
Redaktionen:  E-mail:   Tlf:
Birgit Frank Nielsen benny.birgit@bbsyd.dk  2487 4283
Janne Jørgensen  glhave42@mail.dk  6178 4711
Tina Sahl Lydiksen  tinalydiksen@gmail.com  2013 7199
Helle Pedersen (dtp)  helle5584@gmail.com  2484 4356
Tryk:  Grafisk Arbejde, Guderup  7445 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: 6178 4711

LB:LB:
LokalBladet nr. 105    august 2022Periodisk skrift for Lysabild Sogn

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Deadline til næste Lokalblad  den 19. september

105105
Vil du være med i eng-lauget?

Allerførst tak for positiv interesse og opbakning i forbindelse med oplæg-
get på Borgermøde 3 sidst i marts om at udvikle på engområdet mellem 
fodboldbanerne og Gammelhave. 
Vi ”skylder” at orientere om, hvad der er sket i udvalget siden borgermødet.
I foråret blev engområdet godkendt til, at vi måtte gå videre med projek-
tet. Der er nogle begrænsninger i forhold til beplantning, som stemmer 
fint overens med den oprindelige ide.
Derefter fik vi godkendt en lejekontrakt, og Landsbyrådet står nu som 
lejere af området. Beløbet for at leje området af Sønderborg kommune er  
1000 kr. årligt, som ikke opkræves, så længe det er et landsbyråd, der er 
lejere. Vi har udarbejdet en ansøgning til Friluftsrådet om etablering af 
Discgolf, og den forventer vi svar på i august/september. Hvis vi er held-
ige, at få penge til Discgolfen, skal det etableres i efteråret. Udarbejdelse 
af stisystemet har vi fået lavet et prisoverslag på, og det var temmelig dyrt.

Selvom adgangen 
til området har høj 
prioritet, vil vi lige 
overveje rækkeføl-
gen af anlæggene 
igen, så den er re-
alistisk i forhold til 
de midler, vi kan få. 
Næste skridt er at 
søge flere relevante 
fonde og udarbejde 
mere præcise pro-
jekter for de enkelte 

områder. Der er stadig plads til flere i udvalget, så giv lyd, hvis du har lyst 
til at give en hånd med. Hvem har lyst til at være med i et ”Englaug”, som 
skal arbejde med udvælgelse af blomsterarter og efterfølgende såning og 
pleje. Rikke Dahl, Michele Abreu, Annette Andersen og Karin Danielsen

Strikke-cafeén starter sin 14. sæson
Onsdag den 7. september kl. 19 starter strikkecaféen op igen.
Derefter mødes vi hver onsdag i lige uger, og det foregår i Klubhuset i Lysabild.
Kom og vær med. Vi strikker, snakker, griner og nyder kaffe/the og kage, og vi er 
mellem 15 og 20 strikkedamer.

Alle er velkomne – både nybegyn-
dere og erfarne strikkere. Og har 
nogen ”problemer” eller er ”kørt 
fast” med sit strikketøj eller møn-
ster, så hjælper vi gerne hinanden 
med at komme videre.
Det koster 10 kr. pr gang at deltage. 
Pengene bliver brugt til at købe 
kaffe og the m.m., og to gange om 
året afholder vi et traktement, hvor 
vi spiser sammen – som regel ved 
juleafslutningen, og når strikkesæ-
sonen slutter.

Håber vi ses! Er der spørgsmål, kan 
jeg kontaktes på nedenstående 
mobilnr.

Hilsen Elsebeth mobilnr. 29 80 82 58

Lokalhistorisk 
Første torsdag i måneden kl. 18.00 – 20.00

eller efter aftale med arkivlederen. De fleste 
onsdage i forår, efterår og vinter arbejdes der i 

arkivet. Her er arkivet også åbent for 
besøgende. På skoledage fra 9-12.

Strik-café
Den 7. september kl. 19.00
 hver onsdag i lige uger i 

klubhuset

   

       

Det sker i sognet 
 August
 16. kl. 14.00   Pensionistforeningen. Foredrag med Jørn Lehmann  
         Petersen om Mexico. Kaffe og lotto. 
 20. kl. 11.00-16.00 Høstdage på Vibæk Vandmølle 
 21. kl. 11.00-16.00 Høstdage på Vibæk Vandmølle
 22. kl. 19.00-21.00 Strik-café i konfirmandstuen (opstart) 
     
 September
  7. kl.  9.30-11.00 Gråspurvene træning i Sydals-Hallen (opstart)
  7. kl.  9.30-11.00 Gråspurvene har stolemotion i Multisalen (opstart) 
  7. kl. 10.30-11.00 Gråspurvene badminton, ekstratræning (opstart)
  7. kl. 18.00  Sognehistorisk Forening. Aftenvandring omkring Ny Pøl 
  7. kl. 19.00  Strikkecaféen i klubhuset (opstart)
  8. kl.  9.30-10.30 Gråspurvene stolemotionshold på Knøs’ Gård (opstart)
 10. kl. 10-16.30   Skovby Traktortræk
 16. kl. 13-16.00   Ældre Sagen. Ost og vin ved Claus Ost i Sydals-Hallen
 17. kl. 11-16.30   Landsbymarked i Lysabild. Kunst i Lysabild Kirke
 18. kl. 10-14.00   Høstgudstjenest  og ”Kunst i kirken”
 20. kl. 17.30-18.30 Herre gymnastik (opstart)
 20. kl. 18.30-19.30 Dame gymnastik (opstart)
 22. kl. 15.30    Vestjyllands Højskole. Værtsfamilier afhenter  
         højskoleelever på Ringriderpladsen i Skovby
 22. kl. 18.30   Vestjyllands Højskole. Fællesspisning på Skovby Kro
 28. kl. 19.00   Sangaften i Lysabild Kirke

 Oktober
  4. kl. 13-21.00    Ældre Sagen. Ældre Sagen. Tur til Marsktårnet og  
         Sort sol i marsken
 11. kl. 19.00   Pensionistforeningen. Anvendelse af rejsekort  
         Afsluttes med fællesspisning i klubhuset 
 24. kl. 17-18.00    Børnespringholdet (6-14 år) (opstart)
 30.  kl. 15.30    Gud og Springsteen. Lysabild Kirke

 November
  6.   kl. 19.00  Allehelgensgudstjeneste. Lysabild Kirke
  8.   kl. 13.30  Pensionistforeningen. Foredrag og musik ved Orla Kruse 
  9.   kl. 15.00  Yoga i Lysabild Kirke. (opstart)
  9.   kl. 19.00  Hubertusmesse. Lysabild Kirke 
 10.  kl. 18.00   Ældre Sagen. Fællesspisning og underholdning ved  
         ”Mindernes café” i Diamanten, Fynshav 
 26.   kl. 14-16.00  Julehygge i Holstenerladen
  19. kl. 11-16.00   Vibæk Mølle holder juleudstilling
 20. kl. 11-16.00   Vibæk Mølle holder juleudstilling

 December
  4.  kl. 14.00  De ni læsninger. Lysabild Kirke
  5.  kl. 19.30  Julegospel i Lysabild Kirke
  6.  kl. 12.00  Pensionistforeningen, 80-års jubilæumsfest

MC Sydals. Der er åbent hus i Tandshede 3. Hver torsdag fra 16.30.

Lysabild Senior Cykelklub 
Hver onsdag kl. 17.30 fra 

Lysabild skole

Ny leder på Lysabild Børneunivers
Velkommen til Thomas Brink Slothuus, som 1. august starter 
sit nye job som leder af Lysabild Børneunivers. Thomas er 41 år 
og bor med sin kone og 4 børn i Dybbøl. Han har i 16 år været 
lærer på Sønderskov skolen. 
Thomas glæder sig til at blive en del af Universet og lokalsam-
fundet. Vi ser alle frem til at lære Thomas at kende og persona-
let glæder sig over, at der nu igen er to ledere - både Jakob i 
pasningsdelen og Thomas i skoledelen. 

Invitation til 80-års jubilæum og foredrag
Lysabild sogns efterløn- og pensionistforening inviterer til 80-års jubilæum tirsdag 
den 6. december kl. 12, hvor der er julegudstjeneste i Lysabild Kirke. Derefter fest-
middag på Skovby Kro kl. 13 med velkomstdrink, tunmousse, flæskesteg og kaffe 
med småkager. Det koster 250 kr. og tilmelding sker senest 22. november til Rosa: 
61604750 eller Alex: 21600211 (MobilePay 828352).

Ellers har vi været på udflugter til Den kongelige Køkkenhave i Gråsten og til Silkeborg, 
hvor vi sejlede en dejlig tur på Silkeborgsøerne og besøgte Ferskvandsmuseet.
Vi har haft mange spændende foredrag og flere er på vej: Den 16. august ved Jørn 
Lehmann Petersen og den 11. oktober om anvendelse af rejsekort. Denne eftermid-
dag afsluttes med fællesspisning i klubhuset. 
Den 8. november er der musik og foredrag ved Orla Kruse.
Vi deltager også ved årets Landsbymarked i Lysabild lørdag den 17. september.  
I kan finde os i konfirmandstuen, hvor vi sælger kaffe og brødtorte. 
Hilsen Bjarne Bojsen pva. bestyrelsen 

Fra venstre Rosa Sibbersen, Michael Hammeleff, Esther Friis, Bjarne Bojsen, Inga Nissen 
og Alex Rasmussen.

Vidste du at ...
Skovby ringridning er det andet største på Als. 143 ryttere kun overgået af 
Sønderborg.

Øens største ringriderfrokost med 265 tilmeldte.

Vinder af søndagens rafleturnering blev Gert Kaad.

Nyt i museums- og tingsamlingen 
på Lysabild Skole
Vor museumskælder har fået en lille nyopsætning af våben fra ufredstider (1807, 
1914-18 og 1940-45).
I et vitrineskab med spotlys (doneret af 
tilflytterne på Taskland) har vi anbragt ku-
gler og granater fra disse 3 krigsperioder, 
som på flere måder har berørt Lysabild 
Sogn.
En af de store støbejernskugler (op til 14 
kg. stykket) stammer fra englændernes 
bombardement af Mommark i 1807, da 
krigsskibe på vej hjem mod England efter 
det berømte angreb på København prø-
vede at få proviant fra flere mindre havne. 
De fik afslag alle steder, også af folk i Mom-
mark. Som straf for afvisningen affyrede 
englænderne denne kanonkugle ind mod 
byen. Der skete kun skade på et hus.
Nogle granater samt dolk og feltkikkert 
fra 1. verdenskrig, fik vi fra en borger, som 
havde arvet dette fra sin bedstefar. Det 
havde ligget gemt på dennes loft i mange år.
Sprængstykker fra et bombenedslag i Fjelby fra 2. verdenskrig er der også i samlin-
gen. Engelske fly droppede ofte ubrugte bomber på vej hjem efter angreb på de 
tyske storbyer. Bomberne efterlod store kratere (som vi kan vise på fotos i arkivet). 
Her skete kun bygningsskader, mens det på Nordals og længere mod vest kostede 
menneskeliv, når bomberne kastedes ud fra fly og eksploderede i beboede områder.

Sognevandring omkring Ny Pøl
Sognehistorisk forening holder aftenvandring omkring Ny Pøl onsdag den 7. sep-
tember kl. 18 - ca. 20.30. Lokale beboere og andre med tilknytning til området for-
tæller, men alle fremmødte må gerne bidrage med deres historie. Der sælges pølser 
og øl/vand efter rundturen, som foregår på fast asfaltvej. Parkering som anvist på 
Ny Pølsgade. Alle er velkomne denne aften.
Sognehistorisk Forening vil også i år være til stede ved Landsbymarkedet den 17. 
september kl. 11-16.30. Kig ind i Holstenerladen, hvor der er salg af Inges solæg, ud-
stilling og lidt bogsalg. Vi tager gerne imod gamle fotos og dokumenter fra sognet. 

Calle Christiansen, som vi desværre måtte tage afsked med her midt i juli, har 
gennem flere årtier været Lokalarkivets frivillige mand, når det drejede sig om 
arbejde med træværk, maleopgaver og montering af inventar. I juni renoverede 
han en nyligt indleveret dørtavle med inskriptioner tilbage fra 1718. Den kan nu 
ses i Holstenerladen. Calle var en dygtig håndværker. I 2018 var Calles helt store 
præstation den sirlige genmaling af de faldnes navne på obelisken ved kirkegår-
den. 100-året for Den Store krig 1914-18 var anledningen til dette tiltag.

Mindeord om Allan Tychsen
Lysabild Landsbyråds mindeord om bestyrelsesmedlem Allan Tychsen, 
der gik bort den 3. juli.
Gennem næsten ti år har Allan Tychsen været en drivkraft i arbejdet i  
Lysabild Landsbyråd. Når landsbyrådene på Sydals skulle i dialog med 
kommunen om f.eks. cykelstier, trafikforhold eller landsbybus var det  
Allan, der lavede gennemarbejdede og flotte visuelle oplæg.
Han påtog sig særligt ansvaret for Lysabild landsbyråds kommunikation 
– både via Lokalbladet og rådets hjemmeside og Facebook-side, men 
også kampagnelancering af diverse arrangementer – både i landsbyråds-
regi, men bestemt også for andre foreninger. Allan var så kompetent en 
grafiker, tekstskriver og (video) fotograf, at andre landsbyråd i Sønder-
borg Kommune brugte ham som konsulent til at udvikle deres kommuni-
kation og hjemmesider. 
Men Allan var ikke blot fagligt dygtig, han var også samvittigheds-
fuld og ærekær. Én gang i hans lange og svære sygdomsforløb har 
vi løst en kommunikationsopgave, fordi vi ville aflaste Allan. Det 
skulle vi ikke have gjort. Derefter lavede vi en aftale om, at Allan nok 
skulle sige fra, når han ikke havde energien til det. Vi savner nu en be-
tydelig drivkraft, idémager og udvikler – og ikke mindst hans lune, ro-
lige og hjælpsomme væsen. Vores tanker går til hans familie og venner.  
Æret være Allans minde.

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

Bike & Run
I forbindelse med Landsbymarkedet den 17. september afholdes 
Bike&Run. Tag hele familien, dine naboer, kollegaer eller venner under armen 
og mød op til den store dyst. Tøv ikke med at tilmelde jer, da løbet er for 
alle – unge, gamle, tykke, tynde, små, store. Ruterne er nemlig lige til at 
klare, da cykelruten er 4 km og løberuten 1 km. Bike&Run foregår på den 
måde, at der skiftevis løbes og cykles. Løberne starter. Ruterne tilbagelæg-
ges 4 gange hver, så holdet samlet cykler/løber 20 km i alt. Du kan naturlig-
vis også vælge at klare Bike&Run helt på egen hånd. Et hold kan være fra 
1 – 8 personer. Ruterne er tydeligt afmærkede med skilte, og når der skal 
drejes, står der levende poster, som guider dig. Hverken på cykelruten eller 
løberuten skal du krydse vejen, så børn kan sagtens deltage. 
Løbet skydes i gang kl. 13.30, og vi forventer at kunne uddele præmier kl. 16.15.
Startnumre uddeles fra kl. 12.30 – 13 ved pavillonen i start og mål områ-
det på Nørregade.
Her er også depot med forfriskninger til deltagerne undervejs, men husk 
selv en drikkedunk med vand.
Tilmelding til Bike&Run forgår ved, at en fra holdet indbetaler 50 kr i alt for 
hele holdet på MobilePay til Karin på 20 72 49 09 senest torsdag den 
15/9. Husk ved tilmeldingen at skrive, hvad dit hold hedder, og hvor mange 
deltagere I er. Beløbet går til startnumre, forfriskninger og præmie til  
vinderne. Eftertilmelding kan foregå på selve dagen indtil kl. 12.30. Dog 
koster deltagelse ved eftertilmelding 70 kr pr hold.
Har du spørgsmål i forhold til arrangementet, er du meget velkommen 
til at skrive til Karin 20724909, Rikke 42534132 eller Sanne 22326703.  
Vi glæder os til at se dig til Bike&Run den 17. september.



Skovby Traktortræk
Der er traktortræk i Skovby på Skovmosevej 4 den 10. september 
kl. 10-16.30. Det er gratis for trækkere at deltage, men man skal være 
medlem af LandboUngdom for at deltage. Det er Kenneth Lauritzen, 
der er kontaktperson på mob. 2160 8565. Se mere på FB-gruppen 
“Skovby Traktortræk. Sidste frist for tilmelding er 4. september.

 
 

Gråspurvene har sæsonstart
Onsdag den 7. september 2022 kl. 9.30- 11.00.

…er vejret godt, afslutter vi første træning med en grillpølse.
Hos Gråspurvene får du god gymnastik, styrketræning, sved på panden og 
hyggeligt samvær. 
Der er træning i Sydals-Hallen hver onsdag formiddag kl. 9.30-11.00. I hallen 
træner ”det store hold”, som laver grundtræning alle kan være med til, og i Mul-
tisalen er der stolemotion. Fra 10.30-11.00 er der badminton, ekstratræning 
m.m., som du også kan være med til.
Det koster 250 kr. at være med i hele sæsonen, som går fra den 7. september 
2022 til ca. 1. april 2023.    
For dit kontingent kan du vælge mellem:
Ugentlig træning onsdage kl. 9.30-11.00 i Sydals-Hallen med forskellige  
instruktører eller 
Stolemotionshold på Knøs’ Gård torsdage kl. 9.30-10.30
Du får også mad og drikke til generalforsamlingen, Pølsetur i maj eller juni og 
rabat på træning hos Sydals Fitness.
Se mere på www.graaspurvene.dk eller følg os på Facebook.
Har du lyst til motion, smil, latter og hyggeligt samvær? Så kom og vær med 
hos Gråspurvene! Og tag gerne din mand, kone, ven eller nabo med:-)
Mange hilsner fra Bestyrelsen
Gråspurvene er sponseret af Fabrikant Mads Clausens Fond, LINAK A/S, Sydjysk  
Eltekniq, DIF og DGIs Foreningspulje samt Hørup Genbrug. Mange tak for støtten!

Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik
Vintersæsonen begynder snart igen

Tirsdag d. 20. september – uge 38
Kl. 17.30 - 18.30  Herre med instruktører Hans Duus og Hanne Kryhlmand.
Vi laver almindelig gymnastik, styrke træning og andet godt for kroppen.
Kl. 18.30 - 19.30 Damer med instruktør Birthe Elmegaard Bladt.
Trænger du til at få styrket eller genoptrænet din koordination, smidighed, styrke 
og balance, så er dette hold måske noget for dig! Seniordamerne på holdet har 
været med i mange år, men nye og yngre er også meget velkomne! Du behøver 
ikke at have dyrket gymnastik før. Øvelserne er inspireret af yoga og pilates. De er 
lette at udføre efter mine instruktioner og meget virksomme.
Vi arbejder koncentreret, men der er også plads til et godt grin! Medbring gerne 
din egen yogamåtte. Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at ringe til Birthe 
på tlf. 2325 1243.
Mandag d. 24. oktober – uge 43
Kl 17.00-18.00 Børnespringholdet (6-14 år) med instruktør Hans Halfdan Belsch-
ner Jørgensen. Alle hold træner i gymnastiksalen på Lysabild Børneunivers med  
indgang fra den lille skolegård mod øst, ned ad trappen til omklædnings-
rummene. Mød op til hyggelig, sjov og god motion. Alle er velkomne - man be-
høver ikke at have dyrket sport tidligere ☺

Vådområdeprojektet Birkepøl  
er nu igen på skrivebordet
Sønderborg Kommune orienterer omkring vådområdeprojektet ved Birkepøl: 
I marts 2022 fik Sønderborg Kommune tilsagn på deres ansøgning til Land-
brugsstyrelsen om at etablere et vådområde ved Birkepøl. 
Lokalbladet har i flere omgange skrevet om projektet ved Birkepøl, senest i 
2020. Vådområdeprojektet er sidenhen vokset til at omfatte ca. 230 hektar, og 
derfor har det krævet en ny ansøgning og godkendelse af Staten.
Det færdige projekt består af mere end 100 hektar sø og 100 hektar mose og 
engarealer med varierende fugtighed. Det bliver det største naturprojekt på 
Als. Det vil få en stor betydning for naturen i området, og det ses fra lignende 
projekter, at det især gavner bestanden af stand- og ynglefugle. En træbro 
skal etableres på tværs af arealet og muliggøre at folk kan gå ind i området 
og nyde de rekreative værdier. Træbroen placeres hvor der i dag ligger en sti, 
der går på tværs af projektgrænsen. 
Vådområdets primære formål er at give en håndsrækning til havmiljøet i 
Flensborg Fjord, som er presset af bl.a. en for stor tilførsel af næringsstoffer. 
Når lavbundsjorden sættes under vand, vil det også bidrage med at nedbringe 
udledningen af drivhusgasser med i alt 2.300 tons CO2 ækvivalenter pr. år. 
Etablering af vådområdet beror i høj grad på frivillig deltagelse fra lodse-
jerne. Sønderborg Kommune orienterede lodsejerne tidligere i år om, at 
projektet havde fået tilsagn til realisering. Inden de nærmere forhandlinger 
mellem lodsejere og Sønderborg Kommune kan igangsættes, afventes der 
på svar fra Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
De er nemlig i fællesskab i færd med at kigge på kompensationsgrundlaget, 
der kan tilbydes til lodsejerne, der indgår i vådområdeprojektet. Når det er 
på plads, vil Sønderborg Kommune i samarbejde med Landbrugsstyrelsen 
tage kontakt til lodsejerne i området. 

Oversigtskort af vådområdeprojektet ved Birkepøl. Den mørkeblå farve markerer 
frit vandspejl, og den ydre, lilla streg markerer den foreløblige projektgrænse.

Bliv spejder og få spændende oplevelser
Efter en sommerpause er spejderne igen i gang med en ny sæson. Der venter 
dem en masse spændende aktiviteter, hvor de blandt andet skal lave æble-
most, tage øksebevis og på kanotur. Hvis du går i 1. til 4. klasse og har lyst 
eller kender en, som kunne tænke sig at være spejder, mødes vi hver tirsdag kl. 
17.30-19 i spejderhytten i Lysabild. Kom endelig og se om det er noget for dig. 
Herunder ses lidt af de aktiviteter spejderne laver:

Billederne er fra en lejr i Bolderslev, som spejderne har været på i Kr. Himmelfarts ferien!

Tusind tak …
Til alle, der var med til at gøre LSG’s jubilæums-
dag lørdag d. 14. maj 2022 til en festlig og ufor-
glemmelig dag. Tak til de mange arrangører og 
hjælpere, til alle sponsorer, til alle aktive delt-
agere i de forskellige aktiviteter, til gæster og 
tilskuere. Og tak til de mange Lysabildborgere 
for at have hejst flagene langs ruten for optoget, 
der indledte dagen med orkestermusik og LSG-
faner i spidsen, mens mange langs ruten nød 
det festlige syn.

Dagen igennem var der en fantastisk hyggelig 
stemning på sportspladsen, ved grillteltet og i 
klubhuset, inden dagen sluttede af med en fin 
aftenfest på Skovby Kro med dejlig middag og 
god underholdning.

Ved mange menneskers indsats blev det en 
mindedag, der var et 100-års jubilæum værdig.
Tim Andersen, formand, Lysabild Skytte- og 
Gymnastikforening

Den fynske kunstnergruppe ”Ansigt til ansigt”
Kunstnergruppen “Ansigt til Ansigt” udstiller kunst i kirken i forbindelse med 
landsbymarkedet. Gruppen består af fire fynske kvinder: Marianne Fonnes-
gaard fra Odense, Anette Lilja Larsen fra Hesbjerg, Lisbeth Thejl Belschner 
fra Lysabildskov og Hanne Biben Mortensen fra Rudkøbing.

Gruppens fælles historie startede for 35 år siden, da kunsten bragte dem sam-
men på Fyns Kunstskole i Odense. Udover kunststudierne formidlede gruppen 
også kunst gennem undervisning og skabte en billedskole for børn på Fyns 
Kunstskole - med nye universer og fortællinger - set og fortalt i børnehøjde.
Gruppen har længe haft en drøm om at udstille sammen, gerne lokalt. Drøm-
men blev søsat i 2019 på Skovsgård gods, Langeland. Det er Hannes lokalsam-
fund. Nu gælder det Lisbeths lokalsamfund i forbindelse med “Kunst i Kirken” til 
Lysabild Landsbymarkedet 2022.
Marianne Fonnesgaard og Lisbeth Thejl Belschner udstillede “Kunst i Kirken” til 
Landsbymarkedet sidste år, 2021, men i år bliver det alle fire som samlet flok.
“Ansigt til Ansigt” glæder sig til at byde hjerteligt og kunstnerisk velkommen 
til “Kunst i Kirken”, som kan ses både lørdag 17. september kl. 11-17 til Landsby-
markedet og søndag 18. september kl. 10-14 i forbindelse med høstgudstjen-
esten. Efter gudstjenesten, som foregår i Holstenerladen, vil der være kirkekaffe 
i kirken, hvor man samtidigt kan nyde udstillingen ”Kunst i kirken”.
Venligst Marianne, Hanne, Anette og Lisbeth.

Stadeplads på landsbymarkedet?
Du kan tilmelde en stadeplads eller en aktivitet på landsbymarkedet den 17. 
september til Rikke Christensen på mail: rikkevbc@ live.dk mobil: 20495274 
eller Barbara Duus på mail: bduus61@ gmail.com mobil: 27447117. Pris pr. 
stadepladsenhed á 3 x 3 m for private er 100 kr. (Virksomheder: 200 kr). 
Betaling på MobilPay 70059 inden den 1. september. Børn og foreninger er 
gratis. Kommer du med en aktivitet, er stadepladsen også gratis. Der skal 
ved tilmelding angives, om der skal bruges strøm – og hvor meget. Det 
koster ikke ekstra. Vi skal blot vide hvor meget strøm, der skal klargøres.
 
Viggo Vandkær Thomsens erindringer – Blade fra mit liv

Første august var det 50 år siden at Viggo Vandkær Thomsen (1933-2015) 
tiltrådte som skoleinspektør ved Lysabild Skole. Foruden sit virke som skolein-
spektør var han initiativtager til sognehistorisk forening, lokal teaterinstruktør, 
foredragsholder, kommunalbestyrelsesmedlem og en flittig skribent til landets 
dagblade med mere.  
Det var også ham, der var primus motor ved de berømte Lysabild-møder, hvor 
tidens kendte personligheder holdt foredrag på skolen. Poul Schlüter, Ritt 
Bjerregaard, Poul Nyrup, Mimi Stilling Jacobsen og Kristen Poulsgaard, Svend 
Auken, Pia Kjærsgaard og Anders Fogh Rasmussen er blot nogle få navne. Disse 
foredrag trak rigtig mange tilhørere. Op til 700 mennesker sad i gymnastiksalen, 
på gangene og helt ude i skolegården, hvor de hørte foredragene via højtalere. 
Viggo Vandkær efterlod sig 30 A4-mapper med udklip, billeder og manuskripter. 
De fire sønner har udvalgt en del af materialet, der nu udgives i bogen ”Blade fra 
mit liv.” I bogen fortæller Viggo Vandkær om sin fynske opvækst i det grundt-
vigianske friskolemiljø på Midtfyn. Efter læreruddannelsen følger vi ham for-
skellige steder i Jylland, hvor han var lærer og senere leder af mindre skoler. 
Vandkær fortæller om sit skoleliv i Lysabild, og han har en række pædagogiske 
betragtninger om børn, skole og familie, som fortsat er aktuelle. Han var en 
mand med meninger, der ikke altid var populære i sin samtid. En mand, der var 
værd at lytte til.
Vandkær var et familiemenneske, og i bogen inviterer han også indenfor i Deg-
negården, hvor han bl.a. fortæller om familiens juletraditioner. 
Viggo Vandkær Thomsen: ” Blade fra mit liv” udgives af Forlaget Elmegaard i  
Lysabild (94 sider) og kan købes i Skovby Brugs – Pris: 150 kr. 

LTB’S TRÆNINGSTIDER 
I SYDALS HALLEN FOR 
2022/2023
Nybeg. start onsdag  31.08.2022 KL. 16.00

Ungdom start mandag 29.08.2022 KL. 16.45 

Senior start mandag 29.08.2022 KL. 20.00 

Mandag Hold

kl. 16.45 - 18.00
Ungdom: U9, 
U11, U13, U15, 
U17 og U19

Kl. 18.00 – 19.00 Motion
kl. 19.00 – 20.00 Motion 
kl. 20.00 – 22:30 Senior 

Onsdag Hold
kl. 16.00 – 16.45           Ungdom:  

”Nybegyndere” 
kl. 16.45 - 18.00 Ungdom: U9, U11, U13, U15, U17 og U19

kl. 18.00 – 19.00 Motion
kl. 19.00 - 20.00 Motion

kl. 20.00 - 23.00 Senior

Mere info på WWW.ltbadminton.dk

Højskoleelever søger kulturmøde over kaffetår
Vi er elever fra Vestjyllands Højskole, som skal vandre på Gendarmstien og 
ender i Skovby torsdag d. 22. september først på eftermiddagen.
Her kunne vi godt tænke os et kulturmøde, hvor lokale beboere vil åbne 

døren til en kop kaffe og en snak om området, historien og sproget. Vi 
søger ca. 20 familier, der vil tage fire højskoleelever hver.
Til gengæld vil vi gerne kvittere med fællesspisning på Skovby Kro samme 
aften. Der vil være to kuverter pr. værtsfamilie.
Program: Skovby Torsdag 22. september 2022
Ca. kl. 15.30 Værtsfamilier afhenter højskoleelever på Ringriderpladsen i  
Skovby. Derefter kaffe hos værtsfamilier.
Kl. 18.30 Fællesspisning på Skovby Kro.
Vestjyllands Højskole er en almen folkehøjskole i Velling ved Ringkøbing. 
Vi har omkring 80 elever, primært i alderen 20-28 år fra hele Danmark. 
Hvis du og din familie gerne vil være vært for en gruppe elever, kan du 
kontakte Birgit Frank Nielsen fra Skovby Kro på 
benny.birgit@bbsyd.dk eller mob 2487 4283.

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Mindeord, Helge Paulsen
Èn af Lysabild Skytte- og Gymnastikforenings medlemmer, der har været mest 
aktiv og i længst tid, Helge Paulsen, døde d. 15. juli 2022 i en alder af 82 år. Helge 
boede – bortset fra korte perioder i ungdommen - hele livet i Skovby. Han tog i 
mange sammenhænge aktiv og engageret del i egnens foreningsliv. For eksem-
pel brandværn, Skovby Landing, jagtforeninger, Jagthornsblæsere og sangkor.
Helge var velfortjent æresmedlem af Lysabild Skytte- og Gymnastikforening.  
Han var Gymnast med stort G – først og fremmest i LSG. Både som deltager på 
hold siden han var en lille knægt – og senere som leder af både drenge- og mo-
tionsherrehold. For blot en månedstid siden deltog Helge i en fest og konsta-
terede da på sit klingende alsiske. ”Jae – te vinte kon æ it mee væ mæ te gym-
nastik … det æ føest gong i 76 or…”. Det skrantende helbred pinte den gamle 
gymnast, der udover at gå til gymnastik i LSG, før i tiden altid deltog i som-
mergymnastikken på amtsplan og var med på adskillige DGI Landsstævner. Da 
der var Landsstævne i Haderslev i 2006, roede Helge dertil i kajak fra Skovby 
Landing!
I en årrække var Helge bestyrelsesmedlem og også formand for LSG, og da 
Klubhuset ved Lysabild skole og sportsplads blev bygget i 1993, stod Helge i 
spidsen for det store koordineringsarbejde. I mange år var Helge også aktiv 
på de skrå brædder, når LSG’s teaterafdeling opførte amatørteater og revyer. 
Et langt liv er nu til ende. Helge levede på bedste Grundvigske vis ”et jævnt 
og muntert, virksomt liv på jord”. Han var altid positiv og interesseret i sine 
omgivelser, han elskede at være sammen med mennesker og gik nødigt glip af 
nogen form for muntert samvær. 
Med varme tanker til Ulla og øvrige familie … Æret være Helges minde.
For LSG – Birthe Elmegaard Bladt

Mommarkvej 352, 6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk 

+45 40 17 69 79

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

Holballe 2, Tandslet, 6470 Sydals 
Tlf. 74 40 78 30

Viggo Vandkær Thomsen (1933-2015), var skoleinspektør i Lysabild i 26 år. Vandkær var  
en igangsætter af format: Sognehistorisk Forening, Lysabild-møderne, Teatersamvirket,  
Efterskole i Frøslevlejren og meget mere. Han var også en flittig skribent og foredragsholder. 

I erindringerne fortæller han om et landsby- og skoleliv i en tidsperiode hvor det folkelige  
engagement stod stærkt. Han inviterer også læseren indenfor i sit eget liv på Degnegården  
i Lysabild.

Skoleinspektør
Viggo Vandkær Thomsen
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Skovby Traktortræk
Der er traktortræk i Skovby på Skovmosevej 4 den 10. september 
kl. 10-16.30. Det er gratis for trækkere at deltage, men man skal være 
medlem af LandboUngdom for at deltage. Det er Kenneth Lauritzen, 
der er kontaktperson på mob. 2160 8565. Se mere på FB-gruppen 
“Skovby Traktortræk. Sidste frist for tilmelding er 4. september.

 
 

Gråspurvene har sæsonstart
Onsdag den 7. september 2022 kl. 9.30- 11.00.

…er vejret godt, afslutter vi første træning med en grillpølse.
Hos Gråspurvene får du god gymnastik, styrketræning, sved på panden og 
hyggeligt samvær. 
Der er træning i Sydals-Hallen hver onsdag formiddag kl. 9.30-11.00. I hallen 
træner ”det store hold”, som laver grundtræning alle kan være med til, og i Mul-
tisalen er der stolemotion. Fra 10.30-11.00 er der badminton, ekstratræning 
m.m., som du også kan være med til.
Det koster 250 kr. at være med i hele sæsonen, som går fra den 7. september 
2022 til ca. 1. april 2023.    
For dit kontingent kan du vælge mellem:
Ugentlig træning onsdage kl. 9.30-11.00 i Sydals-Hallen med forskellige  
instruktører eller 
Stolemotionshold på Knøs’ Gård torsdage kl. 9.30-10.30
Du får også mad og drikke til generalforsamlingen, Pølsetur i maj eller juni og 
rabat på træning hos Sydals Fitness.
Se mere på www.graaspurvene.dk eller følg os på Facebook.
Har du lyst til motion, smil, latter og hyggeligt samvær? Så kom og vær med 
hos Gråspurvene! Og tag gerne din mand, kone, ven eller nabo med:-)
Mange hilsner fra Bestyrelsen
Gråspurvene er sponseret af Fabrikant Mads Clausens Fond, LINAK A/S, Sydjysk  
Eltekniq, DIF og DGIs Foreningspulje samt Hørup Genbrug. Mange tak for støtten!

Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik
Vintersæsonen begynder snart igen

Tirsdag d. 20. september – uge 38
Kl. 17.30 - 18.30  Herre med instruktører Hans Duus og Hanne Kryhlmand.
Vi laver almindelig gymnastik, styrke træning og andet godt for kroppen.
Kl. 18.30 - 19.30 Damer med instruktør Birthe Elmegaard Bladt.
Trænger du til at få styrket eller genoptrænet din koordination, smidighed, styrke 
og balance, så er dette hold måske noget for dig! Seniordamerne på holdet har 
været med i mange år, men nye og yngre er også meget velkomne! Du behøver 
ikke at have dyrket gymnastik før. Øvelserne er inspireret af yoga og pilates. De er 
lette at udføre efter mine instruktioner og meget virksomme.
Vi arbejder koncentreret, men der er også plads til et godt grin! Medbring gerne 
din egen yogamåtte. Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at ringe til Birthe 
på tlf. 2325 1243.
Mandag d. 24. oktober – uge 43
Kl 17.00-18.00 Børnespringholdet (6-14 år) med instruktør Hans Halfdan Belsch-
ner Jørgensen. Alle hold træner i gymnastiksalen på Lysabild Børneunivers med  
indgang fra den lille skolegård mod øst, ned ad trappen til omklædnings-
rummene. Mød op til hyggelig, sjov og god motion. Alle er velkomne - man be-
høver ikke at have dyrket sport tidligere ☺

Vådområdeprojektet Birkepøl  
er nu igen på skrivebordet
Sønderborg Kommune orienterer omkring vådområdeprojektet ved Birkepøl: 
I marts 2022 fik Sønderborg Kommune tilsagn på deres ansøgning til Land-
brugsstyrelsen om at etablere et vådområde ved Birkepøl. 
Lokalbladet har i flere omgange skrevet om projektet ved Birkepøl, senest i 
2020. Vådområdeprojektet er sidenhen vokset til at omfatte ca. 230 hektar, og 
derfor har det krævet en ny ansøgning og godkendelse af Staten.
Det færdige projekt består af mere end 100 hektar sø og 100 hektar mose og 
engarealer med varierende fugtighed. Det bliver det største naturprojekt på 
Als. Det vil få en stor betydning for naturen i området, og det ses fra lignende 
projekter, at det især gavner bestanden af stand- og ynglefugle. En træbro 
skal etableres på tværs af arealet og muliggøre at folk kan gå ind i området 
og nyde de rekreative værdier. Træbroen placeres hvor der i dag ligger en sti, 
der går på tværs af projektgrænsen. 
Vådområdets primære formål er at give en håndsrækning til havmiljøet i 
Flensborg Fjord, som er presset af bl.a. en for stor tilførsel af næringsstoffer. 
Når lavbundsjorden sættes under vand, vil det også bidrage med at nedbringe 
udledningen af drivhusgasser med i alt 2.300 tons CO2 ækvivalenter pr. år. 
Etablering af vådområdet beror i høj grad på frivillig deltagelse fra lodse-
jerne. Sønderborg Kommune orienterede lodsejerne tidligere i år om, at 
projektet havde fået tilsagn til realisering. Inden de nærmere forhandlinger 
mellem lodsejere og Sønderborg Kommune kan igangsættes, afventes der 
på svar fra Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
De er nemlig i fællesskab i færd med at kigge på kompensationsgrundlaget, 
der kan tilbydes til lodsejerne, der indgår i vådområdeprojektet. Når det er 
på plads, vil Sønderborg Kommune i samarbejde med Landbrugsstyrelsen 
tage kontakt til lodsejerne i området. 

Oversigtskort af vådområdeprojektet ved Birkepøl. Den mørkeblå farve markerer 
frit vandspejl, og den ydre, lilla streg markerer den foreløblige projektgrænse.

Bliv spejder og få spændende oplevelser
Efter en sommerpause er spejderne igen i gang med en ny sæson. Der venter 
dem en masse spændende aktiviteter, hvor de blandt andet skal lave æble-
most, tage øksebevis og på kanotur. Hvis du går i 1. til 4. klasse og har lyst 
eller kender en, som kunne tænke sig at være spejder, mødes vi hver tirsdag kl. 
17.30-19 i spejderhytten i Lysabild. Kom endelig og se om det er noget for dig. 
Herunder ses lidt af de aktiviteter spejderne laver:

Billederne er fra en lejr i Bolderslev, som spejderne har været på i Kr. Himmelfarts ferien!

Tusind tak …
Til alle, der var med til at gøre LSG’s jubilæums-
dag lørdag d. 14. maj 2022 til en festlig og ufor-
glemmelig dag. Tak til de mange arrangører og 
hjælpere, til alle sponsorer, til alle aktive delt-
agere i de forskellige aktiviteter, til gæster og 
tilskuere. Og tak til de mange Lysabildborgere 
for at have hejst flagene langs ruten for optoget, 
der indledte dagen med orkestermusik og LSG-
faner i spidsen, mens mange langs ruten nød 
det festlige syn.

Dagen igennem var der en fantastisk hyggelig 
stemning på sportspladsen, ved grillteltet og i 
klubhuset, inden dagen sluttede af med en fin 
aftenfest på Skovby Kro med dejlig middag og 
god underholdning.

Ved mange menneskers indsats blev det en 
mindedag, der var et 100-års jubilæum værdig.
Tim Andersen, formand, Lysabild Skytte- og 
Gymnastikforening

Den fynske kunstnergruppe ”Ansigt til ansigt”
Kunstnergruppen “Ansigt til Ansigt” udstiller kunst i kirken i forbindelse med 
landsbymarkedet. Gruppen består af fire fynske kvinder: Marianne Fonnes-
gaard fra Odense, Anette Lilja Larsen fra Hesbjerg, Lisbeth Thejl Belschner 
fra Lysabildskov og Hanne Biben Mortensen fra Rudkøbing.

Gruppens fælles historie startede for 35 år siden, da kunsten bragte dem sam-
men på Fyns Kunstskole i Odense. Udover kunststudierne formidlede gruppen 
også kunst gennem undervisning og skabte en billedskole for børn på Fyns 
Kunstskole - med nye universer og fortællinger - set og fortalt i børnehøjde.
Gruppen har længe haft en drøm om at udstille sammen, gerne lokalt. Drøm-
men blev søsat i 2019 på Skovsgård gods, Langeland. Det er Hannes lokalsam-
fund. Nu gælder det Lisbeths lokalsamfund i forbindelse med “Kunst i Kirken” til 
Lysabild Landsbymarkedet 2022.
Marianne Fonnesgaard og Lisbeth Thejl Belschner udstillede “Kunst i Kirken” til 
Landsbymarkedet sidste år, 2021, men i år bliver det alle fire som samlet flok.
“Ansigt til Ansigt” glæder sig til at byde hjerteligt og kunstnerisk velkommen 
til “Kunst i Kirken”, som kan ses både lørdag 17. september kl. 11-17 til Landsby-
markedet og søndag 18. september kl. 10-14 i forbindelse med høstgudstjen-
esten. Efter gudstjenesten, som foregår i Holstenerladen, vil der være kirkekaffe 
i kirken, hvor man samtidigt kan nyde udstillingen ”Kunst i kirken”.
Venligst Marianne, Hanne, Anette og Lisbeth.

Stadeplads på landsbymarkedet?
Du kan tilmelde en stadeplads eller en aktivitet på landsbymarkedet den 17. 
september til Rikke Christensen på mail: rikkevbc@ live.dk mobil: 20495274 
eller Barbara Duus på mail: bduus61@ gmail.com mobil: 27447117. Pris pr. 
stadepladsenhed á 3 x 3 m for private er 100 kr. (Virksomheder: 200 kr). 
Betaling på MobilPay 70059 inden den 1. september. Børn og foreninger er 
gratis. Kommer du med en aktivitet, er stadepladsen også gratis. Der skal 
ved tilmelding angives, om der skal bruges strøm – og hvor meget. Det 
koster ikke ekstra. Vi skal blot vide hvor meget strøm, der skal klargøres.
 
Viggo Vandkær Thomsens erindringer – Blade fra mit liv

Første august var det 50 år siden at Viggo Vandkær Thomsen (1933-2015) 
tiltrådte som skoleinspektør ved Lysabild Skole. Foruden sit virke som skolein-
spektør var han initiativtager til sognehistorisk forening, lokal teaterinstruktør, 
foredragsholder, kommunalbestyrelsesmedlem og en flittig skribent til landets 
dagblade med mere.  
Det var også ham, der var primus motor ved de berømte Lysabild-møder, hvor 
tidens kendte personligheder holdt foredrag på skolen. Poul Schlüter, Ritt 
Bjerregaard, Poul Nyrup, Mimi Stilling Jacobsen og Kristen Poulsgaard, Svend 
Auken, Pia Kjærsgaard og Anders Fogh Rasmussen er blot nogle få navne. Disse 
foredrag trak rigtig mange tilhørere. Op til 700 mennesker sad i gymnastiksalen, 
på gangene og helt ude i skolegården, hvor de hørte foredragene via højtalere. 
Viggo Vandkær efterlod sig 30 A4-mapper med udklip, billeder og manuskripter. 
De fire sønner har udvalgt en del af materialet, der nu udgives i bogen ”Blade fra 
mit liv.” I bogen fortæller Viggo Vandkær om sin fynske opvækst i det grundt-
vigianske friskolemiljø på Midtfyn. Efter læreruddannelsen følger vi ham for-
skellige steder i Jylland, hvor han var lærer og senere leder af mindre skoler. 
Vandkær fortæller om sit skoleliv i Lysabild, og han har en række pædagogiske 
betragtninger om børn, skole og familie, som fortsat er aktuelle. Han var en 
mand med meninger, der ikke altid var populære i sin samtid. En mand, der var 
værd at lytte til.
Vandkær var et familiemenneske, og i bogen inviterer han også indenfor i Deg-
negården, hvor han bl.a. fortæller om familiens juletraditioner. 
Viggo Vandkær Thomsen: ” Blade fra mit liv” udgives af Forlaget Elmegaard i  
Lysabild (94 sider) og kan købes i Skovby Brugs – Pris: 150 kr. 
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Højskoleelever søger kulturmøde over kaffetår
Vi er elever fra Vestjyllands Højskole, som skal vandre på Gendarmstien og 
ender i Skovby torsdag d. 22. september først på eftermiddagen.
Her kunne vi godt tænke os et kulturmøde, hvor lokale beboere vil åbne 

døren til en kop kaffe og en snak om området, historien og sproget. Vi 
søger ca. 20 familier, der vil tage fire højskoleelever hver.
Til gengæld vil vi gerne kvittere med fællesspisning på Skovby Kro samme 
aften. Der vil være to kuverter pr. værtsfamilie.
Program: Skovby Torsdag 22. september 2022
Ca. kl. 15.30 Værtsfamilier afhenter højskoleelever på Ringriderpladsen i  
Skovby. Derefter kaffe hos værtsfamilier.
Kl. 18.30 Fællesspisning på Skovby Kro.
Vestjyllands Højskole er en almen folkehøjskole i Velling ved Ringkøbing. 
Vi har omkring 80 elever, primært i alderen 20-28 år fra hele Danmark. 
Hvis du og din familie gerne vil være vært for en gruppe elever, kan du 
kontakte Birgit Frank Nielsen fra Skovby Kro på 
benny.birgit@bbsyd.dk eller mob 2487 4283.

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Mindeord, Helge Paulsen
Èn af Lysabild Skytte- og Gymnastikforenings medlemmer, der har været mest 
aktiv og i længst tid, Helge Paulsen, døde d. 15. juli 2022 i en alder af 82 år. Helge 
boede – bortset fra korte perioder i ungdommen - hele livet i Skovby. Han tog i 
mange sammenhænge aktiv og engageret del i egnens foreningsliv. For eksem-
pel brandværn, Skovby Landing, jagtforeninger, Jagthornsblæsere og sangkor.
Helge var velfortjent æresmedlem af Lysabild Skytte- og Gymnastikforening.  
Han var Gymnast med stort G – først og fremmest i LSG. Både som deltager på 
hold siden han var en lille knægt – og senere som leder af både drenge- og mo-
tionsherrehold. For blot en månedstid siden deltog Helge i en fest og konsta-
terede da på sit klingende alsiske. ”Jae – te vinte kon æ it mee væ mæ te gym-
nastik … det æ føest gong i 76 or…”. Det skrantende helbred pinte den gamle 
gymnast, der udover at gå til gymnastik i LSG, før i tiden altid deltog i som-
mergymnastikken på amtsplan og var med på adskillige DGI Landsstævner. Da 
der var Landsstævne i Haderslev i 2006, roede Helge dertil i kajak fra Skovby 
Landing!
I en årrække var Helge bestyrelsesmedlem og også formand for LSG, og da 
Klubhuset ved Lysabild skole og sportsplads blev bygget i 1993, stod Helge i 
spidsen for det store koordineringsarbejde. I mange år var Helge også aktiv 
på de skrå brædder, når LSG’s teaterafdeling opførte amatørteater og revyer. 
Et langt liv er nu til ende. Helge levede på bedste Grundvigske vis ”et jævnt 
og muntert, virksomt liv på jord”. Han var altid positiv og interesseret i sine 
omgivelser, han elskede at være sammen med mennesker og gik nødigt glip af 
nogen form for muntert samvær. 
Med varme tanker til Ulla og øvrige familie … Æret være Helges minde.
For LSG – Birthe Elmegaard Bladt

Mommarkvej 352, 6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk 

+45 40 17 69 79

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

Holballe 2, Tandslet, 6470 Sydals 
Tlf. 74 40 78 30

Viggo Vandkær Thomsen (1933-2015), var skoleinspektør i Lysabild i 26 år. Vandkær var  
en igangsætter af format: Sognehistorisk Forening, Lysabild-møderne, Teatersamvirket,  
Efterskole i Frøslevlejren og meget mere. Han var også en flittig skribent og foredragsholder. 

I erindringerne fortæller han om et landsby- og skoleliv i en tidsperiode hvor det folkelige  
engagement stod stærkt. Han inviterer også læseren indenfor i sit eget liv på Degnegården  
i Lysabild.

Skoleinspektør
Viggo Vandkær Thomsen

BLADE FRA 
MIT LIV
1940-1998

Erindringer fra Lysabild

B
L

A
D

E
 F

R
A

 M
IT

 L
IV

  
V

ig
g

o V
and

kæ
r T

ho
m

sen  

Forlaget Elmegaard - Lysabild

9 788797 194461

ISBN 978-87-971944-6-1



Redaktionen:  E-mail:   Tlf:
Birgit Frank Nielsen benny.birgit@bbsyd.dk  2487 4283
Janne Jørgensen  glhave42@mail.dk  6178 4711
Tina Sahl Lydiksen  tinalydiksen@gmail.com  2013 7199
Helle Pedersen (dtp)  helle5584@gmail.com  2484 4356
Tryk:  Grafisk Arbejde, Guderup  7445 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: 6178 4711

LB:LB:
LokalBladet nr. 105    august 2022Periodisk skrift for Lysabild Sogn

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Deadline til næste Lokalblad  den 19. september

105105
Vil du være med i eng-lauget?

Allerførst tak for positiv interesse og opbakning i forbindelse med oplæg-
get på Borgermøde 3 sidst i marts om at udvikle på engområdet mellem 
fodboldbanerne og Gammelhave. 
Vi ”skylder” at orientere om, hvad der er sket i udvalget siden borgermødet.
I foråret blev engområdet godkendt til, at vi måtte gå videre med projek-
tet. Der er nogle begrænsninger i forhold til beplantning, som stemmer 
fint overens med den oprindelige ide.
Derefter fik vi godkendt en lejekontrakt, og Landsbyrådet står nu som 
lejere af området. Beløbet for at leje området af Sønderborg kommune er  
1000 kr. årligt, som ikke opkræves, så længe det er et landsbyråd, der er 
lejere. Vi har udarbejdet en ansøgning til Friluftsrådet om etablering af 
Discgolf, og den forventer vi svar på i august/september. Hvis vi er held-
ige, at få penge til Discgolfen, skal det etableres i efteråret. Udarbejdelse 
af stisystemet har vi fået lavet et prisoverslag på, og det var temmelig dyrt.

Selvom adgangen 
til området har høj 
prioritet, vil vi lige 
overveje rækkeføl-
gen af anlæggene 
igen, så den er re-
alistisk i forhold til 
de midler, vi kan få. 
Næste skridt er at 
søge flere relevante 
fonde og udarbejde 
mere præcise pro-
jekter for de enkelte 

områder. Der er stadig plads til flere i udvalget, så giv lyd, hvis du har lyst 
til at give en hånd med. Hvem har lyst til at være med i et ”Englaug”, som 
skal arbejde med udvælgelse af blomsterarter og efterfølgende såning og 
pleje. Rikke Dahl, Michele Abreu, Annette Andersen og Karin Danielsen

Strikke-cafeén starter sin 14. sæson
Onsdag den 7. september kl. 19 starter strikkecaféen op igen.
Derefter mødes vi hver onsdag i lige uger, og det foregår i Klubhuset i Lysabild.
Kom og vær med. Vi strikker, snakker, griner og nyder kaffe/the og kage, og vi er 
mellem 15 og 20 strikkedamer.

Alle er velkomne – både nybegyn-
dere og erfarne strikkere. Og har 
nogen ”problemer” eller er ”kørt 
fast” med sit strikketøj eller møn-
ster, så hjælper vi gerne hinanden 
med at komme videre.
Det koster 10 kr. pr gang at deltage. 
Pengene bliver brugt til at købe 
kaffe og the m.m., og to gange om 
året afholder vi et traktement, hvor 
vi spiser sammen – som regel ved 
juleafslutningen, og når strikkesæ-
sonen slutter.

Håber vi ses! Er der spørgsmål, kan 
jeg kontaktes på nedenstående 
mobilnr.

Hilsen Elsebeth mobilnr. 29 80 82 58

Lokalhistorisk 
Første torsdag i måneden kl. 18.00 – 20.00

eller efter aftale med arkivlederen. De fleste 
onsdage i forår, efterår og vinter arbejdes der i 

arkivet. Her er arkivet også åbent for 
besøgende. På skoledage fra 9-12.

Strik-café
Den 7. september kl. 19.00
 hver onsdag i lige uger i 

klubhuset

   

       

Det sker i sognet 
 August
 16. kl. 14.00   Pensionistforeningen. Foredrag med Jørn Lehmann  
         Petersen om Mexico. Kaffe og lotto. 
 20. kl. 11.00-16.00 Høstdage på Vibæk Vandmølle 
 21. kl. 11.00-16.00 Høstdage på Vibæk Vandmølle
 22. kl. 19.00-21.00 Strik-café i konfirmandstuen (opstart) 
     
 September
  7. kl.  9.30-11.00 Gråspurvene træning i Sydals-Hallen (opstart)
  7. kl.  9.30-11.00 Gråspurvene har stolemotion i Multisalen (opstart) 
  7. kl. 10.30-11.00 Gråspurvene badminton, ekstratræning (opstart)
  7. kl. 18.00  Sognehistorisk Forening. Aftenvandring omkring Ny Pøl 
  7. kl. 19.00  Strikkecaféen i klubhuset (opstart)
  8. kl.  9.30-10.30 Gråspurvene stolemotionshold på Knøs’ Gård (opstart)
 10. kl. 10-16.30   Skovby Traktortræk
 16. kl. 13-16.00   Ældre Sagen. Ost og vin ved Claus Ost i Sydals-Hallen
 17. kl. 11-16.30   Landsbymarked i Lysabild. Kunst i Lysabild Kirke
 18. kl. 10-14.00   Høstgudstjenest  og ”Kunst i kirken”
 20. kl. 17.30-18.30 Herre gymnastik (opstart)
 20. kl. 18.30-19.30 Dame gymnastik (opstart)
 22. kl. 15.30    Vestjyllands Højskole. Værtsfamilier afhenter  
         højskoleelever på Ringriderpladsen i Skovby
 22. kl. 18.30   Vestjyllands Højskole. Fællesspisning på Skovby Kro
 28. kl. 19.00   Sangaften i Lysabild Kirke

 Oktober
  4. kl. 13-21.00    Ældre Sagen. Ældre Sagen. Tur til Marsktårnet og  
         Sort sol i marsken
 11. kl. 19.00   Pensionistforeningen. Anvendelse af rejsekort  
         Afsluttes med fællesspisning i klubhuset 
 24. kl. 17-18.00    Børnespringholdet (6-14 år) (opstart)
 30.  kl. 15.30    Gud og Springsteen. Lysabild Kirke

 November
  6.   kl. 19.00  Allehelgensgudstjeneste. Lysabild Kirke
  8.   kl. 13.30  Pensionistforeningen. Foredrag og musik ved Orla Kruse 
  9.   kl. 15.00  Yoga i Lysabild Kirke. (opstart)
  9.   kl. 19.00  Hubertusmesse. Lysabild Kirke 
 10.  kl. 18.00   Ældre Sagen. Fællesspisning og underholdning ved  
         ”Mindernes café” i Diamanten, Fynshav 
 26.   kl. 14-16.00  Julehygge i Holstenerladen
  19. kl. 11-16.00   Vibæk Mølle holder juleudstilling
 20. kl. 11-16.00   Vibæk Mølle holder juleudstilling

 December
  4.  kl. 14.00  De ni læsninger. Lysabild Kirke
  5.  kl. 19.30  Julegospel i Lysabild Kirke
  6.  kl. 12.00  Pensionistforeningen, 80-års jubilæumsfest

MC Sydals. Der er åbent hus i Tandshede 3. Hver torsdag fra 16.30.

Lysabild Senior Cykelklub 
Hver onsdag kl. 17.30 fra 

Lysabild skole

Ny leder på Lysabild Børneunivers
Velkommen til Thomas Brink Slothuus, som 1. august starter 
sit nye job som leder af Lysabild Børneunivers. Thomas er 41 år 
og bor med sin kone og 4 børn i Dybbøl. Han har i 16 år været 
lærer på Sønderskov skolen. 
Thomas glæder sig til at blive en del af Universet og lokalsam-
fundet. Vi ser alle frem til at lære Thomas at kende og persona-
let glæder sig over, at der nu igen er to ledere - både Jakob i 
pasningsdelen og Thomas i skoledelen. 

Invitation til 80-års jubilæum og foredrag
Lysabild sogns efterløn- og pensionistforening inviterer til 80-års jubilæum tirsdag 
den 6. december kl. 12, hvor der er julegudstjeneste i Lysabild Kirke. Derefter fest-
middag på Skovby Kro kl. 13 med velkomstdrink, tunmousse, flæskesteg og kaffe 
med småkager. Det koster 250 kr. og tilmelding sker senest 22. november til Rosa: 
61604750 eller Alex: 21600211 (MobilePay 828352).

Ellers har vi været på udflugter til Den kongelige Køkkenhave i Gråsten og til Silkeborg, 
hvor vi sejlede en dejlig tur på Silkeborgsøerne og besøgte Ferskvandsmuseet.
Vi har haft mange spændende foredrag og flere er på vej: Den 16. august ved Jørn 
Lehmann Petersen og den 11. oktober om anvendelse af rejsekort. Denne eftermid-
dag afsluttes med fællesspisning i klubhuset. 
Den 8. november er der musik og foredrag ved Orla Kruse.
Vi deltager også ved årets Landsbymarked i Lysabild lørdag den 17. september.  
I kan finde os i konfirmandstuen, hvor vi sælger kaffe og brødtorte. 
Hilsen Bjarne Bojsen pva. bestyrelsen 

Fra venstre Rosa Sibbersen, Michael Hammeleff, Esther Friis, Bjarne Bojsen, Inga Nissen 
og Alex Rasmussen.

Vidste du at ...
Skovby ringridning er det andet største på Als. 143 ryttere kun overgået af 
Sønderborg.

Øens største ringriderfrokost med 265 tilmeldte.

Vinder af søndagens rafleturnering blev Gert Kaad.

Nyt i museums- og tingsamlingen 
på Lysabild Skole
Vor museumskælder har fået en lille nyopsætning af våben fra ufredstider (1807, 
1914-18 og 1940-45).
I et vitrineskab med spotlys (doneret af 
tilflytterne på Taskland) har vi anbragt ku-
gler og granater fra disse 3 krigsperioder, 
som på flere måder har berørt Lysabild 
Sogn.
En af de store støbejernskugler (op til 14 
kg. stykket) stammer fra englændernes 
bombardement af Mommark i 1807, da 
krigsskibe på vej hjem mod England efter 
det berømte angreb på København prø-
vede at få proviant fra flere mindre havne. 
De fik afslag alle steder, også af folk i Mom-
mark. Som straf for afvisningen affyrede 
englænderne denne kanonkugle ind mod 
byen. Der skete kun skade på et hus.
Nogle granater samt dolk og feltkikkert 
fra 1. verdenskrig, fik vi fra en borger, som 
havde arvet dette fra sin bedstefar. Det 
havde ligget gemt på dennes loft i mange år.
Sprængstykker fra et bombenedslag i Fjelby fra 2. verdenskrig er der også i samlin-
gen. Engelske fly droppede ofte ubrugte bomber på vej hjem efter angreb på de 
tyske storbyer. Bomberne efterlod store kratere (som vi kan vise på fotos i arkivet). 
Her skete kun bygningsskader, mens det på Nordals og længere mod vest kostede 
menneskeliv, når bomberne kastedes ud fra fly og eksploderede i beboede områder.

Sognevandring omkring Ny Pøl
Sognehistorisk forening holder aftenvandring omkring Ny Pøl onsdag den 7. sep-
tember kl. 18 - ca. 20.30. Lokale beboere og andre med tilknytning til området for-
tæller, men alle fremmødte må gerne bidrage med deres historie. Der sælges pølser 
og øl/vand efter rundturen, som foregår på fast asfaltvej. Parkering som anvist på 
Ny Pølsgade. Alle er velkomne denne aften.
Sognehistorisk Forening vil også i år være til stede ved Landsbymarkedet den 17. 
september kl. 11-16.30. Kig ind i Holstenerladen, hvor der er salg af Inges solæg, ud-
stilling og lidt bogsalg. Vi tager gerne imod gamle fotos og dokumenter fra sognet. 

Calle Christiansen, som vi desværre måtte tage afsked med her midt i juli, har 
gennem flere årtier været Lokalarkivets frivillige mand, når det drejede sig om 
arbejde med træværk, maleopgaver og montering af inventar. I juni renoverede 
han en nyligt indleveret dørtavle med inskriptioner tilbage fra 1718. Den kan nu 
ses i Holstenerladen. Calle var en dygtig håndværker. I 2018 var Calles helt store 
præstation den sirlige genmaling af de faldnes navne på obelisken ved kirkegår-
den. 100-året for Den Store krig 1914-18 var anledningen til dette tiltag.

Mindeord om Allan Tychsen
Lysabild Landsbyråds mindeord om bestyrelsesmedlem Allan Tychsen, 
der gik bort den 3. juli.
Gennem næsten ti år har Allan Tychsen været en drivkraft i arbejdet i  
Lysabild Landsbyråd. Når landsbyrådene på Sydals skulle i dialog med 
kommunen om f.eks. cykelstier, trafikforhold eller landsbybus var det  
Allan, der lavede gennemarbejdede og flotte visuelle oplæg.
Han påtog sig særligt ansvaret for Lysabild landsbyråds kommunikation 
– både via Lokalbladet og rådets hjemmeside og Facebook-side, men 
også kampagnelancering af diverse arrangementer – både i landsbyråds-
regi, men bestemt også for andre foreninger. Allan var så kompetent en 
grafiker, tekstskriver og (video) fotograf, at andre landsbyråd i Sønder-
borg Kommune brugte ham som konsulent til at udvikle deres kommuni-
kation og hjemmesider. 
Men Allan var ikke blot fagligt dygtig, han var også samvittigheds-
fuld og ærekær. Én gang i hans lange og svære sygdomsforløb har 
vi løst en kommunikationsopgave, fordi vi ville aflaste Allan. Det 
skulle vi ikke have gjort. Derefter lavede vi en aftale om, at Allan nok 
skulle sige fra, når han ikke havde energien til det. Vi savner nu en be-
tydelig drivkraft, idémager og udvikler – og ikke mindst hans lune, ro-
lige og hjælpsomme væsen. Vores tanker går til hans familie og venner.  
Æret være Allans minde.

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

Bike & Run
I forbindelse med Landsbymarkedet den 17. september afholdes 
Bike&Run. Tag hele familien, dine naboer, kollegaer eller venner under armen 
og mød op til den store dyst. Tøv ikke med at tilmelde jer, da løbet er for 
alle – unge, gamle, tykke, tynde, små, store. Ruterne er nemlig lige til at 
klare, da cykelruten er 4 km og løberuten 1 km. Bike&Run foregår på den 
måde, at der skiftevis løbes og cykles. Løberne starter. Ruterne tilbagelæg-
ges 4 gange hver, så holdet samlet cykler/løber 20 km i alt. Du kan naturlig-
vis også vælge at klare Bike&Run helt på egen hånd. Et hold kan være fra 
1 – 8 personer. Ruterne er tydeligt afmærkede med skilte, og når der skal 
drejes, står der levende poster, som guider dig. Hverken på cykelruten eller 
løberuten skal du krydse vejen, så børn kan sagtens deltage. 
Løbet skydes i gang kl. 13.30, og vi forventer at kunne uddele præmier kl. 16.15.
Startnumre uddeles fra kl. 12.30 – 13 ved pavillonen i start og mål områ-
det på Nørregade.
Her er også depot med forfriskninger til deltagerne undervejs, men husk 
selv en drikkedunk med vand.
Tilmelding til Bike&Run forgår ved, at en fra holdet indbetaler 50 kr i alt for 
hele holdet på MobilePay til Karin på 20 72 49 09 senest torsdag den 
15/9. Husk ved tilmeldingen at skrive, hvad dit hold hedder, og hvor mange 
deltagere I er. Beløbet går til startnumre, forfriskninger og præmie til  
vinderne. Eftertilmelding kan foregå på selve dagen indtil kl. 12.30. Dog 
koster deltagelse ved eftertilmelding 70 kr pr hold.
Har du spørgsmål i forhold til arrangementet, er du meget velkommen 
til at skrive til Karin 20724909, Rikke 42534132 eller Sanne 22326703.  
Vi glæder os til at se dig til Bike&Run den 17. september.



LYSABILD
Landsbyråd

FFIINNDD  AALLTT  IINNFFOO  PPÅÅ
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Arr.: Lysabild Landsbyråd og Lysabild Sogns Menighedsråd • Find os på Facebook og lysabild-sydals.dk
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STRIK-CAFÉ KL. 19-21 PÅ FØLGENDE DAGE: 
D. 22/8, 14/9, 12/10, 9/11, 12/1, 8/2, 8/3 og 12/4 

Strik, kaffe, kage og snak.  Bare kom – der er pinde og 
garn til alle, og man kan også komme bare for hyggens 
skyld. Strikcaféen foregår i konfirmandstuen.

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
6. november kl 19.00

HUBERTUSMESSE
9. november kl 19.00 

YOGA KL. 15-16 PÅ FØLGENDE DAGE:
9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 11/1, 18/1, 25/1 og 1/2

Vores dygtige instruktør Anita er atter klar. Husk måtte, 
pude, tæppe og en flaske vand.

D. 17. - 18. SEPTEMBER - LANDSBYMARKED
KUNST, KAFFE OG KIRKE – lørdag og søndag til høst-
markedet er der kunstudstilling i kirken af kunstner- 
gruppen ” Ansigt til ansigt.”

Menighedsrådet har også en stand med en lille børne- 
aktivitet og salg af klude, hvor overskuddet veksles hos 
Migge til småkager til julehjælpen.

Kl 12.30 er der kirkegårdsvandring  ved Kasper (graveren). 
kl 14.30 viser Hans Havelund rundt i kirken.
Søndag d. 18. september er der høstgudstjeneste i  
Laden. Arnout og Herbert spiller, og spejderne deltager.

26. NOVEMBER KL. 14-16 - JUL I LADEN  
- ET NYT ARRANGEMENT 
Julehygge i Holstenerladen for hele familien
Vi serverer gløgg, kakao og æbleskiver, og man kan lave 
sin egen kalenderlysdekoration. Der vil også være et 
bord, hvor man kan lave julepynt/klip. 
Fra 14.30 til 15.30 spiller Arnout julesange på orgelet. Kom 
ind og syng med eller nyd bare musik og sang og lad jule-
stemningen komme. Alt er gratis, vi har alle materialer.

4. DECEMBER KL. 14 - DE NI LÆSNINGER 
En anderledes gudstjeneste hvor repræsentanter fra 
forskellige foreninger, skolen, menighedsråd m.fl. læser 
tekster fra Bibelen. Imellem de 9 læsninger synger Sydal-
skoret, eller der synges en fælles salme. Arnout akkom-
pagnerer naturligvis på klaver eller orgel.

SØNDAG D. 30. OKTOBER 
KL 15.30 - GUD OG SPRINGSTEEN
Folk-rock trioen East Coast Acoustic synger, fortæller og 
bruger akustiske instrumenter med masser af klang og 
kant. 

ONSDAG D. 28. SEPTEMBER  
KL. 19 - SANGAFTEN  
Vi synger nye salmer fra det nye salmebogstillæg.  
Arnout akkompagnerer naturligvis på klaver eller orgel.

5. DECEMBER KL 19.30 - JULEGOSPEL 
Pris 50 kr. for alle over konfirmationsalderen. Billetter kan 
købes på billetnet og i døren, hvis der er flere. Det plejer 
at være meget stemningsfyldt.

6. DECEMBER – ADVENTSANDAGTER 
kl. 12.00 Pensionistforeningen
kl. 17.30  KFUM-spejderne

SØNDERBORG MUSIKSKOLES  
JULEKONCERT
Se dato og tidspunkt i det næste nummer af Lokalbladet.

Aktiviteter i Lysabild kirke - efterår/vinter 2022/23

Lysabild Sogns Menighedsråd
Følg os på Facebook: Lysabild Kirke og Sogn




