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Lysabild Landsbymarked
og Bike & Run vender stærkt tilbage i år

Endelig er der håb for at vi i år kan gennemføre årets Landsbymarked i Lysabild
lørdag den 11. september 2021 kl. 11-16:30
Sidste år måtte vi desværre aflyse, primært pga. Corona pandemien, men
også fordi at området omkring præstegården var omdannet til byggeplads,
i forbindelse med renoveringen af Holstenerladen.
Men vi vender stærkt tilbage i år, ovenikøbet med to nye ildsjæle i styregruppen. Det er Rikke Christensen og Barbara Duus der sammen har påtaget sig den store opgave som tovholdere og kontakt til alle udstillere,
stadeholdere og aktiviteter.
”Vi er meget glade for at være med til at arrangere Landsbymarkedet, og vi
glæder os til at høre fra rigtig mange af jer der har lyst til at deltage”, siger Rikke
og Barbara.
Som sædvanligt vil der være rig mulighed for afslapning med hygge, live
musik, mad og drikke. Igen i år kan du også selv deltage aktivt, når vi gentager Bike & Run. En aktivitet, hvor du, som navnet antyder, skal både cykle
og løbe. Cykelruten er 4 km og løberuten 1 km, så alle kan være med.
I alt skal der cykles og løbes 20 km –
altså 4 omgange. Man kan deltage
alene eller som hold.
”Vi håber på en masse aktive og
glade cyklister og løbere, og krydser
fingre for at Covid-19 situationen er
så meget under kontrol, at det bliver
muligt endnu engang at arrangere
Bike & Run i forbindelse med Landsbymarkedet.”, siger Karin Danielsen
og Rikke Dahl der er arrangører af
Bike & Run.
Tilmelding til Bike & Run informeres der om i det næste nummer af lokalbladet.
Rikke og Barbara

Åben Skole gruppen arrangerer fællesspisning om aftenen, der i år vil foregå i
Holstenerladen.
Menighedsrådet afholder desuden indvielse af den flotte nyrenoverede
Holstenerlade, når markedet åbner lørdag formiddag.
Der vil også i år være kunstudstilling i kirken og en hyggelig Høstgudstjeneste
dagen efter søndag den 12. september kl. 11:00, der, som noget helt nyt,
bliver afholdt i Holstenerladen.
Hold øje med www.lysabild-sydals.dk, hvor der løbende kommer opdateringer om årets marked, Bike & Run, tilmelding til fællesspisning og meget mere.
Lysabild Landsbymarked arrangeres i samarbejde mellem Lysabild
Landsbyråd og Menighedsrådet for Lysabild Sogn.
Vi tager forbehold for ændringer i forhold til de gældende Covid-19 restriktioner
til den tid.
Du kan allerede nu tilmelde en stadeplads eller en aktivitet til
Rikke Christensen på mail: rikkevbc@live.dk mobil: 20495274 eller
Barbara Duus på mail: bduus61@gmail.com mobil: 27447117
Pris pr. stadepladsenhed á 3X3 m:
Private: kr. 100,- Virksomheder: 200,- (Betaling foretages på dagen)
Børn og foreninger er gratis
Kommer du med en aktivitet er det også gratis at deltage.
Der skal ved tilmelding angives, om der skal bruges strøm – og hvor meget.
Dette koster ikke ekstra, vi skal blot vide hvor meget strøm der skal klargøres.

Mommarkvej 352, 6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk
+45 40 17 69 79
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Høj musik i Forsamlingsgården
Torsdag den 1. juli spiller det kendte lokale
orkester BallBreaker koncert på Forsamlingsgaarden. Orkestret har mere end 20 års
erfaring i at hylde de mere berømte helte i
AC/DC. Som opvarmning til Ballbreaker
spiller det fremadstormende fynske orkester
Fennec on Fire, der også optræder til årets
Skovby Blues Festival, der afholdes for 14.
gang i de følgende dage, 2. & 3. juli, ligeledes
på Forsamlingsgaarden.
Koncerten med Ballbreaker er kommet i stand
takket være rigtig flot støtte fra det lokale erhvervsliv, der har købt billetter til koncerten til
stærkt opskruede priser.
Normalprisen er 150 kroner, og billetter kan
købes på telefon 6171 5009.
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Als h i forårshumør

Et godt stykke inde i foråret, og Als4h summer af liv. Mange nye og engagerede
medlemmer er kommet til. Velkommen til dem.
1. maj havde Als4h ironisk nok arbejdsdag på Pommersgård, hvor vi fik rejst en
ringriddergalge og indrettet banen hertil. Der blev sået og sat i køkkenhaven,
der blev bygget nye sadelskabe i rytterstuen. Børnene fik leget, der blev drukket
kaffe, spist kage og grillet, højt humør hos alle.
Als4h fortsætter hver tirsdag kl. 15 succesen med ponyhygge for børn. Ligeledes er biavler Preben Meier på stikkerne ved ‘bier og bål’ med foredrag om
honningbiernes fantastiske univers og lidt godt fra bål. Dette hver torsdag kl.
15.30.
Als4h går en spændende sommer i møde. Mange nye arrangementer er i
støbeskeen. Der arbejdes på åben gård, ligesom vi håber, at vi for alvor får taget
den nyopførte shelter i brug.
Følg Als4h på Facebook eller kig ind forbi Pommersgård, beliggende ved Skovbyvej.
Vh. Als4h
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Sydals Fitness er klar – også med et nyt tiltag!

Sydals Fitness er mere end klar til at slå dørene op.
Lokalet er total renoveret, og alle maskiner er på plads og indkørt.
Hjemmesiden er færdig, og viser alle de produkter vi tilbyder.
Udendørs cirkeltræning er startet 4. maj, og for at kunne tilbyde lidt ekstra
har vi bygget et træningstårn, som indgår i cirkeltræning og brandmandstræning.
Under Sydals Fitness har vi oprettet en løbegruppe og en cykelgruppe,
hvor folk kan mødes og træne sammen. Det kræver ikke medlemskab af
Sydals Fitness for at være med i grupperne.
Besøg hjemmesiden www.sydalsfitness.dk eller sydalsfitness på Facebook.
Mvh. Martin Kahr Knudsen

Over 36 kilo affald samlet i Lysabild og omegn

Både børn fra KFUM Spejderne og Børneuniverset har samlet affald i Lysabild og omegn i april måned.
Spejderne deltog i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling lørdag d. 17. april, og brugte nogle timer en lørdag formiddag, hvor de samlede i selve
Lysabild, på Sarup Kirkevej, Vibøgevej og vejen mod Fjelby.
”Det meste affald fandt vi langs med Vibøgevej”, fortæller spejderleder Hansa Petersen, der hjalp børnene med at veje og sortere alt affald, da de vendte tilbage til spejderhytten. For det skulle indberettes til Danmarks Naturfredningsforening hvilken
type affald og hvor meget der blev samlet. 8,33 kilo blev det til i det hele.
Børnene blev også klogere på, hvor lang tid det tager for naturen at nedbryde affaldet.
For eksempel tager det 4 år for et cigaretskod at forsvinde. En dåse tager over 500 år
og glas mellem 500.000 og en million år afhængig af størrelsen. Hundelort og madaffald tager kun nogle få uger om at forsvinde, så det fik børnene dog lov til at lade ligge.

Grønt skoleprojekt

Far og sønner i gang med at bygge tårn, der skal indgå i cirkeltræning: Martin,
Jonas og Matthias.

I Lysabild Børneunivers deltog man i et grønt skoleprojekt i uge 15, hvor Merrild havde
sat 25.000 kr. på højkant. Alle klasser lige fra 0.-6. klasse valgte at støtte op om projektet, både for at skabe fokus på problematikken, men også for at have et lod med i
puljen til flotte gavekort fra Merrild.
Derfor har alle elever været med deres lærere ude for at samle affald i naturen.
”Det har især været en god aktivitet for eleverne i 5.klasse, da de på grund af hjemsendelse fra skolen, sidder meget foran computeren og modtager undervisningen
online. Eleverne var derfor glade for den opgave, de fik med affaldsindsamlingen, da
de på samme tid fik frisk luft og gjorde en god gerning for naturen i lokalområdet.”,
fortæller Karin Danielsen fra Børneuniverset
Skolens klasser fik i alt indsamlet 28,4 kg affald, og kollegerne har i samarbejde udpeget Nicolai Paulsen fra 4.klasse til at blive kåret til affaldshelten for at yde en ekstra
indsats. Nicolai har modtaget en flot t-shirt for sin pris.
Det er tankevækkende at man kan finde så meget affald i naturen på så kort tid. Vi skal
blive bedre til at tage vores affald med hjem i affaldscontaineren, i stedet for bare at
smide det fra os i naturen.

Indkøbsbus/Dagli´Brugsen -

Mangler du hjælp til dine indkøb så tag med indkøbs bussen. (Lysabild og
Kegnæs sogne). BG Bussen kører hver torsdag og henter dig ved døren. De
frivillige hjælpere er med i bussen, og hjælper endda med at pakke dine
varer og bærer dem også gerne ind i hjemmet. Det gode selskab og de
hyggelige snakke er en blot en bonus på turen. Vil du med eller kender
du én der mangler hjælp, så kontakt Anni Petersen, Lysabild, mobil nr.
26845073. Eller henvend dig i butikken.

Tror på Åben skole-sæson 21-22

Gå gru p p e i Lysa bild

☺

Inspirationen kom fra andre gå grupper, som jeg havde fulgt lidt med i på
Facebook og tænkte, det kunne vi også godt bruge her i Lysabild .
Jeg startede gruppen op den 19. marts i år.
Vi er 25 medlemmer inde i gruppen. Man kan se det hele på Facebook siden
som er: Ud og gå 6470 Sydals Der bliver skrevet begivenhed inde på facebooksiden med tid, ca. km og hvornår.
Hvis man skulle have lyst til at gå med, så dukker man bare op ved Lysabild
Skoles hovedindgang, hvor vi altid starter fra.
Det er for ALLE ALDRE og KØN .

☺

Ruterne bliver lagt så vidt muligt indenfor de nævnte km, der bliver skrevet
i begivenheden. Så trykker man på enten Interesseret eller Deltager og dukker gerne op .
Det er bare en hyggetur sammen - rundt om i Lysabild/Skovby - indtil videre!
Jeg læste, at man kunne blive GÅ VÆRT, og søgte om det hos DGI. Jeg fik 2
gule veste, hvor der står GÅ VÆRT på. Det gør trafikken mere opmærksom,
at der er gule veste, og at gruppen kan være tryg ved, at der er en GÅ VÆRT
foran og én bagved, så de sidste altid kan være sikre på, at de kan følge med.
SER FREM TIL AT SE JER ALLE! mvh. MVH JEANETTE SKOVMAND

☺

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Lysabild Landsbyråd har besluttet at udsætte årets generalforsamling til Åben skolesæsonen i oktober.
- Vi tror på, at der er så meget styr på pandemien på det tidspunkt, at vi kan mødes igen
til Åben skole-spisning, fortæller formand Erling Junker, der også er een af ildsjælene
bag Åben skole.
- Vi håber, at vi fortsat kan mønstre mange faste deltagere til Åben skole. I den seneste
sæson 2019-20 var der 130 automatisk, faste tilmeldte hver uge, og dertil kom de øvrige
tilmeldte fra gang til gang.
- Hvis de fleste har det ligesom mig, så glæder de sig virkelig til at mødes og mærke, at
der er liv i lokalsamfundet, fastslår Erling Junker.
Landsbyrådet planlægger også at invitere spidskandidater og lokale kandidater til
kommunalvalget til valgaften en torsdag aften i oktober eller november, hvor de bl.a.
kan opleve det fællesskab, der er omkring Åben skole. Det betyder meget for områdets kontakt til byrådet og partierne, at politikerne har været her og mødt lokalbefolkningen - og ikke mindst oplevet, hvordan børneuniverset er omdrejningspunkt i
lokalsamfundet.

Sydals Kegleklub

Der er generalforsamling i Sydals Kegleklub tirsdag den 8. juni 2021
kl. 18.30 i Sydals-Hallens Cafeteria. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Hilsen Bestyrelsen
Forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer. Vi overholder afstandskrav og muligheder for afspritning. Vi forbeholder os ret til aflysning, når
myndighederne melder andet ud.

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn

Brandværnet har genoptaget al øvelsesaktivitet igen, og vores 5 nye
optagede medlemmer er i fuld gang med grunduddannelsen som afsluttes i juni.
Brandværnet har også optaget Mads Hamer, som er fuldt uddannet
brandmand og holdleder.
Mads har tidligere været i Beredskabsstyrelsen og kørt hos Sønderborg
brand & redning som deltidsbrandmand.
Generalforsamlingen, som normalt afholdes første weekend i marts
måned, er udskudt til 8. maj.
Det sidste års tid har vi kørt 23 indsatse, hvoraf en enkelt var kørsel med
hjemmeplejen i Sønderborg pga. snestorm. Ellers har opgaverne været
varieret, hvor vi bl.a. har kørt til bygningsbrande, forurening og færdselsuheld. Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, Mobil 4017 6979

Vibæk Møllerne vil gerne ind i den digitale verden og søger derfor hjælp.
Vi vil gerne have, at mange flere gæster skal kende og besøge anlægget.
Vi søger derfor en mediekyndig person, der kan hjælpe med at lave et
koncept for, hvordan fremtidens information kunne være både nede på
møllen og i medierne.
Konceptet bør indeholde: Hvilken information? Hvordan og hvem til?
Hvilket udstyr foreslås/kræves? Hvad vil det koste?
Vi har historien, billederne, film og videoer, men vi mangler nogen til at
hjælpe os med at sætte det sammen og få det sat op, så vi kan formidle det
på den rigtige måde.
Støtteforeningen på Vibæk Mølle består af en god gruppe frivillige, der
vedligeholder det smukke historiske anlæg, men ingen af os har den fornødne viden om, hvordan vi griber dette an.
Kontakt til Vagn Jensen 30 27 67 50 eller Knud-Erik Jessen 51 90 64 60
for mere information eller give tilsagn.

Generalforsamling i Gymnastik og Atletik afdelingen

Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik indkalder til en noget forsinket generalforsamling tirsdag d. 1. juni kl. 19.30.
Med forbehold for ændringer pga. forsamlingsloftet eller andre Corona relaterede påbud, der vil
blive annonceret på vores Facebook side https://
www.facebook.com/LSGGymAtl Vi håber, vi
kan afholde det i Klubhuset, alt efter dagens corona regler. Ellers kan vi være udenfor ved borde/
bænke sættene. Spørgsmål, kommentarer eller
indvendinger rettes venligst til kasserer Lone
Klinge Thomsen, 24237342, LysabildSGGymnastikAtletik@gmail.com

Sidste dag i børnehaven

Torsdag d. 29. april var sidste dag i børnehaven for de kommende skolebørn. Fra mandag d. 3. maj starter de i FørSkole, der har til huse i Universets SFO, hvor de skal gå indtil sommerferien – og skolen rigtig starter
til august. Sidste dag blev markeret med en lille ceremoni, hvor hele
børnehaven samledes og fejrede de kommende skolebørn. Først blev
der holdt en tale og herefter blev de kaldt frem én efter én og fik overrakt et diplom samt en guldmedalje for bestået børnehavetid. Herefter
var skolegruppen gået sammen om at stå for et lille let traktement
til alle i børnehaven. Menuen var nøje udvalgt; Pizzasnegle, tomater/
agurkestave med saft til og til sidst men ikke mindst – kage.
Vi kan med stolthed sende de superklare skolebørn videre – heldigvis kan vi jo for størstedelen stadig følge dem, da de bliver i Lysabild
Børneuniers, nu bare i skoledelen.
Ditte Skyum, Leder, Lysabild Børneunivers
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Kegnæsvej 37 6470 Sydals 74 40 42 62 www.skovbykro.dk

KFUM Spejderne i Lysabild
Endelig kunne spejderne mødes igen, og der blev straks
sat gang i forskellige aktiviteter.
Den 2. marts blev genforeningen fejret med pandekager over bål.

Den 5. marts var der ”Hamax hængekøje” overnatning for de store spejdere. En smule nattefrost
var ingen hindring for at sove udenfor. Drengene laver hængekøjerne klar, og pigerne laver mad!
Menu: Burgere og mariekiks + skumfiduser til dessert – selvfølgelig lavet over bål. Og…. Kakao til
de sene timer .Den 9. marts blev der revet dynebetræk i strimler. Det kan gøres på mange måder!
Strimlerne blev brugt til at lave ildbolde af, som vi senere spillede fodbold med.
Friluftsaktiviteter er det bedste. Til sidst en bøn fra KFUM spej-derne: Hjælp os med at passe
på spejdergrunden. Vi har desværre fået ødelagt vores insekthoteller. Ryd venligst op
ved bålhytten, når der holdes fest eller lignende!

Augustenborg – Sydals

Dagstur til Ærø. Den 26. maj kl. 7.10 fra Fynshav færgehavn.
Søbygård, Bregninge kirke, Uldgården, Voderup klint, Marstal kirke, solfangeranlæg,
byvandring i Ærøskøbing, de ærøske Alper.
Tilmelding senest den 19. maj til Henning Christensen tlf. 51 77 00 32,
mail: hcccaug@gmail.com
Pris: kr. 595 inkl.: færge, entréfrokost inkl. 1 øl/vand, eftermiddagskaffe med lagkage
Dagstur til Tørning og sejltur på Haderslev Dam. Den 17. juni kl. 8.30.
Sted: Augustenborghallerne
Christiansdal Vandkraftværk, Tørning Mølle, sejltur fra Bispebroen til Damende,
Tilmelding senest den 26. maj til Vibeke Jensen, tlf. 21 27 77 30,
mail: sondermark6@gmail.com
Pris: kr. 525 inkl. entré, guide, sejltur, eftermiddagskaffe og madpakke samt 1 øl/vand.
Dagstur med fjordbåden ”Helene” og besøg på Aarø. Den 10. august (nærmere
om tidspunkt senere) Sted: Augustenborghallerne. 12 km lang sejltur ud gennem
Haderslev fjord (med 2 retters frokostmenu) til Aarø, guidet rundtur med Bulladen,
naturreservatet og øens kirke. På Brummers Gaard får vi kaffe og kage.
Tilmelding senest den 3. juni til Vibeke Jensen, tlf. 21 27 77 30,
mail: sondermark6@gmail.com Pris: kr. 750 inkl. sejltur med ”Helene”, 2 retters frokost
ombord, rundvisning med lokalguide på Aarø, kaffe og kage på Brummers Gaard og
færgeoverfart.

LYSABILD
F RSAMLINGSGAARD
Forsamlings- og kulturhus på Sydals

Tvunget af omstændighederne har ejeren af den tidligere kro i Lysabild sat ejendom men til salg. Det må vi respektere, men det tidspres som dermed er opstået
betyder, at foreningen har opgivet sin forkøbsret, da vi ikke er sikret den fornødne tid
til at kunne indsamle fondsmidler til at købe bygningen.
Efter aftale med den nuværende ejer forsøger foreningen at holde liv i stedet,
indtil ejerforholdene er afklaret. Fra 1. maj er Forsamlingsgaarden derfor igen åben
for udlejning til familiefester og andre arrangementer.
Pt. opkræver vi ikke depositum i forbindelse med udlejningen, ligesom arrangementer kan aflyses uden udgifter, hvis forsamlingsreglerne ændres, inden det planlagte
arrangement.
Priser og vilkår fremgår af vor hjemmeside: www.lysabild-forsamlingsgaard.dk
Først i juli lægger Forsamlingsgaarden hus- og hjerterum til Skovby Blues, som igen i
år præsenterer en række kendte navne.
Og i september står Mathilde Falch på scenen i Forsamlingsgaardens sal. Dette
arrangement er blevet til i et samarbejde mellem Sønderborghus, Bittens Bank i
Tandslet og Lysabild Forsamlingsgaard og er støttet af Statens Kunstfond.
På grund af forsamlingsreglerne har vi som bekendt aflyst en række arrangementer og
aktiviteter i det sidste halve år. Disse arrangementer og aktiviteter vil blive gennemført i efteråret 2021 – gerne i samarbejde med en ny ejer af bygningen.
Foreningens 150 medlemmer står klar til at støtte en ny ejer, således at Lysabild fortsat kan bevare sit gæstgiveri.
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Det sker i sognet
Pinsegudstjeneste. Kirkerne på Sydals holder samlet
friluftsgudstjeneste ved Vibæk Vandmølle.
Ældre Sagen. Dagstur til Ærø
Gymnastik og Atletik afdelingen afholder Generalforsamling
i klubhuset
Sydals Kegleklub afholder Generalforsamling i
Sydals-Hallens Cafeteria
Ældre Sagen. Dagstur til Tørning, sejltur på Haderslev Dam
Mølledage på Vibæk Mølle
Mølledage på Vibæk Mølle		
BallBreaker giver koncert på Forsamlingsgården i Lysabild
Skovby Blues Festival på Forsamlingsgården
Mølledage på Vibæk Mølle
Mølledage på Vibæk Mølle

Sognehistorisk udstilling i Holstenerladen

Holstenerladen ved Lysabild Præstegård er, som omtalt andre steder, nu genopført og færdigindrettet med fast gulv og omfattende belysning.
Sognehistorisk forening har fået lov til igen at opbevare og udstille en del af
vore større effekter. Gamle køretøjer, markredskaber og forskellige apparater er
nu udstillet i ladens ene sektion. Da laden blev ryddet inden den store restaurering, måtte vi skille os af med en del rustne eller ormædte redskaber. Noget gik
Lev i nuet, værn om tiden
til skrot, enkelte ting blev afhentet af interesserede.
Tænk på liv der kommer siden
Vi fyldte dog garagen og noget af stalden med de ting, som vi ville bevare. Disse
ting er i rengjort stand vendt tilbage, nu i perfekte omgivelser. Holstenerladen
er ind til videre åben for besøgende, som kan gå ind af sidedøren mod vest, hvor
også lyskontakt findes.
Det lille karlekammer i hjørnet ud mod Præstegården har vi indrettet som det
kunne have set ud, den gang man havde landbrugsmedhjælpere ansat på gården. Der var jo tidligere landbrug med både dyrehold og markavl.
Markerne har i mange
årtier været forpagtet
ud.
Udstillingerne bliver
udbygget med fotos
og tegninger, og der
er allerede nu fremlagt mapper med materiale om Holstenerladen og om kirken.
Pva.
Sognehistorisk
forening Poul R. Pedersen

Ældre Sagen. Dagstur med fjordbåden ”Helene” , besøg på Aarø
Høstdage på Vibæk Mølle
Høstdage på Vibæk Mølle
Konfirmation i Lysabild-Kegnæs				

Lysabild Senior Cykelklub

Der startes op igen, onsdag, den 14. april 2021 kl. 17.30
Er der spørgsmål kan Jette Iversen kontaktes på tlf. 26254880
Ændringer meldes ud pr. SMS eller mail.
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Strik-café
hver onsdag i lige uger
kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
Det koster 10 kr. at deltage.

		
Lysabild pensionist- og
Lokalhistorisk
efterlønsforening
Den første torsdag i
Foreløbig er alt lukket
hver måned er der
åbent kl. 18 – 20
grundet Corona

Pinsegudstjeneste den 24. maj.
Kirkerne på Sydals holder samlet
friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl. 11
på gårdspladsen på Vibæk Mølle.
Mølledage den 19. og 20. juni,
hvor søndag er Dansk MølledagMølledage den 14. og 15. juli
Onsdag og torsdag i uge 28.
Dette er af hensyn til turisterne.
Høstdage den 14. og 15. august
Der høstes med le og neg bindes
op på gammeldags facon.

Derudover vil der også fremvises
og høstes med nogle af de gamle
høstmaskiner, som overtog efter
leen (i samarbejde med Mjang Traktorklub)
Juleudstilling/Julemarked den 20.
og 21. november
Selveste julemanden kommer på
besøg for at dele godteposer ud til
børnene. Alle dagene er der åben fra
kl. 11 til kl. 16
Fra marts/april indtil oktober er
der på hverdage kl. 10 til 16 adgang
til mølleanlægget og andre udvalgte
bygninger.

Nyt fra kirken og Menighedsrådet
Årets sommerkoncerter bliver pga corona til efterårskoncerter. Program og
datoer kommer i lokalbladet til august.
Yoga og strik genoptages også til efteråret og datoer kommer også til august.
På kirkegården er der lige blevet klippet hække og lige nu er præstegårdshaven
ved at få den helt store tur.
På kirkegården er den fine engel som har stået de sidste 15 år under trappen op
til orgelet nu sat op.

Alternative aktiviteter for herregymnasterne

Gymnastikholdet i Lysabild måtte igen undvære den ugentlige motionering
på grund af nok en nedlukning. Leder Hans Duus sendte dog instruks ud til
herregymnasterne, så de i eget hjem kunne motionere videre. Ikke nok med
det, men allerede først i marts blev man enige om en ugentlig cykeltur på
15-25 km. Traditionen tro afsluttedes sæsonen med en lille herrefrokost i Fjelby, hvor Anne Duus havde smurt smørrebrød. til den trofaste flok. Fotoet er
fra en pause ved Tandsholm. Medbragt kaffe og så varmt tøi det kolde vejr.
Poul R. Pedersen

Vi modtager stadig meget gerne
stauder til kirkegården, som vi
prøver at gøre
lidt mere til en
park, hvor der er
smukt og rart at
være.

En del af grusgangene og arealet rundt om kirken bliver lagt i græs, så udtrykket bliver mere
grønt.
Pinsegudstjenesten er den 24. maj kl. 11 ved Vibæk vandmølle, men hvis
vejret er dårligt flyttes den ind i Holstenerladen. Der vil være levende musik.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

