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Thomas Eje har ret, når han siger, han har en meget berømt nabo. Det er 
Skovby-bageren Michael Ketelsen – også kaldet Migge. Han er nemlig kendt 
for sit gode brød, og så er han blevet medie-darling. JydskeVestkysten, TV 
Syd og nu også DRs Aftenshowet har alle været på besøg i bageriet. 

10.000 rundstykker om dagen
Michael og Birgit Ketelsen driver et usædvanligt bageri – dels fordi der kun 
er få landsbybagerier tilbage i Danmark. Og Migges er et meget hygge-
ligt eet af slagsen. Her dropper venner og familie forbi i løbet af dagen 
og får en bid brød og noget snak. Men det usædvanlige ved bageriet er, 
at der produceres små 10.000 rundstykker om dagen i højsæsonen. Det 
svarer sådan cirka til 500 bageplader, og det er altså rigtig mange – også 
blandt bagere. Det store antal hænger sammen med, at Skovby-området 
har rigtig mange sommerhuse og campingpladser, og turisterne vil have 
rundstykker i deres ferie. 

Døgnet rundt i bageriet
- Normalt giver jeg en hånd med i produktionen, fortæller Migge, men i 
højsæsonen bestiller jeg ikke andet end at planlægge dagens produktion 
for at få det hele til at gå op. Der er faktisk noget at se til hele døgnet rundt. 
Det er nemlig først om aftenen ved 21-tiden, at jeg kender næste dags 

ordrer fra campingpladserne. Så det bliver ikke til meget søvn i løbet af 
højsæsonen, griner Migge, der har fået ”bager-livet ind med modermæl-
ken”. Han og Birgit overtog bageriet fra Migges forældre for fire år siden, og 
trives med at arbejde i lokalområdet. (tl)

Nu er det snart sommer, og det er tid for den 
årlige sommertur i L.S.F.  Turen går i år til den 
lille vadehavsø Mandø den 28. juni. Vi starter i bus fra skolen kl. 8 og kø-
rer gennem det skønne Sønderjylland til Vester Vedsted. Her venter Man-
døbussen, som kører os ad ebbevejen til Mandø. Her får vi en guidet tur 
rundt på øen. Herefter er der middagsmad. Vores medbragte kaffe drikkes 
et godt sted i det fri. Turen er som sædvanligt godt tilrettelagt af Ingrid  
Jørgensen. Vi håber at mange tager med på en hyggelig tur i dejligt vejr.
Tilmelding til: Jørn Lind tlf. 74404514.
Der er kun én bus, så der er begrænsede pladser. Prisen er 275 kr. pr.  
person, alt inkl. Husk, det er søndag den 28. juni kl. 8 fra Lysabild skole.
 Venlig hilsen fra L.S.F.  Jørn Lind 

Bager og medie-darling

Tirsdag den 2/6 inviteres der 
til en spændende heldagstur til 
Rømø. Afg. fra Lysabild Kirke kl. 8.00
Pris 300,- kr. for medlemmer, 400,- 
kr. for øvrige deltagere.  
Tilmelding hurtigst muligt til: 

Rosa på tlf.  7440 4750.
Fredag den 21/8 afholdes  
foreningens store 
årlige ”Lottospil” – med mange 
gode gevinster.
Sted: Klubhuset i Lysabild.

Denne fine betegnelse er titlen på et af de mange 
foredrag, der afholdes i forbindelse med Ærø In-
ternationale Maskefestival den 19. juni. Forskere 
fra hele Norden vil fortælle om udklædningsskik-
ke og maskering i perioden fra jul til fastelavn. 
Fortæl din historie
Naturligvis bør der også være et foredrag om 
hellekriste på Als. Museumsinspektør Inge Adri-
ansen vil fortælle om, hvordan den gamle skik 
er overlevet på Als, men hun har brug for hjælp 
fra aktørerne. Derfor opfordres alle, der har tid 
og lyst, til at sende en beretning om deres aktive 
deltagelse. 
            Fortæl din alder, hvem du som udklædt går 
på besøg hos, og hvem du gør det sammen med. 
Fortæl også, om der foregår godmodigt drilleri 
ved disse husbesøg. Slut af med at beskrive ma-
skefaldet ved den afsluttende fest.  Fotografier af 
løjerne modtages også meget gerne. 
           Inge Adriansen vil belønne de tre mest 
fængende beskrivelser og de tre bedste billeder 
med den flotte bog ”I centrum ved Grænsen”, der 
skildrer den nye store Sønderborg Kommune.
Du kan maile din historie og dine fotos til inad@
museum-sonderborg.dk ,  gerne hurtigt og aller-
senest 1. juni.

Fredag den 31. juli
Kl. 14  Pladsen åbner (telt og tivoli)
Kl. 19  Ringriderfrokost – og bal

Lørdag den 1. august
Kl. 12.30  Ringridning på cykler, MC,  
 knallert, havetraktorer og veteran- 
 traktorer samt pensionist-efter-
 middag med lotto og tyrolerorkester.
Kl. 18  Pølsebord og ringriderbal

Søndag den 2. august
Kl. 12  Rytteroptog
Kl. 13  Ringridning begynder
Ca. kl. 17  Kongeomridning 
Ca. kl. 18.30 Rytteroptog

Sommerprogram fra Lysabild Pensionist – og  
efterlønsforening

Helligtrekongersløb i  
antropologisk perspektiv

Ringridning i Skovby
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DET SKER I SOGNET
Maj
10/5-30/6 Et liv i tegninger og malerier”, 
  Poul Eje udstiller hos ”galleri eje”. 
  Åben: torsdag til søndag fra kl.  12-18.
23. Kl. 12.00 Fjelbytræf, Fjelby 5.
25. Avisindsamling.
Juni
2. Heldagstur til Rømø. Lysabild   
 Pensionist – og efterlønsforening
6. kl. 10-16 Sarup Byfest holder   
 loppemarked, Lillemommarkvej 7
6. Kl. 10.00 til 17.00, Lysabild  Friv.  
 Brandværns årlige loppemarked,
 Vibøgevej 13.
15.  Atletik-nålestævne, ved Lysabild  
 Skole. Arr. LSG Gymnastik og Atletik
20/21  kl. 11-16. Mølledage på,Vibæk  Mølle
27. Kl. 9.00 Avisindsamling.
28. kl. 8 Lysabild Sognehistorisk   
 Forenings sommertur til Mandø
Juli
5.  Musik og hygge på havnen i   
 Mommark, Royal Garden Jazzband 
31.-2.  August. Ringridning i Skovby 
15/16. kl. 11-16. Mølledage på,Vibæk  Mølle
August
15. Traktorringridning i Vibøge.   
 Indskrivning kl. 13. Mere info på tlf  
 20684657
15/16. kl. 11-16. Høst som i gamle dage på
 Vibæk Mølle
21. Lottospil i klubhuset Lysabild   
 Pensionist – og efterlønsforening.
23. Lysabild Ringridning
29. Avisindsamling kl. 9

Familien Ketelsen.  
Fra venstre:  
Emil, Migge, Caroline, 
Birgit og Lasse. 

Emil og Lasse elsker 
at være i bageriet og 
give en hånd med.

Fakta
Migges bageri har over 20 ansatte og leverer brød til 6 camping-
pladser, købmanden i Tandslet og to restauranter i Sønderborg.
1 dags omsætning i højsæsonen svarer til 14 dages omsætning 
i vinterhalvåret.

Lysabild sognehistoriske Forening
Sommertur til Mandø 

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

Christine Laue udtaget til badminton-verdensturné
Christine Laue, Vibø-
ge, er sammen med 
11 andre badminton-
spillere fra hele lan-
det, udtaget til ”ver-
densholdet” indenfor 
badminton (Danish
Badminton Inspira-
tion Team 2009, for-
kortet DBIT 2009). 

Det betyder at hun til efteråret skal rejse Europa, 
Sydøstasien og Kina tyndt for at arrangere work-
shops, spille venskabs-kampe og vise at dansk 
badminton både handler om at konkurrere men 
også lave sjov og seriøs træning. Det er DGI Bad-
mintons mål, at ”verdensholdet” efter rejsen 
kommer hjem med ny viden og inspiration, som 
vil smitte af på badminton-klubberne rundt i hele 
landet. Før rejsen er der tre træningssamlinger i  
Danmark, ligesom DBIT også er at finde ved 
Landsstævnet i Holbæk i juli.

Indmarch ved TUIs forårsopvisning i Sydalshallen i marts. LSG havde ét hold 
 med til opvisning, og det var Funky Girls, som lavede en kanon opvisning.

Ped hedder i virkeligheden Børge Pedersen –Bad Ped er et øgenavn, 
Kurt- Frederik og Ulla-Marie har fundet til ham, fordi han er sær. Kurt-
Frederik og Ulla-Marie er tvillinger. Hver dag på vej til og fra skole 
kommer de forbi det sted, hvor Bad Ped bor. Bad Ped bor på en tre-
kantet grund og lever som spejder hele året. Bad Ped bor selvfølgelig 
i bivuak, har �agstang, fedtfælde og lejrplads.
Bad Ped er en meget traditionel, gammeldags spejder, han går selv-
følgelig med spejderhat og korte bukser hele året rundt. Kurt-Frede-
rik og Ulla-Maries far fortæller, at han engang har haft Bad Ped som 
spejderleder: ”Han hænger i de gamle spejdertraditioner, og derfor 
gider børnene ikke længere at være spejder hos ham”. Han forsætter: 
”Engang var der rigtig mange børn på pladsen hos BP, ja, sådan kaldte 
vi ham”. Bad Ped får lov til at hygge sig for sig selv, en gang imellem 
kigger nogle børn forbi, men Bad Ped skræmmer dem hurtigt væk 
med sine historier fra gamle dage.
Præsentation af Bad Ped:
Under en storm vælter �agstangen ned over Bad Ped’s bivuak, netop 
som han ligger og sover til middag. Bad Ped slår hovedet og mister 
hukommelsen. Dagen efter stormen, da Kurt-Frederik og Ulla-Marie 
er på vej hjem fra skole, møder de Bad Ped. ”Vil I hjælpe mig? Jeg har 
mistet min hukommelse, tror jeg nok…” Kurt-Frederik og Ulla-Marie, 
der lige netop har fået et projekt i skolen om marketing og PR, beslut-
ter sig for at hjælpe ham med at blive opdateret til nutiden og samti-
dig gøre lidt ved Bad Ped’s image.
Derfor inviterer Kurt-Frederik og Ulla-Marie alle børn ind til Bad Ped 
for at hjælpe ham med at få hukommelsen tilbage. Har du lyst til at 
være med, så kom ned til spejderhytten hver tirsdag kl. 18. Der er 
altid plads til dig. 
Bæverne: bh.kl og 1. kl. starter først den 2. september, så I lige 
kan vænne jer lidt til skolen inden spejderstart. 
De øvrige starter den 19. august. 
mail: moge@spejdernet.dk
Med spejderhilsen Grupperåd og ledere
 i Lysabild Gruppe
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Lysabild Forsamlingsgaard
Hela�ensarrangement
til kun 309,- pr. kuvert.

Elite-
virksomhed

Motion:

Senior:  

Ungdom:  

 
Hvis du har spørgsmål angående:

Med venlig hilsen LTB

Træningstart og tilmelding  
Lysabild Tandslet Badminton  
2008/2009

Lysabild Skytte- og Gymnastikforening,Tandslet Ungdoms-  
og Idrætsforening Sæsonprogram for 2008/09

Forældre/barn 2-3 år ved Maria Lorenzen
Sjov gymnastik med musik og redskaber for børn fra 2-3 år med 
forældre. Kom og vær med til nogle hyggelige timer sammen dit 
barn, andre børn og forældre.  
Leg for sjov 4-5 klasse ved Rikke Palmholdt
Sjove lege med bolde og redskaber, et hold hvor der bruges en masse  
energi, og man får sved på panden. Kom og vær med, få ondt i ma-
ven af grin og vær sammen med vennerne. Ingen opvisning.
Funky girls 1-4 klasse ved Betina Lassen
Kom og vær med til at sætte gang i et nyt pigehold. Vi skal lave 
øvelser til en blanding af dans og gymnastik med en masse god 
musik. Vi skal lave øvelser med elastik, bolde og meget mere. Så 
kom og vær med. 
Aerobic / afspænding ved Betina Lassen
Sommerklar året rundt. Det kunne vi vist alle tænke os at være, 
også jeg J. Så derfor kom og vær med. Vi skal lave konditions-, 
styrke og afspændingsøvelser. Der skal også arbejdes med en masse 
redskaber.
For dem der har lyst er vi nogle stykker der vil veje os efter timen 
for at se om det går den rigtige vej. Det er ingen tvang, og man skal 
selv a�æse vægten og holde styr på tallene. Men sommetider kan 
det være lidt mere motiverende, når man bare lige er nogle �ere.  
Det er nyt for mig, og jeg har en masse ideer til emner vi kan disku-
tere som f.eks. kost, vægttab, øm nakke og ryg. Hva´ gør man så? Så 
kom og vær med til at sætte mig godt i gang.
Motionsherrer ved Hans j. Duus
Motion og velvære. Styrketræning for ryg, mave og skulder.
Kom og vær med til en hyggelig time, hvor der sker lidt af hvert.
Motionsdamer ved Birte Bladt
Velvære og motion. Forskellige øvelser, hvor hele kroppen arbejdes 
igennem. Men hvor vi også har det rigtig sjovt med hinanden.
For yderligere spørgsmål om holdene, er I velkomne til at kontakte de 
forskellige ledere. Vi glæder os til at se dig og have nogle hyggelige ti-
mer sammen. 
Hilsen LSG Atletik og Gymnastik

kl-11.   Rytterne mødes på ringriderpladsen
Kl. 11.30  Ringridning starter
Ca. kl. 14  Opvisning og koncert ved  
  Sønderborg Drums and Pipes
Kl. 16   Kongerevanche for børn
Kl. 17   Kongeridning
Lysabild Sogns Pensionistforening sælger   
ka�e og hjemmelavede lagkager ved  
ringridningen.
Der er ikke optog gennem byen. Pulikum opfordres 
til at komme ind påpladsen og se aktiviteterne dér.

Fra Skagen til Lysabild d. 20.-2 juni 2008  (530 km).

Team Faktura Boks startede ude ved Grenen kl, 6.15. 
den 20. juni. Vejrudsigten var ikke for god, og vi havde 
da også stiv modvind og regnvejr de første 319 km til 
Ringkøbing, hvor vi ankom om aftenen.
Det var 3 trætte ryttere, der efter aftensmaden gik til 
køjs. Dagen efter var vejret bedre, og turen fra Ring-
købing til Lysabild startede kl. 8.15. Efter 211 km  
ankom vi til Lysabild Skole, hvor der var modtagelse 
med �ag, målsnor og kolde øl.
Klubben vil hermed takke vores sponsor Bodil  
Gregersen og Anne for sublim opvartning under 
touren, sengeredning på Ringkøbing vandrerhjem, 
aftensmad og supergode depoter på hele ruten. Uden 
Jer to kunne det ikke have ladet sig gøre. Tusind tak! 
Med cykelhilsen fra:
Flemming, Jørgen og Arne.

-
-

Hold øje med Sønderborg Ugeavis 
for nærmere information.

Hilsen Lysabild Sognehistoriske Forening

Lysabild Sognehistoriske 
Forening            

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

Lysabild Sogn’s Efterløn-  og Pensionistforening
Alle arrangementer er i klubhuset kl. 14 med mindre andet er nævnt:
22. 8:
23. 8:
16. 9:
21.10:
25.11:

     Vel mødt Lysabild Sogns pensionistforening

Præsteindsættelse den sidste søndag i august 
Hans Havelund

søndag den 31. august 
kl. kl. 11 på Kegnæs samt kl. 14 i Lysabild.

www.lysabild-kirke.dk

Ringridning i Lysabild 
den 23. august

Sidste nyt fra Lysabild-Sarup Cykelklub

HOLD: INSTRUKTØR: TIDSPUNKT: START: STED:
*
*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*
*

*

*

* 
*

*

*G = Gymnastiksalen på Tandslet Friskole,  *M = Multisalen ved Sydals-hallen,  *SH = Sydals-hallen  *LG = Gymnastiksalen på Lysabild skole. HH-
H2 = Hørup Hallen HAL 2. *G = Gymnastiksalen på Tandslet Friskole,  *M = Multisalen ved Sydals-hallen, *SH = Sydals-hallen *LG = Gymnastik-
salen på Lysabild skole. HH-H2 = Hørup Hallen HAL 2.

Nyt fra spejderene

Lørdag – søndag 22. – 23. november kl. 11-16 :  
Julemarked 

Støtteforeningen og Fonden Vibæk 
Mølle Tlf.  74 43 33 45 og  74 40 51 94

Vibæk møllernes støtteforenings 
Aktivitetsdage 2008

Juniorklubben starter i år torsdag den 9. oktober kl. 18.30. 
Derefter er det hver anden torsdag (i ulige uger).
Klubben er for børn fra 4. klasse. 

Der kan købes slik, chips og sodavand.
Sæsonkort til alle 10 aftener koster 50 kr.  
Gæstekort til en enkelt aften koster 10 kr.  
Voksen opsyn: Arne Duus, Annemarie Laue og Laila Lyck.
Vi glæder os til at se jer. Mere information: Laila mobil. 24 24 88 70

Juniorklub

Næste deadline til Lokalbladet
den  26. september 2008Bosnien tur/retur april 2009

Endelig kom dagen hvor jeg skulle rejse til Bos-
nien og møde min familie, som jeg har sendt 
nødhjælpspakker til i gennem foreningen Kon-
takt-familie.dk
Mødet med min bosniske familie blev lige så 
stort som jeg havde forventet og mere til. 3 græ-
dende kvinder tog i mod mig med åbne arme. 
Aldrig i livet er jeg blevet modtaget med sådan 
en glæde, varme og nervøsitet af en familie, som 
var lige så spændte som jeg var. 
Jeg tilbragte en hel dag hos familien, lyttede til 
deres tragiske historie, kunne både se og mærke 
de sår på sjælen krigen har givet dem. Var i bjer-
gene med faderen Kasim, fik set hvor han havde 
kæmpet mod fjenden og hvor han havde hjulpet 
en gammel bedstemor ned af bjerget med be-
nene hængende kun i skindet. Kasim begyndte 
at lede efter miner i græsset, der  blev jeg bange 
og ønskede mig hjem til DK igen.
Jeg fik set at min indsats virkede. Det var min 
mission. Overalt i hjemmet var ting fra Danmark. 
Det gjorde mig glad.  Men jeg fik også set en 

familie, hvis tilværelse hurtig kan vende til det 
negative. Faderen er 70% invalid pga. skud i ryg-
gen, moderen kommer sig aldrig over synet af 
familie medlemmers likvidering. Bedstemode-
ren som er døvstum, fortalte den samme historie 
med hendes hænder om og om igen ”Pistolen 
for hovedet og bum, bum” . 
Min tur til Bosnien kan ikke beskrives med få 
ord, landet og folket jeg mødte er gået direkte i 
blodet på mig, men de to sidste dage i Bosnien 
måtte jeg væk fra de sørgelige historier, som 
blev forstærket af at være i deres miljø. Jeg var 
fyldt op. Jeg fandt mig et hotel i Sarajevo midtby 
og fik set kontrasterne til det jeg de seneste dage 
havde oplevet. Med kroppen fuld af oplevelser 
vendte jeg hjem til trygge lille Danmark. Fami-
lien Sabanovic skal stadig ha’ hjælp og nu ved 
jeg at min hjælp er placeret rigtig, for jeg har selv 
set det.

TV2 SYD var med på turen til Bosnien og kan 
ses over 3 udsendelser  i efteråret 2009 (ha).

Kegnæsvej 39 . Skovby . 6470 Sydals . Tlf.: 7440 4506 . Mobil: 4057 4506

Lysabild Ringridning er i år den 23. august



Alsgade 2 . 6400 Sønderborg. tlf. .7442 5253www.restaurant-drejbystrand.dk

Weekend åbent: fre 17-21, lø 12-21, sø 12-20
Selskaber kan også bookes på hverdage
(dog lukket i oktober og januar)

74405004
Kegnæsvej 85

Restaurant
Drejby Strand

Restaurant
Drejby Strand

ELITE

www.cykelcentrum.dk 

Først troede vi at dagene var talte, og vi skulle 
lukke afdelingen. Men så kom der friske vind 
pust fra Fjelby, Skovby, Sarup og Mommark. Og 
så skal jeg love for, at der skete noget. Pludselig 
fik vi sat en ny bestyrelse med 5 nye medlemmer 
(så nu er vi 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 sup-
pleanter), en ny instruktør, 2 nye hold og mange 
nye ideer.

Atletik er startet
Atletik kører om mandagen kl. 16.30-18. Der 
var 33 friske børn mødt op til en forrygende sol-
skinsstart på denne sæson, som Laila, Lisbeth, 
Henriette, Alex og jeg glæder os meget til.

Ny disciplin: Rundbold
Som noget nyt starter vi et hold med rundbold 
på fodboldbanen bag ved atletikbanen onsdag 
kl. 18.30 – 20.00. Vi arbejder i skrivende stund 
på at kunne være klar den 13. maj, men det er 
ikke endeligt vedtaget. Så hold øje med opslag 
på skolen, købmanden i Lysabild og Brugsen i  
Skovby, hvor den endelige dato slåes op.
Der vil være 2 hold. Ét hold for 4.- 6 klasse og 
ét hold for 7. klasse og op efter. Voksne er også 
meget velkomne til at deltage på dette hold. 
Kontaktpersoner er Dennis Normann, Mom-
mark, tlf. 7440 7083, og Per Jacobsen, Sarup, 
tlf. 2884 6214.

Rope skipping
Der arbejdes nu på at lave et spændende pro-
gram for næste indendørssæson, som vi glæder 
os til at vise jer , bl.a. med et rope skipping 
hold, hvor der sjippes med både enkelt og dob-
belt sjippetov.

Instruktører søges
Instruktører til nye hold søges – f.eks. et børneha-
vehold eller et hold for yngre damer.
Med venlig hilsen Betina Lassen, formand for 
LSG Gymnastik og Atletik 

Mølledage den 20.og 21. juni kl. 11-16.
Underholdning: Ved vores husorkester Far til fire 
og ”Lidt af Hvert”.
Augustenborg Sangkor og Jagthornsblæserne 
og Tryllekunstner Frank Fumlefod
Arrangementet den 15.og 16. juli kl. 11-16.
Underholdning: Ved vores husorkester Far til fire 
og ”Lidt af Hvert”.
De tre tenor og Tryllekunstner Frank Fumlefod
Høst som i gamle dage den 15. og 16. august 
kl. 11-16.
Underholdning: Ved vores husorkester Far til fire 
og ”Lidt af Hvert”.
Tyrolermusik og Skotte musik og Tryllekunstner 
Frank Fumlefod.
Ved alle arrangementerne er der maleri udstil-
ling, pileflet, lave reb, kærne smør, trædrejning, 
bage brød i den gamle stenovn. Cafén er åben 
ved alle arrangementerne

Med tiden kan der formentlig høres nye sang-
stemmer i Lysabild kirke. – I hvert fald mødes 
7 sangglade skoleelever fra Lysabild og Hørup 
Skole hver onsdag kl. 15 – 16 i kirken for at lære

 

 

salmer, så de senere kan medvirke som kor i 
forbindelse med gudstjenester. Koret har øvet 
siden slutningen af januar 2009 og ledes af or-
ganist Hanne Linderoth, der ihærdigt prøver at 
lære salmerne fra sig. Ligeledes prøver kordel-
tagerne at fange melodien med deres endnu 
meget fine, forsigtige stemmer. Enkelte af delta-
gerne kender et par salmer i forvejen, men ellers 
er salmerne nye for de fleste. Deltagerne skal 
kunne læse for at være med i koret – ellers stilles 
der ikke øvrige krav.
Indtil nu er det kun piger, der har meldt sig til at 
synge, men skulle et par drenge have lyst til at 
være med, er de meget velkomne.
Eleverne går i 6. og 7. klasse – og et par nyan-
komne, der lige skal se om korsang i kirken er 
noget for dem, går i 4. klasse.
Hvis det er muligt møder koret også op til søn-
dagsgudstjenesten, hvor de endnu træner og 
lærer flere salmer. Skulle nogen have fået lyst til 
at medvirke i kirkekoret, så mød op om onsda-
gen fra kl. 15 – 16. (jj) 
  

”Jeg har tegnet siden jeg var 12 år”, fortæller den 
83 årige Poul Eje, efter at have taget imod i søn-
nens Thomas Eje´s og svigerdatterens Katherine 
Scrivens Eje´s ”Galleri Eje”, på Nedervej i Skovby.
 Poul Eje har tidligere haft udstillinger på Char-
lottenborg, i USA, Polen og på Island, men det er 
første gang at udstillingen tager sit udgangs-
punkt i hele hans lange liv som tegner og maler. 
 ”Min udstilling er et tilbageblik på mit lange 
liv som kunstner og det glæder jeg mig rigtig 
meget til. Jeg har altid tegnet og malet, det har 
været og er stadig mit liv og det vil blive en gan-
ske særlig stor oplevelse at se det samlet til en 
udstilling”, fortæller Poul Eje.
 ”Galleri Eje” danner fra den 10/5 til den 
30/6, rammer om en retrospektiv udstilling af 
kunstnerens Poul Ejes værker.
 Poul Eje er født og opvokset i Fjerritslev i 
Nordjylland og tog i 1946 – med en maler ud-
dannelse i bagagen – til København for at be-
gynde på kunstakademiet. ”Der var lang vej fra 
Nordjylland og til København, specielt dengang”,  

fortæller Poul Eje med et smil og fortsætter ”Der 
var mange der rystede på hovedet og ikke kunne 
forstå hvad jeg dog ville helt derover. Men det 
var den rigtige beslutning, det har jeg aldrig for-
trudt”, fortæller Poul Eje. ”Jeg har haft masser af 
gode oplevelser, både i min tid som studerende, 
senere som lærer på Danmarks designskole og 
som tegner og maler. Engang var det store bille-
der, nu er de blevet noget mindre – det skal være 
til at overkomme med min alder”. I øjeblikket ar-
bejder Poul Eje med i alt 80 tegninger, der skal 
være illustration til en bog om 8 finske brødre og 
deres liv.
Poul Eje bor til dagligt i Søborg nær København, 
” Men jeg kommer til ferniseringen den 9. maj og 
kommer også til Skovby flere gange derefter Jeg 
vil gerne følge med i udstillingen, det kan jeg slet 
ikke lade være med ”, slutter Poul Eje
Udstillingen ”Et liv i tegninger og malerier”, 
hos ”galleri eje”, Nedervej 6, 6470 Sydals, kan 
ses i perioden 10/5– 30/6, torsdag til søndag
fra kl. 12-18. (ja)

Så nærmer sommeren sig og da vi i år har flyttet brandværnets loppemarked til juni, vil vi meget 
gerne høre fra jer hvis i skulle ligge inde med nogle ”lopper”. Henvendelse vedrørende afhentning 
af lopper kan ske til Jan Lorenzen tlf. 21480474 ,
Jon F Rasmussen tlf. 29808191 eller Brian Hansen tlf 40954236
Loppemarkedet starter : Lørdag 6 Juni Kl. 10.00 til 17.00, Vibøgevej 13

Kom og se, da der er kommet rigtige meget nyt. Der er mulighed for at  
efter at man nu skulle have lavet sig et par gode handler, at man kan  
hygge sig med en pølse og en øl/sodavand i naturlige omgivelser.
Så kom og støt Lysabild Friv Brandværn ved at komme og bakke op  
om det frivillige arbejde vi udfører.
Brandkaptajn Claus Jensen, Tlf. 41247785

Friske pust i LSG Gymnastik og Atletik

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

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

Elite-
virksomhed

Arrangementer på  
Vibæk Mølle 2009

Nyt kirkekor i Lysabild Kirke …

Lysabild Friv. Brandværns årlige 
loppemarked kommer snart

Så ta’r vi cyklerne frem …
… Det er i hvert fald hvad et hold aktive dame- 
og herregymnaster med flere gør, når gymna-
stiksæsonen slutter i gymnastiksalen på Lysabild 
Skole. En tradition der er holdt i hævd på 9. år og 
opstået for at holde motionen og fællesskabet 
ved lige og for at nyde de dejlige sommeraftener 
og den flotte natur i området. Cyklisterne mødes 
hver onsdag kl. 18.30 på parkeringspladsen 
foran Lysabild Skole og skiftes til at planlægge, 
hvor cykelturen går hen samt medbringe kaffe 
eller øl til turen. 
Når ”cykelholdet” er fuldtalligt kan det tælle om-
kring 26 personer. Distancen varierer - nogle af-
tener cykles der omkring 17 -18 km, men turene 
kan også strække sig til over 20 km. Der cykles 
rundt på hele Sydals – f.eks. til Lysabildskov, Erte-
bjerg, Tandslet, Majbøl, Gammelgård, Kegnæs og 
Hørup Hav. En 3-4 gange i løbet af cykelsæsonen 
fragtes cyklerne på cykelstativer til f.eks. Dybbøl 
eller Nordals, og så trædes der i pedalerne i disse 
områder.
Og… som Peter Bruhn, der står i spidsen for cy-
kelturene, fortæller – ja, så cykles der ikke hurti-
gere end at alle kan følge med, og cykelturene 
aflyses kun i tilfælde af dårligt vejr – dvs. regn og 
stærk blæst!
Som så mange andre aktiviteter afsluttes sæso-
nen med en ”gemytlig” aften i Klubhuset i Lysa-
bild, hvor deltagerne samles om et godt stykke 
brød, og hvad dertil hører. Peter Bruhn fører en 

slags dagbog over alle cykelturene. Ved afslut-
ningen i Klubhuset beretter han om disse: Hvor 
gik cykelturen hen, hvor langt blev der cyklet, 
hvordan var vejret den pågældende aften - ger-
ne krydret med sjove historier om oplevelserne 
undervejs.
Første cykeltur i denne sæson er startet onsdag 
den 29. april. Hvis nogen skulle få lyst til at del-
tage, er de meget velkomne. For yderligere op-
lysninger kan Peter Bruhn kontaktes på tlf. 
74 40 48 22. (jj) 

Den nye bestyrelse i LSG Gymnastik og Atletik. Fra venstre Betina Lassen, Karina Kristiansen, Jesper K. Rasmussen, Per Jacobsen, Dennis Normann og Alex Knudsen. 
Mona Bonde og Maria Lorenzen er ikke med på fotografiet. Adresselisten over bestyrelsen og lederne findes på www.lysabild-sydals.dk, klik på Find din forening.

For øjeblikket arbejder Landsbyrådet - i 
samarbejde med spejderne - på at sætte 
et program sammen til Sankt Hans aften.
Det er vores præst Hans Havelund, 
der holder båltalen, ved spejdernes 
bålplads.
Hold øje med www.lysabild-sydals.dk 
for nærmere information om program 
samt tidspunkt. Spejderne sælger pølser,
 øl og vand.

Næste deadline til Lokalbladet 1. august

Leif Maibom og Thomas Eje i DRs Aften-
showet, da de sendte fra Sønderborg, kan 
du gå ind  på www.lysabild-sydals.dk, 
og se det der.

Sankt Hans Bål

Med Peter Bruhn i spidsen er 17 deltagere klar til sæsonens 
første cykeltur d. 29. april 2009.

Peter Bruhn byder velkommen til sæsonens første 
cykeltur på ca. 14 km i retning mod Lysabildskov.

Fik du ikke set ...

Kirkekoret som øver hver onsdag i kirken: Fra venstre: Korleder og organist Hanne Linderoth, Signe Troels, Camilla Bladt, 
Nina Jakobsen, Lena Jørgensen, Sandra Clausen, Sofie D. Petersen, Natacha C. Kristensen. Denne onsdag øver koret på 
salmen: Det dufter lysegrønt af græs... af Johannes Johansen.

Poul Eje  Et tilbageblik på mit liv

Kegnæsvej 39 . Skovby . 6470 Sydals . Tlf.: 7440 4506 . Mobil: 4057 4506


