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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
Starter igen den 2. september. 

Det sker i sognet 2015
 September
 12. kl. 11-16.30 Landsbymarked i abildgården, ved Lysabild   
   præstegård
 13. kl. 11.00 Høstgudstjeneste i Lysabild kirke
 15. kl. 13.30 Lysabild Efterløn- og Pensionistforening 
   Det store lottospil. Kun for medlemmer
 15. kl. 17.30-18.30 Gymnastik, Motionherre-holdet starter i 
    gymnastiksalen på Lysabild skole 
 15. kl. 18.30-19.30 Pilates, Dameholdet (50+) i gymnastiksalen på   
   Lysabild skole  
 24. kl. 19.00 Evalueringsmøde af landsbymarkedet 2015
   i konfirmandstuen i Lysabild
 Oktober
 6. kl. 13.30 Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
   Musikalsk underholdning med Brøns 
   harmonikatrio. Lotto og spisning. Pris 150 kr.
 12. kl. 9-11.30 Lysabild Datastue starter  i klubhuset i Lysabild
 19. kl. 19.00 Mødes i Danfoss reception.  Ældre - Sagen,  
   inviterer til besøg på Danfoss. 
 19. kl. 17.00-18.00 Springhold, spring for alle (6-14 år)

 November
 18. kl. 18.00 Ældre - Sagen, fællesspisning på Notmarkhus

Børnetallet – set fra Børneuniverset

Lysabild Senior Cykel Club
Tur på Fyn – Aftenture
Cykelklubben er aktiv hver onsdag 
kl. 17.30 fra skolen eller et andet 
forud bestemt sted med normalt 15-
20 deltagere. Oplysninger om dette 
kan fås på tlf. 2029 0628.
En 2-dages tur til Fyn blev gennem-
ført efter grundig planlægning af Ka-
ren og Leif samt Peters perfekte valg 
af overnatningssted i Fåborg.
Turen blev usædvanlig.
Det gode vejr udeblev. I let regnvejr 
krydsede vi Horneland ad småveje 
med stop ved kirken og frokostpause 
ved Dyreborg. Hotellet nåede vi som 
planlagt kl. 14.00. Regnen hørte op, 
men et vældigt blæsevejr tog over. 

Det forhindrede ikke, at vi tog på en guidet tur i by og på havn med den lokale his-
toriker Henrik Ingemann. Spændende detaljer og listige steder blev vist frem.
Samme Ingemann, af den kendte Jørgensen/Lassen slægt fra Ny Pøl, havde anvist 
aftenens spisested. Det genåbnede Tre Kroner - oprindeligt fra 1831- havde fået  
Ingemanns hjælp til en hjemmeside, og som tak havde man tilbudt, at cykelgruppen 
kunne blive bespist med stedets hofret, æggepandekage med rette tilbehør, mod 
kun at betale for drikkevarer. En fantastisk aften med god mad, vin, øl, snaps, kaffe 
og cognac blev krydret med nattevægterens sjove fortælling og vægtersang. Også 
Ingemann, som med flittig brug af vort sognearkiv står bag et par lokalhistoriske 
bogværker om Lysabild sogn, kunne fortælle om Fåborg og forbindelsen til Als.
Senior cyklisterne må have gjort et godt indtryk, for vi fik under kaffen oppe i den 
fine Fåborgstue oplyst, at alt det, vi havde nydt hele aftenen, var kvit og frit, blot vi 
ikke blev hængende for længe. Det var jo på en normal lukkedag, man havde åbnet 
for os, og personalet arbejdede gratis. Vi fortsatte hyggen i et af de store værelser på 
hotellet. Dagen derpå gik ruten videre med stop ved Kaleko Mølle, Holstenshus og 
Brahetrolleborg. På grund af den voldsomme storm blev vi enige om efter Korinth at 
droppe småvejene i Svanninge bakker. Den lige vej mod færgen var i strid modvind, 
men vi nåede tidsnok den planlagte færgeafgang.
Trætheden oven på turen fortog sig i løbet af nogle få dage. Gruppen på 13 var i 
alderen fra 54 til 77 år, og alle klarede distancen.
PS. Vi fortsætter hele sommeren hver onsdag. Nogle ture starter, efter aftale, med et  
andet startsted, for at prøve nye ruter. En halvdagstur omkring Løjtland er planlagt, så 
kom bare an. Alle kan være med.
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Under Hans Havelunds studieorlov i perioden august-oktober 2015 indsættes 
Anders Raahauge som præst i Lysabild og Kegnæs sogne. 
Anders Raahauge er 58 år og oprindeligt uddannet litteraturhistoriker, men 
har senere i livet taget en såkaldt §2 uddannelse, der kvalificerer cand.mag.
er til præsteembedet. Anders Raahauge er gift med Agnete Raahauge, der 
er præst i Hørup sogn. Han voksede op i Sønderjylland med en barndom og 
ungdom i Sønderborg, Rødding og Tønder. Anders Raahauge har arbejdet 
25 år i dagspressen, først på Kristeligt Dagblad, siden på Jyllands-Posten og 
nu atter - til og fra - på Kristeligt Dagblad - når han ikke står på prædikestolen. 
Og her kommer de mange år som kulturjournalist på aviserne sikkert formid-
lingen til gode. Anders Raahauge glæder sig til at møde os og være vores 
præst i tre måneder. Mail: andra@km.dk, tlf. 2077 4843 (Teksten er bearbejdet 
af Lokalbladet)

Af en ny 10-årsprognose fremgår det at børnetallet i Lysabilds skoledistrikt vil være faldet med 36 % om 10 år. I Jydske Vestkysten den 29.7. udtalte borgmester 
Erik Lauritzen (S), at politikerne ikke vil lukke skoler i denne byrådsperiode. 

Lokalbladet har spurgt formanden for Lysabild Børneunivers, Niels Henrik Bech, 
hvordan børneunivers-bestyrelsen forholder sig til det faldende børnetal.
- Lysabild er ikke alene om at imødese et voldsomt fald, men man skal lige være 
opmærksom på, at prognosen kun gælder skole-delen af universet. Så børnehave-
børnene er ikke omfattet af prognosen. Og hele ideen med børneuniverset er jo at 
integrere børnepasning og skolegang. Så vores næste mål er at integrere dagplejen 
mere i børneuniverset. Lige nu arbejder vi med et forslag om at børnehaven kan var-
etage gæstedagplejen, så dagplejebørnene kan blive i lokalområdet, når de skal i 
gæstedagpleje.

Hvorfor er det så vigtigt?
- Det er det fordi, det er utrolig vigtigt, at vi kan ”holde på vores egne børn”, så Lysa-
bild Børneunivers er det naturlige valg, når man bor i Lysabild skoledistrikt. Vi ligger 
med 78 i fastholdelsesprocent, mens 13% går i andre folkeskoler og 8,5% i friskoler. 
- I forsommeren havde vi besøg af formand for Børn- og Uddannelse Erik Lorenzen 
(Fælleslisten) og fik indtryk af at netop den lokale opbakning til den lokale folkeskole 
er en afgørende parameter for politikerne.
I den nævnte artikel i JV i juli udtalte borgmesteren sin klare opbakning til børneuni-
vers-ideen, og næstformand i Børn- og Uddannelse Tage Petersen (V) advarede direkte mod at lukke skoler. Han appellerede i stedet til, at folkeskolen prøver at 
lære af, hvad friskolerne er lykkedes med. (TL)

Anders Raahauge er vores præst i august-oktober

Deadline til næste Lokalblad  den 14. september

Kom og tag kegler
Sydals Kegleklub vil minde om ledige 
banetimer, da alderen begynder at 
trykke for mange medlemmer!
Så hvis der er nogle, der kunne tænke 
sig at prøve og har tid i overskud, så 
grib telefonen og ring på dette nr. 
29440466, Hilsen  Hans Chr. Petersen, 
Sydals Kegleklub

 En græsfrø-avler 
 siger undskyld
af Kjeld Kryhlmand Iversen

Der er ikke megen græsfrø-avl på Als, men Danmarks avlere er i stand til at levere 
frø til 75% af verdens fodboldbaner med kvalitets-naturgræs. Der er 2 alsiske avlere 
i DLF-systemet – én på Nordals og én på Sydals. 
En del frøgræsarter gør sig bedst, hvis halm og stub brændes af lige efter høst.  
Altså ved markbrand. 
I Danmark er det derfor lovligt at afbrænde frøgræs-stubben. Men vi avlere kan 
desværre alligevel komme galt af sted indimellem og må håbe på lokal forståelse.
Mandag den 3. august afstedkom min stubafbrænding  gener grundet et par sær-
lige forhold:
1. Røgen holdt sig ved jorden og nåede helt ud til Hørup og Augustenborg.
2. En samtidig vedholdende 5 graders vinddrejning gjorde at Lysabild overby blev  
 særligt ramt.
Generne var absolut ikke tilsigtede og jeg undskylder!  Med et glimt i øjet vil jeg 
sige at selvom afladshandel blev umoderne ved reformationen i 1536, har jeg  
alligevel givet et beløb til henholdsvis Lysabild Landsbyråd og brandværnene i 
Sydals og Hørup.

LTB takker synshallen kærvej for 
sponsorat til træningsdragter
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Åben Skole hver torsdag kl. 18.30  start uge 43, 
se mere i næste nr. af lokalbladet

Åben kl. 8-20

Nu starter gymnastikken
Motionherre-holdet starter tirsdag den 15.9. kl 17.30-18.30. Instruktør er Hans Duus. 
Dameholdet (50+) dyrker Pilates tirsdage (start 15.9.) kl. 18.30-19.30. Instruktør er 
Birthe Bladt
Springholdet, Spring for alle (6-14 år) starter i uge 43, mandag den 19.10. kl. 17- 18. 
Instruktør er Hans Halfdan Belschner Jørgensen.
Alle hold træner i gymnastiksalen på Lysabild skole.

Sydals Håndboldklubs Træningstider for sæson 2015-16
Start Hold Årgang Tirsdag Torsdag Lørdag Træner Tlf.
6. sep U6 Drenge/Piger < 2009 10.30-11.30 Line Astrup Topsøe-Jensen 29387507

6. sep U8 Drenge/Piger 2007-2008 16.30-17.30 Lars Laulund
Christine Paulsen

40155674

11.aug U10 Piger 2005-2006 16.30-17.30 16.30-17.45 Lars Laulund
Tove Wehl

40155674
40147545

11.aug U10 Drenge 2005-2006 17.00-18.15 16.30-17.45 Malene Christensen
Thomas Jessen

40155674

11.aug U12 Piger 2003-2004 17.45-19.15 17.15-18.45 Tanja Michaelsen 25761418

11.aug U12 Drenge 2003-2004 17.00-18.15 16.30-17.45
Tanja Michaelsen
Bo larsen
Lasse Jørgensen

25761418

23457750

11.aug U14 Piger 2001-2002 17.45-19.15 17.15-18.45 Cecilie Schmidt
Karina Kolmos 50800173

11.aug U14 Drenge 2001-2002 17.45-19.15 17.15-18.45 Anders Bay
Kim Bønning Petersen

60498029
29671199

11.aug U16+18 Piger 1996-2000 18.45-20.45 18.15-19.45 Tanja Michaelsen 25761418

6. aug U16+18 Drenge 1996-2000 20.00-21.30
Skansen

20.00-21.30
Hørup

Burkhard Winski
Thomas Schmidt
Michael Krause

20696964

27.aug Senior Damer 3 
Old girls > 1996 18.15-19.45 Rita Johannsen

Tove Wehl
22594899

27.aug Senior Herrer 3 
Old boys > 1996 18.15-19.45 Bjarne Andersen 22107057

30. juli Senior Herrer 1+2 > 1996 20.15-22.15 19.15-21.00

Marck Jensen
Martin Lorenzen
Thomas Schmidt

60195374

26367758

4. aug. Senior Damer 1+2 > 1996 18.45-20.45 20.30-22.15 Søren Petersen
Louise Hugger

29728878

LTB´S træningstider i Sydals Hallen 
For 2015/2016:

www.ltbadminton.dk

Af Preben Bonde, Kirkebladet



Kreative og opfindsomme drenge
Det er hvad man kan kalde 2 gode venner – Rasmus fra Lysabildskov og 
Richard fra Kegnæs – begge 12 år.
De har i lang tid gået og leget med tanken om at ombygge en havefræser til 
et køretøj med vogn. Og tankerne blev til handling for de to drenge. Hver især 
har de investeret i en havefræser, hvor de bagpå har bygget en vogn.

Richard var heldig og få fat i en fræser på Kegnæs.
Rasmus fandt sin fræser ved et kig i avisen Gul og Gratis. Prisen var 500 kr., men 
da sælgeren hørte om drengenes planer, gav han afslag i prisen, og Rasmus 
kunne glad tage hjem med sin fræser til 400 kr. Dog kørte fræseren ikke helt 
som den skulle. Karburatoren blev renset, men det hjalp ikke, og det viste sig, 
at fejlen lå en helt andet sted - en lille ledning havde blot løsnet sig.

Da det så var ordnet kom der gang i projektet hjemme hos Richard på Kegnæs. 
De to drenge har bikset og bakset  med hver deres fræser efter skoletid og 
har fået hjælp af  Richards far, der er maskinmester. Han har hjulpet drengene 
med at ombygge fræseren og lave en vogn til den, der består af et lad fra en 
trillebør, der ovenikøbet kan tippe, og hvor der er sat hjul på. 
Resultatet blev så godt, at Rasmus og Richard deltog i Kegnæs Ringridning 
med deres fræser, og de havde begge en god og fornøjelig dag.
Det næste projekt for drengene er at udvikle køretøjet, så der kan sættes en 
gårdspladsrive bag på fræseren.
HELD OG LYKKE med dette til de kreative og opfindsomme drenge.

På billedet ses Rasmus med sin fræser med Richard i vognen!

Vinterprogram i Lysabild Datastue
Vi starter igen til efteråret, nærmere bestemt mandag den 12. oktober i LSG  
klubhuset, Lysabild.
Undervisning/hjælp foregår hver mandag kl. 9-11.30. Og som de foregående år 
koste det 20 kr. pr. gang at deltage. Pengene går til kaffe og materialer.
Og i lighed med tidligere sæsoner vil vi igen i år undervise og være behjælpelig, (så 
godt vi kan), i brugen af PC – og på hvilke områder I måtte ønske at lære mere, f.eks. 
mail, Nem ID, søgning på internet, borger dk. osv. 
På gensyn i datastuen. Nye deltagere er hjertelig velkomne.
På vegne af Lysabild Datastue og dens trofaste hjælpere/undervisere: 
Helge Pedersen, Sarupvej 32, 6470 Sydals, tlf. 29 92 96 32

Dagplejernes dag
Onsdag d.13 maj 2015 mødtes vi fire dag-
plejere samt børn i Friskoven i Tandslet.
Vi startede i fællesskab med lidt for-
middags mad, inden det gik løs med  
aktiviteterne.
Vi havde i en periode arbejdet med 
emnet kroppen, så denne dag skulle 
være vores afslutning.
Derfor blev der lavet en forhindrings 
bane og et stort maleri med fodaftryk af 
samtlige børn.
Vi nåede også en tur på legepladsen, inden det var tid til frokost.
Om eftermiddagen blev der hygget med børn, søskende og forældre samt 
kaffe og kage. Tusind tak til Dagli’Brugsen for sponsering af frugt og til MIN 
KØBMAND i Tandslet for sponsering af te og kaffe.
Tak for en hyggelig dag. Mange hilsner fra den kommunale dagpleje i Lysabild/ 
Tandslet.

Energirådgivning skaber energibesparelser

Bygningskonstruktør og energirådgiver, Charlie Lemtorp, er gået all in og har 
lavet sit eget eget firma, Charlies Energi og Byggerådgivning, der har til huse 
i Skovby. Han har specialiseret sig særligt indenfor energirigtigt byggeri ved 
renovering og nybyggeri både til private og erhverv. Utætte vinduer, nedslidt 
fyr og dårlig isolering er noget af det Charlie Lemtorp typisk finder, når han er 
på besøg. Han er ikke kørt forgæves ved de første 2.500 ejendomme, han har 
besøgt. 
- Der er rigtigt meget at komme efter, konstaterer Energirådgiver Charlie 
Lemtorp, der samtidig fortæller, at der i år er udbetalt energitilskud til glade 
borgere for ca. 300.000 kr. bare i Lysabild sogn.
Ved Landsbymarkedet i Lysabild den 12. september er der mulighed for at få 
en snak om byggeri, energi og tilskud mm. ved Charlies stand eller du kan se 
mere om ham på www.energicharlie.dk   
                                                                                        

Juniorklubben starter i oktober
Juniorklubben i Lysabild starter torsdag den 8. oktober kl. 18.30. Vi er en lille 
gruppe voksne, der afholder Juniorklub på Lysabild Skole, for børn og unge i 4., 5., 
6. og 7. klasse.  Der er discotek, dans og hyggelig samvær – uden mobiler. Det er 
nemlig en mobilfri klub. Vi passer gerne på den til du skal hjem :) 
Kom og få en rigtig hyggelig aften. Du må gerne tage en ven med.
Juniorklubben bliver afholdt hver anden torsdag i ulige uger inden jul, og lige 
uger efter jul. 8/10 - 22/10 - 5/11 - 19/11 - 3/12 - 14/1 - 28/1 - 11/2 - 25/2 - 10/3
Klubkort for hele sæsonen koster 150 kr. Gæstekort koster 20 kr.
Info: Laila Lyck på mobil 24248870. Hilsen Lillian, Kjeld og Laila

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

Velkomstpakke til nye tilflyttere
Sønderborg Kommune har sat gang i udvikling af velkomstpakker til nye til-
flyttere i lokalområderne. Både Lysabild Landsbyråd og Skovby Landsbylaug 
er med fra start i pilotprojektet som nogle af de første i kommunen. Velkom-
stpakken er tænkt som en gave, der overrækkes til tilflyttere i lokalområdet. 
Der bliver information om hele kommunen i pakken, men tilflytterne får 
også en særlig velkomstfolder, som er unik for hvert lokalområde. En folder, 
som hvert landsbylaug selv har lavet. Jan Milo Sørensen fra Skovby Landsby-
laug og Allan Tychsen fra Lysabild Landsbyråd har lavet en fælles 
folder for Lysabild og Skovby området. Arbejdet er nu 
afsluttet med flot layout af Helle Pedersen, og 
kommunen får trykt folderen, så den er 
klar til september. Man kan dog allerede 
nu se folderen digitalt på vores hjemme-
sider, som er : 
www.lysabild-sydals.dk  
www.skovby.infoland.dk

Netværk af ”glade budbringere”
Nu er opgaven for landsbylaugene at lave et 
netværk af ”glade budbringere”, der tager ud og 
byder de nye tilflyttere velkommen og giver dem 
velkomstpakken. Tanken er at stable et ”korps” på 
benene, som rummer flere generationer, så de 
nye tilflyttere bliver mødt af en cirka alderssvarende beboer: 
Så børnefamilier mødes af en lokal, der også har børn og dermed kender 
tilbud i foreninger osv. Men mere herom i næste udgave af Lokalbladet.

Cykelsti mellem Tandslet og Mommark 
en realitet allerede i år

Som de fleste nok har fået med, har byrådet i Sønderborg Kommune  
bevilliget penge til etablering af ny dobbeltrettet cykelsti fra Tandslet til  
Mommark. Iflg. en skrivelse som kommunen har sendt ud til borgere med 
bopæl på strækningen, fremgår det at den nye cykelsti anlægges i den 
sydlige del af vejen og at der bliver tale om ekspropriation. Projekteringen 
er i fuld gang og hvis alt går efter den stramme tidsplan, så vil cykelstien stå 
færdig ultimo 2015, informerer Sønderborg Kommune i deres skrivelse.(at)

Distriktslejr på Kær Halvø
Fra den 27. 6. – 3.7. var der distriktslejr på 
Kær Halvø for Kfum spejderne, og Lysabild 
gruppen deltog med 25 glade Ulve, Spej-
dere, Juniorer og ledere.
En rigtig sjov og oplevelsesrig lejr, hvor 
Lysabildgruppen var kendt for deres fine 
komfurer (se foto nedfor).

Lejren på Kær var i øvrigt en tilvænning, 
både for beboerne på Kær og spejderne, 
til den store spejderlejr, der skal finde sted 
i 2017, hvor der forventes at ca. 40.000 spe-
jdere deltager.
Kfum spejderne i Lysabild starter den nye 
sæson, tirsdag, den 11. august for børn 
fra 2. klasse og opefter og tirsdag, den 
25. august for børn i 0. – 1. klasse

Program: 

Lørdag den 12. september
Kl. 11 Markedet åbnes med jagthorns-
 blæsning
Kl. 13 Greyzone underholder i abildgården
Kl. 14 Kirkekoncert 
Kl. 14.15 Greyzone underholder i abildgården
Kl. 15.30 Spiel ohne Grenzen ml. brandværnene
Kl. 18 Fællesmiddag
Kl. 20  Fotokoncert i kirken

Søndag den 13. september
Kl. 11 Høstgudstjeneste

Lysabild

Lysabildskov

Sarup

Mommark

Pøls Rev

Kegnæs fyr
Als Segway

Lille Mommark

Vibøge

Vibæk møllerne
Fjelby

Skovby
Skovmose

Kerneland strand

Drejet
Skovby landing

Gendarmstien

Lysabild skole

Lysabild kirke

Velkommen til Lysabild og Skovby

Mommark - Lille Mommark - Sarup - 

Lysabildskov- Skovbyballe - Drejby -

Vibøge - Fjelby

Besøg os på: www.lysabild-sydals.dk og www.skovby.infoland.dk

Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden Tirsdag d,15-09-15 kl. 13,30

Det store lottospil. Kun for 
medlemmer.
Tirsdag 06-10-15 kl. 13,30
Musikalsgt underholdning med
Brøns harmonikatrio
Lotto og spisning. Pris 150kr.

 Tilmelding til
 Birthe på telf. 30205447
 Rosa på telf. 61604750 eller  
 74404750

Vidste I ....

Vidste i at : Ingrid og Valborg med hjælp af Valborgs mand Bent, hvert år lægger ca 
15000 servietter til Skovby kro. Det må da være det grå guld :-)

 Lysabild sognehistoriske forening
Atter i år er vi, i forbindelse med Landsbymarkedet, i Præstegårdsladen, og tra-
ditionen tro tilbyder vi INGES SOLÆG med tilbehør. -
Vi har inviteret lokalhistorikeren Henrik Ingemann fra Fåborg til at fortælle om 
og vise materiale omkring hans bog ” Familien fra Als” (Ny Pøl). En færdigskre-
vet, men endnu ikke udgivet beretning om gårdejeren og bankmanden Hans 
Lassens gøren og laden i sognet vil også blive præsenteret (kan forudbestilles). 
Ingemann, med rødder i Lysabildskov, har i forbindelse med disse bøger sam-
let spændende beretninger, som vi finder værdifulde for vort sogns historie. Et 
kommende projekt med den første samlede beskrivelse om sognets DSK’ere, 
Dansksindede Sønderjyske Krigsdeltagere fra 1. verdenskrig, kan vi også glæde 
os til at høre mere om.
Der vil fra arkivets samlinger blive vist dokumenter, kort, fotos, breve og meget 
andet. Fra et par flytteboer har vi overtaget en stor samling bøger om lokale og 
sønderjyske forhold. Mange af vore egne, også de hidtil udsolgte bøger, kan 
købes - alt til fornuftige priser. VI SES.
PS. ”Flittige hænder” til vort ARKIBAS 5 registreringsarbejde vil blive indbudt til en demo 
af systemet tirsdag den 1. september. Vi ser gerne flere frivillige melde sig til arbejdet!

Årets landsbymarked: Fra fotokoncert i 
kirken til folk-musik i abildgården
Kirken i Lysabild fungerer lørdag den 12. september som koncertsted og 
kunstgalleri. Det sker i forbindelse med det årlige landsbymarked – den sjette af 
slagsen. Der er kunstudstilling i våbenhuset og helligblodskapellet inde i kirken.  
Kunstnerne er Astrid Petersen, Karen Teichert, Ingrid Duus og Ejnar Thomsen. 
Om eftermiddagen kl. 14 er der kirkekoncert med Karsten Hesse, organist i Gram, 
og Nikolaj Eghorst, klarinettist i Sønderjyllands Symfoniorkester.
Om aftenen kl. 20 er der fotokoncert i kirken, hvor naturfotografier forstørres 
op på kirkens hvælvinger, mens kirkerummet kun er oplyst af levende lys. I det  
sparsomme lys synger Sydalskoret, akkompagneret af Karsten Munk, sange der 
rækker over alle årstider. Kirken er festligt pyntet med høstens planter og frugter, 
da der er høstgudstjeneste søndag kl. 11.
Ude på pladsen i abildgården er der hyggelig markedsstemning til lyden af ban-
det Greyzone, der spiller country og folk-musik. Der er masser af boder og ak-
tiviteter såsom hesteridning, strikkeworkshop, maleværksted, træklatring, cirkus-
workshop, halmlabyrint og diverse kulinariske fristelser.
Brandværnene afslutter markedet med at udfordre hinanden i Spiel ohne Gren-
zen. Det vil helt sikkert blive underholdende for publikum.
Når markedet er slut, er der fællesspisning i det store telt kl. 18. Prisen er 80 kr. for 
voksne og 50 kr. for børn. Tilmelding sker til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk eller 
23614729, senest tirsdag den 8.9.
Landsbymarkedet er arrangeret af Lysabild Landsbyråd i samarbejde med  
menighedsrådet ved Lysabild Kirke. 
Årets markedsplakat er designet af Allan Tychsen. For yderligere spørgsmål 
vedrørende markedet kontakt Birthe Elmegaard Bladt på tlf. 23 25 12 43  
eller bbsb54@yahoo.dk - også hvis du planlægger at have en bod på markedet.

Lysabild Efterløn- og 
Pensionistforening 2015 


