
I vinterhalvåret er der åben skole hver torsdag kl. 
18.30 i Lysabild Børneunivers. Tilmelding er som altid 
senest tirsdag inden fællesspisningen og skal ske til 
Erling Junker på mail: ejja@bbsyd.dk eller på 2361 
4729. Husk selv at medbringe service og drikkevarer.
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LSG Fodbold og  spejderne til sognets beboere. 
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Landsbybus i 2023
Sønderborg kommune har fortsat i 2023 en landsbybus, der står ved 
friskolen i Tandslet. Der er justeret lidt på prisniveauet, så det frem-
adrettet koster: 100 kr. pr. time eller 795 kr/dag for frie antal kilometer 
(excl. brændstof).
For at booke bussen, skal man downloade ”nabogo”-app’en på sin  
telefon. Zoom dernæst ind på kortet på skærmen og find Tandslet. Nu 
ses et lille ikon med en bus, og ved at klikke på denne, påbegyndes book-
ingen. Du kan læse mere om ordningen her: https://www.sonderborg-
kom.dk/kom-hinanden-ved/

Tysk menu i Åben skole
Torsdag den 1. december var det tyske tilflytteres tur til at lave mad i Åben 
skole. Menuen var spinat med leberkäse, kartoffelmos, bayersk kraut (kål 
ret) og vegetarfrikadeller.
Kokkene var fra venstre Ralf fra Taskland, Maja fra Broager, Günter fra 
Gråsten, Isabel fra Taskland, Gabriele fra Vibøge, Elke, Carsten og 
Christine, som alle tre er fra Lysabild. Forud var en længere planlægn-
ingsproces for at sammensætte menuen, så den repræsenterede typisk 
retter fra hele Tyskland.

Tak til annoncører og omdelere
Vi sender en stor tak til Dagli’Brugsen Skovby, Sydals Maskin-
udlejning v. Jens Hansen, Meiers Træprodukter, Mariannes  
Salon, Sydals Fitness, Skovby Kro og Anjas fodpleje, der har 
gjort det muligt at udgive LokalBladet i 2022 ved køb af annoncer.
Der skal også lyde en stor tak til LSG Fodbold og Lysabild  
Spejderne, der med deres trofaste omdelere Anker Petersen,  
Allan Nissen, Palle Jensen, Barbara Huess, Bitten og Kaj 
Frøstrup, Sanne og Svend Asmussen, Christoffer og Frederik 
Bladt og Juliane Iwersen, har sørget for at bladet kom ud til alle 
husstande. Også stor tak til Lourdes og Thomas Henriksen for at 
tage bladet med fra trykkeriet i Guderup til Lysabild og til Anders 
Duus for at koordinere omdelingen.

   

       

Det sker i sognet  

 Januar 2023
 
 22. kl. xxxx   Sydals kegleklub. Nytårsstævne
       
 Februar 
  1.  kl. 19.00  Lysabild sognehistoriske Forening afholder 
        generalforsamling i klubhuset
  10.  kl. 19.00  Lysabild sognehistoriske Forening. Afstemningsfest i  
        multisalen på Lysabild Skole.
 21.  kl. 13.30  Foredrag ved Jens Peter Rasmussen: “Fra Kegnæs  
        Kukke til Havbogasse”. Derefter lotto. Arr. af Lysabild  
        Pensionistforening i klubhuset.
 21.  kl. 18.00  Generalforsamling i Sydals kegleklub i Sydals Hallens  
        cafeteria.
 22.  kl. 10.30  Gråspurvene afholder generalforsamling i  
        Multisalen i Sydals-Hallen.   
 22.  kl.     Kegleklubben holder nytårsstævne
 27.  kl. 18.00   Generalforsamling i Lysabild Tandslet badminton. 
         I Sydals Hallen.
 27.  kl. 24.00   Deadline til næste Lokalblad  den 27. februar

Marts
 14.  kl. 13.30    Foredrag ved Steen Jørgensen: “Gl. Sønderborg  
         1150 -1920”. Derefter lotto. Arr. af Lysabild Pensionist 
         forening i klubhuset.
 23.  kl. 19.00  Lysabild Landsbyråd. Generalforsamling
 29.  kl. 19.00  Lysabild fodbold  afholder generalforsamling i 
        klubhuset.

Tak for støtte til uddeling af julehjælp
Julehjælp - TAK
I år fik Dorthe, i Dagli’Brugsen Skovby, den 
fantastiske ide, at vi skulle dele flyers ud
om projekt julehjælp til J-dag, og det gav 
pote. Folk har simpelthen købt så mange
gode og fine ting, så det blev nogle meget 
fine kasser i år.
Vi siger kæmpe tak til Dorthe for ideen og 
hendes store engagement i projektet.
Der er i år, som noget helt nyt, doneret 
penge til julehjælpen så en rigtig stor tak til:
Lone Larsen og Kim Iwersen, som har 
lavet mad i åben skole og doneret over-
skuddet til os.
Skovby landsbylaug som også har do-
neret et beløb og endelig et beløb fra 
private.
Det har betydet, at vi har kunnet købe 

ænder, flæskesteg, medister m.m. til alle. Charlotte Sørensen har doneret vin så 
også stor tak til hende.
For pengene, der kom ind på høstmarkedet og for salg af klude, er der købt små-
kager og rugbrød hos Migge. Tak til strikkedamerne.
Tænk sig at bo i et sogn med ca. 1500 indbyggere, og så kan vi samle så meget ind
for at hjælpe dem, der har mest brug for hjælp – det kan man da kun blive glad og
stolt over.

Lysabild Børneunivers 
Vuggestuen udvider, og børnehaven fornyer

Vuggestuen:
I ugerne op til jul har der støvet og 
larmet en del i daginstitutionen i 
børneuniverset, hvilket skyldes, at 
vi har håndværkere i gang med ud-
videlse af vuggestuen. Byrådet har 
tidligere bevilliget penge til daginsti-
tutionen, som er øremærket ”vug-
gestuens fysiske rammer”, og nu går 
en del af pengene så til at forbedre 
de fysiske rammer, så der bliver 
bedre plads til børn og aktiviteter.
Der er en øget tilgang af børn til vug-
gestue, hvilket vi er utroligt glade for, men som gør udvidelsen nødvendig. Vi forventer 
at håndværkerne er færdige i løbet af de næste par uger, og vi glæder os utroligt meget 
til at indtage de nye rammer.

Børnehaven:
I løbet af efteråret har vi fået hjælp af forskellige håndværkere til at skyde gang i 
fornyelsen af vores legeplads. Vi har fået gravet ud, hvor det gamle klatretårn stod, 
lagt fliser og kanter og fået nye mega fede legehuse monteret. 

I starten af december måned ankom vores kæmpe Boulder Rock, som er en efter-
ligning af en sten, 
der fungerer som en 
kæmpe klatresten. 
Lige inden juleferi-
en blev den så en-
delig monteret inde 
på legepladsen, og 
vi er så glade for 
den. Den udfordrer 
børnene motorisk 
og sætter gang i en 
masse fantasifulde 
lege. 

Kom og vær med hos Gråspurvene – idræt om dagen for aktive seniorer:

Gymnastik for seniorer hver onsdag kl. 9.30-11.00 i Sydals-Hallen til og med den 
29. marts. 
Stolemotion hver onsdag i Sydals-Hallen kl. 9.30-10.20 til og med den 29. marts.
Stolemotion hver torsdag på Knøs’ Gård kl. 9.30-10.30 til og med den 30. marts.

Vi introducerer ”Bedste-volleyball” hver onsdag kl. 10.30-11.00 i Sydals-Hal-
len. Birthe Overgaard er en erfaren spiller og vil give dig vejledning til spillet, hvor 
det handler om at have det sjovt sammen på små hold. Kom og prøv.

Motion i naturen – gåture hver fredag kl. 9.30-11.00. Der skiftes mellem  
5 kilometers ture i skov og på strand og 3 kilometers ture på jævnt underlag. Mo-
tion i naturen har gåture til og med den 12. maj (19 ture i alt). På alle ture er der 
øvelser og aktiviteter undervejs. Læs mere om Motion i naturen på Graaspur-
vene.dk og følg opdateringer på Facebook på siden Gråspurvene.

Der er generalforsamling i Gråspurvene onsdag den 22. februar kl. 10.30 i  
Multisalen i Sydals-Hallen. 
Læs om Gråspurvene på Graaspurvene.dk og følg opdateringer på Facebook 
på siden Gråspurvene.

Jule- og nytårsstævne i kegleklubben
Sydals Kegleklub vil gerne ønske et godt nytår til vores medlemmer og vores
sponsorer. Vi har for nylig afviklet vores Julestævne. Der var tilmeldt 14 hold, 
og det må siges at være flot. Det var en super hyggelig dag med mange glade 
keglefolk og et amerikansk lotteri, hvor vi havde fået mange flotte præmier. Det 
var et stort arbejde af vores bestyrelse, men når stævnet er vellykket, er det det 
hele værd.
Vi afholder Nytårsstævne søndag den 22. januar, hvor vi kegler ”Juletræ”.

Generalforsamling i Sydals kegleklub
Sydals Kegleklubs medlemmer inviteres hermed til at deltage i generalforsamlingen 
tirsdag den 21. februar kl. 18 i Sydals Hallens cafeteria.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab ved kasserer
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse og af revisor samt suppleanter
6. Eventuelt
Indkomne forslag skal indsendes eller afleveres til formanden senest 7 dage før
generalforsamlingens afholdelse for at kunne behandles under pkt. 4 i dagsor-
den. Vi håber alle klubber vil lade sig repræsentere.

Med venlig hilsen Sydals Kegleklub
Kurt Larsen, Kavsløkke 10, Hørup, mob 2227 4470, kularsen@hotmail.com

Lokalhistorisk arkiv
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.

Samt første søndag i februar fra kl. 14-17

Lysabild Senior 
Cykelklub  

er slut for i år….
Vi starter igen i april 2023 

MC Sydals 
Der er åbent hus i Tandshede 3.  

Hvertorsdag fra 16.30.

LB:LB:108

Skovby
Åben kl. 7.30-19.00

Strik-café
Kl. 19.00, hver onsdag i lige 

uger i klubhuset

Strikkeklubben vokser…. 
Der er komme flere nye strikkedamer/piger til strikkeklubben, hvilket er 
dejligt, og der er altid plads til flere.
Der blev holdt juleafslutning den 30.11. med 22 deltagere. En rigtig hyggelig 
aften, hvor vi hyggede med julelækkerier, gløgg, kaffe, konfekt og raflespil. 

Sydals Fitness 
Løbegruppen løber fra Sydalshal-

len tirsdag og torsdag kl. 18.30.



Nyt fra Sydals Friv. Brandværn 
2023 er i gang, øvelser og aktiviteter er planlagt.
Vedligehold af brandmandens kompetencer og uddannelser er en vigtig brik for 
at stå til rådighed i det danske beredskab. Elbiler og solceller er bl.a. noget af det 
nye, som er kommet til uddannelsen. 
I 2023 påbegynder et hold fra stationen uddannelse i overfladeredning. Det 
kræver nye færdigheder med hensyn til, hvordan man gebærder sig i vandet 
under indsats. 
Brandværnet er i god form, vi er 30 mand, hvoraf én er gæstebrandmand fra 
Hørup frivillige brandværn. Der er tilsagn fra flere, som ønsker at blive optaget i 
brandværnet i 2023. Målet frem mod 2025 er stadigvæk at optage og uddanne 
yderligere 1 - 3 mand. 
Brandværnet er i gang med passiv medlemsindsamling. Vi banker igen på 
døren, men træffer ikke altid nogen hjemme. Vi lægger en folder i postkassen 
med oplysninger, hvor det er muligt at overføre et beløb til brandværnet. Der 
skal lyde en stor tak for de bidrag vi modtager. 
Brandværnet har været kaldt ud til 28 hændelser igennem 2022. 
Derfor vil jeg gerne opfordre alle m/k, der kunne have interesse i en brandmandsud-
dannelse til at kontakte undertegnede til en uforpligtende samtale. 
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, Mobil 4017 6979

Generalforsamling i LTB
Afholdes 27/2-2023 kl. 18:00 i Sydalshallen

Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Fremlæggelse af regnskab
- Fremlæggelse af budget til orientering
- Indkommende forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter &amp; revisor
- Eventuelt
Indkommende forslag kan sendes til formanden (Bent Nielsen)  
på tlf.: 2016 3602 eller mail: 0411@nielsen@gmail.com senest 
den 14/02-2023. Med venlig hilsen Bestyrelsen LTB

Sydals Fitness Center
Sydals Fitness Center er i topform. Corona har sluppet 
tøjlerne, og det har vi kunne mærke i 2022. Der er positiv 
tilgang af brugere i centeret, som spreder sig pænt over 
centerets åbningstider, som er fra kl. 04 - 22 alle ugens 
dage. Centeret er ikke bemandet i dagtimerne mellem 
kl. 04 - 15, men derefter er det muligt at booke en prøve-
træning eller et besøg i centeret på info@sydalsfitness.dk
Vi har valgt at købe flere maskiner for at efterkomme de ønsker, der har 
været siden vi startede.
Under Sydals Fitness har vi en løbegruppe og en MTB cykelgruppe, hvor folk 
mødes og træner sammen. Det kræver ikke medlemskab af Sydals Fitness for 
at være med i grupperne.
På Facebook findes der en gruppe for både løb og MTB under Sydals Fit-
ness. Løbegruppen løber fra Sydalshallen tirsdag og torsdag kl. 18.30.  
Distancen tilpasses de enkelte løbere, så alle kan være med. Der er løb hele 
året. MTB-gruppen holder vinterpause og starter igen i foråret 2023.
Som noget nyt starter der en pigegruppe i foråret 2023.
Arrangementer i 2023 bliver bl.a. vandretur Kegnæs rundt, Bike & Run i 
Sønderborg og forhåbentligt MTB løb og andre aktiviteter.
Indendørs cirkeltræning kører på fuldt tryk - vi har lejet multisalen i Sydalshal-
len, hvor der er god plads. Indendørs cirkeltræning har startet nyt hold  
3. januar, som kører til udgangen af april. Vil du prøve kræfter med cirkeltræn-
ing, er du velkommen ved en prøvetræning.
Besøg hjemmesiden www.sydalsfitness.dk eller Sydals Fitness på Face-
book. Vi glæder os til at møde dig i centeret, vi har kilo nok til alle. 😊

Et relativt godt 2022 er slut. Nogenlunde 
besøgt ved de 3 åbne week-ender i juni, 
juli og august. Da havde vi sammenlagt 
ca. 960 besøgende, men det skulle jo 

også lige startes op igen efter coronaen. Til gengæld var det ekstra godt til 
julearrangementet, hvor der var ca. 940 besøgende foruden børnene, hvortil 
julemanden uddelte 250 poser slik.  
Det er noget vores udstillere også har mærket til, idet deres omsætning har 
fulgt det samme mønster. De omsatte lige så meget til juleudstillingen, som 
de tre andre gange tilsammen. 
Vi var ekstremt heldige med vejret 
her op til julearrangementet. De 
eneste to dage i den periode med 
godt vejr – ind imellem meget 
blæst og regnvejrsdage.
Tak for besøgene på de sløje dage 
såvel som de gode dage. Det er 
med til at gøre det sjovt at arran-
gere mølledage nede på Vibæk.
Vores arbejdsgruppe på møl-
len arbejder ufortrødent med at 
vedligeholde bygningerne samt 
de grønne områder. Det gør de 
godt, og det er noget, vi får meget 
ros for både i daglig tale men også 
på Google sender man som regel 4 til 5 stjerner. Her i foråret i 2023 har vi pro-
jekteret med at etablere tre etager inde i vindmøllen. Det vil sige tre lofter, 
hvor der skal placeres diverse kværne og andre møllerimaskiner. Der kommer 
en møllebygger og udfører arbejdet med at lægge alle gulvbrædderne: ca. 
1000 løbende meter, hertil kommer trapper, som skal gå op til de forskellige 
etager.
Vi har søgt forskellige fonde om støtte og har fået en hel del tilsagn, som 
muliggør, at vi kan påbegynde projektet, der sammenlagt vil komme til at 
koste ca. 450.000 kr. Det er ikke alle pengene, der er kommet endnu. Vi mang-
ler ca. 150.000 for at nå i mål med den første etape. Senere er det vinger, vi 
meget gerne skulle have sat på, så møllen kan komme til at ligne en rigtig 
mølle igen. Derudover har vi også planlagt, at selve stensætningen rundt om 
vindmøllen skal repareres, så der er nok at gå i gang med og søge penge til.
Venlig hilsen, Knud-Erik Jessen

Forrygende jubilæumsfest
Den 6. december holdt Lysabild Pensionistforening 80 års jubilæumsfest. Fes-
ten blev holdt på Skovby Kro. Der deltog 74 medlemmer, og alle så ud til at 
hygge sig. Kroen serverede dejlig mad og Orla Kruse spillede til. Vi havde også 
besøg af et dygtigt Luciakor fra Lysabild skole. Der var ikke et øje tørt! Der blev 
også udloddet gevinster i pausen mellem retterne. 
En stor tak til Skovby Kro, Orla Kruse, Luciakoret og tak til Skovby  
DagliBrugs for pakning af slikposer til børnene. Også en tak til medlemmerne 
for god opbakning. 
Kommende arrangementer ses i “Det sker i sognet”

Vidste du!
For 150 år siden i efteråret 1872 
ramte en voldsom stormflod den 
sydlige Østersø - dermed også 
farvandet omkring Als. Vandet stod 
op til 3,5 meter over normal, ja der 
taltes om helt op til 3,75 meter på 
udsatte steder. Omkring de lave 
områder i Lysabild Sogn, bl.a. Pøl, 
Hummelmaj, Neder Lysabild og 
Taskland mærkede man højvandet. 
På Taskland Kro oplevede man hav-
vand på dørtrinnet. Til minde om 
den store naturkatastrofe er der 
lige nu en stor udstilling på Flens-
borg Søfartsmuseum, hvor også 
højvandet omkring Als kan oplev-
es i tekst og fotos. På fotoet ses en 
forenklet “stormflodssøjle” oven på 
skiltet ved Taskland Strand. (Poul 
Raaby Pedersen)

Juletræsfest på Skovby Kro
Stor tak for opbakningen til juletræsfesten på Skovby Kro.
Vi byder samtidig Malene Mønsted Habachi velkommen til bestyrelsen af  
Skovby gamle skoles juletræsfestforening.
Tak til vores sponsorer:  Dagli’ Brugsen Skovby 🍭
Arne Å Æ Drej 🎄 Thomas Steen 🎸 Skovby Kro ☕  Julemanden ❤

Lysabild sognehistoriske Forening
Inga og Morten giver foredrag i Lysabild

Efter generalforsamlingen i Lysabild Sognehistorisk forening den 1. februar 
er der foredrag med Inga Frisk (tidl. Kegnæs) om at være sygeplejerske 
i det krigshærgede Afghanistan. Det bliver garanteret en spændende og 
tankevækkende oplevelse, fordi Inga kan berette om utrolige udfordringer 
og om begivenheder, vi aldrig før har læst om i avisen eller set i tv.
Den ordinære generalforsamling foregår den 1. februar kl. 19 i Klubhuset 
ved Lysabild Børneunivers. Dagsorden ifølge vedtægter. Efter generalfor-
samlingen er der kaffe og kage og foredrag. Alle er velkomne.
Afstemningsfest
Den 10. februar kl. 19 er der afstemningsfest i multisalen på Lysabild 
Skole. Hovedtaler er tidligere elev på skolen (afg. 1982) Morten Teilmann-
Jørgensen. Morten er i dag museumschef for Kongernes Jelling, og har på 
det seneste fået to andre afdelinger af Nationalmuseet som ansvars- og 
arbejdsområde nemlig Frøslevlejrens Museum i Fårhus og Kommandørgår-
den på Rømø. Med en fortid som boghandler, journalist og medarbejder 
i Danmarks Radios provinsafdelinger og nu i en lederstilling med base i 
Jelling, vil vi komme godt rundt i Mortens museumsverden. Vi får nok også 
lidt at høre om barndommen i Lysabildskov og om Lysabild Skole i ”gamle” 
dage. Vi glæder os meget til at møde Morten på gammel hjemmebane. 
I løbet af aftenen synger vi, traditionen tro, nogle nationale sange med  
Jakob fra Fjelby ved klaveret. 
Alle er velkomne til denne afstemningsfest nr. 93. Der bliver i en pause ser-
veret kaffe/te og tårt’ (lagkage), som vi plejer at gøre. En beskeden entre 
for aftenen på kr. 70 dækker også kaffen. Tag gerne naboen med til nok en 
spændende aften i Lysabild.

Fakta om afstemningsfesten
Afstemningsfesterne startede i Sønderjylland 10. februar 1920 - dagen for 
den demokratiske folkeafstemning, som førte til den nuværende grænse 
efter 1. verdenskrig. Endnu fejres denne store begivenhed nogle få steder 
- heriblandt i Lysabild.

Åbent arkiv og museumssamling
Vi holder åbent søndag den 5. februar kl. 14.17. Besøg os i arkivloka-
lerne i Lysabild Børneunivers, og hør om det, vi arbejder med i det daglige.  
I vores Ting- og Museumskælder er mange nye ”gamle” effekter udstillet 
lidt mere synligt. Vi er altid at træffe i arkivet første torsdag hver måned 
fra kl. 18-20. Indgang via døren i vestgavlen.

Nyt fra Skovby Landsbylaug
Foreningen har afholdt generalforsamling og Thomas Norinder er 

indtrådt som  nyt medlem. Bestyrelsen vil udvikle og arbejde videre 
med de aktiviteter vi allerede kender.

Lysabild fodbold afholder
GENERALFORSAMLING 

Onsdag, den 29. marts kl. 19.00 i klubhuset. 
På vegne af bestyrelsen

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

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

Billeder er fra stormen 29. januar 2022 og røgdykkerøvelse. 

BADMINTON
Lysabild Tandslet

Muldtoilet på Gendarmstien🌞
Hvis du går ad Gendarmstien fra 
Taskland mod Hørup, støder du 
på et helt nyt muldtoilet og et 
bord-bænkesæt for enden af Le-
bølløkke-vejen. Det er Birgit Chris-
tensen, der har foræret Sønder-
borg Kommune et jordstykke, hvor 
kommunen nu har etableret et nyt 
hvilested med toiletforhold for de 
vandrende. 

Birgit fortæller at hun har ople-
vet at der de seneste år har ligget 
meget papir og menneskelige 
efterladenskaber på hendes jord-
stykke ved stien. Hun håber nu, at 
de vandrende i stedet vil benytte 
muldtoilettet.

Ingen fællesvarme i denne omgang
På initiativ fra de 3 landsbylaug blev der i efteråret 2022 taget initiativ til at un-
dersøge muligheden for etablering af fællesvarme i Skovby, Lysabild og Tandslet. 
Der blev etableret en arbejdsgruppe og virksomheden &greenproject, som 
også var med i Avnbøl-Ullerup projektet, blev inviteret til at udarbejde en 
afdækning af potentialet for etablering af 3 fællesvarmeanlæg.
15. december 2022 blev der afholdt borgermøde i Sydals-Hallen, hvor &green-
project præsenterede deres bud på et koncept og en aktivitetsplan for de kom-
mende år.
Hele projektet skulle lånefinansieres og deltog den enkelte husstand fra starten, 
var tilkoblingen gratis.
For at fællesvarmeprojektet ville være realistisk at gennemføre, var det nødven-
dig med en opbakning på mindst 50%. 
Den samlede opbakningsgrad blev på 45%, og da arbejdsgruppen undervejs i 
projektet oplevede en stor grad af usikkerhed omkring projektets videre forløb, 
valgte den at stoppe projektet.
Arbejdsgruppen har besluttet at fortsætte arbejdet med at undersøge alterna-
tive varmeløsninger for området, hvor der er aftalt møde med ProjectZero og 
inddragelse af Sønderborg Kommune som medpart i en fælles varmeløsning.
Arbejdsgruppen vender tilbage, når der er nyt!
Følg os via:
- Landsbyrådene
- Landsbybladet
- Lokale facebooksider
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