
Mommark havn fylder 100 år den 1. April
Dagen markeres med et aften arrangement for ind-
budte gæster. Den offentlige markering sker til  
havnefesten sidst i juli.

Nyt fra menighedsrådet
Den 19. februar var der, 
som noget nyt, fastelavns-
gudstjeneste. Vi lavede 
det i samarbejde med 
spejderne, som havde 
pyntet kirken med de fine-
ste fastelavnsris.
Bagefter var der tønde-
slagning i laden. Der var 
tre tønder:  En til de store, 
en til de mellemste og en 
til de små.
Der kom mange børn, fint 
udklædte, og der blev fun-
det konger og dronninger.  
Bagefter var der boller og 
kakao til alle, og spejderne 
solgte kaffe. Det blev en 
dejlig eftermiddag.

Den 22. marts kl. 19 spiller Tribato, som består af tre unge, meget dygtige stry-
gere. Det kan varmt anbefales. På kirkegården arbejdes der med færdiggørelse af 
forskellige projekter, og 1. marts starter Eva i flexjob 10 timer om ugen. Det bliver 
godt med ekstra hænder.

Generalforsamling LSG Hovedbestyrelse
Der afholdes generalforsamling i Lysabild Skytte og Gymnastik-for-
enings Hovedbestyrelse, Torsdag den 4. maj kl. 19.00 i Klubhuset.  
Dagsorden ifølge vedtægter.

 

Et nyvalgt bestyrelsesmedlem i pensionistforeningen
Pensionistforeningen holdt generalforsamling i januar med 70 tilmeldte. En fast del 
af generalforsamlingen er at holde 2 minutters stilhed for at mindes de medlemmer, 
vi har mistet i løbet af det seneste år. Både formand og kasserer fik godkendt hen-
holdsvis beretning og revideret regnskab for 2022.
Der var igen indkomne forslag. Der var genvalg til bestyrelsen ved Bjarne Bojsen, 
Michael Hammeleff og Esther Friis. Nyt bestyrelsesmedlem blev Finn Lenge, medens 
Marie Bruhn Hansen nyvalgtes som suppleant. Efter generalforsamlingen blev der 
budt på landgangsbrød samt kaffe og småkager. Dagen sluttede med en sang.

Spejderne
Spejderne har i samarbejde med Menighedsrådet afholdt en vellykket fastelavns-
fest i Holstenerladen. Der var både små prinsesser og superhelte. Der blev serveret 
kakao, kaffe og fastelavnsboller. Til Åben Skole fik spejderne lavet kartoffelsuppe 
og resterne kunne nydes dagen efter, da Ulve-spejderne og deres ledere tog
en overnatning i bivuakker. Det var en kold nat, men alle gennemførte. Til gene-
ralforsamlingen fik bestyrelsen et nyt medlem. Velkommen til Yanina Buhaiova.

   

       
 

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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Bog om Vibæk Mølle, Taskland og E Snej

Nikolaj Dall Madsen fra Vibæk Mølle er netop fyldt 95 år. I løbet af vin-
teren har han fortalt om sit lange liv på møllen ved nogle hyggelige 
frokoster hos Henrik Ingemann på Kegnæs.
De mange timers samtale er blevet optaget på video og er dermed  
bevaret for eftertiden. Nikolaj har en fabelagtig hukommelse og er en 
fremragende historiefortæller. Nikolajs liv og historie danner udgangs-
punktet for en ny bog om Vibæk Mølle, Taskland og E Snej, som er  
redigeret af Henrik Ingemann, og som udkommer på mølledagen den 
18. juni 2023. Bogen udgives i et samarbejde mellem Forlaget Elmegaard 
i Lysabild og Vibæk Møllernes Støtteforening. I bogen kan man læse om 
møllernes historie og familien, hvor Nikolaj er fjerde generation af de 
sidste private ejere på Vibæk. Man kan møde mange spændende per-
soner, bl.a. mølleren Jørgen Guldgraver, som kom hjem med guldstøv 
i sit fodspor, efter han havde været i Australien og USA. Han var også  
initiativtager til en lakseklækkeri på Vibæk Mølle. Bogen fortæller også 
om Taskland Kro og landing og E Snej, hvor der i mange år blev afholdt 
store religiøse møder. Og endelig er der et kapitel om kunstnere ved 
Vibækken, bl.a. Peter Sandkamm-Møller, Siegfried Lenz og de nye ejere 
af Taskland. Bogen er rigt illustreret med billeder fra møllen og møller-
familien, som aldrig tidligere har været offentliggort. Når bogen udkom-
mer, kan den købes på Vibæk Mølle og i Dagli´Brugsen i Skovby.

Det sker i sognet 
 Marts
 14.  kl. 13.30   Lysabild Pensionist forening. Foredrag ved Steen  
        Jørgensen: “Gl. Sønderborg 1150 -1920”. Derefter lotto 
        i klubhuset.
 22.  kl. 19.00  Koncert i Lysabild Kirke med Tribato
 23.  kl. 19.00  Lysabild Landsbyråd. Generalforsamling
 29.  kl. 19.00  Lysabild fodbold  afholder generalforsamling i 
        klubhuset.
 30.  kl. 19.00  Dagli´Brugsen afholder generalforsamling på Skovby Kro.

 April
 1.  kl. 10.00   Konfirmation i Kegnæs Kirke.
 2.  kl. 10.00   Konfirmation i Lysabild Kirke.
 14.-16.     Als e-sport afholder Lan i Sydals hallen.
 16.      Årets Landsindsamling for Kræftens Bekæmpelse.
 18. kl. 13.30  Ældresagen. Foredrag ved Asta Flyvholm. 
        Sønderjysk snak og sange på sønderjysk.
 20.  kl. 19.00  Der afholdes generalforsamling i Den selvejende  
        institution Lysabild Klubhus i klubhuset. 
 27.  kl. 19.00   Ældresagen.  Vi spiser sammen i Diamanten i Fynshav.  
        Pris 200 kr. Mogens Johansen fortæller om Midde og  
        Christian.
 30.  kl. 10.30   En by fuld af lopper.

 Maj
 1.  kl. 24.00  Deadline Lokalbladet. 
 4.  kl. 18.30  St. Bededagstravetur omkring Vibæk.
 4.  kl. 19.00   Generalforsamling i Lysabild Skytte og Gymnastik- 
        forenings hovedbestyrelse i Klubhuset.
 11.  kl. 18.30   Ældresagen. Ginsmagning hos Destilleriet Als i Hørup.  
        Pris 250 kr.
 23.  kl. 12.00   Ældresagen. Halvdags udflugt fra Lysabild til Højer.
        Grillmad ved klubhuset i Lysabild. 

 

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. 

Lysabild Senior Cykelklub  
Vi starter igen 

19. april kl.18.00

MC Sydals 
Der er åbent hus i Tandshede 3.  

Hver torsdag fra 16.30.

LB:LB:109

Strik-café
Kl. 19.00, hver onsdag i lige 

uger i klubhuset

1. plads til U11 drenge
Vores U11 fodbolddrenge har været i Esbjerg, hvor de vandt en 1. plads i 
Bilka cup. I alle kampene var de ubesejret. Drengene spillede supergodt, og 
det var en velfortjent sejr, der bl.a. skyldes det stærke sammenhold og kam- 
meratskab på holdet. Er der nogle drenge, som har lyst til at være en del af holdet  
( født 2012 / 2013 ) så kontakt Sanne 25542415 eller Anders 24603977
Formand Anders Duus Lysabild fodbold

Sydals Fitness 
Løbegruppen løber fra Sydalshal-

len tirsdag og torsdag kl. 18.30.

Kegnæs Kirke, lørdag den 1. april kl. 10.00
Konfirmation 2023

Anine Schmidt Hansen          Nørre Landevej 29, Kegnæs                          
Isabel Josefine Gleerup Søndergaard Vestermark 4, Kegnæs     
Magnus Peter Gram Kryhlmand  Hagensig 8, Kegnæs

Lysabild Kirke, søndag den 2. april kl. 10.00
Louise Berthing  Lysabildgade 66, Lysabild   
Julie Bonde Lebølvej 35, Lebøl                           
Sara Kornath Kryhlmand Christiansen  Fasanvej 8, Skovby
Naja Juul Hoeg Nørregade 27, Lysabild 
Sara Holm Iversen Sneppevej 1, Skovby   
Celina Sofie Lauritzen  Kegnæsvej 1, Lille Mommark            
Rosa Lærke Lemtorp Løkken 22, st. Sønderborg
Laura Rikke Nielsen Fasanvej 2B, Skovby
Tristian Frede Ahlsten Lysabildgade 15, Lysabild
Sean Christian Bech Gammelpøl 1, Lysabildskov
Jonathan Alexander Bossen Lysabildgade 78, Lysabild
Andreas Kornath Kryhlmand Christiansen Fasanvej 8, Skovby
Mads Christen Høeg Fangel Rubæk 10, Skovbyballe
Kasper Fogt  Kegnæsvej 18, Lysabild
Per Stordal Hansen Lysabildgade 31, Lysabild
Tobias Wehl Jakobsen Gammelhave 62, Lysabild

St. Bededagstravetur omkring Vibæk
 Torsdag den 4. maj kl. 18.30 på gårdspladsen

Sydals Koret synger traveturen i gang.
I møllecaféen sælges hveder og kaffe/kakao for 25 kr.

Alle er velkomne, der er ingen tilmelding.

En by fuld af En by fuld af llooppppeerr
Så er det igen tid til at få ryddet op i de gamle ting, og deltage i en skøn dag 
med en by fuld af lopper, den 30/4 går det nemlig løs igen. Det starter  
kl 10.30 og slutter igen kl 16.30 
For dem der ikke har været med før, så går det ud på at dem der har lyst til at 
være med, laver en lille loppebod i deres indkørsel. Man har også mulighed 
for at gå sammen med naboen om en bod.
Har du lyst til at være med til denne skønne begivenhed, så tøv ikke med at 
skrive eller ringe til Michele Abreu på 29724782 og meld dig til, så hjælper 
hun med at have et overblik over hvilken adresser man kan besøge. 

Vi mangler indsamlere på Sydals til 
Årets Landsindsamling for Kræftens Bekæmpelse
Bliv indsamler søndag 16.april 2023 – og gør en forskel 
for alle berørt af kræft.
For nærmere info kontakt: Anja R. Wehl på tlf.:  
22 78 93 71 eller mail: anja_2505@hotmail.com

Deadline til næste Lokalblad  den 1. maj

Lysabild SG
U11 drengene fra Lys-
abild SG er blevet for-
års-klar med nye trøjer 
sponsoreret af HD Byg 
og anlæg  og JJ Have og 
rengøringsservice. 
Tak til Henrik og Jeanett

Agnes blev kattekonge og Coco kattedronning 

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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



Yoga og klangmassage i Lysabild
På Lysabildgade 48 bor Kristina Jelinski, der er flyttet hertil fra Tyskland. Kristina 
er klangmassør og yogalærer, og starter nu sin praksis i hjemmet i Lysabild under 
navnet “Klang og Yoga på Sydals”. Kristina er uddannet hos Peter Hess, pioneren 
inden for videnskabeligt ledsaget klangmassage, og hun arbejder efter hans 
standarder.
Yogakurserne bliver i første omgang på tysk, fordi Kristina lige nu er i gang med 
at lære at tale dansk. Men det er hendes mål at udbyde kurserne på dansk, så 
snart hun føler sig godt nok klædt på til det.
Men klangmassagen kræver næsten ikke samtale, fordi skålene “taler deres eget 
sprog” og giver afspænding via skålenes lyde og vibrationer. Så denne massage-
form er multilingual, siger Kristina med et smil.
Hendes to Hatha-Yoga-kurser er allerede fuldt bookede, men der kom-
mer endnu et kursus, hvis der er tilstrækkelig efterspørgsel, lover hun.  
Man kan kontakte Kristina på tlf. 5523 0303.

 Lysabild Landsbyråds beretning
I forbindelse med generalforsamling den 23. marts 2023 i Åben skole.
2022 er år 1 efter Covid-19. Allerede sidst i januar blev samfundet lukket op, og vi 
er nu vendt tilbage til normalen.
”Plads til fællesskab”
Arbejdsgruppen, der arbejder med området bag sportspladsen, præsenterede et 
færdigt oplæg for området. Planen er kommet i stand efter flere borgermøder, 
hvor alle har haft mulighed for at komme med input. Det er en meget ambitiøs 
plan, der kan deles op i flere etaper. 
Det er lykkedes gruppen at få midler fra Fritidsrådet til etablering af en Disc-golf 
bane, som vil blive etableret her i foråret. Kommunen har givet midler til etabler-
ing af en æblelund, som nu er plantet til.
Der er sendt en ansøgning til Nordea-fonden til de øvrige etaper. Der skulle 
komme svar i marts 2023.
Landsbymarked
Landsbymarkedet og Bike and Run blev gennemført i september. Og igen blev det 
en meget hyggelig dag.
Vi kunne godt ønske os, at der var lidt flere deltagere til Bike and Run, og der er 
også plads til lidt flere boder. Der var dog lige så mange besøgende, som der  
plejer, og det er vi meget glade for. Stor tak til alle der har hjulpet med at markedet 
kan afvikles.
Åben skole
Så er vi endelig kommet i gang igen uden restriktioner, og igen er vi ca. 120 fast 
tilmeldte. Det er fantastisk, at vi har den store opbakning, og vi har nu eksisteret 
i 24 år. Og efter flere års coronaaflysninger fik vi gennemført julearrangementet 
med vores traditionelle flæskestegsspisning. Det er en god tradition.
Energi-projekt   
Sammen med Tandslet og Skovby arbejdes der videre med fælles varmeløsninger 
her i området. I efteråret startede vi et samarbejde med et firma, der ville hjælpe 
os med etablering af en varmeløsning i hver af de 3 landsbyer. Efter et oplæg i 
Sydalshallen kunne folk melde sig som interesserede. Tilmeldingerne var lige i un-
derkanten, og da vi samtidig mistede tilliden til det firma, vi havde allieret os med, 
så stoppede samarbejdet i december.
Der arbejdes dog stadig videre, og der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde 
på løsninger, gerne i samarbejde med enten Sønderborg fjernvarme eller Sønder-
borg forsyning.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, og fra Lysabild er det Lars-Bo Jacobsen og Erling 
Jørgensen, der er med.                                                                                                                                                   
Lokalbladet  
Jeg vil gerne sende en stor tak til alle, der er med til at sikre, at vi får vores flotte 
lokalblad hver anden måned. Det gælder redaktiongruppen, alle sponsorer og 
de, der sørger for at bladet bliver delt ud. Erling Junker

Den selvejende institution LYSABILD KLUBHUS
Afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d. 20.4.2023 kl 19.00 i Klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være 
formand Preben Brink i hænde skriftligt senest 5 dage før på 

mailadresse: psb@paradis.dk

CIRKUS ZARAGOSSA  i  
Lysabild Børneunivers

Torsdag den 9. februar kunne publikum i Åben skole opleve 3. og 4. klasses 
store cirkusforestilling. En farverig mosaik af cirkusnumre fyldte manegen. 
Der var trampolinspringere, akrobater, cyklister, linedansere, jonglører, hul-
lahopdansere, sjippere, klovne, fakirer, tryllekunstnere, det farlige knivnum-
mer og gruppen Strong Kids. 
Eleverne i 3. og 4. klasse havde selv sammensat forestillingen, lavet koreo-
grafien og skrevet replikkerne. De har øvet virkelig seriøst og ihærdigt i et 
par uger, og efter forestillingen var eleverne meget stolte og glade. 
3. og 4. kl. samt Karin Danielsen

Det første spadestik
Det første spadestik er taget på engen ved Gammelhave. Udviklingen af  en-
gen er nu gået ind i den etablerende fase. I løbet af uge 7 sørgede Michael 
Simonsen, Als Plæne & Landskabsservice for, at det høje græs blev slået og 
Tommy og Tommy fik klargjort jorden til plantning. Tak til Jens Hansen for 
udlån af maskiner. 
Lørdag den 18. februar mødte et par stærke mænd op - Lars og Jan, og på 
ingen tid var æblelunden plantet. Æblelunden er en del af en større plan 
for det område, der forbinder Gammelhave med boldbanerne og Lysabild 
Børneunivers. 
Fremtiden for området bliver meget spændende for alle borgerne i Lysabild 
og omegn, for Projekt Plads til fællesskab har lige fået besked om, at projek-
tet har modtaget 947.000 kr fra Nordea Fondens ”Her gror vi Pulje”.  Nu ap-
pellerer styregruppen til at borgerne i Lysabild vil hjælpe med at få projektet 
videreført fra ide til virkelighed?  Karin, Rikke, Annette og Michele 

Dagli´Brugsen i Skovby
Nyt tiltag i butikken
For at spare på energien og højne butiksstandarden i øvrigt, så er der blevet 
monteret GLASLÅG foran Frugt & Grønt køleren. 
Der er stor tilfredshed med denne løsning. Kunderne har rost tiltaget meget, 
og synes at det har højnet både standarden og kvaliteten på frugt og grønt-
sager.
Generalforsamling
TORSDAG den 30. marts kl. 19.00 er der GENERALFORSAMLING, som 
afholdes på Skovby Kro.
Her vil der blive mulighed for at høre, både hvordan formanden og brugsud-
deleren ser den verden, vi lever i lige nu.
Formanden, Carsten Christiansen, vil gennemgå året der gik, og hvilke 
planer der er for fremtiden. Brugsuddeleren, Hansjørgen Boe Bonde, vil 
gennemgå regnskabet grundigt og fortælle om alle de mange tiltag, som er 
blevet gennemført det sidste halve år. 
Køb din billet ved kassen og få refunderet pengene ved fremmøde.

En OK check
Den 20. januar 2023 fik Lysabild
S.G. overrakt et SPONSORAT på 
17.683 kr.
Tak til alle jer, der bruger  OK 
kort tilknyttet sponsoraftalen og 
dermed støtter klubben.
Tak for GODT SAMARBEJDE!
Har du et OK kort, som støtter
LSG, så er du med 
til at gøre checken 
større!

Lysabild sognehistoriske Forening
Nyt fra Sognehistorisk
Foreningen har holdt generalforsamling, og bestyrelsen består nu af Poul R.  
Pedersen, fmd., Finn Hansen, næstfmd., Hanne Kryhlmand, kasserer, Hans 
Duus, Chresten Krogh, Fred Jørgensen og Inge Christiansen, som er genind-
trådt i bestyrelsen. Et gribende foredrag af Inga Frisk fulgte efter kaffen. De 
knap 50 fremmødte fik en stor oplevelse med førstehåndsberetning om hen-
des arbejde som operationssygeplejerske på felthospitaler i det krigshærgede 
Afghanistan. 
Afstemningsfest nr. 94 blev holdt i Multisalen den 10. februar. Knap 100 til-
hørere fik en fyldig forklaring om Gorm og Thyra, om Bluetooth og sagn om-
kring Jelling og de berømte sten. 

Morten Theilmann-Jørgensen, tidl. Lysabildskov, nu museumschef for Kon-
gernes Jelling, kom godt omkring sine gøremål inden for museumsverdenen. 
Lidt erindringer fra barndom og skole krydrede også foredraget. Hans ople-
velser som ansat i Danmarks Radio var også morsomme og tankevækkende. 
Et par gode timer i en fyldt sal gav os alle en god oplevelse. Og så var der 
rigelig ”tårt” til alle.
Sognearkivet havde også et par godt besøgte Åbne Huse torsdag aften og 
søndag eftermiddag samme uge. Flere gæster, med baggrund eller opvækst 
i Lysabild sogn, opsøger os flittigt for at få familiedata. Papirer ryger ofte ud 
ved oprydning, men mange nye pensionister og efterlønnere vil gerne forske 
lidt i deres slægt. Der finder vi ofte breve og andre papirer, som de kan have 
glæde af. I Museums- og Tingsamlingen har vi haft flere besøg, deriblandt en 
af skolens klasser, som manglede lidt ekstra viden om Første verdenskrig. Her 
kunne vi guide 11 elever og deres lærer rundt i samlingen, som netop rummer 
mange ting omkring verdenskrigen. Vi vil gerne fortælle og vise frem, også 
for andre, som har lyst til at besøge os. Første torsdag hver måned kl. 18-20 
og onsdag formiddage på skoledage kl. 9-10, er vi til stede i vores lokaler i 
vestenden med adgang af trappen i gavlen.
Salg af medlemsbeviser er godt fremskredet. Vi er glade for den store opbak-
ning til vores arbejde. Man kan også i år betale via Mobilepay og til forenin-
gens bankkonto. 
Vi ser frem til Landsbymarked og Sognevandring i september. Den 11/11 kl. 
11 - højtidelighed ved obelisken ved kirken bliver helt speciel, også i år. Sidste 
år var det 100 årsdagen for opførelse af mindestenen. Næste gang er der et 
særarrangement tilknyttet. Mere om dette senere.
Med venlig hilsen Bestyrelsen i Sognehistorisk Forening, Lysabild

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

Børneuniverset - Børnehaven 
Hver onsdag i februar, marts og april arrangerer uglestuen 
cykeldag for de ældste børn.
Vi træner balance og trafiksikkerhed, så børnene bliver 
selvsikre cyklister, når de skal til at færdes i trafikken.
Vi har mange dejlige steder, vi kan besøge med børnene 
- dog ligger stederne for langt væk til, at de kan gå dertil. 
Heldigvis har vi en helt fantastisk cykelsti, som vi kan ud-
nytte til at komme ud og opleve lokalmiljøet – også lidt 
længere væk!
På sigt starter vi også cykeldage op for de mindste børne-
havebørn, så alle børn bliver sikre cyklister.  Det er en 
fordel inden de starter skole, at de allerede vant til at være 
på cykelture.Så i løbet af foråret og sommeren vil børne-
haven være at finde på cykelstien i ny og næ.

Lysabild / Tandslet badminton klub fik sig en stor over-
raskelse, da Britt Lauritzen fra DGI, kom for 
at overrække formand Bent Nielsen prisen 
for årets ildsjæl i Sønderjylland.

Motion i naturen
Gråspurvenes “Motion i naturen” fortsætter frem til 12. maj. Hveranden 

fredag er turen på 3 km på jævnt underlag, og de øvrige fredage er turene 
på 5 km på varieret underlag. 

Gåturene foregår fra kl. 9.30-11.00 og hver tur slutter med en forfriskning.  
Du finder startsteder, turlængde og pris på Gråspurvenes hjemmeside: 

www.graaspurvene.dk/447900481

Als e-sport afholder 
Lan i Sydals hallen
14-16 April
Turneringer i CS, Fortnite og Fifa  med præmier  
til 1-3. pladserne 
Tilmelding på hjemmesiden als-esport.dk

Festlig Farverig Fastelavn i Børneuniverset
Fredag den 19. februar blev der holdt fastelavn i Børnehuset. Børn og voksne var klædt ud, og der 
blev slået forventningsfuldt til tønden – dels for at se, om man kunne erhverve sig titlen som kat-
tekonge, men også for at se hvad der var i tønden! Her er det 0. klasse og 6. klasse, der fejrer faste-
lavnsfest sammen.

t

Skovby
Åben kl. 7.30-19.00

Lysabild / Tandslet badminton

 Kattekonge:  Simon og 
Kattedronning: Melissa


