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Det sker i sognet
Maj
20. Bliv klogere på energi, Notmark Gl.  
 skole den 20. maj kl. 19-22
22. kl.14.00 Lysabild Efterløns- og  
 pensionistforening). Tur til Alsion. 

Juni  
7. Lysabild Friv. Brandværns 
 årlige loppemarked.
 Kl 10.00 til 17.00. Vibøgevej 13
13. Indvielse af møllehatten kl.14.00.
14-15.  kl. 11-16: Mølledage.
23. Skt. Hans bål kl. 20.30 ved spejder- 
 hytten (bag ved skolen) i Lysabild. 
27. Sidste skoledag inden sommerferien.
28. Papirindsamling
29. Lysabild Sognehistoriske Forenings   
 sommertur  til Frederiksstad,  
 af gang fra Lysabild skole kl. 8. 30.

juli. 
16.-17. kl. 11-16: Mølledage.

August
1.-3. Ringridning i Skovby
9.-10. kl. 11-16 Vibæk møllernes støtte 
 forening,  Høstmarked.
14. Første skoledag på Lysabild skole.
16. Kl. 13 .00 Traktorringridning i Vibøge.
22. Program fra pensionistforeningen
 kl. 14.00 lottospil i klubhuset.
23. Ringridning i Lysabild
30. Papirindsamling 

September
16. Program fra pensionistforeningen
 kl. 14.00 i klubhuset kommer  
 Grethe Marcussen og synger for os.  
 Kaffe og lottospil.
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Diplom og sølvnål til Sanne

Program fra pensionistforeningen

Nu inviterer Vibøge traktorlaug til den årlige 
traktorringridning lørdag den 16. august – 
også for havetraktorer.  
Kl. 13 er der indskrivning for alle, der selv  
eller ved andres hjælp, er nået frem til Vibøge-
vej 17. Kl. 14 begynder jagten på de 12 ringe. 
Der vil være indlagt de fornødne pusterum for 
mennesker og maskiner. Kl. 17.30 er der præ-
mieoverrækkelse. Prisen for at deltage er 30 kr.  
Disse går ubeskåret, og uden diskussion i lau-
gets kasse. Fra kl. 14 vil der være forskellige  
aktiviteter for børnene, og der vil være mulig-
hed for at købe øl, vand og ringriderpølser hele 
dagen. Kl. 19 serveres sommerens grill menu 
med flere slags kød og kartofler, salat og brød til 
120 kr. Ønsker man at deltage i denne hyggelige  
aften, skal vi have besked senest den 10. august 
på tlf. 74404657 eller 20684657. 

Seks m/k’ere fra Lysabild Løbeklub deltog i 
Hamborg Maraton søndag den 27. april. Vejret 
viste sig fra den sommerlige side med 24 grader 
og sol fra en skyfri himmel. Så det blev en hård 
tur for de seks løbere, der vejret til trods opnå-
ede flotte resultater: Kim Pedersen 4.22, Jan 
Hansen 4.29, Kurt Christensen 4.09, Jan Jensen 
3.53, Carsten Jefsen, debutant fra Tandslet 3.55 
og Rikke Dahl 4.13.

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

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

Elite-
virksomhed

Tidligere formand for LSG Fodbold Sanne Asmussen har fået diplom og sølvnål fra JBU for sin store indsats for fodbolden 
i Lysabild gennem 16 år. Kasserer Mona Pedersen havde desuden en have-hortensia med til Sanne fra LSG Fodbold.
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Sydals-Hallen – udtrukne indskudsbeviser

Venlig hilsen Dorthe Schack
Formand for Sydals-Hallen

Som i de tidligere år, var Børnehuset Abildgård 
igen i år, inviteret til præstegårdshaven for at 
plukke vintergækker til forårets gækkebreve. 
Lotte Bobzin, som er pædagog i børnehaven, 
vidste at præstegården pt. ikke var beboet og 
fik derfor ideen med at lave små haver til bør-
nehavens ældste børn. 
Hun tog hurtigt kontakt til menighedsrådet og 
på næstkommende møde i menighedsrådet, 
blev der givet grønt lys for ” Spirende venskaber” 
som børnehavens projekt kom til at hedde.
”Alle børn har selv blandet deres jord, de har 
fået engangshandsker på og har blandet jorden 
med hestepærer. Nogle børn var lidt skeptiske, 
det var lidt grænseoverskridende, men alle har 

haft fingrene i jorden”, fortæller Lotte Bobzin 
og fortsætter ”Børnene arbejder sammen 2 og 
2 om deres plantekasse, som de selv har lavet 
af træ. Det samvær, som de oplever med hinan-
den, når de sætter frø til spiring, senere planter 
ud i ”venskabshaven” og ser planterne vokse op, 
det danner også grobund for andre gode ople-
velser med hinanden”, fortæller Lotte Bobzin. 
Børnene tager i præstegårdshaven 3 gange i lø-
bet af ugen. ”Der nogle dejlige omgivelser, det 
ligger tæt på børnehaven, det er perfekt at vi 
bare skal over vejen, så er vi der. Børnene nyder 
at være der, de samler regnorme til deres haver, 
de klatre i de gamle frugttræer og lidt boldspil 
bliver der også tid til”, fortæller Lotte Bobzin. tl.

Spejderne og Landsbyrådet inviterer til Skt. 
Hans bål den 23. juni kl. 20.30 ved spejder-
hytten (bag ved skolen) i Lysabild. Seminarie-
lektor Jørn Buch, Haderslev, holder båltalen. 
Jørn Buch er også forfatter og foredragshol-
der, og nogle vil måske kende ham som rej-
sefører. Han har desuden været medarbejder 
ved DR med speciale i grænselandsforhold.  
På www.jorn-buch.dk kan du læse mere om 
ham.
I skrivende stund er den øvrige underholdning 
for børn og voksne ved at blive planlagt, så hold 
øje med opslag og hjemmesiden på:
www.lysabild-sydals.dk, hvor du vil kunne 
læse mere om programmet. (tl)

Sanne har spillet fodbold og været bestyrel-
sesmedlem siden 1992, og så har hun været 
formand i 14 af de 16 år i LSG fodbold. 

Det må siges at være rigtig godt gået. Det sy-
nes JBU også, da de fik en henvendelse fra den 
nye bestyrelse i LSG Fodbold. 

Derfor har Sanne Asmussen fået en sølvnål og 
et diplom for sin utrættelige indsats gennem 
de mange år. Det var Mona Pedersen, kasserer 
i LSG Fodbold, der overrakte nål og diplom på 
en dejlig forårsdag i april. 
Sanne har lagt et kæmpe engagement og væ-
ret en hårdtarbejdende ildsjæl, samtidig med 
at hun altid har udstrålet overskud og livsglæ-
de. Man kan næsten sige ”vor mor” om hende, 
for hun har klaret det hele, været dommer, 
træner, spillet på det legendariske damehold 
og babysittet, så mødrene kunne spille. Hun 
har sågar også lagt hus til, hvis herreholdet 
manglede et sted at holde fest.
- Men meget har ændret sig på de 16 år. Før var 
der meget mere socialt liv på fodboldholdene. 
Vi holdt grillfester, og der var tid til at drikke en 
øl efter brusebadet, fortæller Sanne. 

LSG mærker også medlemsnedgang og har 
besvær med at få besat alle posterne i besty-
relsen. Men det har vi nu også prøvet før, si-
ger Sanne. - Pludselig kommer der nye til, og 
så går det igen. En typisk replik fra en ukuelig 
ildsjæl.(tl)

Efter at have fået 4 storsmilende smiley´er i træk 
har Lysabild Forsamlingsgård netop fået den 
nye ”Elite-smiley”.
Tove Sørensen, fra Forsamlingsgården, har pla-
ceret ”Elite-smiley´en” på et strategisk synligt 
sted når man træder ind af døren. ”Rigtig mange 
lægger faktisk mærke til den og kommenterer 
det positivt. Vore gæster er blevet vant til at se 
de forskellige smiley´er rundt omkring og så er 
det dejligt at vi har en ekstra fin udgave”, fortæl-
ler hun.

Tove Sørensen, som tidligere har drevet Skelde 
Forsamlingsgård, har nu været i Lysabild i 12 år. 
”De lokale er rigtig gode til at støtte os og vi har 
efterhånden gæster fra hele storkommunen , ja 
også omkring Aabenraa.”

Lysabild Forsamlingsgård tilbyder middags, ef-
termiddags- eller helaftens arrangementer, på 
op til 110 kuverter, med faste menuer eller me-
nuer sammensat efter eget ønske. 

Den 22. maj besøges Alsion kl. 14. Der er 
rundvisning ved A.P. Hansen. Kaffen koster 45 kr.  
Der er bindende tilmelding til Rosa Sibber-
sen, tlf. 7440 4750 senest den 18. maj. Hvis 
du mangler kørsel, så sig det ved tilmelding.  

Så arrangerer vi samkørsel.
Den 22. august kl. 14 finder det store lotto-
spil i forbindelse med ringridningen sted i klub-
huset.
Den 16. september kl. 14 i klubhuset kommer 

Grethe Marcussen og synger for os. Kaffe og 
lottospil.
Den 21. oktober er der film, lotto, mad og hygge
Den 25. november er der adventsfest.

Børnehaven rykker ind i præstegårdshaven

Traktorringridning 
i Vibøge

Bliv klogere på energi
Landsbylaugene, kommunen og ProjectZero 
samarbejder om at klæde indbyggerne på med 
viden om energibesparelser og vedvarende 
energisystemer. Det sker på en række mø-
der forskellige steder i kommunen – f.eks. på  
Notmark Gl. skole den 20. maj kl. 19-22. Det 
er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig på 
tlf. 7345 8089 hurtigst muligt. 
Læs mere på www.lysabild-sydals.dk

Så er vi i gang igen, 31 børn i alderen fra 4 - 14 
år er mødt op til atletik. Vi har lige været til vo-
res første stævne i Sønderborg, hvor der virke-
lig blev prøvet kræfter i længde, højde, kugle, 
boldkast og løb. Mange flotte resultater blev 
det til, og når bladet udkommer, har vi også 
været til stævne i Gråsten.
Mandag den 9. juni har vi hjemmestævne og 
har brug for et par ekstra hænder. Har du et par 
timer ledig denne aften, hører vi gerne fra dig.
Hilsen Henriette, Karina, Betina, Alex og Laila 
(mob 2424 8870)

Masser af børn 
til atletik

Løbeklubben til varmt
maraton i Hamborg

Elite smiley på Forsamlingsgården

Den 11. marts 2008 blev følgende indskudsbeviser udtrukket:

Jørn Buch holder båltalen
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www.restaurant-drejbystrand.dk

weekend åbent til vinter!

74405004
Kegnæsvej 85

Restaurant
Drejby Strand

Restaurant
Drejby Strand

Fredag den 1. august
Kl. 14-02  Festpladsen åben med tivoli og festtelt
Kl. 19-22  Ringriderfrokost og musik v. TipTop i festteltet. Pris XX kr. ekskl. drikkevarer
Kl. 22-02  Ringriderbal m. Tip Top i festteltet. Gratis Entré
Lørdag den 2. august
Kl. 12.30-02  Festpladsen åben med tivoli og festtelt
 Ældreeftermiddag med gratis bustransport,  
 kontakt Jørgen H. Petersen tel. 7441 5922
Kl. 12.30-13.30  Tyrolermusik med Broager Tyrolerorkester
Kl. 13.30-14.30  Lottospil
Kl. 14.30-15.30  Kaffe og lagkage. Tyrolerorkesteret spiller op til dans
Kl. 12.30-15.00 Cykelringridning. Tilmelding på pladsen. Ridekort 40 kr.  
 (børn under 15 år gratis)
Kl. 14-14.30  Tilmelding til traktorringridning bag siloen, Kegnæsvej 38-40. 
 Ridekort 40 kr.
Kl. 14.30-18  Traktorringridning
Ca. kl. 17  Kongeomkørsel
Kl. 18-20  Pølsebord i festteltet.
Kl. 19-02  Ringriderbal m. Tip Top i festteltet. Gratis Entré
Søndag den 3. august
Kl. 11.30-20  Festpladsen åben med tivoli og festtelt. Entré 10 kr., børn gratis.
Kl. 11-12  Rytterne samles på Kegnæsgård. Ridekort 70 kr., børn under 15 år 50 kr.
Kl. 12  Rytteroptog fra Kegnæsgård til festpladsen med  
 Broager Brandværns Show Band og Jagthornsblæserne
Kl. 13  Ringridning i 10 galger
Kl. 15  Rafleturnering med præmier i festteltet. Pris XX kr.
Ca. kl. 17  Kongeomridning
Ca. kl. 18.30-19  Rytteroptog tilbage til Kegnæsgård
Ca. kl. 20  Tak for i år
Hilsen bestyrelsen i Skovby & omegns ringriderforening

Program for Skovby ringridning

Teamet hos Brdr. Ewers i Mommark. 
Bagest t.v. Peter Møller og Betina Lassen. 
Forrest t.v. Paw Jensen og Jan Petersen. 
Betina er ansvarlig for landbutikken, 
Paw og Peter er ansvarlige for lageret. 
Jan er tilknyttet Mommark-afdelingen som sælger.

Betina Lassen fra Brdr. Ewers har møb-
leret om i butikken i Mommark. Hun 
er ansvarlig for landbutikken, hvor du 
kan købe briketter, træpiller, heste-, 
hunde- og kattefoder, gødning, rotte-
bekæmpelse, foderautomater, diverse 
olier og plantebeskyttelse. Brdr. Ewers 
er også forhandler af Brogårdens spe-
cialfoder til heste og kan trække på 
rådgivning fra Brogården – ligesom 
der afholdes et årligt foder seminar. 
Brdr. Ewers er Club Brogården partner, 
hvilket vil sige at kunder, der er til-
meldt ved Brogården, kan få rabatter. 

Det er ikke kun butikkens indretning, 
der er lavet om på, men også åbnings-
tiderne. Der er åbent for kontantsalg 
til private man-, tirs- og onsdag kl. 
14-16, torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 
8-14. I højsæsonen skal man dog nok 
blive ekspederet udover de fastsatte 
åbningstider, hvis én af de fire medar-
bejdere er til stede.
Man kan komme ud for, at telefonen 
bliver stillet videre til Sønderborg-af-
delingen, hvis der er for travlt i Mom-
mark. – Men bare rolig, de kan også 
ekspedere i Sønderborg – og ellers 
stiller de tilbage til mig i Mommark, 
smiler Betina. (tl)

For 10. gang sørgede Skovby Kro og LSG 
Fodbold for at små 1.000 mand fik en  
dejlig menu og god servering til Syd-
banks aktionærmøde i marts. Børge 
Grünfeld og hans medarbejdere kan 
noget, som meget få restauratører 
i Sønderborg området kan, nemlig 
at afvikle så mange kuverter på en  

given adresse ”ude i byen” til alles til-
fredshed. Hemmeligheden er en gen-
nemarbejdet planlægning og en god 
portion erfaring. Og den har både 
Børge Grünfeld og Sanne Asmussen, 
der sørgede for at finde de mange 
fodboldspillere til at servere menuen. 
Migges Bageri leverede 75 lagkager til 
dessert.(tl)

Godt 80 interesserede var lørdag den 
26/4 mødt frem ved Saruphav til indvi-
else af naturstien Mommark – Drejet. 
Etableringen af stien er et samarbejde 
mellem Landsbyudviklingsgruppen (som 
er en del af Landbyrådet for Lysabild 
Sogn), Sønderborg Kommune og Natur-
projekt Ydre Flensborg Fjord.
Efter indvielsen – som i dagens anled-
ning var delt i en indvielse mod ”Nord”, 
fortaget af Per Andersen fra Landsbyud-
viklingsgruppen og en ”Syd” indvielse 
foretaget af Bo Kruse fra ”Naturprojekt 
Ydre Flensborg Fjord”, var der for de 
fremmødte mulighed for en guidet van-
dretur langs kysten.
Efter vandreturene var der lækre forfrisk-
ninger til alle deltagere.

Stien er en del af Alsstien, som starter på 
vestsiden af Als ved Hardeshøj, går via 
Nordborg, langs kysten mod syd til Fyns-
hav, videre mod Mommark, hvor den 
møder den – indtil videre – sidste del af 
ruten Mommark – Drejet. 

Stien er også en del af Sønderborg Kom-
munes motionstilbud ”Gang i Danmark” 
– et projekt med 8 nye vandretursfolde-
re – indeholdende motionstilbud der er 
kombineret med naturoplevelser.
Alsstien forventes inden 2011 at være 
udbygget yderligere – til Kegnæs og 
endelig forbundet med Gendarmstien 
langs nordsiden af Flensborg Fjord

Skulle nogen have fået lyst til at gå en tur 
på strækningen, hvilket varmt kan anbe-
fales, så kan turen startes for enden af Sa-
ruphav, hvor der også er parkeringsmu-
ligheder. Sønderborg Kommunes folder 
om ”Alsstien”, kan fås på bibliotekerne, 
turistbureauer, hos områdets camping-
pladser og endelig kan den hentes elek-
tronisk på kommunens hjemmeside: 
www.sonderborg.dk, klik på ”Kultur” 
og dernæst ”Stier og vandreruter”

Forår hos Brdr. Ewers i Mommark

Lørdag – søndag 14. – 15. juni kl. 11-16: Mølledage  
Under holdning: Lørdag: Gråsten Jagthornsblæsere
Søndag: Sønderborg Harmonikaklub

Onsdag – torsdag 16. -17. juli kl. 11-16: Mølledage 
Under holdning: Onsdag: Sønderborg borgerforenings 
sangkor
Torsdag: Musik ved Svend Arne Kryhlmand

Lørdag – søndag 9. – 10. August kl. 11-16: Høstmarked   
Lørdag : Broager tyrolerorkester

Ved aktivitetsdagene i  juni – juli – august er der mange  
forskellige ting såsom Almuemaling, smørkærning, vask 
som i gamle dage, pileflet, rebfletning, dreje i træ, pande-
kage bagning, postkort,  gamle børnelege og meget andet.

Fire fisk på den ny vindmølle
Det var forår. Solen skinnede fra en skyfri 
himmel, og det var vindstille, hvilket ikke 
var helt ligegyldigt, fordi ca. 10 tons ual-
mindeligt smukt håndværk skulle hæves 
op i luften af en kæmpekran for at fæst-
nes på en mølle-krop denne aprildag. 
Små hundrede mennesker var mødt op 
og så at en plade blev skruet på mølle-
hatten, umiddelbart inden den blev hejst 
op. På pladen var afbildet fire blå fisk på 
en lyseblå baggrund. 

Hvad var nu det?
Det viser sig, at der på den gamle mølle 
har siddet en lignende plade, som Nikolaj 
Madsen, Vibæk Mølle, for mange år siden 
samlede op, da den af ælde væltede ned 
af den gamle mølle – mange år inden 
den brændte i 1983.

Nikolaj gemte pladen på vandmøllens 
loft, og derfor kunne møllebygger John 
Jensen fremstille en kopi, som nu sidder 
på den ny møllehat.

Hvad er det for nogle fisk? 
Nikolaj mener, at det nok er ørreder, der 
henviser til, at der for mange år siden 
var et stemværk mellem mølleslusen og 
vandmøllen. Her holdt man på ørrederne, 
ikke mindst rognen, og sikrede dermed 
yngelen. Stemværket er for længst borte. 
Kun fundamentet kan stadig ses nede 
ved vandmøllen. Det blev en længere se-
ance dén formiddag ved Vibæk møllerne, 
og de tålmodige blev belønnet med at 
se et 120 m2 stort Dannebrog blive hejst 
over den nye flotte vindmølle (tl).
Se flere billeder på: 
www.lysabild-sydals.dk

Så nærmer sommeren sig og da vi i år har flyttet brandvær-
nets loppemarked til Juni, vil vi meget gerne høre fra jer hvis i 
skulle ligge inde med nogle ”lopper”. Henvendelse vedrøren-
de afhentning af lopper kan ske til Jan Lorenzen tlf. 21480474 
eller Jon F Rasmussen tlf. 29808191.
Lysabild Friv. Brandværn har stadig stor interesse for optagel-
se af nye medlemmer som skulle have lyst til at være brand-
mand. Er der nogen som skulle vise interesse eller kender du 
en som har udtrykt lyst til at blive brandmand er i velkommen 
til at kontakte Brandkaptajn Claus Jensen på tlf 21440173.
Hvad sker der egentlig i og omkring Lysabild Friv Brandværn i 
den næste tid.? Ja, som beskrevet ovenfor har vi et loppemar-
ked som skal afvikles. I slutningen af juni vil vi komme rundt 
og hente jeres aviser og reklamer. Ellers er vi i gang med at 
modernisere vores hjemmeside www.lysabild-brandv.dk 
og håber at resultatet kan fremvises i starten af efteråret.  
Ellers vil i møde os løbende efter kl 19.00, hvor vi ca hver 3 uge 
vil afholde øvelser i lokalområdet. Ellers så foregår der meget 
i samarbejde med de andre værn i Sønderborg kommune, 
samt Brand og Redning og her kan der i flæng nævnes : Udar-
bejde en køretøjsudskiftnings plan, fælles indkøbsaftaler, ud-
dannelse af nye brandfolk, fælles øvelses muligheder, brand-
huse til røgdykningsøvelser og meget mere. Skulle du have 
spørgsmål eller er der noget du undrer dig over vedrørende 
brandværnet, er du velkommen til at ringe til Brandkaptajn 
Claus Jensen tlf. 21440173

Når Skovby rykker ud
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Både sovs, kartofler, kød og gemüse skulle holdes varm til de 1.000 
munde til aktionærmødet i Frihedshallen 

Fotos: Jens Peter Kock

Indvielse af møllehatten  fredag d.13.juni kl.14

Næsten på plads

Så hatten den passer

Lørdag 7 Juni Kl 10.00 til 17.00.Vibøgevej 13

Lysabild Friv. Brandværns 
årlige loppemarked

Indvielse af naturstien
Mommark-Drejet,

Sommerturen er nu planlagt og går til 
den sydslesvigske vesteregn omkring 
den historiske by Frederiksstad.
Turudvalget har lagt hovederne i blød 
og fundet en masse interessante ting at 
se - f.eks. Bergenhusen med de mange 
storke, Røde hauberg med sit høje tag, 
og måske Ejderdæmningen mm. og na-
turligvis selve byen Frederiksstad. Vi hå-
ber på godt vejr, så meld jer nu til, så det 
bliver en god tur. Der skal nok blive rift om 
pladserne i bussen, så først til mølle-
princippet gælder.

Turen er søndag d. 29. juni med afgang 
fra Lysabild skole kl. 8. 30. Middagsmad 
spises i Frederiksstad. Kaffe og kage har 
vi med. Turens pris er 250 kr. pr. person. 
HUSK PAS. Tilmelding til Ingrid tlf. 7440 
4418 senest d. 20 juni.

Venlig hilsen turudvalget.

Lysabild Sognehistoriske Forening            

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

Næste deadline til Lokalbladet 27. juli

Vibæk møllernes støtte-
forenings arrangementer


