vingummier 
og rosiner i. Jannik, klovnen Jacob, frøen Tobias, 
mariehønen Magnus klovnen Carina og bygge-
mand Nicolai ser til. Børnene har været med til at 
lave ”tønden”.  En rigtig god dag.
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 Skemaet viser, at det går den gale vej med de 0-6 
årige, de 26-42 årige og 60-64 årige. Hvad gør vi 
ved det? Landsbyrådet har en plan, som vi frem-
lægger i Åben skole den 19. marts, hvor sognets 
fremtid er på dagsordenen. Du kan læse planen 
ved at gå ind på www.lysabild-sydals.dk. 
Men planen er ikke meget værd, hvis ikke du 
kommer og giver dit besyv med om, hvad der 
skal prioriteres højest.

Foreløbig ser det ud som om indsatsen kan 
grupperes i fire kategorier – nemlig børneuni-
vers, infrastruktur, turisme og en kategori, som 
vi har kaldt smørhullet. Det får du en forklaring 
på den 19. marts kl. 19.30 på Lysabild Skole. 
Håber vi ses. Vi giver kaffe og kage. Mødet slutter 
med generalforsamling i Landsbyrådet. Hilsen 
Landsbyrådet for Lysabild Sogn

Roligt år i brandværnet
Referat fra værnets general-
forsamling den 14 februar 2009

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

Vi har haft et roligt år, hvor bestyrelsen lige skulle 
finde hinanden efter at ledelsen blev udskiftet på 
generalforsamlingen i 2008. Sønderborg har fået 
ny beredskabschef Jan-Erik Rasmussen, som star-
tede 1. september. Da vi har været uden bered-
skabschef i omkring et halvt år, har der ikke været 
den store udvikling, men mere arbejdet med at få 
tingene til at fungere.
Loppemarkedet var ikke den store succes. Vi hav-
de kun en omsætning på 10.000 kr. mod 24.000 
kr. året før. Om det skyldes, at vi havde flyttet lop-
pemarkedet en måned eller at vi ikke havde de 
rigtige varer, er svært at sige. Men vil i støtte os 
med lopper, er i velkommen til at kontakte Jan 
Lorenzen 2148 0474, Jon 2980 8191 eller Bri-
an 4095 4236.    
Lysabild Friv. Brandværn blev udkaldt 16 gange, 
hvoraf én var en alarmeringsøvelse på Mommark 
Business collage. Den største var gårdbranden i 
Vibøge, hvor vi har brugt 180 mande timer bare 
fra Lysabild Friv. Brandværn på slukning og se-
nere også efterslukning.
Værnet bestod ved årsskiftet af 27 aktive med-
lemmer (2 mindre end året før), og så glæder det 
os, at værnet har 20 æresmedlemmer, som har 
tjent Lysabild Friv. Brandværn i over 25 år og som 
er stoppet på grund af alder.
Bestyrelsen består af kaptajn Claus Jensen, vice-
kaptajn Jan Brodersen, kasserer Martin Knudsen, 
 

underbrandmester Jon F. Rasmussen, under-
brandmester Brian Hansen, underbrandmester 
Jan Lorenzen, redskabsmester Lars Jørgensen, 
redskabsmester ass. Hans Erik Duus, suppleant 
Rune Berthing. 
Der blev på general forsamlingen uddelt hæders-
tegn til Jon F. Rasmussen for 5 år, Lars T. S. Peter-
sen for 5 år, Claus Jensen for 10 år, Martin Knud-
sen for 15 år, Leif Ohlsen for 25 år, Christian Skov 
for 25 år og Carl Christiansen for 40 år.
Hilsen brandkaptajn Claus Jensen, tlf. 4124 7785

Vi har haft en forrygende juniorklub i år. Mellem 
60 og 70 børn hver gang. Der bliver spillet spil 
og kort og bordtennis på tværs af klasserne. Alle 
hjælper alle, og ingen føler sig alene. Der skal lyde 
en stor tak til Claus Callesen, som kom og spillede 
den sidste aften, og også en stor tak til Jakob og 
René, der sørgede for musikken hele sæsonen. 
En stor tak til Annemarie og Arne for deres store 
indsats. Og sidst men ikke mindst skal der lyde en 
stor tak til alle vores børn, som gør det hyggeligt 
at være voksen i juniorklubben i Lysabild.

Så starter atletikken igen. Mandag den 20. april 
kl. 16.30-18 mødes vi på sportspladsen ved  
Lysabild Skole. Vi skal løbe, springe og kaste. Vi 
skal hygge og ha’ det sjovt. Vi skal deltage i fem 
nålestævner. Kontingentet er 250 kr. Vi glæder os 
til at se jer. Yderligere info: Laila: 2424 8870

Borgermøde om lokal udviklingsplan

Torsdag den 26/3-09 står LSG Gymnastik for en 
spændende aften i hjemkundskabslokalet på Lys-
abild Skole:

kl. 18.30 er LSG klar til ”Åben Skole” fællesspis-
ning, med den sidste middag i denne sæson.
kl. 19.30 er der gratis foredrag ved kinesiolog og 
massør Henriette Skov om bl.a. Hvad er stress? 
Henriette Skov bor i Guderup, og er indehaver af 
klinikken ”Healing Hands for You”. 
Henriette vil i løbet af aftenen komme ind på for-
skellige stresssymptomer, metoder til at afhjælpe 
stress, give sit bud på ”din vej til et bedre helbred” 
og vil i løbet af foredraget også gerne inddrage 
spørgsmål og erfaringer fra aftenens gæster.
Aftenen sluttes af med generalforsamling . 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved torsdag 
den 26/3.

En god middag, ”Vejen til et 
bedre helbred” og LSG Gym-
nastik generalforsamling

Fastelavn er mit navn, 
boller vil jeg have …
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Her se du prognosen for
befolkningsudvikling for 
Lysabild skoledistrikt 
(inkl. Kegnæs) frem til 2020

DET SKER I SOGNET
Marts
12. Åben Skole – Fællesspisning kl. 18.30.
17.  kl.14.00 i klubhuset. Peter Eriksen  
 kommer og spiller musik. Derefter  
 Lottospil. Lysabild Efterløns- og  
 Pensionistforening. 
17. Mommark Landsbylaug Generalfor- 
 samling kl. 19.00 på Mommark  
 Business College.
19. Fællesspisning kl. 18.30. 
 kl. 19.30 er der generalforsamling i  
 Landsbyrådet for Lysabild Sogn på  
   Lysabild Skole. Debat om udvik-
 lingsplan.
21. Kl. 14.00 TUI’s og LSG’s gymnastik- 
 opvisning i Sydalshallen. 
26. Kl. 18.30 Sæson afslutning i Åben  Skole.  
 Kl. 19.30 er der gratis foredrag ved  
 kinesiolog og massør Henriette Skov.  
 LSG generalforsamling.
April
5. Kl. 10.00 Konfirmation i Lysabild Kirke.
8. Kl. 19.30 studiekreds i konfirmandstuen  
 i Lysabild Præstegård.
20. Kl. 16.30-18 Atletik starter. Vi mødes  
 på sportspladsen.
21. kl. 14.00 i klubhuset. Chresten Wollf,  
 holder foredrag om Klinten i Hørup.  
 Derefter Lottospil. Lysabild Efterløns-  
 og Pensionistforening.
Maj
12. Kl. 14.00  Et alsisk foredrag. Derefter  
 lottospil og grill til aften. Lysabild  
 Efterløns-og Pensionistforening. 
23. Kl. 12.00 Fjelbytræf, Fjelby 5.
25. Avisindsamling.

Forrygende juniorklub

Atletik starter


