
Det sker i sognet
Marts
19.	 	kl.	19.00	Informationsmøde	om		
	 	bredbånd,	på	Lysabild	Forsam-	
	 	 lingsgård.
22.	 	Kl.	18,30	Fællesspisning	på		
	 	Lysabild	skole	(sæsonafslutning),		
	 	 teater	ved	4	klasse	og	sløjdsalen		
	 	er	åben.

April
1.   kl.	10.00	konfirmation	i	Lysabild		
	 	kirke.
3. 	 	Kirkekoncert	kl.	19.30	i	Lysabild		
	 	kirke	med	Canzone:	Kai	E.	Møller		
	 	på	kalver,	Mai-britt	Schmidt,		 	
	 	sang,	Martina	Kjærgaard,	sang,	og		
	 	Louise	Kraak,	tværfløjte.	Reper-	
	 	 toiret	varierer	lige	fra	salmer	til	
	 	sange	fra	musical.	
17.	 	Lysabild	Sogns	Efterløn-	og		 	
	 	pensionistforening	holder	hygge	
	 	eftermiddag	med	foredrag,		 	
	 	kaffe	og	lotto	i	klubhuset.

Maj
28. 		Fælles	friluftsgudstjeneste	
	 	kl.	11,00	ved	Vibæk	Vandmølle.

Juni
8.  Ringridning	i	Lysabild.
8.	 	Lysabild	Sogns	Efterløn-	og		 	
	 	pensionistforening	holder	
	 	 lottospil.
16. -18.	 Aktivitetsdag	ved	Vibæk	
	 	 	møllerne.		 	
19.			Lysabild	Sogns	Efterløn-	og		 	
	 	pensionistforening,	heldagsud-	
	 	flugt	til	Hovborg.
23. -24.	 Fælles	Aktivitetsweekend.
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Præsten går på pension i løbet af 2008

Skovby	Kro	og	Landsbyrådet	kan	allerede	nu	sige,	at	der	helt	klart	bliver	et	Hellig	Tre	Konger	arran-
gement	 næste	 år	 igen.	 Der	 var	 17	 udklædte	 og	 mange	 gæster	 på	 kroen.	 Der	 rapporteres	 om	 flere	
udklædte,	som	ikke	nåede	at	deltage	i	arrangementet	på	kroen.	Så	alt	i	alt	har	der	været	god	opbak-
ning	til	genoptagelse	af	den	gamle	tradition.	Du	kan	se	billederne	fra	kåringerne	på	kroen	på	www.
lysabild-sydals.dk		(tl)

Præsten	ved	Lysabild	Kirke,	Elbæk	Nejsum,	går	på	
pension	i	løbet	af	2008,	har	han	oplyst	til	Lokalbla-
det.	Det	får	den	konsekvens,	at	sognet	fremover	
må	dele	præst	med	de	andre	kirker	i	Sydals.	Det	
har	 biskop	 Niels	 Henrik	 Arendt	 i	 Haderslev	 Stift	
besluttet	på	baggrund	af,	at	der	mangler	præster	
i	Trekantsområdet,	hvor	befolkningstilvæksten	er	
stor	i	disse	år.	I	modsætning	til	landdistrikterne	i	
Sydals,	hvor	vi	bliver	færre.	
	 	 	 Biskoppens	 beslutning	 har	 allerede	 medført,	
at	der	er	kirker	på	Nord-	og	Midtals,	der	må	dele	
præst	–	og	fra	næste	år	altså	også	på	Sydals.	Me-
nighedsrådsformand	Preben	Thessen	forklarer,	at	
der	er	flere	modeller,	hvorpå	man	kan	samarbej-
de	sognene	imellem,	og	dette	skal	drøftes	på	et	
møde	med	biskoppen,	 formentlig	 i	 løbet	af	 for-
året.	Den	mest	almindelige	model	er,	at	to	sogne	
deles	om	et	pastorat,	men	man	kan	også	vælge	
en	løsning	som	på	Midtals,	hvor	de	fire	sogne	har	
valgt	at	deles	om	de	tre	pastorater.	I	alle	tilfælde	
bibeholdes	 menighedsrådet	 ved	 den	 enkelte	
kirke,	fordi	menighedsrådet	er	knyttet	til	sognet.	
Det	er	et	pastorat	ikke	–	og	det	er	dét,	vi	kommer	
til	at	mærke	i	Lysabild	fra	næste	år.	(tl)

Inger	og	Elbæk	Nejsum	vil	stadig	have	fart	på	som	pensionister.

Konfirmation i Lysabild sogn 2007 
–  Palmesøndag, d. 1. april kl. 10.00

Daniel	Pelving,	 Skovbyvej	55
Christian	Niemann	Kolmos	 Kegnæsvej	41
Kasper	Vitte	Larsen	 Skovbyvej	70
Jeppe	Hamann	 Skovbyvej	95
Maria	Hjortshøj	Jacobsen	 Sneppevej	2
Anne	Sofie	Hoi	 Sydvej	4A
Sebastian	Malte	Troels	 Gammelhave	46
Andreas	Lorenzen	 Svennesmølle	1
Martin	Beck	Andersen	 Nørregade	21
Søren	Pihl	Iversen	 Sneppevej	16

Tirsdag	den	20.	marts	er	der	fælles	konfirmadtur	til	Ribe
for	konfirmanderne	i	Sydals.

Lokalbladet ønsker tillykke

Traditionen	 tro	 holdes	 der	 friluftsgudstjeneste	 2.	 pinsedag	 fælles	 for	 de	
fire	sogne	i	Sydals.	Det	foregår	den	28.	maj	kl.	11	ved	Vibæk	Vandmølle	ved	
E’Snej,	Lillebjerg.	Du	finder	E’Snej	ved	at	følge	stien,	der	går	langs	og	bag	
om	garagen	ved	det	hvide	hus	på	Vibæk	Mølle	nr.	1,	op	ad	bakken	og	ind	
i	skovbrynet.	

Alt lige fra salmer til musical-sange
Der	 er	 kirkekoncert	 tirsdag	 den	 3.	 april	 kl.	 19.30	 i	 Lysabild	 Kirke	 med		
Canzone:	 Kai	 E.	 Møller	 på	 kalver,	 Mai-britt	 Schmidt,	 sang,	 Martina	 Kjær-
gaard,	sang,	og	Louise	Kraak,	tværfløjte.	Repertoiret	varierer	lige	fra	salmer	
til	sange	fra	musical.	
Der	er	gratis	adgang,	og	alle	er	velkomne.

Fælles friluftsgudstjeneste

Tradition genoptaget

Det	blev	Saddam	Hussein	og	hans	bøddel,	der	løb	med	førstepræmien	-	to	kuverter	med	hulebøf	-	sponsor-
eret	af	Skovby	Kro.		Se	hvem	der	gemmer	sig	bag	forklædningen	på	www.lysabild-sydals.dk		

Træningen	foregår	hver	mandag	fra	kl.	17-18.	I	tilfælde	af	dårligt	vejr	er	vi	i	gymnastiksalen.	

Træner-teamet	består	af	Betina	Lassen,	som	leder	træningen,	Lea	Hansen	og	Camilla	Nissen	som	
hjælpetrænere,	og	Alex	Knudsen	snupper	en	sæson	mere	i	sandkassen.
Undertegnede	vil	fremover	varetage	papirarbejdet	og	siger	hermed	tusind	tak	for	10	dejlige	år	som	
træner	i	LSG	atletik.
Sæt	 allerede	 nu	 STORT	 kryds	 i	 kalenderen	 den	 23.	 juni	 kl.11,	 hvor	 vi	 afholder	 vores	 hjemme-
nålestævne	i	forbindelse	med	den	Fælles	Aktivitetsweekend	i	Lysabild	Sogn.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hilsen	Laila

Så er en ny atletik sæson startet

Her	er	det	Emil	Bønning	Petersen,	der	springer	højdespring.

Lokalbladet	går	her	i	2007	ind	i	sit	3.	udgivelsesår,	
og	lige	siden	starten	har	bladet	været	100	%	an-
noncefinansieret.	 Redaktionen	 og	 landsbyrådet	
vil	hermed	gerne	takke	annoncørerne	for	opbak-
ningen

En stor tak

Næste	deadline	til		LokalBladet	27.	april

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

Lysabild Forsamlingsgaard
Helaftensarrangement
til kun 299,- pr. kuvert.



Tre ting om ægte bredbånd
•	 Indsend	interessekortet	
•	 Lav	gratis	fremtidssikring	
•	 Nyt	informationsmøde	den	19.	marts		 	 	
	 2007	kl.	19	på	Lysabild	kro
En propfuld sal på Lysabild Forsamlingsgård 
lyttede til Syd Energis informationer om ægte 
bredbånd, IP telefoni og digitalt TV på mødet 
den 1. marts. Der blev udleveret yderligere ma-
teriale om priser og mange fik svar på spørgsmål 
– også af mere teknisk art, da der var en tekniker 
med til mødet.

Find kortet og få det sendt
Tidsplanen	er,	at	der	påbegyndes	nedgravning	af	
fiberen	i	slutningen	af	dette	år,	og	så	vil	der	være	
”hul	igennem”	i	løbet	af	foråret	2008.	Men	det	er	
meget	vigtigt,	at	du	indsender	det	 interessekort,	
der	sidder	bagest	 i	det	materiale,	du	har	 fået	 fra	
Syd	 Energi.	 Fordi	 det	 fortsat	 er	 sådan,	 at	 det	 er	
interessen,	der	afgør	prioriteringen	af,	hvilke	om-
råder	indenfor	Syd	Energis	område,	der	skal	have	
gravet	først.	Interessekortet	er	ikke	bindende.

Gratis fremtidssikring
En	anden	vigtig	information	på	mødet	var,	at	det	
er	gratis	at	få	røret	ført	frem	til	muren	på	din	ejen-
dom.	Så	selvom	du	ikke	ønsker	at	være	abonnent,	
kan	du	altså	fremtidssikre	din	ejendom	gratis	ved	
at	takke	ja	til,	at	der	må	graves	frem	til	din	bopæl.	
Syd	Energi	siger,	at	de	reetablerer	vej,	bede	og	an-
det,	som	de	måtte	grave	igennem	for	at	føre	den	
orange	ledning	frem.

Endnu et informationsmøde
Der	 var	 så	 meget	 run	 på	 tilmeldingerne	 til	 mø-
det	den	1.	marts,	at	der	afholdes	endnu	et	møde	
–	nemlig	den	19.	marts.	Syd	Energi	udsender	invi-
tation	med	brevpost	til	samtlige	husstande.	Husk	
der	er	tilmelding	til	mødet	af	hensyn	til	serverin-
gen,	og	den	stod	på	lagkage	og	kaffe.	(tl)

Kan vi gøre det lidt bedre i Skovby?

Alsgade	2	.	6400	Sønderborg.	tlf.	7442	5263

www.cykelcentrum.dk	.	7442	5253

Sådan spurgte vi i sidste nummer af Lokalbladet, 
og nu har en gruppe borgere og erhvervsdriven-
de været samlet for at lægge hovederne i blød 
og få gode ideer. Det blev til en lang ønskeliste:

Indfaldsveje til Skovby
Ved	indfaldsvejene	ønskes	der	blomsterkummer	á	
la	dem,	der	findes	i	Hørup	mod	Sønderborg.	Des-
uden	flag	i	sæsonen,	men	ikke	Dannebrog,	da	det	
skal	 tages	 ned	 hver	 aften,	 samt	 fornyet	 skiltning	
ved	T-krydset	ved	dammen	og	desuden	ved	Dre-
jet	vedrørende	de	ting,	der	er	på	Kegnæs.

Miljøet i Skovby
Der	 er	 efterspørgsel	 på	 et	 sted	 at	 sidde	 ned	 og	
mulighed	for	at	købe	forfriskninger/let	måltid	og	
spise	ved	udendørs	borde/bænke.	Der	blev	også	
snakket	om	gennemførsel	af	en	sti	fra	sommerhus-
området	til	Skovby.	Desuden	blev	det	foreslået	at	
lave	et	arrangement	med	”Sønderjysk	kaffebord”,	
som	man	kan	købe	billet	til	(lidt	á	la	kagens	dag	i	
Sønderborg).

Kærneland
Gruppen	ønsker	sig,	at	Kærneland	bliver	et	sted,	
man	kan	tage	ud	en	sommeraften	for	at	grille	og	
lege.	 Derfor	 skal	 der	 laves	 en	 grillplads	 (lidt	 á	 la	
den	 på	 havnen	 i	 Høruphav)	 og	 så	 en	 legeplads,	
eventuel	 en	 naturlegeplads,	 hvor	 ungerne	 kan	
lege.	Der	må	også	gerne	være	en	naturcamping-
plads	med	et	shelter.

Drejet
Det	samme	gælder	for	Drejet,	hvor	der	ligesom	på	
Kærneland	 allerede	 er	 gode	 toilet	 forhold	 etab-
leret.	 Her	 ønsker	 gruppen	 også	 mulighed	 for	 en	
grillplads	og	en	legeplads.	Og	så	blev	det	foreslået	
at	 rydde	 området,	 hvor	 den	 gamle	 Kegborg	 lå	
placeret.	 I	dag	gror	der	siv,	men	man	kan	faktisk	
godt	ane,	hvor	borgen	har	ligget,	hvis	bevoksnin-
gen	 bliver	 ryddet.	 Desuden	 er	 der	 planer	 om	 et	
informationshus,	som	fortæller	om	områdets	flora	
og	fauna	(i	forbindelse	med	Interrec-projekt	Ydre	
Flensborg	Fjord).
Det	 er	 vigtigt	 med	 kombinationen	 af	 legeplads	
til	 børnene	 og	 mulighed	 for	 at	 de	 voksne	 kan		
	

lave/købe	 sig	 noget	 at	 spise.	 Det	 er	 én	 af	 grup-
pens	konklusioner.	Ovennævnte	er	kun	på	tanke-
planet	 endnu,	 og	 derfor	 vil	 gruppen	 gerne	 have	
kommentarer	eller	yderligere	ideer.	Kontakt	bager	
Migge	eller	Erik	Krogh,	tlf.	7440	4624

Skovby-gruppen	fungerer	som	en	ad	hoc	gruppe	
under	 Landsbyrådet,	 og	 følgende	 har	 deltaget:	
Orla	Kruse,	 Inga	Oxholm,	Michael	Ketelsen	 (Mig-
ge),	 Erik	 Krogh,	 Helge	 Paulsen,	 Kim	 Johnsen	 og	
Tina	 Lydiksen.	 Der	 var	 afbud	 fra	 Annemette	 Ja-
cobsen	og	Marianne	Asmussen.	Desuden	deltog	
Dorte	Møller	fra	Ferieregion	Sønderborg.	(tl)

Katrine	Jepsen	og	Else	Laue	fra	Støtteforeningen	
for	Vibæk	møllerne	er	stoppet	 i	bestyrelsen	efter	
at	have	været	med	helt	fra	starten,	ja	faktisk	endda	
før	Støtteforeningen	blev	lavet	i	1999.		–	Nu	må	der	
andre	kræfter	til,	siger	de	to,	der	har	lagt	en	stor	ar-
bejdsindsats	til	fordel	for	møllerne.	Katrine	Jepsen	
har	 været	 formand	 for	 Støtteforeningen	 helt	 fra	
starten,	så	nu	må	der	vælges	en	ny	formand.	Og	
det	blev	Knud	Bjerring,	som	også	er	kendt	for	at	
bage	brødet	i	den	gamle	ovn	på	Vibæk.

Penge til møllehatten
På	generalforsamlingen	i	februar	viste	regnskabet	
for	 2006	 et	 overskud	 på	 knap	 78.000	 kr.,	 som	 er	
tjent	på	aktiviteterne	ved	møllerne.	Egenkapitalen	
er	på	godt	en	½	mill.	kr.,	som	er	indtjent	på	
8	år.	Støtteforeningens	midler	går	til	vedligehold	
og	nyistandsættelser	på	mølleanlægget	og	dertil	
hørende	 bygninger.	 Entré-indtægten	 og	 salget	
af	brød	mm.	ved	aktivitetsdagene	går	således	 til	
møllen	 ubeskåret.	 Den	 næste	 store	 investering	
bliver	møllehatten	til	vindmøllen,	som	ventes	på	
plads	i	løbet	af	foråret.	

Vil du være med?
Det	er	de	frivillige	folk	i	Støtteforeningen,	der	hol-
der	hjulene	i	gang	ved	Vibæk	Møllerne.	Så	hvis	du	
kunne	tænke	dig	at	være	med	i	fællesskabet	om-
kring	møllerne,	så	skal	du	kontakte	én	af	bestyrel-
sesmedlemmerne	og	høre	nærmere.

Bestyrelsen i Støtteforeningen for Vibæk 
møllerne:
Hans	Duus,	Fjelby,	Leif	Kristiansen,	Tandslet,	
Knud	 Bjerring,	 Sønderborg,	 Rita	 Sehested,	
Høruphav,	 Solvejg	 Heise,	 Ulkebøl.	 Nicolaj	
Clausen,	Lebølgård,	er	suppleant.	Kasserer	er	
Helge	Paulsen,	Skovby.

Medlemskab
Et	medlemskab	af	Støtteforeningen	for	Vibæk	
Møllerne	koster	50.	kr.	for	par	og	30	kr.	for	en-
keltpersoner	årligt.	Kontakt	foreningens	kas-
serer	Helge Paulsen, tlf. 7440 4117

9 år med Vibæk møllerne

Ny bestyrelse i aktivitet
Lysabild	Sogns	Efterløn-	og	pensionistforening	fik	
ny	 formand	 og	 bestyrelse	 ved	 generalforsamlin-
gen.	Anni Petersen blev formand, Jeppe Ager-
holm næstformand, Birthe Carstensen kasserer 
og Anna Mogensen sekretær.	 Desuden	 sidder	
Ingrid Hakanowitz og Peter Bruhn i	bestyrelsen. 
Der	har	allerede	været	et	arrangement	i	starten	af	
marts	og	næste	arrangement	er	den	17.	april,	hvor	

der	er	hyggeeftermiddag	med	foredrag,	kaffe	og	
lotto	 i	 klubhuset.	 I	 maj	 er	 der	 ingen	 aktiviteter,	
men	 til	 gengæld	 er	 der	 3	 arrangementer	 i	 juni.	
Den	8.	juni	er	der	lottospil	i	forbindelse	med	ring-
ridningen,	 den	 19.	 juni	 er	 der	 heldagsudflugt	 til	
Hovborg	og	23.	juni	er	foreningen	på	banen	med	
en	aktivitet	 i	 forbindelse	med	den	foreningernes	
fælles	aktivitetsweekend.

En	propfuld	sal	på	Lysabild	Forsamlingsgård	lyttede	til	Syd	Energis	informationer	om	ægte	bredbånd,	IP	tele-
foni	og	digitalt	TV	på	mødet	den	1.	marts.

Foreningerne	 i	 Lysabild	 er	 blevet	 enige	 om	
igen	at	arrangere	fælles	aktivitetsweekend	med	
mange	 forskellige	 tilbud.	 Det	 bliver	 til	 St.	 Hans,	
den	23.	og	24.	 juni.	Spejderne	vil	derfor	 lave	St.	
Hans	bål	lørdag	aften	og	vi	arbejder	i	øjeblikket	
med	at	finde	den	rigtige	til	at	holde	båltalen.En	dejlig	sommerdag		ved	Vibæk	møllerne

Året	2006	er,	indsatsmæssigt,	gået	stille	og	roligt,	
idet	der	kun	har	været	11	udrykninger,	hvoraf	2	var	
prøvealarmering.	 Det	 har	 ikke	 været	 så	 lav	 siden	
2001	hvor	der	kun	var	9	udrykninger.

Lysabild	Friv.	Brandværn	vil	gerne	benytte	lejlighe-
den	til	at	sige	tak	for	jeres	bidrag	vedrørende	pas-
sivmedlemskab	og	er	altid	taknemlig	for	de	bidrag	
vi	 modtager.	Vi	 vil	 også	 sige	 tak	 for	 jeres	 opbak-
ning	ved	vores	årlige	loppemarked,	som	også	i	år	
holdes	første	lørdag	i	juli,	dvs.	lørdag	7	Juli.	Skulle	
der	være	nogen	som	ligger	inde	med	”lopper”	vil	
vi	meget	gerne	afhente	dem,	det	kan	ske	ved	hen-
vendelse	til	Jan	Brodersen	på	tlf.	74	40	44	37	eller	
Jan	Lorenzen	på	tlf.	74	40	44	99.

Lysabild	 Friv.	 Brandværn	 har	 i	 de	 sidste	 4	 måne-
der	haft	 tilgang	på	 ikke	mindre	end	6	nye	aktive	
medlemmer,	således	vi	i	dag	er	30	aktive	medlem-
mer	og	derved	Sydals	største	brandværn.	Dette	er	
selvfølgelige	med	til	at	sikre	at	vi	også	i	fremtiden	
er	i	stand	til	at	bibeholde	et	godt	beredskab	for	Ly-
sabild	og	omegn.	Lysabild	Friv.	Brandværn	har	sta-
dig	stor	interesse	for	optagelse	af	nye	medlemmer	
som	skulle	have	lyst	til	at	blive	brandmand.	Er	der	
nogen	som	skulle	have	interesse	eller	spørgsmål	er	
i	velkommen	til	at	kontakte	Vicekaptajn	Claus	Jen-
sen	på	tlf	74	40	30	33.

Lysabild	 Frivillige	 Brandværn	 har	 fået	 en	 trailer	
som	 bruges	 til	 at	 undervise	 i	 Elementær	 Brand-
bekæmpelse	-	hvor	man	lærer	at	anvende	simple	
slukningsmidler	 til	 at	 slukke	 en	 brand.	 Vi	 har	 i	
det	forløbne	år	brugt	traileren	til	undervisning	af	
for	 eksempel	 personale	 i	 børnehave	 Abildgård.	
Lysabild	 Friv.	 Brandværn	 vil	 meget	 gerne	 gøre	
opmærksom	 på	 at	 vi	 stiller	 os	 til	 rådighed	 til	 at	
undervise	 i	 Elementær	 brandbekæmpelse.	 Dette	
iværksættes	 ved	 at	 kontakte	 Martin	 Knudsen	 på	
tlf.	74	40	45	96.

Claus	Jensen
Vicekaptajn
Lysabild	Friv.	Brandværn

Året 2006 er, ind-
satsmæssigt, gået stille 
og roligt for Lysabild 
Frivillige Brandværn

Fælles 
Aktivitetsweekend
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Tre ting om ægte bredbånd
•	 Indsend	interessekortet	
•	 Lav	gratis	fremtidssikring	
•	 Nyt	informationsmøde	den	19.	marts		 	 	
	 2007	kl.	19	på	Lysabild	kro
En propfuld sal på Lysabild Forsamlingsgård 
lyttede til Syd Energis informationer om ægte 
bredbånd, IP telefoni og digitalt TV på mødet 
den 1. marts. Der blev udleveret yderligere ma-
teriale om priser og mange fik svar på spørgsmål 
– også af mere teknisk art, da der var en tekniker 
med til mødet.

Find kortet og få det sendt
Tidsplanen	er,	at	der	påbegyndes	nedgravning	af	
fiberen	i	slutningen	af	dette	år,	og	så	vil	der	være	
”hul	igennem”	i	løbet	af	foråret	2008.	Men	det	er	
meget	vigtigt,	at	du	indsender	det	 interessekort,	
der	sidder	bagest	 i	det	materiale,	du	har	 fået	 fra	
Syd	 Energi.	 Fordi	 det	 fortsat	 er	 sådan,	 at	 det	 er	
interessen,	der	afgør	prioriteringen	af,	hvilke	om-
råder	indenfor	Syd	Energis	område,	der	skal	have	
gravet	først.	Interessekortet	er	ikke	bindende.

Gratis fremtidssikring
En	anden	vigtig	information	på	mødet	var,	at	det	
er	gratis	at	få	røret	ført	frem	til	muren	på	din	ejen-
dom.	Så	selvom	du	ikke	ønsker	at	være	abonnent,	
kan	du	altså	fremtidssikre	din	ejendom	gratis	ved	
at	takke	ja	til,	at	der	må	graves	frem	til	din	bopæl.	
Syd	Energi	siger,	at	de	reetablerer	vej,	bede	og	an-
det,	som	de	måtte	grave	igennem	for	at	føre	den	
orange	ledning	frem.

Endnu et informationsmøde
Der	 var	 så	 meget	 run	 på	 tilmeldingerne	 til	 mø-
det	den	1.	marts,	at	der	afholdes	endnu	et	møde	
–	nemlig	den	19.	marts.	Syd	Energi	udsender	invi-
tation	med	brevpost	til	samtlige	husstande.	Husk	
der	er	tilmelding	til	mødet	af	hensyn	til	serverin-
gen,	og	den	stod	på	lagkage	og	kaffe.	(tl)

Kan vi gøre det lidt bedre i Skovby?

Alsgade	2	.	6400	Sønderborg.	tlf.	7442	5263

www.cykelcentrum.dk	.	7442	5253

Sådan spurgte vi i sidste nummer af Lokalbladet, 
og nu har en gruppe borgere og erhvervsdriven-
de været samlet for at lægge hovederne i blød 
og få gode ideer. Det blev til en lang ønskeliste:

Indfaldsveje til Skovby
Ved	indfaldsvejene	ønskes	der	blomsterkummer	á	
la	dem,	der	findes	i	Hørup	mod	Sønderborg.	Des-
uden	flag	i	sæsonen,	men	ikke	Dannebrog,	da	det	
skal	 tages	 ned	 hver	 aften,	 samt	 fornyet	 skiltning	
ved	T-krydset	ved	dammen	og	desuden	ved	Dre-
jet	vedrørende	de	ting,	der	er	på	Kegnæs.

Miljøet i Skovby
Der	 er	 efterspørgsel	 på	 et	 sted	 at	 sidde	 ned	 og	
mulighed	for	at	købe	forfriskninger/let	måltid	og	
spise	ved	udendørs	borde/bænke.	Der	blev	også	
snakket	om	gennemførsel	af	en	sti	fra	sommerhus-
området	til	Skovby.	Desuden	blev	det	foreslået	at	
lave	et	arrangement	med	”Sønderjysk	kaffebord”,	
som	man	kan	købe	billet	til	(lidt	á	la	kagens	dag	i	
Sønderborg).

Kærneland
Gruppen	ønsker	sig,	at	Kærneland	bliver	et	sted,	
man	kan	tage	ud	en	sommeraften	for	at	grille	og	
lege.	 Derfor	 skal	 der	 laves	 en	 grillplads	 (lidt	 á	 la	
den	 på	 havnen	 i	 Høruphav)	 og	 så	 en	 legeplads,	
eventuel	 en	 naturlegeplads,	 hvor	 ungerne	 kan	
lege.	Der	må	også	gerne	være	en	naturcamping-
plads	med	et	shelter.

Drejet
Det	samme	gælder	for	Drejet,	hvor	der	ligesom	på	
Kærneland	 allerede	 er	 gode	 toilet	 forhold	 etab-
leret.	 Her	 ønsker	 gruppen	 også	 mulighed	 for	 en	
grillplads	og	en	legeplads.	Og	så	blev	det	foreslået	
at	 rydde	 området,	 hvor	 den	 gamle	 Kegborg	 lå	
placeret.	 I	dag	gror	der	siv,	men	man	kan	faktisk	
godt	ane,	hvor	borgen	har	ligget,	hvis	bevoksnin-
gen	 bliver	 ryddet.	 Desuden	 er	 der	 planer	 om	 et	
informationshus,	som	fortæller	om	områdets	flora	
og	fauna	(i	forbindelse	med	Interrec-projekt	Ydre	
Flensborg	Fjord).
Det	 er	 vigtigt	 med	 kombinationen	 af	 legeplads	
til	 børnene	 og	 mulighed	 for	 at	 de	 voksne	 kan		
	

lave/købe	 sig	 noget	 at	 spise.	 Det	 er	 én	 af	 grup-
pens	konklusioner.	Ovennævnte	er	kun	på	tanke-
planet	 endnu,	 og	 derfor	 vil	 gruppen	 gerne	 have	
kommentarer	eller	yderligere	ideer.	Kontakt	bager	
Migge	eller	Erik	Krogh,	tlf.	7440	4624

Skovby-gruppen	fungerer	som	en	ad	hoc	gruppe	
under	 Landsbyrådet,	 og	 følgende	 har	 deltaget:	
Orla	Kruse,	 Inga	Oxholm,	Michael	Ketelsen	 (Mig-
ge),	 Erik	 Krogh,	 Helge	 Paulsen,	 Kim	 Johnsen	 og	
Tina	 Lydiksen.	 Der	 var	 afbud	 fra	 Annemette	 Ja-
cobsen	og	Marianne	Asmussen.	Desuden	deltog	
Dorte	Møller	fra	Ferieregion	Sønderborg.	(tl)

Katrine	Jepsen	og	Else	Laue	fra	Støtteforeningen	
for	Vibæk	møllerne	er	stoppet	 i	bestyrelsen	efter	
at	have	været	med	helt	fra	starten,	ja	faktisk	endda	
før	Støtteforeningen	blev	lavet	i	1999.		–	Nu	må	der	
andre	kræfter	til,	siger	de	to,	der	har	lagt	en	stor	ar-
bejdsindsats	til	fordel	for	møllerne.	Katrine	Jepsen	
har	 været	 formand	 for	 Støtteforeningen	 helt	 fra	
starten,	så	nu	må	der	vælges	en	ny	formand.	Og	
det	blev	Knud	Bjerring,	som	også	er	kendt	for	at	
bage	brødet	i	den	gamle	ovn	på	Vibæk.

Penge til møllehatten
På	generalforsamlingen	i	februar	viste	regnskabet	
for	 2006	 et	 overskud	 på	 knap	 78.000	 kr.,	 som	 er	
tjent	på	aktiviteterne	ved	møllerne.	Egenkapitalen	
er	på	godt	en	½	mill.	kr.,	som	er	indtjent	på	
8	år.	Støtteforeningens	midler	går	til	vedligehold	
og	nyistandsættelser	på	mølleanlægget	og	dertil	
hørende	 bygninger.	 Entré-indtægten	 og	 salget	
af	brød	mm.	ved	aktivitetsdagene	går	således	 til	
møllen	 ubeskåret.	 Den	 næste	 store	 investering	
bliver	møllehatten	til	vindmøllen,	som	ventes	på	
plads	i	løbet	af	foråret.	

Vil du være med?
Det	er	de	frivillige	folk	i	Støtteforeningen,	der	hol-
der	hjulene	i	gang	ved	Vibæk	Møllerne.	Så	hvis	du	
kunne	tænke	dig	at	være	med	i	fællesskabet	om-
kring	møllerne,	så	skal	du	kontakte	én	af	bestyrel-
sesmedlemmerne	og	høre	nærmere.

Bestyrelsen i Støtteforeningen for Vibæk 
møllerne:
Hans	Duus,	Fjelby,	Leif	Kristiansen,	Tandslet,	
Knud	 Bjerring,	 Sønderborg,	 Rita	 Sehested,	
Høruphav,	 Solvejg	 Heise,	 Ulkebøl.	 Nicolaj	
Clausen,	Lebølgård,	er	suppleant.	Kasserer	er	
Helge	Paulsen,	Skovby.

Medlemskab
Et	medlemskab	af	Støtteforeningen	for	Vibæk	
Møllerne	koster	50.	kr.	for	par	og	30	kr.	for	en-
keltpersoner	årligt.	Kontakt	foreningens	kas-
serer	Helge Paulsen, tlf. 7440 4117

9 år med Vibæk møllerne

Ny bestyrelse i aktivitet
Lysabild	Sogns	Efterløn-	og	pensionistforening	fik	
ny	 formand	 og	 bestyrelse	 ved	 generalforsamlin-
gen.	Anni Petersen blev formand, Jeppe Ager-
holm næstformand, Birthe Carstensen kasserer 
og Anna Mogensen sekretær.	 Desuden	 sidder	
Ingrid Hakanowitz og Peter Bruhn i	bestyrelsen. 
Der	har	allerede	været	et	arrangement	i	starten	af	
marts	og	næste	arrangement	er	den	17.	april,	hvor	

der	er	hyggeeftermiddag	med	foredrag,	kaffe	og	
lotto	 i	 klubhuset.	 I	 maj	 er	 der	 ingen	 aktiviteter,	
men	 til	 gengæld	 er	 der	 3	 arrangementer	 i	 juni.	
Den	8.	juni	er	der	lottospil	i	forbindelse	med	ring-
ridningen,	 den	 19.	 juni	 er	 der	 heldagsudflugt	 til	
Hovborg	og	23.	juni	er	foreningen	på	banen	med	
en	aktivitet	 i	 forbindelse	med	den	foreningernes	
fælles	aktivitetsweekend.

En	propfuld	sal	på	Lysabild	Forsamlingsgård	lyttede	til	Syd	Energis	informationer	om	ægte	bredbånd,	IP	tele-
foni	og	digitalt	TV	på	mødet	den	1.	marts.

Foreningerne	 i	 Lysabild	 er	 blevet	 enige	 om	
igen	at	arrangere	fælles	aktivitetsweekend	med	
mange	 forskellige	 tilbud.	 Det	 bliver	 til	 St.	 Hans,	
den	23.	og	24.	 juni.	Spejderne	vil	derfor	 lave	St.	
Hans	bål	lørdag	aften	og	vi	arbejder	i	øjeblikket	
med	at	finde	den	rigtige	til	at	holde	båltalen.En	dejlig	sommerdag		ved	Vibæk	møllerne

Året	2006	er,	indsatsmæssigt,	gået	stille	og	roligt,	
idet	der	kun	har	været	11	udrykninger,	hvoraf	2	var	
prøvealarmering.	 Det	 har	 ikke	 været	 så	 lav	 siden	
2001	hvor	der	kun	var	9	udrykninger.

Lysabild	Friv.	Brandværn	vil	gerne	benytte	lejlighe-
den	til	at	sige	tak	for	jeres	bidrag	vedrørende	pas-
sivmedlemskab	og	er	altid	taknemlig	for	de	bidrag	
vi	 modtager.	Vi	 vil	 også	 sige	 tak	 for	 jeres	 opbak-
ning	ved	vores	årlige	loppemarked,	som	også	i	år	
holdes	første	lørdag	i	juli,	dvs.	lørdag	7	Juli.	Skulle	
der	være	nogen	som	ligger	inde	med	”lopper”	vil	
vi	meget	gerne	afhente	dem,	det	kan	ske	ved	hen-
vendelse	til	Jan	Brodersen	på	tlf.	74	40	44	37	eller	
Jan	Lorenzen	på	tlf.	74	40	44	99.

Lysabild	 Friv.	 Brandværn	 har	 i	 de	 sidste	 4	 måne-
der	haft	 tilgang	på	 ikke	mindre	end	6	nye	aktive	
medlemmer,	således	vi	i	dag	er	30	aktive	medlem-
mer	og	derved	Sydals	største	brandværn.	Dette	er	
selvfølgelige	med	til	at	sikre	at	vi	også	i	fremtiden	
er	i	stand	til	at	bibeholde	et	godt	beredskab	for	Ly-
sabild	og	omegn.	Lysabild	Friv.	Brandværn	har	sta-
dig	stor	interesse	for	optagelse	af	nye	medlemmer	
som	skulle	have	lyst	til	at	blive	brandmand.	Er	der	
nogen	som	skulle	have	interesse	eller	spørgsmål	er	
i	velkommen	til	at	kontakte	Vicekaptajn	Claus	Jen-
sen	på	tlf	74	40	30	33.

Lysabild	 Frivillige	 Brandværn	 har	 fået	 en	 trailer	
som	 bruges	 til	 at	 undervise	 i	 Elementær	 Brand-
bekæmpelse	-	hvor	man	lærer	at	anvende	simple	
slukningsmidler	 til	 at	 slukke	 en	 brand.	 Vi	 har	 i	
det	forløbne	år	brugt	traileren	til	undervisning	af	
for	 eksempel	 personale	 i	 børnehave	 Abildgård.	
Lysabild	 Friv.	 Brandværn	 vil	 meget	 gerne	 gøre	
opmærksom	 på	 at	 vi	 stiller	 os	 til	 rådighed	 til	 at	
undervise	 i	 Elementær	 brandbekæmpelse.	 Dette	
iværksættes	 ved	 at	 kontakte	 Martin	 Knudsen	 på	
tlf.	74	40	45	96.

Claus	Jensen
Vicekaptajn
Lysabild	Friv.	Brandværn
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Det sker i sognet
Marts
19.	 	kl.	19.00	Informationsmøde	om		
	 	bredbånd,	på	Lysabild	Forsam-	
	 	 lingsgård.
22.	 	Kl.	18,30	Fællesspisning	på		
	 	Lysabild	skole	(sæsonafslutning),		
	 	 teater	ved	4	klasse	og	sløjdsalen		
	 	er	åben.

April
1.   kl.	10.00	konfirmation	i	Lysabild		
	 	kirke.
3. 	 	Kirkekoncert	kl.	19.30	i	Lysabild		
	 	kirke	med	Canzone:	Kai	E.	Møller		
	 	på	kalver,	Mai-britt	Schmidt,		 	
	 	sang,	Martina	Kjærgaard,	sang,	og		
	 	Louise	Kraak,	tværfløjte.	Reper-	
	 	 toiret	varierer	lige	fra	salmer	til	
	 	sange	fra	musical.	
17.	 	Lysabild	Sogns	Efterløn-	og		 	
	 	pensionistforening	holder	hygge	
	 	eftermiddag	med	foredrag,		 	
	 	kaffe	og	lotto	i	klubhuset.

Maj
28. 		Fælles	friluftsgudstjeneste	
	 	kl.	11,00	ved	Vibæk	Vandmølle.

Juni
8.  Ringridning	i	Lysabild.
8.	 	Lysabild	Sogns	Efterløn-	og		 	
	 	pensionistforening	holder	
	 	 lottospil.
16. -18.	 Aktivitetsdag	ved	Vibæk	
	 	 	møllerne.		 	
19.			Lysabild	Sogns	Efterløn-	og		 	
	 	pensionistforening,	heldagsud-	
	 	flugt	til	Hovborg.
23. -24.	 Fælles	Aktivitetsweekend.
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Præsten går på pension i løbet af 2008

Skovby	Kro	og	Landsbyrådet	kan	allerede	nu	sige,	at	der	helt	klart	bliver	et	Hellig	Tre	Konger	arran-
gement	 næste	 år	 igen.	 Der	 var	 17	 udklædte	 og	 mange	 gæster	 på	 kroen.	 Der	 rapporteres	 om	 flere	
udklædte,	som	ikke	nåede	at	deltage	i	arrangementet	på	kroen.	Så	alt	i	alt	har	der	været	god	opbak-
ning	til	genoptagelse	af	den	gamle	tradition.	Du	kan	se	billederne	fra	kåringerne	på	kroen	på	www.
lysabild-sydals.dk		(tl)

Præsten	ved	Lysabild	Kirke,	Elbæk	Nejsum,	går	på	
pension	i	løbet	af	2008,	har	han	oplyst	til	Lokalbla-
det.	Det	får	den	konsekvens,	at	sognet	fremover	
må	dele	præst	med	de	andre	kirker	i	Sydals.	Det	
har	 biskop	 Niels	 Henrik	 Arendt	 i	 Haderslev	 Stift	
besluttet	på	baggrund	af,	at	der	mangler	præster	
i	Trekantsområdet,	hvor	befolkningstilvæksten	er	
stor	i	disse	år.	I	modsætning	til	landdistrikterne	i	
Sydals,	hvor	vi	bliver	færre.	
	 	 	 Biskoppens	 beslutning	 har	 allerede	 medført,	
at	der	er	kirker	på	Nord-	og	Midtals,	der	må	dele	
præst	–	og	fra	næste	år	altså	også	på	Sydals.	Me-
nighedsrådsformand	Preben	Thessen	forklarer,	at	
der	er	flere	modeller,	hvorpå	man	kan	samarbej-
de	sognene	imellem,	og	dette	skal	drøftes	på	et	
møde	med	biskoppen,	 formentlig	 i	 løbet	af	 for-
året.	Den	mest	almindelige	model	er,	at	to	sogne	
deles	om	et	pastorat,	men	man	kan	også	vælge	
en	løsning	som	på	Midtals,	hvor	de	fire	sogne	har	
valgt	at	deles	om	de	tre	pastorater.	I	alle	tilfælde	
bibeholdes	 menighedsrådet	 ved	 den	 enkelte	
kirke,	fordi	menighedsrådet	er	knyttet	til	sognet.	
Det	er	et	pastorat	ikke	–	og	det	er	dét,	vi	kommer	
til	at	mærke	i	Lysabild	fra	næste	år.	(tl)

Inger	og	Elbæk	Nejsum	vil	stadig	have	fart	på	som	pensionister.

Konfirmation i Lysabild sogn 2007 
–  Palmesøndag, d. 1. april kl. 10.00

Daniel	Pelving,	 Skovbyvej	55
Christian	Niemann	Kolmos	 Kegnæsvej	41
Kasper	Vitte	Larsen	 Skovbyvej	70
Jeppe	Hamann	 Skovbyvej	95
Maria	Hjortshøj	Jacobsen	 Sneppevej	2
Anne	Sofie	Hoi	 Sydvej	4A
Sebastian	Malte	Troels	 Gammelhave	46
Andreas	Lorenzen	 Svennesmølle	1
Martin	Beck	Andersen	 Nørregade	21
Søren	Pihl	Iversen	 Sneppevej	16

Tirsdag	den	20.	marts	er	der	fælles	konfirmadtur	til	Ribe
for	konfirmanderne	i	Sydals.

Lokalbladet ønsker tillykke

Traditionen	 tro	 holdes	 der	 friluftsgudstjeneste	 2.	 pinsedag	 fælles	 for	 de	
fire	sogne	i	Sydals.	Det	foregår	den	28.	maj	kl.	11	ved	Vibæk	Vandmølle	ved	
E’Snej,	Lillebjerg.	Du	finder	E’Snej	ved	at	følge	stien,	der	går	langs	og	bag	
om	garagen	ved	det	hvide	hus	på	Vibæk	Mølle	nr.	1,	op	ad	bakken	og	ind	
i	skovbrynet.	

Alt lige fra salmer til musical-sange
Der	 er	 kirkekoncert	 tirsdag	 den	 3.	 april	 kl.	 19.30	 i	 Lysabild	 Kirke	 med		
Canzone:	 Kai	 E.	 Møller	 på	 kalver,	 Mai-britt	 Schmidt,	 sang,	 Martina	 Kjær-
gaard,	sang,	og	Louise	Kraak,	tværfløjte.	Repertoiret	varierer	lige	fra	salmer	
til	sange	fra	musical.	
Der	er	gratis	adgang,	og	alle	er	velkomne.

Fælles friluftsgudstjeneste

Tradition genoptaget

Det	blev	Saddam	Hussein	og	hans	bøddel,	der	løb	med	førstepræmien	-	to	kuverter	med	hulebøf	-	sponsor-
eret	af	Skovby	Kro.		Se	hvem	der	gemmer	sig	bag	forklædningen	på	www.lysabild-sydals.dk		

Træningen	foregår	hver	mandag	fra	kl.	17-18.	I	tilfælde	af	dårligt	vejr	er	vi	i	gymnastiksalen.	

Træner-teamet	består	af	Betina	Lassen,	som	leder	træningen,	Lea	Hansen	og	Camilla	Nissen	som	
hjælpetrænere,	og	Alex	Knudsen	snupper	en	sæson	mere	i	sandkassen.
Undertegnede	vil	fremover	varetage	papirarbejdet	og	siger	hermed	tusind	tak	for	10	dejlige	år	som	
træner	i	LSG	atletik.
Sæt	 allerede	 nu	 STORT	 kryds	 i	 kalenderen	 den	 23.	 juni	 kl.11,	 hvor	 vi	 afholder	 vores	 hjemme-
nålestævne	i	forbindelse	med	den	Fælles	Aktivitetsweekend	i	Lysabild	Sogn.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hilsen	Laila

Så er en ny atletik sæson startet

Her	er	det	Emil	Bønning	Petersen,	der	springer	højdespring.

Lokalbladet	går	her	i	2007	ind	i	sit	3.	udgivelsesår,	
og	lige	siden	starten	har	bladet	været	100	%	an-
noncefinansieret.	 Redaktionen	 og	 landsbyrådet	
vil	hermed	gerne	takke	annoncørerne	for	opbak-
ningen

En stor tak

Næste	deadline	til		LokalBladet	27.	april

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

Lysabild Forsamlingsgaard
Helaftensarrangement
til kun 299,- pr. kuvert.


