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Lokalhistorisk 
arkiv åbent 

første torsdag 
i måneden kl.  

18-20. 

Deadline til næste Lokalblad  den 1. maj

103103
Lucka Hansen Christensen        Gammelhave 3                          
Kevin Stusvik Eriksen Gammelhave 32         
Gustav Gundersen Kegnæsvej 55  
Nikolaj Hansen Lysabildgade 40    
Jacob Hinrichsen Lysabildgade 81        
Mikkel Bomberg Koch Vibøgevej 13 
Simon Hoskjær Riis Klapleddet 1  
Morten Andy Velgaard Vibøgevej 20                          
Stella Juul Hoeg Nørregade 27
Amalie Marie Lemtorp Sydvej 2    
Sofie Wandler Lind Lysabildgade 44A  
Cecilie Giessing Skovmand Lillehave 45            
Shaunah Kabunga Vangsgaard Kegnæsvej 10A
Cille Andersen Humbækvej 2

Plads til fællesskab 
på den gamle ringriderplads

Styregruppen til projektet ”Plads til fællesskab” præsenterede på Borger-
møde 2 den 24. februar en kategoriseret gruppering af alle de mange  
fantastiske ideer, der blev genereret på det første borgermøde.
Mange af ideerne er koncentreret omkring den gamle ringriderplads, 
som ønskes udviklet til et aktivitetsområde med overskriften ”udeliv og  
fællesskab” i form af aktivitetshytte, bålplads, sheltere, borde-bænkesæt 
og naturlegeplads. Dette område har styregruppen valgt at arbejde videre 
med og vil på Borgermøde 3 den 24. marts fremlægge et skitseforslag 
med oversigtsplan og overvejelser om materialer og stemning.
Derudover har mange andre grebet ideerne. Både menighedsrådet og 
klubhuset arbejder videre med de ideer, der passer til deres område.  
Menighedsrådet vil blandt andet sætte fokus på at åbne præstegårdshaven 
op for lokale. Desuden videreudvikler en enkelt person ideen om at  
etablere frisbee golf i området omkring fodboldbanerne. En anden 
gruppe arbejder videre med idéerne om en hundeskov, evt. beliggende 
på det grønne areal ved Midthave/Nørregade. Landsbyrådet vil arbejde 
videre med at opsætte infotavler rundt omkring i Lysabild. 
Disse initiativer til udvikling af fællesområderne vil også blive præsenteret 
på Borgermøde 3 den 24. marts kl 19.10 i multisalen - umiddelbart 
efter fællesspisningen. 
Du kan læse alt om projektet, og finde kontaktoplysninger på styregrup-
pen, på www.lysabild-sydals.dk/hos-os/plads-til-faellesskab/
Annette Klüver Andersen, Michele Abreu, Rikke Dahl og Karin Danielsen

Nyt fra menighedsrådet
Vi er for nylig blevet god-
kendt som Grøn kirkegård 
og kirke, noget vi er ret 
stolte af. Det er under Dan-
ske Kirkers Råd og de ”Vil 
fremme og fastholde en 
mere klimavenlig og bære-
dygtig retning”. Man skulle 
kunne svare ja til mindst 26 
ud af 50 spørgsmål og det 
klarede vi med glans, da vi 
kunne svare ja til 35, så nu er 
vi på det grønne danmark-
skort, som kan ses på nettet. 

www.gronkirke.dk/lysabild-kirkegaard-er-ny-groen-kirkegaard/
Som et led i den grønne omlægning skal der være græs rundt om kirken og her 
har vi udfordringer med løse hunde, som løber rundt på jorden og laver spor. Her 
skal såes græs om lidt, så vi håber, I vil holde hunde i snor. Det er kun hyggeligt 
med folk og hunde, som hygger sig på kirkegården.
Strikkegruppen mødes næste gang den 31. marts kl 19 og der er altid plads til 
flere, kaffe på kanden og højt humør.
Yoga starter op igen til efteråret – datoer og klokkeslæt  kommer senere.
Husk koncert med Sønderjysk pigekor og Efterklang d. 21. april kl. 20.
Læs mere om koncerten og bestil billetter på: 
www.lysabild-sydals.dk/koncert-i-lysabild-kirke/

OK sponsorat 2022
Igen i år modtog Lysabild Skytte- og Gymnastikforening en check fra OK 
benzin.
Det blev et flot beløb på kr. 25.120,95.
Tak til alle jer der har tilmeldt jeres OK kort så i støtter LSG hver gang i tanker.

På billedet ses Formanden for Lysabild- Skytte og gymnastikforening Tim Andersen 
og brugsuddeler Jesper Møller.

Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd 

Torsdag den 24. marts kl. 19 i multisalen i forlængelse af åben skole. 
Det er landsbyrådet, der er kokke i Åben skole den aften. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
På valg er Erling Junker og Tina Lydiksen. Alle borgere er velkomne. 

Formand Erling Junkers beretning for 2021 kan læses i januar udgaven af 
Lokalbladet under “Lysabild Landsbyråds tilbageblik på 2021”. 

Du kan finde bladet online på www.lysabild-sydals.dk

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. 

Strik-café 
hver onsdag i lige uger 

kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. at 

deltage.

   

       
Det sker i sognet

  Marts
 15. kl. 19.00 Sydals Hallen indkaldelse til Generalforsamling i  
     Sydals Hallens mødelokale.
 15. kl. 14.00  Ældresagens sangkor besøger Lysabild sogns efterløn  
     og pensionistforening og underholder. Lottospil efter  
     kaffen.
 16. kl. 19.00  Lysabild sognehistoriske Forening holder generalfor- 
     samling i klubhuset ved Lysabild Børneunivers.
 17. kl. 18.00 Ældresagen holder årsmøde i Diamanten, Gyden 100. 
 22. kl. 19.30 Generalforsamling i LSG Gymnastik og Atletik afdelingen.
 24. kl. 19.00  Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd i multisalen.
 24. kl. 19.10  Borgermøde 3 i multisalen.
 31. kl. 19.00  Strikkegruppen i Lysabild præstegård.

 April
 10. kl. 10.00  Konfirmation i Lysabild Kirke.
 20. kl. 17.30  Senior Cykelklub starter cykelsæsonen fra Lysabild skole.
 21. kl. 20.00 Sønderjysk pigekor og Efterklang i Lysabild kirke.
 21. kl. 16.00 Ældre Sagens virksomhedsbesøg på Abena, Aabenraa.
 23.    En by fuld af lopper.
 26. kl. 14.00 LS Pensionistforening. Foredrag med Karen Thomsen  
     om barndom på børnehjem.
 27. kl. 18.00 Ældre Sagen spiser sammen og får foredrag om  
     prostatakræft.
 Maj
  1. kl. 24.00 Deadline til lokalbladet.
  3.     Sydals Fitness Starter udendørs cirkeltræning.
 11. kl. 10.00 Ældre Sagens besøg på Nørrekobbel Genbrugsplads.
  12. kl. 19.00  St. Bededagstravetur omkring Vibæk.
 14.     LSG 100 års jubilæumsfestdag (se indstik).
 28. kl. 12.00  Fjelby træf. Fjelby 5.

En by fuld af En by fuld af llooppppeerr 
Efter nogle år uden “En by fuld af lopper” så er det tid til at finde 

lopperne frem igen.
I år vil der vrimle med lopper lørdag d. 23. april. 

Jeg håber, at mange vil være med til at gentage succesen – ”En by fuld af lopper”, 
hvor byens indkørsler omdannes til loppemarkeder, og 

besøgende kan køre en tur gennem byen og gøre nogle gode fund.
Hvis man har lyst til at deltage, så send en mail til 

michele@abreu-nissen.dk senest d.1. april. 
Jeg sørger for annoncering på fb, men jeg får brug for lidt hjælp til at hænge 

plakater op og sprede budskabet. 
Venlig hilsen Michele Abreu

Skovby
Åben kl. 7.30-20

MC Sydals
Der er åbent hus i 

Tandshede 3. Hver torsdag 
fra 16.30.

Lysabild Senior Cykelklub 
Vi starter igen 20 april 2022
kl. 17.30, fra Lysabild skole

Gør 
cyklerne 
klar…

… for Lysabild  
Senior Cykelklub 

starter cykelsæsonen 
op igen.

Første cykeltur er 
onsdag, den 20. 
april kl. 17.30 fra 

Lysabild skole.
Alle er velkomne, og 

er der spørgsmål, kan 
der rettes 

henvendelse til
Jette Iversen på tlf. 

26254880.



Ny børnehaveklasseleder i 
Børneuniverset

Vores sædvanlige liv i børneuniverset er ved at være tilbage. Vi er begyndt 
at have morgensang om fredagen igen. Her optræder klasserne på skift med 
forskellige indslag.  Vi synger også en sang eller to. Skolens 5. klasse er tilbage 
som legepatrulje. Det er der mange børn der nyder.
1. klasse har været inviteret op i 6. klasse. 6. klasse har arbejdet med idéud-
vikling, og de fremlagde deres gode ideer til, hvordan vores legepladser kan 
blive endnu bedre. 
Endelig har vi også fået ansat en ny børnehaveklasseleder, som er Christel 
Hansen, der er kendt i børneuniverset både som forældre og tidligere ansat. 
Vi byder Christel hjertelig velkommen. Udover at børnene i 0. klasse skal lære 
en masse om bogstaver og tal, så lægger Christel også vægt på, at børnene 
kan udfolde sig kreativt.  Christel har b.la fået sat en høvlebænk op i 0. klasse, 
hvor børnene i den kommende tid skal lave billeder af træ og andre materialer.

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

To stærke, lokale virksomheder
I hallen på Skovbyvej 99 i Skovby holder to foretagsomme virksomheder til – 
nemlig Meiers træprodukter og Sydals Maskinudlejning, ejet af henholdsvis 
Kim Iwersen og Jens Hansen. Vist er det lokale virksomheder, men du skal ikke 
undre dig, hvis du møder én af Jens’ anlægsmaskiner ved motorvejsbyggerier 
rundt omkring i landet eller Kims tømrere på tagene rundt omkring i hele Sønder-
borg Kommune. De to virksomheder deler hallen og det hegnede udeareal.
Det kræver plads at have tømrerværksted og udlejningsmaskiner indenfor jord 
og anlæg, have og park, lifte, trailere og el-værktøj. Jens har også autoværksted 
på Kegnæsvej i Lysabild, men maskinudlejnings-delen ekspanderer og fylder  
efterhånden meget i Jens’ kalender – også i form af servicering af udlejnings-
maskinerne. Så Jens har ikke noget imod at elbilerne overtager markedet, siger 
han grinende - og forklarer at til den tid vil han nok hellige sig maskinudlejningen.
Sydals Maskinudlejning og autoværksted er en familievirksomhed, som Jens 
startede i 1994. Hans kone, Jutta, sørger for administrationen, og sønnen Kedde 
giver ofte en hånd med efter fyraften og i weekenderne.

I Meiers træprodukter løbes der stærkt i øjeblikket, fordi stormene har givet  
ekstra meget at lave i det private byggeri. Så der er travlhed ved telefonen for 
Kim Iwersen, der besøger kunderne og beregner tilbud på byggerier eller reno-
veringer. Meiers træprodukter laver tømrer- og snedkeropgaver for private og 
erhverv. Kim har 10 medarbejdere, hvoraf de fleste er tømrersvende. Men han har 
også 4 lærlinge og heraf er nogle voksenlærlinge. 

Kim, der er opvokset i Hørup, købte virksomheden tilbage i 2005, hvor den var placeret på Kallehave i Høruphav. Men nu har Kim flyttet virksomheden til Skovby, 
hvor han selv bor privat med sin familie. 
Kim og hans folk foretrækker helt klart at arbejde i lokalområdet. Men de har også prøvet byggeprojekter i København. Det er imidlertid en helt anden måde at drive 
virksomhed på med lang transport og overnatning. Det er ikke det, der driver Kim. Det er derimod det at servicere lokalområdet.
Foruden Meiers træprodukter ejer Kim også en andel af Skovby Kro i fællesskab med Benjamin Schmidt Hansen og Søren Perregaard. 
Det giver god mening at være med til at holde gang i lokalområdet, siger Kim.

Skuespillerpris 
til Lysabild-dreng 

Lysabild-drengen Mikkel Klinge 
Vandkær Thomsen på 18 år har 
netop vundet en pris ved Oni-
ros Film Awards i New York som 
Best Young Actor for sin hoved-
rolle i kortfilmen ”Fars dreng” 
(eng: Underdog).
Oniros Film Awards® er en in-
ternational månedlig IMDb-
kvalificeringskonkurrence, der 
hylder film og filmskabere fra 
hele verden. 
Mikkel har for længst fundet ud, 
af at det er skuespiller, han skal 
være. En god måde at få erfar-
ing og et godt netværk, er ved 
at være med i kortfilm, og det er 
ved kortfilmene, han virkelig får 
lært noget og udviklet sit talent. 
Og nu altså foreløbig kronen på 
værket en filmpris.
Mikkels interesse for skue-
spil blev vakt, da han i 2015 
som 11-årig kom med sin far 
til prøverne på ”Obersten”, en 
friluftsforestilling ved Det lille 
Teater i Gråsten. En lille statist-
rolle voksede til en rolle med 
replikker under prøveforløbet, 
efterhånden som han fik mere 
mod på det, og instruktøren 
kunne se han havde flair for skuespil. 
Det udviklede sig endnu mere på Lysabild Børneunivers, da de i 5. klasse 
skulle opføre ”Computerprisen” og Mikkel blev valgt til hovedrollen. Det var 
en større overraskelse for familien, for Mikkel var et genert barn som helt 
lille. Men de trygge rammer skabt af det stærke lærerteam Karin Danielsen 
og Ole Jensen fik ham til at folde sig ud.
Siden hen har han været med i 7 forestillinger ved Det lille Teater i Gråsten, 
Egnsspillene ved Cathrinesminde Teglværk, forestillingen ”Jeppe og alle 
de andre på bjerget”, og siden 2020 har han været med i 15 kortfilm, Jels  
Vikingespil, hvor han kom med på talentholdet og blev udvalgt til en af 
hovedrollerne, hvilket er usædvanligt for en første gangs deltager.
To reklamefilm, statist i et par film, Standupper til Open Mic i Kinorama i 
Sønderborg, kursus i at dubbe (lægge stemme til film).

Mikkel er desuden tilmeldt mange casting agenturer. Han har en agent, der 
hjælper med kontrakter og udbyder uddannelsen ”DNA” hvor Mikkel nu er 
i gang med 2. år.
Oniros filmprisen skal ikke hentes i New York. Den er blevet tilsendt med 
posten.
I slutningen af marts skal Mikkel over Atlanten til Hollywood/Los Angeles på 
studietur arrangeret af den danske filminstruktør Jørn Faurschou, hvor 12 
intensive dage venter ham med bl.a. studio og locations besøg, discussions 
med professionelle filmfolk og sightseeing.
Artiklen er forkortet, men har du lyst til at følge lidt med i Mikkels spæn-
dende karriere, så besøg hans hjemmeside på www.mikkelkvt.dk

Sidste Fjelbytræf 
D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…Dato 28/5 klokken 12.00 til ca. 20.00
Do tæje sel MC, telt å æ glant humør mæ. Øl, vand o´ ma ka køfes heæ ve vos.
Vi fer mosik om etter´merran mæ Rock 4 Dummies
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos….
Vi hofer å dajlæ vær i år…mæ kool bæjere. 
Do ka it soue hæ I år, o ingen davre.  
Do ka se mejr å Faseren.  
Brum brum    Ulla /Geert….  
20192080/61792918 

Sydals Fitness åbnede dørene den 6. maj sidste år og har nu haft åbent i  
10 måneder. På grund af Corona blev opstarten ikke helt som forventet, men nu 
begynder tingene at falde på plads.
Centeret er ikke bemandet i dagtimerne. Der er mulighed for at booke en prøve-
træning på hjemmesiden. Åbningstiderne er kl. 04 - 22 alle ugens dage. 
Centeret er blevet udvidet med et mindre rum til let træning, og der er indkøbt 
nye maskiner. Det nye rum giver også mulighed for at træne uforstyrret.
Indendørs cirkeltræning kører på fuldtryk, vi har lejet multisalen i Sydals Hallen, 
hvor der er god plads. Indendørs cirkeltræning kører frem til udgangen af 
april. 3. maj starter udendørs cirkeltræning - følg med på hjemmesiden 
www.sydalsfitness.dk.
Besøg hjemmesiden www.sydalsfitness.dk eller Sydals Fitness på Facebook.  
Vi glæder os til at møde dig i centeret, vi har kilo nok til alle ☺ 
Mvh Martin Kahr Knudsen

LS Pensionistforening
15. marts kl. 14 
Ældre Sagens sangkor underholder. Kaffebord og lottospil, arr. af Lysabild Sogns 
Pensionistforening
26 april kl. 14 
Foredrag med Karen Thomsen om barndom på børnehjem. 
Kaffe og lottospil, arr. af Lysabild Sogns Pensionistforening
Tilmelding til arrangementer i Lysabild Sogns Pensionistforening senest en 
uge før til Rosa på tlf. nr. 7440 4755 eller Alex tlf. nr 2160 0211

Sydals Fitness 

Spændende aktiviteter i vente 
for spejderne
Spejderne startede året med at samle juletræer ind og fik ikke mindre end  
2428 kr. i kassen til gode aktiviteter. Vi takker alle jer, der lagde jeres træ og 
bidrag ud til os.
Vi har igen været på Kegnæs og spille fodbold med hjemmelavede ild- bolde 
og været kreative med at lave figurer i fedtsten.
De næste måneder bliver rigtig spændende. På programmet har vi blandt  
andet en aftale med en naturvejleder, der kommer og hjælper os med at blive 
klogere på biodiversitet.
Biavleren besøger os igen med masser af oplysning omkring sine bier, og giver 
os mulighed for at slynge honning.
Vi skal besøge brandstationen i Lysabild, hvor vi skal lære førstehjælp og slukke 
brande.
Vi har afholdt generalforsamling, hvor der blev valgt tre nye medlemmer ind i 
bestyrelsen. Velkommen til Tommy, Rikke og Jane. På spejdergruppens vegne
Berith Jacobsen Lundstrøm.

Generalforsamling i LSG Gymnastik 
og Atletik afdelingen

Tirsdag den 22. marts kl. 19.30 
afholder vi generalforsamling for afdelingen i klubhuset.
De 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg og to pladser er stadig ledige. 
Så der er stor mulighed for at træde ind, hvis man ønsker at give en hånd 
med. Vi har stadig 3 populære gymnastikhold, en god økonomi, masser af 
muligheder for kurser og ny aktivitet og hjælp til at komme godt i gang.
Så mød gerne op og tilføj ny energi til afdelingen.

Alle er velkomne. Mvh Lone Klinge Thomsen, kasserer

17.3. kl. 18 Årsmøde i Ældre Sagen i Diamanten, Fynshav
21.4. kl. 16 Ældre Sagens virksomhedsbesøg på Abena, Aabenraa
27.4. kl. 18 Ældre Sagen spiser sammen og får foredrag om prostatakræft
11.5. Kl. 10 Ældre Sagens besøg på Nørrekobbel Genbrugsplads
Alle arrangementer i Ældre Sagen Augustenborg Sydals annonceres også på 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/augustenborg-sydals
og www.facebook.com/aeldresagenaugustenborgsydals

Generalforsamling 
og foredrag
Lysabild sognehistoriske Forening holder onsdag den 16. marts kl. 19 
generalforsamling i klubhuset ved Lysabild Børneunivers.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Evt. forslag kan sendes på mail: lysabildarkiv@gmail.com senest 
10. marts eller til bestyrelsen v. Poul R. Pedersen sms 61684736
Alle er velkomne. Vi giver kaffe og kage.

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Jens-Ove Hansen, Nordborg, 
med emnet: I familiens fodspor – en beretning fra 1. verdenskrig i Frankrig og 
Belgien. Vi håber at se rigtig mange til en spændende aften.

Med venlig hilsen bestyrelsen for LSF

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
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Vores sædvanlige liv i børneuniverset er ved at være tilbage. Vi er begyndt 
at have morgensang om fredagen igen. Her optræder klasserne på skift med 
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nemlig Meiers træprodukter og Sydals Maskinudlejning, ejet af henholdsvis 
Kim Iwersen og Jens Hansen. Vist er det lokale virksomheder, men du skal ikke 
undre dig, hvis du møder én af Jens’ anlægsmaskiner ved motorvejsbyggerier 
rundt omkring i landet eller Kims tømrere på tagene rundt omkring i hele Sønder-
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han grinende - og forklarer at til den tid vil han nok hellige sig maskinudlejningen.
Sydals Maskinudlejning og autoværksted er en familievirksomhed, som Jens 
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giver ofte en hånd med efter fyraften og i weekenderne.

I Meiers træprodukter løbes der stærkt i øjeblikket, fordi stormene har givet  
ekstra meget at lave i det private byggeri. Så der er travlhed ved telefonen for 
Kim Iwersen, der besøger kunderne og beregner tilbud på byggerier eller reno-
veringer. Meiers træprodukter laver tømrer- og snedkeropgaver for private og 
erhverv. Kim har 10 medarbejdere, hvoraf de fleste er tømrersvende. Men han har 
også 4 lærlinge og heraf er nogle voksenlærlinge. 

Kim, der er opvokset i Hørup, købte virksomheden tilbage i 2005, hvor den var placeret på Kallehave i Høruphav. Men nu har Kim flyttet virksomheden til Skovby, 
hvor han selv bor privat med sin familie. 
Kim og hans folk foretrækker helt klart at arbejde i lokalområdet. Men de har også prøvet byggeprojekter i København. Det er imidlertid en helt anden måde at drive 
virksomhed på med lang transport og overnatning. Det er ikke det, der driver Kim. Det er derimod det at servicere lokalområdet.
Foruden Meiers træprodukter ejer Kim også en andel af Skovby Kro i fællesskab med Benjamin Schmidt Hansen og Søren Perregaard. 
Det giver god mening at være med til at holde gang i lokalområdet, siger Kim.

Skuespillerpris 
til Lysabild-dreng 

Lysabild-drengen Mikkel Klinge 
Vandkær Thomsen på 18 år har 
netop vundet en pris ved Oni-
ros Film Awards i New York som 
Best Young Actor for sin hoved-
rolle i kortfilmen ”Fars dreng” 
(eng: Underdog).
Oniros Film Awards® er en in-
ternational månedlig IMDb-
kvalificeringskonkurrence, der 
hylder film og filmskabere fra 
hele verden. 
Mikkel har for længst fundet ud, 
af at det er skuespiller, han skal 
være. En god måde at få erfar-
ing og et godt netværk, er ved 
at være med i kortfilm, og det er 
ved kortfilmene, han virkelig får 
lært noget og udviklet sit talent. 
Og nu altså foreløbig kronen på 
værket en filmpris.
Mikkels interesse for skue-
spil blev vakt, da han i 2015 
som 11-årig kom med sin far 
til prøverne på ”Obersten”, en 
friluftsforestilling ved Det lille 
Teater i Gråsten. En lille statist-
rolle voksede til en rolle med 
replikker under prøveforløbet, 
efterhånden som han fik mere 
mod på det, og instruktøren 
kunne se han havde flair for skuespil. 
Det udviklede sig endnu mere på Lysabild Børneunivers, da de i 5. klasse 
skulle opføre ”Computerprisen” og Mikkel blev valgt til hovedrollen. Det var 
en større overraskelse for familien, for Mikkel var et genert barn som helt 
lille. Men de trygge rammer skabt af det stærke lærerteam Karin Danielsen 
og Ole Jensen fik ham til at folde sig ud.
Siden hen har han været med i 7 forestillinger ved Det lille Teater i Gråsten, 
Egnsspillene ved Cathrinesminde Teglværk, forestillingen ”Jeppe og alle 
de andre på bjerget”, og siden 2020 har han været med i 15 kortfilm, Jels  
Vikingespil, hvor han kom med på talentholdet og blev udvalgt til en af 
hovedrollerne, hvilket er usædvanligt for en første gangs deltager.
To reklamefilm, statist i et par film, Standupper til Open Mic i Kinorama i 
Sønderborg, kursus i at dubbe (lægge stemme til film).

Mikkel er desuden tilmeldt mange casting agenturer. Han har en agent, der 
hjælper med kontrakter og udbyder uddannelsen ”DNA” hvor Mikkel nu er 
i gang med 2. år.
Oniros filmprisen skal ikke hentes i New York. Den er blevet tilsendt med 
posten.
I slutningen af marts skal Mikkel over Atlanten til Hollywood/Los Angeles på 
studietur arrangeret af den danske filminstruktør Jørn Faurschou, hvor 12 
intensive dage venter ham med bl.a. studio og locations besøg, discussions 
med professionelle filmfolk og sightseeing.
Artiklen er forkortet, men har du lyst til at følge lidt med i Mikkels spæn-
dende karriere, så besøg hans hjemmeside på www.mikkelkvt.dk

Sidste Fjelbytræf 
D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…Dato 28/5 klokken 12.00 til ca. 20.00
Do tæje sel MC, telt å æ glant humør mæ. Øl, vand o´ ma ka køfes heæ ve vos.
Vi fer mosik om etter´merran mæ Rock 4 Dummies
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos….
Vi hofer å dajlæ vær i år…mæ kool bæjere. 
Do ka it soue hæ I år, o ingen davre.  
Do ka se mejr å Faseren.  
Brum brum    Ulla /Geert….  
20192080/61792918 

Sydals Fitness åbnede dørene den 6. maj sidste år og har nu haft åbent i  
10 måneder. På grund af Corona blev opstarten ikke helt som forventet, men nu 
begynder tingene at falde på plads.
Centeret er ikke bemandet i dagtimerne. Der er mulighed for at booke en prøve-
træning på hjemmesiden. Åbningstiderne er kl. 04 - 22 alle ugens dage. 
Centeret er blevet udvidet med et mindre rum til let træning, og der er indkøbt 
nye maskiner. Det nye rum giver også mulighed for at træne uforstyrret.
Indendørs cirkeltræning kører på fuldtryk, vi har lejet multisalen i Sydals Hallen, 
hvor der er god plads. Indendørs cirkeltræning kører frem til udgangen af 
april. 3. maj starter udendørs cirkeltræning - følg med på hjemmesiden 
www.sydalsfitness.dk.
Besøg hjemmesiden www.sydalsfitness.dk eller Sydals Fitness på Facebook.  
Vi glæder os til at møde dig i centeret, vi har kilo nok til alle ☺ 
Mvh Martin Kahr Knudsen

LS Pensionistforening
15. marts kl. 14 
Ældre Sagens sangkor underholder. Kaffebord og lottospil, arr. af Lysabild Sogns 
Pensionistforening
26 april kl. 14 
Foredrag med Karen Thomsen om barndom på børnehjem. 
Kaffe og lottospil, arr. af Lysabild Sogns Pensionistforening
Tilmelding til arrangementer i Lysabild Sogns Pensionistforening senest en 
uge før til Rosa på tlf. nr. 7440 4755 eller Alex tlf. nr 2160 0211

Sydals Fitness 

Spændende aktiviteter i vente 
for spejderne
Spejderne startede året med at samle juletræer ind og fik ikke mindre end  
2428 kr. i kassen til gode aktiviteter. Vi takker alle jer, der lagde jeres træ og 
bidrag ud til os.
Vi har igen været på Kegnæs og spille fodbold med hjemmelavede ild- bolde 
og været kreative med at lave figurer i fedtsten.
De næste måneder bliver rigtig spændende. På programmet har vi blandt  
andet en aftale med en naturvejleder, der kommer og hjælper os med at blive 
klogere på biodiversitet.
Biavleren besøger os igen med masser af oplysning omkring sine bier, og giver 
os mulighed for at slynge honning.
Vi skal besøge brandstationen i Lysabild, hvor vi skal lære førstehjælp og slukke 
brande.
Vi har afholdt generalforsamling, hvor der blev valgt tre nye medlemmer ind i 
bestyrelsen. Velkommen til Tommy, Rikke og Jane. På spejdergruppens vegne
Berith Jacobsen Lundstrøm.

Generalforsamling i LSG Gymnastik 
og Atletik afdelingen

Tirsdag den 22. marts kl. 19.30 
afholder vi generalforsamling for afdelingen i klubhuset.
De 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg og to pladser er stadig ledige. 
Så der er stor mulighed for at træde ind, hvis man ønsker at give en hånd 
med. Vi har stadig 3 populære gymnastikhold, en god økonomi, masser af 
muligheder for kurser og ny aktivitet og hjælp til at komme godt i gang.
Så mød gerne op og tilføj ny energi til afdelingen.

Alle er velkomne. Mvh Lone Klinge Thomsen, kasserer

17.3. kl. 18 Årsmøde i Ældre Sagen i Diamanten, Fynshav
21.4. kl. 16 Ældre Sagens virksomhedsbesøg på Abena, Aabenraa
27.4. kl. 18 Ældre Sagen spiser sammen og får foredrag om prostatakræft
11.5. Kl. 10 Ældre Sagens besøg på Nørrekobbel Genbrugsplads
Alle arrangementer i Ældre Sagen Augustenborg Sydals annonceres også på 
www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/augustenborg-sydals
og www.facebook.com/aeldresagenaugustenborgsydals

Generalforsamling 
og foredrag
Lysabild sognehistoriske Forening holder onsdag den 16. marts kl. 19 
generalforsamling i klubhuset ved Lysabild Børneunivers.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Evt. forslag kan sendes på mail: lysabildarkiv@gmail.com senest 
10. marts eller til bestyrelsen v. Poul R. Pedersen sms 61684736
Alle er velkomne. Vi giver kaffe og kage.

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Jens-Ove Hansen, Nordborg, 
med emnet: I familiens fodspor – en beretning fra 1. verdenskrig i Frankrig og 
Belgien. Vi håber at se rigtig mange til en spændende aften.

Med venlig hilsen bestyrelsen for LSF

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



Konfirmation i Lysabild Kirke
den 10. april 2022 kl. 10 

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
Allan Tychsen allan.tychsen@gmail.com 2982 3606
Helle Pedersen (dtp)  helle5584@gmail.com  2484 4356
Tryk:  Grafisk Arbejde, Guderup  7445 8888

Bladet udgives af Lysabild Landsbyråd, og udkommer januar, marts, 
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. 103    marts 2022Periodisk skrift for Lysabild Sogn

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Lokalhistorisk 
arkiv åbent 

første torsdag 
i måneden kl.  

18-20. 

Deadline til næste Lokalblad  den 1. maj

103103
Lucka Hansen Christensen        Gammelhave 3                          
Kevin Stusvik Eriksen Gammelhave 32         
Gustav Gundersen Kegnæsvej 55  
Nikolaj Hansen Lysabildgade 40    
Jacob Hinrichsen Lysabildgade 81        
Mikkel Bomberg Koch Vibøgevej 13 
Simon Hoskjær Riis Klapleddet 1  
Morten Andy Velgaard Vibøgevej 20                          
Stella Juul Hoeg Nørregade 27
Amalie Marie Lemtorp Sydvej 2    
Sofie Wandler Lind Lysabildgade 44A  
Cecilie Giessing Skovmand Lillehave 45            
Shaunah Kabunga Vangsgaard Kegnæsvej 10A
Cille Andersen Humbækvej 2

Plads til fællesskab 
på den gamle ringriderplads

Styregruppen til projektet ”Plads til fællesskab” præsenterede på Borger-
møde 2 den 24. februar en kategoriseret gruppering af alle de mange  
fantastiske ideer, der blev genereret på det første borgermøde.
Mange af ideerne er koncentreret omkring den gamle ringriderplads, 
som ønskes udviklet til et aktivitetsområde med overskriften ”udeliv og  
fællesskab” i form af aktivitetshytte, bålplads, sheltere, borde-bænkesæt 
og naturlegeplads. Dette område har styregruppen valgt at arbejde videre 
med og vil på Borgermøde 3 den 24. marts fremlægge et skitseforslag 
med oversigtsplan og overvejelser om materialer og stemning.
Derudover har mange andre grebet ideerne. Både menighedsrådet og 
klubhuset arbejder videre med de ideer, der passer til deres område.  
Menighedsrådet vil blandt andet sætte fokus på at åbne præstegårdshaven 
op for lokale. Desuden videreudvikler en enkelt person ideen om at  
etablere frisbee golf i området omkring fodboldbanerne. En anden 
gruppe arbejder videre med idéerne om en hundeskov, evt. beliggende 
på det grønne areal ved Midthave/Nørregade. Landsbyrådet vil arbejde 
videre med at opsætte infotavler rundt omkring i Lysabild. 
Disse initiativer til udvikling af fællesområderne vil også blive præsenteret 
på Borgermøde 3 den 24. marts kl 19.10 i multisalen - umiddelbart 
efter fællesspisningen. 
Du kan læse alt om projektet, og finde kontaktoplysninger på styregrup-
pen, på www.lysabild-sydals.dk/hos-os/plads-til-faellesskab/
Annette Klüver Andersen, Michele Abreu, Rikke Dahl og Karin Danielsen

Nyt fra menighedsrådet
Vi er for nylig blevet god-
kendt som Grøn kirkegård 
og kirke, noget vi er ret 
stolte af. Det er under Dan-
ske Kirkers Råd og de ”Vil 
fremme og fastholde en 
mere klimavenlig og bære-
dygtig retning”. Man skulle 
kunne svare ja til mindst 26 
ud af 50 spørgsmål og det 
klarede vi med glans, da vi 
kunne svare ja til 35, så nu er 
vi på det grønne danmark-
skort, som kan ses på nettet. 

www.gronkirke.dk/lysabild-kirkegaard-er-ny-groen-kirkegaard/
Som et led i den grønne omlægning skal der være græs rundt om kirken og her 
har vi udfordringer med løse hunde, som løber rundt på jorden og laver spor. Her 
skal såes græs om lidt, så vi håber, I vil holde hunde i snor. Det er kun hyggeligt 
med folk og hunde, som hygger sig på kirkegården.
Strikkegruppen mødes næste gang den 31. marts kl 19 og der er altid plads til 
flere, kaffe på kanden og højt humør.
Yoga starter op igen til efteråret – datoer og klokkeslæt  kommer senere.
Husk koncert med Sønderjysk pigekor og Efterklang d. 21. april kl. 20.
Læs mere om koncerten og bestil billetter på: 
www.lysabild-sydals.dk/koncert-i-lysabild-kirke/

OK sponsorat 2022
Igen i år modtog Lysabild Skytte- og Gymnastikforening en check fra OK 
benzin.
Det blev et flot beløb på kr. 25.120,95.
Tak til alle jer der har tilmeldt jeres OK kort så i støtter LSG hver gang i tanker.

På billedet ses Formanden for Lysabild- Skytte og gymnastikforening Tim Andersen 
og brugsuddeler Jesper Møller.

Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd 

Torsdag den 24. marts kl. 19 i multisalen i forlængelse af åben skole. 
Det er landsbyrådet, der er kokke i Åben skole den aften. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
På valg er Erling Junker og Tina Lydiksen. Alle borgere er velkomne. 

Formand Erling Junkers beretning for 2021 kan læses i januar udgaven af 
Lokalbladet under “Lysabild Landsbyråds tilbageblik på 2021”. 

Du kan finde bladet online på www.lysabild-sydals.dk

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. 

Strik-café 
hver onsdag i lige uger 

kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. at 

deltage.

   

       
Det sker i sognet

  Marts
 15. kl. 19.00 Sydals Hallen indkaldelse til Generalforsamling i  
     Sydals Hallens mødelokale.
 15. kl. 14.00  Ældresagens sangkor besøger Lysabild sogns efterløn  
     og pensionistforening og underholder. Lottospil efter  
     kaffen.
 16. kl. 19.00  Lysabild sognehistoriske Forening holder generalfor- 
     samling i klubhuset ved Lysabild Børneunivers.
 17. kl. 18.00 Ældresagen holder årsmøde i Diamanten, Gyden 100. 
 22. kl. 19.30 Generalforsamling i LSG Gymnastik og Atletik afdelingen.
 24. kl. 19.00  Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd i multisalen.
 24. kl. 19.10  Borgermøde 3 i multisalen.
 31. kl. 19.00  Strikkegruppen i Lysabild præstegård.

 April
 10. kl. 10.00  Konfirmation i Lysabild Kirke.
 20. kl. 17.30  Senior Cykelklub starter cykelsæsonen fra Lysabild skole.
 21. kl. 20.00 Sønderjysk pigekor og Efterklang i Lysabild kirke.
 21. kl. 16.00 Ældre Sagens virksomhedsbesøg på Abena, Aabenraa.
 23.    En by fuld af lopper.
 26. kl. 14.00 LS Pensionistforening. Foredrag med Karen Thomsen  
     om barndom på børnehjem.
 27. kl. 18.00 Ældre Sagen spiser sammen og får foredrag om  
     prostatakræft.
 Maj
  1. kl. 24.00 Deadline til lokalbladet.
  3.     Sydals Fitness Starter udendørs cirkeltræning.
 11. kl. 10.00 Ældre Sagens besøg på Nørrekobbel Genbrugsplads.
  12. kl. 19.00  St. Bededagstravetur omkring Vibæk.
 14.     LSG 100 års jubilæumsfestdag (se indstik).
 28. kl. 12.00  Fjelby træf. Fjelby 5.

En by fuld af En by fuld af llooppppeerr 
Efter nogle år uden “En by fuld af lopper” så er det tid til at finde 

lopperne frem igen.
I år vil der vrimle med lopper lørdag d. 23. april. 

Jeg håber, at mange vil være med til at gentage succesen – ”En by fuld af lopper”, 
hvor byens indkørsler omdannes til loppemarkeder, og 

besøgende kan køre en tur gennem byen og gøre nogle gode fund.
Hvis man har lyst til at deltage, så send en mail til 

michele@abreu-nissen.dk senest d.1. april. 
Jeg sørger for annoncering på fb, men jeg får brug for lidt hjælp til at hænge 

plakater op og sprede budskabet. 
Venlig hilsen Michele Abreu

Skovby
Åben kl. 7.30-20

MC Sydals
Der er åbent hus i 

Tandshede 3. Hver torsdag 
fra 16.30.

Lysabild Senior Cykelklub 
Vi starter igen 20 april 2022
kl. 17.30, fra Lysabild skole

Gør 
cyklerne 
klar…

… for Lysabild  
Senior Cykelklub 

starter cykelsæsonen 
op igen.

Første cykeltur er 
onsdag, den 20. 
april kl. 17.30 fra 

Lysabild skole.
Alle er velkomne, og 

er der spørgsmål, kan 
der rettes 

henvendelse til
Jette Iversen på tlf. 

26254880.



JUBILÆUMSFESTDAG
LØRDAG DEN 14. MAJ 2022

PROGRAM FOR DAGEN
Kl. 10.00   Flaghejsning ved LSG stenen ved klubhuset
Derefter optog for alle med Sønderborg Garden i spidsen. 
Lysabild Børneunivers – Paradisvej – Nørregade – Lysabildgade

Kl. 11.00-16.00  Reception og historisk udstilling i klubhuset

Kl. 12.00   Borgmester Erik Lauritzen holder tale
under receptionen i klubhuset.

Kl. 11.00-16.00  Aktiviteter på sportspladsen
Tennisbanen er åben, hoppeborge, bueskydning, boksemaskine, sumodragter til børn m.m.

Kl. 13.00   Gammeldags gymnastik a la Kaptajn Jespersen
ved Hans Duus - Alle kan deltage!!!

Kl. 13.00   Koncert ved Sønderborg Garden og Broager Brandværnsorkester

Kl. 13.30-16.00 Fodboldturnering for alle
ingen tilmelding - bare mød op

Kl. 15.00   Gymnastikopvisning ved DGI Sønderjylland Junior Ynglinge Syd

Fra kl. 11.00   

U15 Fodbold sælger grillpølser

Overskuddet går til deres Hollandstur 

Øl, vand, kaffe og kage
kan også købes

Kl. 18.00-1:00   Aftenfest på Skovby Kro
med buffet og dessert.

Poul Anker Behnke spiller under middagen og til dans bagefter.
  Festtale ved Johannes Heesch og indslag af Leif Maibom.

Festdagen arrangeres i samarbejde mellem

LYSABILD
Landsbyråd

1
Lysabild Skytte- og Gymnastikforening

LSG 100 ÅR

1
Der er plads til 130 personer efter 'først-til-mølle-princippet'. 

Pris for at deltage i aftenfesten er kr. 175,00 pr. person ekskl. drikkevarer.
Tilmelding åbner torsdag d. 17. marts og slutter søndag d. 1. maj, 

og skal ske til Rasmus Wolff på SMS 30 56 53 67  
Ønsker flere at sidde sammen, skal det være én samlet bestilling. 

Vi forsøger at imødekomme alle ønsker.

Vi opfordrer alle i Lysabild til hejse flaget d. 14. maj



LSG 100 års jubilæum
I årene efter Genforeningen 1920 blev der i Sønderjylland dannet en lang række 
folkelige foreninger med fællesskab omkring sport og andre kulturelle aktiviteter. 

Den 10. maj 1922 blev Lysabild Skytte- og Gymnastikforening stiftet. 
De første mange år var aktiviteterne i vinterhalvåret skydning, gymnastik, dilettantteater, 
foredrag, fastelavnsfester og foreningsballer, der alt sammen foregik på Lysabild Stationskro. 
I sommerhalvåret var det boldspil – fodbold, kurvebold, nævebold, håndbold - og atletik, 
der i de allerførste år foregik på skiftende græsmarker rundt om i Lysabild.

Da skolen blev udvidet med en gymnastiksal og sportsplads i 1943, 
blev det her foreningsarbejdet hovedsageligt foregik. 
Først i 1976 fik LSG egne klubfaciliteter i forskellige skiftende lokaler på skolen, 
som benyttedes indtil 'det rigtige' klubhus og tennisbanen blev bygget i 1993. 
Sportspladsen blev udvidet sammen med skolens udvidelse først i 1970'erne.

Gymnastik, fodbold, håndbold, atletik, badminton, tennis og amatørteater 
har været de største aktiviteter op gennem de 100 år.

Som Lysabild Skytte-og Gymnastikforening fremstår i dag, består den af 3 afdelinger: 
en stor, aktiv og velfungerende fodboldafdeling for både børn, yngre og ældre voksne, 
en lille gymnastikafdeling med vedholdende motionsdamer og -herrer og et friskt børnespringhold,
samt en lille tennisafdeling med en håndfuld trofaste spillere.

ALLE er velkomne
Tim Andersen, formand for Lysabild Skytte- og Gymnastikforening 1

Lysabild Skytte- og Gymnastikforening 1922 - 2022

En hel del kan som LSG i disse år fejre 100 års jubilæum.
100 års virke er en stor begivenhed, der skal fejres og festligholdes!

Tusindvis af børn, unge og ældre har haft stor glæde af at opleve fællesskab og dyrke én eller 
flere sportsgrene. Dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi hundredvis af frivillige ledere/trænere
og bestyrelsesmedlemmer har stået og står i spidsen for de mange foreningsaktiviteter.

Vores samfund, interesser og livsvilkår har gennemgået en voldsom forandring gennem de sidste 100 år. 
Nutidens mange fritidstilbud, omfattende arbejdsliv og færre beboere i gårde og landsbyer skaber andre vilkår
end tidligere. Det har betydet, at mange af de foreninger, der opstod dengang, for længst er nedlagt igen.

Jubilæumsfestlighederne d. 14. maj fremgår af omstående program. 
Det bliver en dag med aktiviteter og underholdning for alle aldre

- både nutidige og med tråde, der trækkes tilbage i tiden.

Uanset om man har været eller er aktiv i LSG eller ej, håber jubilæumsudvalget, 
at rigtig mange vil støtte op omkring festdagen.


