		

Maj

Det sker i sognet 2015

16. kl. 12.00
Internasjonal Fjelbytræf, Fjelby 5
19. kl. 19.00
Ældre sagen, Dansk Politihundeforening. Knøs Gård		
19. kl. 07.00+ 07.10 Lysabild Efterløn- og Pensionistforening, udflugt til 		
			
Horsens Slagteri og Horsens Fængsel
29. kl. 19.30
Opsætning af en vandreskulptur, afsløres ved 		
			
Dagli’Brugsen. Årets Landsby fejrers
25. kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste ved E Snej, Vibæk mølle

1. kl. 19.00
6. kl. 12.00
			
8. kl. 19.00
15. kl. 19.00
16.
15.-16. kl.11-16.00
22. kl. 19.00
23.
29. kl. 19.00
31.

August

1.-2.
5. kl. 19.00
6. kl. xx.xx
8.-9. kl.11-16.00
18. kl. 14.00

Sommerkoncert i Lysabild kirke
Sussi’s sommecafé , Skovby gård
”når-vejret-er-godt” cafe
Sommerkoncert i Lysabild kirke
Sommerkoncert i Lysabild kirke
Skovby By Night
Mølledage ved Vibækmølle
Sommerkoncerter i Lysabild kirke
Skovby By Night
Sommerkoncerte i Lysabild kirke
Ringriderfesten i Skovby

18. kl. 19.30
			

Ringriderfesten i Skovby
Sommerkoncerte i Lysabild kirke
Åbent hus hos Mc Sydals, Enfant Terrible
Høstdage ved Vibækmølle
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
Lotto og kaffe
Informationsmøde om landsbymarkedet i
konfirmandstuen

12. kl. 11-16.30
			

Landsbymarked i abildgården, ved Lysabild
præstegård

September

STRIKKE CAFÉEN i Lysabild om onsdagen i lige uger, fra kl. 19 til 22
Slutter den 27. maj og starter
. igen den 2. september

Juli

Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
Halvdagstur til Kupfermühle og gril i klubhuset.
Koncert på Skovby Kro med Jacob Dinesen og
Michael Petersen
Mølledage ved Vibækmølle
Sankt Hans bål, ringriderpladsen i Skovby
Ældre sagen, Wellinges landsby museum
Landsbymarked, informationsmøde i konfirmandstuen

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

Juni

16.kl. 12.30
			
19.kl. 19.00
			
20.-21. kl.11-16.00
23. kl. 18.+ 21.00
25. kl. 10.00
27. kl. 19.30

Aktive spejdere i Lysabild

Hermed lidt om, hvad de tre spejdergrupper har været i gang med i løbet
af foråret: Vores Bævere (0. & 1. klasse)
har lavet samarbejdsøvelser i forbindelse med at finde en hemmelig
bålplads. Desuden har de anlagt køkkenhave, hvor hver gruppe á 3-4 børn
har ansvar for vanding og pasning af
et stykke jord. 14 Ulve (2. - 4. klasse) og
4 ledere var d. 25. - 26. april på hulebygger-tur, hvor Ulvene var rigtig
dygtige til at bygge gode huler, de
skulle overnatte i. Over en længere
periode har Junior spejderne og Spejderne bygget et imponerende tårn,
som de har haft en hyggelig ovenatning i sammen med deres to ledere.

Skovby By Night

Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag, d. 16. og 23. juli. Da afholdes
igen Skovby by Night, og har du lyst til at være med på den ene eller
anden måde, så henvend dig til Kim i Dagli’Brugsen.
En stadeplads koster 100 kr. pr. aften.

Sankt Hans bål

Finder sted på ringriderpladsen i Skovby tirsdag, d. 23. juni.
Der tændes 2 bål - et børnebål kl. 18.00 og et bål kl. 21.00 - 21.30.
Der vil være en båltaler, og der synges en fællessang.
Øl/vand/pølser, som brandværnet står for, kan købes, og landsbylauget
sælger kaffe og kage. Brandværnet laver i øvrigt forskellige aktiviteter.

Babysalmesang, sommerkoncerter
og friluftsgudstjeneste
Menighedsrådene i Tandslet, Lysabild og Kegnæs vil gerne tilbyde babysalmesang.
Det er et uforpligtende tilbud med salmer, sang og rytmik for de mindste. Den musik,
som barnet hører i de første år, bliver ikke glemt.....men gemt. At synge med sit barn
er en god måde at stimulere barnets fornemmelse for rytme, sprog og motorik. Det
er sundt og sjovt både for barn og forældre.
Interesserede bedes henvende sig pr. mail til Leif Jordt (Tandslet) lejo@km.dk eller
Hans Havelund (Lysabild Kegnæs) hahav@km.dk
Der bliver sommerkoncerter i Lysabild kirke onsdag aften på følgende datoer:
1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8 kl. 19.00-19.30. Den sidste koncert afholdes ved
markedsdagen i september den 12.9. Planen over solister ved sommerkoncerterne
er ikke fastlagt endnu. Men Lisbeth Bomose spiller den 1/7.
Der er friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl. 11 ved E Snej, Vibæk mølle. Leif
Jordt er prædikant og musiksiden bliver varetaget af Hans Mydtskov, saxofon og
Morten Nordal, guitar. Vel mødt under trækronerne. Husk gerne en stol.

Samarbejde mellem laugene

LB:
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Ti år med Anjas fodpleje

Laugene i Tandslet, Mommark, Skovby, Kegnæs og Lysabild har nu været samlet
2 gange for at se om der er områder vi kan arbejde sammen om. Vi er enige om at
sammen står vi stærkere over for Sønderborg kommune.
I første omgang har vi besluttet at vi vil kigge på 2 overordnede områder vi kan
samarbejde om.
- Tiltag som kan styrke området for såvel turister som borgere, herunder
f. eks. cykelstier
- Tiltag som kan styrke vores tiltrækning af nye borgere til området
Laugene arbejder nu hver for sig med hvad man kan gøre i deres område og så
mødes vi igen i efteråret for at se om der er ting vi kan være fælles om og som vi
kan arbejde videre med sammen med Sønderborg kommune.

Anja vil gerne benytte jubilæet til at sige tak for opbakningen fra kunder og
samarbejdspartnere – og her
fra Lokalbladet skal lyde et tillykke. Det er positivt at møde
en lille virksomhed, der kan
eksistere med udgangspunkt
i Sydals-området, når blot
virksomheden er fleksibel og
kan komme ud til kunden.
Anja kører i området Kegnæs,
Fynshav og Sønderborg.

Koncert med Jacob Dinesen og Michael Petersen
Skovby Landsbylaug er arrangør, og
kon-certen finder sted på Skovby Kro,
Kegnæsvej 37, Skovby, 6470 Sydals, lørdag,
den 19. juni 2015 kl. 19.00.
Der sælges 130 koncert billetter. Der
serveres frikadeller og kartoffel salat inden
koncerten, som er med i billetprisen på
200 kr.
Billetter kan købes i Dagli’Brugsen Skovby efter
”først til mølle princippet” og på billetto.dk

Lysabild Atletik 2015 har fået en flyvende start

Hvor det skønt igen i år at kunne byde velkommen til 28 glade og forventningsfulde
børn og unge, i alderen 5 til 15 år. Vi tager til vores første stævne i Gråsten mandag
den 11. maj. Onsdag den 27. maj går turen til Vidar Sønderborg.
Vi har i år to hjemmestævner, mandag den 15. juni og mandag den 24. august. Sidste
stævne er igen Vidar Sønderborg onsdag den 9. september.
Stort velkommen skal lyde til Thomas Henricksen, som er ny hjælpetræner.
Kh. Birthe, Ellen, Henrik, Thomas og Laila Lyck, Yderligere info ang. atletik: 24248870

Til juli kan Anja Brosowsky fejre 10 års jubilæum
som selvstændig fodplejer med klinik på
Vindrosen 1 i Skovby. Hun overtog virksomheden i 2005 og har lige siden modtaget kunder
i klinikken ligesom som hun også tager ud til
kunderne i privaten for at ordne fødder.
- Mange tror at det kun er ældre, der bruger en
fodplejer, men jeg har faktisk også mange yngre
kunder, fortæller Anja, der anslår at omkring
35 % af kunderne er mænd. Hvis man bruger
benene meget, kan man få brug for en fodplejer.
Det giver nemlig ofte hård hud og tykke negle.
Og så er det selvfølgelig også nødvendigt for
dem, der har svært ved at bukke sig ned.

- Mange er flove over deres fødder, men det er
bare deres egen personlige fornemmelse, der
driller dem. Jeg giver altid et fodbad, og så er
fødderne jo blødere og lette at arbejde med,
fortæller Anja, der ikke er spor træt af at ordne
fødder.
- Jeg kender mine kunder, ofte gennem mange
år – og så får man jo en god snak om så meget
andet end fødder, smiler hun. For Anja er fodpleje et godt håndværk, og hun kan altid se forskellen, når hun har givet en behandling. Men
jobbet giver også en spændende kontakt til
mennesker, som hun sætter stor pris på.
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Første kvindelige brandmand hos
Sydals brandværn…

I brandværnets næsten
100 årige historie på
Sydals, er der kommet en
kvinde med.
Det er den 18 årige Matilde
Lorenzen, som til dagligt
går i 3. G. på Statsskolen i
Sønderborg, der for nyligt
har meldt sig som brandmand hos Sydals Frivillige
Brandværn.
Matilde fortæller, at hun
kan godt lide at prøve
nye og spændende udfordringer, hvor adrenalinen kører, og er slet ikke
skræmt af, at hun er trådt
ind i en mandeverden,
hvor tonen kan være kontant. Hun ønsker ingen særbehandling hverken fysisk
eller socialt. Og så mangler
værnet jo brandmænd,
og Matilde håber på, at hun kan være med til, at flere kvinder melder sig. Før Maltilde kom ind i brandværnet, var hun
igennem et grundigt sundhedstjek, og de næste to år skal
hun igennem en række kurser og øvelser, før hun kan kalde
sig ”færdiguddannet brandmand”.
Matilde har dog ikke brandmandsinteressen fra fremmede.
Hendes far, Jan Lorenzen, er også er brandmand, og har
skubbet lidt til Matilde m.h.t. at melde sig, ligesom lillesøster
Karoline på 16 år allerede ved, at hun også melder sig, når hun
bliver 18 år.
I øvrigt har to unge mennesker, dog ikke kvinder, meldt sig
som brandmænd hos Sydals Frivillige Brandværn. Det er
Casper Jacobsen, Galgebjerg og Sebastian Paulsen, Tandslet.

Skovby kåret som Årets Landsby
Konstituering i Mommark Landsbylaug den 11. marts 2015
Formand: Per Andersen, næstformand/webmaster: Eigil S. Madsen, administrator:
Hanne Henningsen, sekretær/kasserer: Jette Linaa Schou Christensen. Menige medlemmer af bestyrelsen er Leif Petersen og Lars L. Larsen. Desuden blev John Nissen
valgt som suppleant. Læs mere om hvad vi laver på www.mommark.net

LSG gymnastik og atletik

På generalforsamlingen i LSG gymnastik og atletik blev der valg ny bestyrelse.
Formanden er Rikke Christiansen, næstformand Mona Bonde, kasserer Lone
Thomsen, sekretær Asta Kryhlman, samt bestyrelsesmedlem Susanne Møller og
suppleant: Maja Fogt.

Ringriderfesten i Skovby den. 31 juli 1. & 2 .August 2015 se program på:
www.lysabild-sydals.dk

På borgermødet på Kær, mandag d. 20. april, blev Skovby kåret som Årets Landsby 2015.
Kriterierne for at blive ”Årets Landsby” var nøje udvalgt af en arbejdsgruppe i
Landsbyforum. Gruppen havde bestemt, at dommer komitéen skulle prioritere
landsbyer, som har haft nyskabende aktiviteter i indeværende år, der blev positivt modtaget og lagt mærke til.
Ansøgningen skulle indeholde en beskrivelse af, hvad der sker i landsbyen for
at fremme livskvaliteten, og hvad der bliver gjort for at bevare eller fremme et
godt landsbymiljø. Skovby blev valgt, fordi man her har mestret at gøre noget
ekstra og udnytte de ressourcer positivt, der findes. Det har trukket mange
gæster til, støttet den lokale handel og sat smil på læben hos de lokale.

LokalBladet

Med Skovby’s nye motto: ”Hold da helt ferie” ønskes tillykke til landsbyen, der
som bevis på prisen, modtager en vandre-skulptur. Med prisen følger 5000 kr.,
der bruges til fejring af titlen, når skulpturen har fundet sit nye ståsted i Skovby

Det fejres med opsætning af en vandreskulptur, som afsløres ved
Dagli’Brugsen, fredag, d. 29. maj kl. 19.30.
Landsbylauget er vært ved øl og en grill pølse. Håber vi ses!

.

www.lysabild-sydals.dk
Redaktionen:
E-mail: 			 Tlf:
Birgit Frank Nielsen
benny.birgit@bbsyd.dk
2487 4283
Janne Jørgensen
glhave42@mail.dk 			 7440 4700
Tina Sahl Lydiksen
tinalydiksen@gmail.com 			 2013 7199
Allan Tychsen
allan.tychsen@gmail.com			 2982 3606
Helle Pedersen (dtp)
helle5584@gmail.com 			 2484 4356
Erik Hynding Møller(Web) skovby-sydals@hotmail.com 		 6043 9977
Tryk:
Grafisk Arbejde, Guderup 			 74 45 8888
Bladet udgives af Lysabild Landsbyråd, og udkommer januar, marts, maj,
august, oktober, og november i 1000 eksemplarer, husstandsomdeles af LSG
Fodbold og spejderne til sognets beboere. Har du ikke modtaget LokalBladet
ring på tlf: 7440 4700

Bestyrelsen for Skovby Landsbylaug har her modtaget prisen som ”Årets Landsby”!

Vidste I ....

Ny konstituering i klubhuset

Skovby Kro

Lysabild klubhus har afholdt generalforsamling.
Eskild Asmussen var på valg og ønskede ikke genvalg. Redaktionen ønsker MariI stedet blev Anker Pedersen valgt. Bestyrelsen har anne og Børge Grünfeld
tillykke med deres 30 års
konstitueret sig som følgende:
jubilæum som kroejere i
Formand
Svend Asmussen
Skovby.
Næstformand Gert Damm
Kasserer
Bodil Gregersen
Best.medl.
Tove Clausen
Best.medl.
Rosa Sibbernen
Best.medl.
Anker Pedersen
Repræsentant Alex Rasmussen
fra de ældre

Endelig pigefodbold i Lysabild
Mandag var vores
første kamp på et
pigehold.
Det var helt nyt at
spille mod piger i
stedet for drenge.
Vores hold bestod af
10 og 11 årige piger.
En af vores første
kampe sammen med
piger var mod Bov.

LSG med succes

Der vandt vi !

U13 spillerne er for første gang med i 8-mands fodbold og er ubesejret på
førstepladsen efter 4 runder. Tillykke til alle U13 spillere (Kasper, Janick, Silas,
Tobias, Jonas, Thor, Martin, Sebastian, Mikkel, Jakob, Nicky, Josefine)
Med mere end 30 spillere på maillisten, kan vi
sige nu, at ”Herre for sjov” fod-bold er en succes.
Vi spiller kl. 19 om mandagen.
Vidste I at det er Melissa og Zenia der har pyntet et træ med perleplader på
Kegnæsvej. Vi på redaktionen synes det er god stil.

Lysabild Efterløn- og Pensionistforening 2015

LSG vil starte et seniorhold (Serie 6) efter sommerferien. Hvis du er interesseret kan du
kontakte Tim Andersen (tlf. 51210019)

Tirsdag d. 19-05-2015
Udflugt til Horsens Slagteri og Horsens Fængsel
Afgang fra Lysabild Kro kl. 7.00 og kl. 7.10 fra Kirken.
Aftenmad på Agerskov Kro.
Pris 300kr for medlemmer og 400kr. for ikke medlemmer.
Tirsdag d.16-06-2015
Halvdagstur til Kopfermule og gril i klubhuset.
Afgang fra skolen kl.12.30. Pris 150kr.
Tirsdag d.18-08-2015.
Lotto og kaffe .
Foredrag om ledegigt /slidgigt og osteporose.
Tilmelding til, Birthe på telf. 30205447, Rosa på telf. 61604750 eller 74404750

På billede er der foran fra venstre, Cecilie, Anna,
Line-Olivia, Gry bagved fra venstre, Lotta, Lilli, Vicky

Hvis du har lyst til at
prøve så kom til træning om tirsdagen kl.
17-18 eller onsdag kl.
16.45-18.00 i Lysabild.
Lilli og Vicky

Ulv set i Lysabild

Den 10. marts omkring klokken halv ti, var der flere meldinger om børn der
havde set en ulv i nærheden af Lysabild Børneunivers. Men vi kan berolige alle
med at det bare var Ulven Billie fra Bilka, der var på besøg i 2. klasse.
Bilka havde lavet en kampagne der hed “Brug Låget”, der gik ud på at samle
mælkelåg og aflevere dem i butikken. Man var så med i lodtrækningen om at
vinde gavekort på 2000 kr.
De indsamlede låg laves om til nye mælkekasser.
På initiativ af Betina Lassen deltog 2. klasse i denne indsamling og var så heldige
at vinde! For at overrække gevinsten kom Billie på besøg i 2. klasse og han
havde desuden taget ulveposer med til alle børnene.
Nogle af pengene er brugt på udendørs legetøj til klassen, resten gemmes til
hytteturen. (at)

Skal du have en bod på landsbymarkedet?
Lørdag den 12. september kl. 11-16.30 er der landsbymarked i abild-gården
ved Lysabild præstegård. Der vil være optræden og hyggelig markedsstemning. Hvis du vil have en bod på markedet, så kontakt Birthe Elmegaard
Bladt, Lysabildgade 56 på mail: bbsb54@yahoo.dk eller tlf. 2325 1243
/ 7440 4775.
Informationsmøde om markedet
Der er informationsmøde tirsdag den 18. august kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Der er ingen tilmelding til mødet. Kom bare. Hilsen styregruppen

Nyt fra Børneuniverset

I løbet af dette skoleår har vi haft mange gode fællesoplevelser. I hverdagen
forsøger vi at skabe så mange muligheder for fællesoplevelser som muligt
– oplevelser, der skal styrke os i en tid, hvor individet og egne behov fylder
meget. Vi har med stor glæde nydt den store juleafslutning, emneugen,
fastelavnsfest i 0. klasse, gallafesten i Juniorklubben, skolekomedien Carmen
i 5.klasse, teater i 0. og 3. klasse samt udflugter til bæk, skov og strand i en
del klasser. Vi har også investeret i en del nye ting på legepladsen, herunder
en svævebane og 5 nye gynger. På taget har vi fået et kæmpe solcelleanlæg,
som i skrivende stund har sparet os for 15.597 kr. i elregning og atmosfæren
for 4,8 tons CO2! Vi har også sagt farvel til nogle gode medarbejdere i dette
skoleår, nemlig lærerne Anne Krogh (pension), Hans Baastrup (pension),
Rikke Dahl (orlov) og Carina Johannsen (nyt arbejde). Jer vil jeg gerne ønske
en god rejse fremover, og håbe at I alle tager nogle gode minder med fra
Børneuniverset. Slutteligt vil jeg gerne benytte lejligheden til at præsentere
og byde velkommen til nogle nye medarbejdere i Børneuniverset, nemlig
Gitti Sørensen (klasselærer i 5. klasse), Marie Louise Hoi (klasselærer i 3.
klasse), Kasia Brommann (klasselærer i 6. klasse – barsel), Peter Kammann
(faglærer) og Ulla Carlsen (klasselærer i 1. klasse) – et hjerteligt velkommen til
Lysabild Børneunivers! På et smukt forår. , De bedste hilsner, Mike G. Foss/Skoleleder Lysabild Børneunivers.

LM i indendørs
Vi er en flok piger,
der er blevet lidt
ældre, som har
været til LM i
indendørs fodbold.
Vi vil gerne takke
LSG og fodboldafdelingen for
bidrag.
Hilsen,
Sanne Asmussen

Sussi’s sommecafé
Den 6. juli åbner en ny cafe. Det
er Sussi Vangsgård der på Skovby
gård åbner en ”når-vejret-er-godt”
cafe. Der vil blive solgt kaffe, te, saft,
smoothies og kage m.m. På lidt længere sigt er det planen at det er unge
der skal styre cafeen. Sussi vil på den
måde give unge, der har brug for det,
en succesoplevelse, et ansvar, tillid og
en struktur i en måske rodet hverdag.
Sussi er under uddannelse til pædagog og redaktionen ønsker hende
held og lykke med projektet.

Deadline til næste Lokalblad den 2. august

Aktivitetsdage på Vibæk Møllerne 2015
Mølledage: lørdag d. 20. og søndag d.21. juni. Underholdning: Begge dage
“Lidt af Hvert”
lørdag “ Rinkenæs Friv. Brandværns Orkester” ,søndag “Gråsten Jagthornsblæsere”
samt Pony Ridning (4H) begge dage
Mølledage: onsdag d.15. og torsdag d.16. juli. Under holdning: “Lidt af Hvert”
Høst Dage: lørdag d. 08. og søndag d.09. aug. Underholdning: Begge dage
“ Lidt af Hvert”lørdag “Asserballe Folkedansere”
søndag “Broue Tyroler”- Samt Pony Ridning (4H)
Der bliver høstet med le´ som i gamle dage, tærsket med plejl mm.
Alle dagene er der udstillinger af forskellige ting, der er arbejdende stande ,
og der kan købes brød fra Møllens Gamle Stenovn - møllekranse - samt diverse
forfriskninger i Caféen. Entre voksne 20.- kr. Børn gratis, Åben fra kl.11- 16

Ny hjertestarter i Sarup

Lars Poulsen fra Sydjysk Eltekniq i Sarup har valgt at
investere i en hjertestarter.
”Vi vil gerne gøre en forskel og hjælpe aktivt med at redde liv”, siger Lars Poulsen til LokalBladet. Den nye hjertestarter er placeret på laden ud mod Sarupvej, så den er
tilgængelig for alle døgnet rundt. Med denne nye AED
(Automatisk Ekstern Defibrillator), som en hjertestarter
også kaldes, er antallet i vores lokalområde oppe på seks
styk. Det kan absolut anbefales at gå ind på www.hjertestarter.dk og sætte sig ind i hvordan man kan være med
til at redde liv. Her kan man også se et kort over hvor alle
registrerede hjertestartere i Danmark er placeret.(at)

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

Øverst fra venstre: Mike Georg Foss, Ulla Helle Carlsen, Karin Rindom Danielsen,
Gitti Ina Sørensen, Inger Eriksen, Laila Elkrog Lyck, Lis Møller, Jette Fuglsang, Lone Thøisen.
Midterst fra venstre: Eva Anita Andersen, Henrik Winther, Lars Bo Jacobsen, Marie Louise
Hoi, Susanne Bidstrup Knudsen, Peter Edvard Kammann, Anne Grete Andersen, Erik Slyngborg
Lambertsen, Ole Holmris Jensen.
Nederst: Ingrid Ellen Petersen, Jane Andresen, Pernille Dalgaard, Helle Sander Andersen,
Janne Jørgensen og Inge Merethe Skov-Pedersen.
Fraværende den dag billedet blev taget er:
Anja Mortensen, Mette Kristensen Thomsen, Birthe Knudsen, Kasia Lumbye Brommann,
Anne Krogh samt Jan Ejner Hansen.

HJÆLPENDE HÆNDER SØGES– Sognehistorisk Arkiv ARKIBAS 5 EDB registrering
Lysabild Sognearkiv er netop gået i gang med at EDB registrere alle vore
dokumenter, protokoller, kort og fotos i arkivsystemet ARKIBAS 5.
Allerede fra februar i år har man på egen computer kunnet se, hvad
lokalarkiverne rummer - blot ved at søge på - arkiv.dk
Denne arkivtjeneste vil være nyttig for slægtsforskere, historieinteresserede
og andre, som bare vil fordybe sig i, hvad lokalarkivet kan oplyse.
Et kæmpearbejde med sortering, klargøring og indtastning kræver mange,
flittige hænder!
Har du lyst til nogle timer hver uge at hjælpe til, så kom ned til os i skolens
østfløj. Hver tirsdag formiddag er vi i gang. Har du lidt kendskab til EDB på
brugerplan eller er du vant til at bruge tastaturet, så meld dig gerne. - Arbejdet
kan foretages både i arkivet eller hjemme hos en selv!
Vi starter for alvor op efter sommerferien, men allerede nu forbereder vi
arbejdet, så vi kan få alle data på nettet så hurtigt som muligt.
Kontakt arkivleder Inge Christiansen 74404493 Lysabild
eller Jan Milo Sørensen janmilo@mail.dk.

Ved Poul Erik Olesen
Vibøgevej 20, Lysabild
6470 Sydals
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