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LSG redder Lokalbladet
LSG redder Lokalbladet
”Æh bæh bu, det er sjovt at være lille”. Men sådan er det bare ikke, når man er et lille blad
med et oplag på knap 1.000. De to store distributører - nemlig Dansk Distributions Center
(dem der deler ugeavisen ud) og PostDanmark
- har besluttet, at de ikke vil omdele adresseløse forsendelser på oplag under 3.000. Dog vil
DDC dispensere for et oplag ned til 1.500, men
vi skal stadig betale for 3.000 stk. omdelinger!
Og det rykker mildt sagt gulvtæppet væk under Lokalbladets økonomi. Vi har forsøgt at
forhandle med DDC, som vi har været godt
tilfreds med hidtil, men der er ikke noget at
gøre. PostDanmark gad slet ikke snakke med
os, men henviste blot til deres hjemmeside,
hvor man kan finde en folder om adresseløse
forsendelser og de skrækkelige vilkår, de stiller os små kunder.

”Hvad gør vi nu, lille du?”
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Redaktionen har været i gang med forskellige forslag
til løsninger med både private entreprenører,
foreninger og sågar skoleklasserne på Lysabild Skole.

Man kan frygte, at det ikke bliver eneste gang,
at vores lokalsamfund skal bevise, at vi er i
stand til at overleve – på trods. (tl)

I sidste øjeblik her før deadline, har LSG Fodbold meldt sig på banen som omdelere af
bladet fremover. LSG tjener derved penge til
klubbens kasse, og Lokalbladet kommer ud
til borgerne, hvor det ellers var lukningstruet.
Det kan jo ikke være bedre.
”De kan ikke slå os ihjel”
Det er fantastisk, at der kan findes lokale løsninger, når de officielle kanaler (PostDanmark
og DDC) svigter de små lokalområder. Bladet
er jo ofte én vigtig brik blandt de mange kræfter, der får et lokalsamfund til at hænge sammen. Men Lysabild Landsbyråd er bestemt ikke
de eneste, der er ramt af den nye ”De små må
klare sig selv”-politik. På Kegnæs og i Tandslet
kæmper de også for at få ”posten ud”.

Næste deadline til Lokalbladet 27. april

Konfirmation i Lysabild kirke søndag d. 16. marts kl. 10.00
Mads Schibsbye Andersen
Mathias August Andersen
Thomas Kjær Christensen
Jonas Bonde Duus
Jakob Jørgensen
Martin Larsen Lausen
Lasse Martin Moisen
Simon Norby Troels Nielsen

Mølvang 21
Lysabildgade 63
Gammelhave 56
Gammelhave 64
Kegnæsvej
Fjelby 11
Søen 6
Fjelby 16

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Redaktionen:
E-mail:
Tlf:
Tina Sahl Lydiksen
tinalydiksen@mail.dk
7440 4799
Jane Andresen
ejja@bbsyd.dk
7440 4927
Janne Jørgensen
glhave42@mail.dk
7440 4700
Helle Pedersen (dtp) pedersenjessen@mail.dk
7440 4356
Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup		74 45 8888
Bladet udkommer medio januar, marts, maj, august, oktober,
og ultimo november i 1000 eksemplarer, der postomdeles til sognets
beboere. Har du ikke modtaget LokalBladet ring på tlf: 7440 4927

Sebastian Spornberger
Melina Christine Andresen
Freja Wilia Dahl
Trine Külper Jakobsen
Ida Ketelsen Hansen
Stine Marcussen
Tine Nielsen

Gammelhave 13
Lysabildgade 73
Sarup Kirkevej 1
Mommarkvej 345
Gammelhave 22
Gammelhave 11
Kegnæsvej 56

En rigtig iværksætter
En plænetraktor og en hæk klipper - det var
hvad Martin Bladt i sin tid anskaffede, da han
begav sig rundt til børnehaver, firmaer og
private for at slå græs og klippe hæk.
Dette udviklede sig senere til meget mere, og
den 1. januar 2005 startede Martin sit eget
firma med navnet Martins Multiservice.
Martin er ene ansat i firmaet, men skal der udføres store opgaver, henter han hjælp udefra.
Martins Multiservice har base i Skovby og
udfører alt inden for havearbejde – lige fra
græsslåning, pløjning og harvning af køkkenhaver til bekæmpelse af mos, muldvarpe og
mosegrise, og skal der ryddes sne eller saltes,
kan dette også klares. Desuden sælger firmaet
træflis, træbriketter og vejsalt.
Interessen for havearbejde m.m. mener Martin
helt sikkert, han har fået hjemmefra. Han er
opvokset på en gård og faktisk opflasket med
at betjene forskellige maskiner og hjælpe til i
landbruget. Som Martin selv udtrykker det:

Gå en tur langs vandet!
Det bliver snart muligt at vandre en tur fra
Mommark til Saruphav langs vandet. Og det
vil faktisk også blive muligt at ”gå rundt” via
den gamle banestrækning. En arbejdsgruppe
i Landsbyrådet har taget initiativet og været
fødselshjælpere for trampestien. De har snakket med lodsejere og samarbejdet med kommunen, som udfører arbejdet med at etablere
- og fremover vedligeholde - selve stien. Der
arbejdes i øjeblikket på at gøre den klar til
foråret, hvor der skal være indvielse. Der sigtes mod slutningen af april, men en nærmere
dato vil blive offentliggjort i medierne og på
landsbyrådets hjemmeside:
www.lysabild-sydals.dk
Stien skal trampes
Stien er en trampesti. Det vil sige, at der ikke
kan køres på cykel eller med barnevogne på
den. Stien vedligeholdes for en stor dels vedkommende ved at den bliver benyttet – altså
at brugerne tramper sporet. Kommunen har
opsat markeringspæle, så brugerne er klar
over, hvor der må gås. Oversigts-og informationstavler over området vil ligeledes blive
opsat.

Generalforsamling i LSGs
hovedbestyrelse
LSGs hovedbestyrelse holder generalforsamling i klubhuset torsdag den 13. marts kl.19.

Der skal fra arbejdsgruppen og landsbyrådets
side rettes en stor tak til lodsejerne, der har
gjort det muligt at lave stien. I arbejdsgruppen sidder Birgitte R. Mikkelsen, Per Andersen,
Anne-Mette Lyck, Tonni Sørensen, Svend Lyck
og Jette Linaa Jensen.

Endvidere fortæller Martin at jobbet som ”havemand” giver ham frihed. Han kan mere eller
mindre selv tilrettelægge sin arbejdsdag. Er
der perioder med dårligt vejr, laves kontorarbejde, og er der perioder med godt vejr, ja – så
arbejder han både tidligt og silde.
Foruden havearbejde udfører Martins Multiservice også lys- og lydopgaver - f.eks. ved
teaterforestillinger, modeshows, møder m.v. –
en hobby der ligeledes har fulgt Martin siden
barndommen.
Yderligere information om Martins Multiservice, kan fås ved at klikke ind på:
(JJ)
www.martins-multiservice.dk

Lysabild
Sognehistoriske
Forening

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

Vi har afholdt generalforsamling den 31. januar.
Desværre kom annonceringen ikke med her i
bladet, kun vores overskrift og logo, over noget
vi ikke havde noget med at gøre. Nå, vi er alle
kun mennesker. Der var en enkelt udskiftning i
bestyrelsen idet Hans Christensen, Ll. Mommark
er flyttet til Augustenborg . Han blev afløst af
Chresten Krogh, Lysabildskov.
Den 15. marts har Historisk Samfund for Als og
Sundeved 100 års fødselsdag. Det fejres med
en særudstilling i arkiverne i hele kommunen.
Vi laver en udstilling om brandværnet og har
åbent i arkivet kl. 11-16. Ellers er der åbent første torsdag hver måned. Vores sommerudflugt
annonceres senere.
Venlig hilsen, Formanden.
Redaktionen beklager at der i sidste udgave af
Lokalbladet var tre væsentlige fejl. Datoen for
generalforsamlingen i Vibæk møllernes støtteforening var forkert. En artikel fra Lysabild sognehistorisk forening var faldet helt ud af avisen. Og der
var en forkert overskrift på artiklen om afstemningsfesten. Det skal vi hermed meget beklage.

Bænken ved Saruphav

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag bedes være Gitte Bertelsen
tlf. 7440 4034,
mail: jesperlysabild@mail.tele.dk
i hænde senest tirsdag den 11. marts.

. maskinelt havearbejde.
Martin Bladt . Skovby 68 . 6470 Sydals Græsslåning. mv.
. salg af træflis, træbriketter og vejsalt
Tlf.: 4042 3310
.dk
ahoo
. div. andet arbejde udføres
dt@y
E-mail. martin_bla
www.martins-multiservice.dk

Martins Multiservice

”Det har været Learning by doing”, og han
tildeler sine forældre en stor del af æren for
dette.

Kirken med ud i naturen
2. pinsedag den 12. maj kl.11.00 tager de sydalsiske sogne igen i år kirken med ud i naturen
til fælles friluftsgudstjenste ved Vibæk Vandmølle. I år må vi dog undvære Hørup Sogn, da
de har konfirmation.

Lysabild Forsamlingsgaard

Helaftensarrangement
til kun 299,- pr. kuvert.

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

”Surfing-Hill” på Drejby Strand Camping
Endnu blæser en frisk og kold vind rundt mellem jordbunker og betonelementer, men i
slutningen af maj måned er Drejby Strand
Camping klar til åbning af deres nye poolområde og allerede godt i gang med sæson
2008.
Men hvorfor nu et kæmpe poolområde, når
den 4 stjernede campingplads ligger perfekt
placeret ved en af områdets allerbedste badestrande? ”En opvarmet pool giver mulighed
for flere badedage til vore gæster og da der
også er kommet nye krav til størrelserne af
badefaciliteter på campingpladser, havde vi
muligheden for at kombinere begge dele” fortæller Annemette Jakobsen. Det nye 1200 m2
store poolområde bliver indrettet med separat børneafdeling for de mindste, samt større
bassin med indbygget ”strandbred” der giver
mulighed for gradvis dybere vand og endelig
en 22 meters vandrutsjebane ”Surfing-Hill”,
der ender i eget bassin, for ikke at dominere
så voldsomt i poolområdet.
”Rundt om poolområdet har vi valgt at indrette med bl.a. flere solterrasser, hvoraf en er
forhøjet således at der er havudsigt til både
Østersøen og Lillehavet.
Derudover er der omklædnings- og bruse faciliteter og 3 store familiebaderum der indeholder både bad og toilet”, fortæller Annemette
Jakobsen videre.
Det er nu 6. sæson for ejerne Annemette og
Kim Jakobsen, der i 2003 skippede deres jobs
indenfor bank og edb verdenen, for at prøve
kræfter med camping erhvervet. ”Vi glæder os
til den nye sæson og til at tage det nye poo-

lområde i brug, både for lokalområdets brugere og for sommerens andre gæster”
Drejby Strand Camping råder over omkring
500 pladser, 5 ferielejligheder og 40 hytter, hvoraf 19 nu er udvidet med eget toilet.
Campingpladsen åbner sæsonen den 7/3 og
fortsætter frem til udgangen af september
måned. Camping pladsen har i for – og eftersæsonen besøg af mange gæster fra områderne i og omkring Sønderborg Kommune,
hvorimod gæsterne i højsæsonen hentes dels
fra hele Danmark og udlandet. Heriblandt en
del, årligt tilbagevendende, dykker –og surf
klubber som benytter de gode muligheder i
Lillehavet.
(Ja)

Sidste nyt fra LysabildSarup Cykelklub
Nu går træningen snart i gang igen til forårets
klassikkere. Det bliver nok Haderslev Næs,
Kongeå-løbet og nogle andre løb, som vi vil
deltage i.
Årets store løb bliver ét, vi selv har lavet. Det
bliver over 2 dage, hvor vi starter i Skagen og
cykler ned langs Vestkysten hjem. Det bliver
en tur på 520 km. Efteråret byder på løb såsom Alssund-løbet, Grænse-løbet og måske
et af de længere løb på 250 km.
Husk at du kan finde mailadresser og
telefonnumre til foreningsformændene på
www.lysabild-sydals.dk

Lysabild Atletik 2008 starter mandag den 31. marts
Så går startskuddet til en ny sæson. Vi træner
alle mandage på skoledage på Lysabild Stadion. Vi starter mandag den 31. marts kl. 16.3018.00. Det bliver sådan i år, at vi starter med
opvarmningen kl. 16.30, og så går vi ud til de
forskellige øvelser ca. kl. 17, når alle hjælpere
er mødt.

Vi skal i løbet af sommeren til fem nålestævner,
hvoraf de to ligger i Sønderborg, to i Gråsten
og et hjemmestævne i Lysabild. (Stævneoversigt kommer senere). Den 15-16-17. august er
der Landsmesterskab i Randers for børn over
10 år. Der udover kan man som 10-11 års og
12-13 års blive udtaget til Egnsholdkamp, som

afvikles i Sønderborg. Hele herligheden afsluttes i september, hvor vi alle tager til Sønderjysk
Børnemesterskab i Haderslev.
Trænerteamet består i år af:
Betina (Katrine Graversens mor)
Henriette (Kathrine og Charlie Lorenzens mor)
Karina (Liv Raarups mor)
Laila Lyck
Ring og hør nærmere på Lailas mobil 2424 8870.
Vi glæder os til at se jer alle sammen.

Sanne træder af
Formanden for LSG Fodbold, Sanne Asmussen, har ønsket at stoppe i bestyrelsen og
trådte derfor af ved generalforsamlingen for
nylig. Den ny bestyrelse konstituerer sig snarest. Læs mere i næste nummer af Lokalbladet.
Her er en flok glade Lysabild-atleter i gang med opvarmningen til Sønderjysk Mesterskab 2007 i Aabenraa.
Foto: Dennis Normann

Husk at sende gækkebreve

KORN OG FODERSTOFFER

Træbriketter - Træpiller - Gødning - Hestefoder - Olie
Bemærk venligst ikke kun til landbrug også salg til private
Brødr. Ewers A/S Mommarkvej 399 6470 Sydals Tlf: 74407910 Åben: man. – ons. kl. 14.00 - 16.00
tors. kl. 8.00 - 17.00 fred. kl. 8.00-14.00

–sender alt det du kan li’ at høre
på 88,0 og 107,0 MhZ

www.radioals.dk

Det sker i sognet
Marts

11. Forårs - modeopvisning ved
”Seniorshoppen”.
13. LSGs hovedbestyrelse holder
generalforsamling i klubhuset
torsdag den 13. marts kl.19.
13. Fællesspisning – Sæsonafslutning.
Kl. 18,30. Sløjdsalen åben.
15. Sognehistorisk forening afholder
særudstilling om brandværnet.
Der er åbent i arkivet kl. 11-16
16. Konfirmation i Lysabild Kirke kl.10
April

15. ”Alsisk snak og oplæsning”
kl. 14 i Klubhuset.
(arr. Seniorshoppen/Lysabild
Efterløns- og pensionistforening)
26. Papirindsamling
Maj
12. Fælles friluftsgudstjenste, ved E’Snej,

Vibæk Vandmølle kl. 11.00
20. Tur til Alsion. (arr. Seniorshoppen/
Lysabild Efterløns- og
pensionistforening)

Et fyrtårn med historie
Det er så utrolig malerisk det
lille fyrtårn ude ved Gammel
Pøl, men det kan andet end at
pynte i landskabet. Man skal
som søfarende vide at kende
det, for ellers er der stor fare
for at havne på Pøls rev, som
ligger ”på hjørnet” af Pøl. Det
erfarede kaptajnen på den
hedengangne Fåborg-Gelting
færge, da han for 31 år siden
overså fyrets lys-advarsel:
Færgen ramte den allerstørste
sten på revet og måtte slæbes
hen på grund ud foran fyret
for at undgå at synke.
Fyrpasserne
Marie Michelsen, som er nærmeste nabo til fyret, er opvokset med arbejdet ved fyret.
Hendes far var nemlig den
allerførste fyrpasser ved fyret,
som blev bygget i 1906. Helt
frem til og med 2. verdenskrig
blev det drevet med gas – og
det var et farligt mas at slæbe
gas dertil. Efter krigen blev
der anvendt elektricitet – og
nu kører det på batteri, så det
stadig lyser, selvom der måtte
opstå strømsvigt, fortæller
den nuværende fyrpasser Finn
Lorenzen, Tandsager. Finn har
passet fyret i over 30 år, og før

ham var det hans bedstefar
Johannes Lorenzen. Deres faste afløser var Finns far Christen Lorenzen (også kaldet
Kedde Kuje, som vi omtalte
i Lokalbladet nr. 14. Kedde
døde i september 2007).
Før i tiden var der to fyr, et forfyr
på 9 meter og det kendte fyr,
som er tilbage. Det er ca. 35 år
siden, at forfyret blev fjernet.
- Gammel Pøl fyr er fredet, og i
øvrigt også nymalet, som ét af
de få, fortæller Finn Lorenzen.
Blev slukket ved luftangreb
Ved luftangreb af engelske
flyvere under krigen blev der
ringet fra en tysk kommandocentral til fyrpasser Michelsens med ordre om at slukke
for fyret. – Ja, så måtte vi langs
og slukke, og så tænde igen,
når angrebet var ovre, fortæller Marie. – Og nogle gange
var det endda to gange på én
nat. I dag styres fyret fra Farvandsvæsenets driftscenter
Grenå. Hvis du vil mere om fyrets data, historie og tekniske
detaljer, så kan du gå ind på
www.fyrtaarne.dk og klikke
på Gammel Pøl.
(tl)
Det lille fyrtårn ved Gammel Pøl

Lysabild Frivillige Brandværn
Referat fra værnets generalforsamling den
9 februar 2008.
Året 2007 har på mange måder været en udfordring, idet det har været det første år med
en ny kommune struktur og dermed også nye
regler og nye skikke for os i brandværnene.
Der har været nye kultur sammensmeltninger
mellem de forskellige værn fra de kommuner
som er lagt sammen. Dette er lykkedes meget godt, men der er dog stadig ting som kan
blive bedre.
Året bød også på en udfordring, idet værnets
mange årige Kaptajn Jens Peder H Hansen
døde efter et kort sygdom forløb, og det efterlod et vakuum i værnet.
Lysabild Frivillige Brandværn har været kaldt
ud 13 gange i 2007. Den største brand var
gårdbranden på Mommarkvej hvor der i alt
blev brugt 270 mande timer - bare for Lysabild
Frivillig Brandværn - på slukning og senere
også efterslukning.
Værnet bestod ved årsskiftet af 29 aktive
medlemmer. Dette er 4 mere end året før.

Tilgangen har været på 6 nye i 2007, som allerede har deltaget i grunduddannelsen og
enkelte fortsætter med selve 148 timers funktion uddannelse i 2008.
Det ser ud til at værnets store arbejde med at
med få nye medlemmer, bære frugt, og vi har
stadig plads til evt. optagelse af nye medlemmer. Henvendelse kan ske til kaptajn Claus
Jensen på telefon 21440173.
En anden ting som glæder værnet er at de nu
har 20 æresmedlemmer.
Det er medlemmer som har tjent Lysabild Frivillige Brandværn i over 25 år og som er stoppet på grund af alder.
Valg til bestyrelsen:
Kaptajn			
Claus Jensen
Valgt (tidligere vicekaptajn)
Vicekaptajn			
Jan Brodersen
Valgt (tidligere Kasserer)
Kasserer			
Martin Knudsen
Valgt (tidligere bestyrelsesmedlem)

Underbrandmester
Jesper Lorenzen
Valgt
Underbrandmester
Jon F Rasmussen
Valgt
Redskabsmester			 Lars Jørgensen
Genvalgt
Suppleant			
Brian Hansen
Øvrige bestyrelses medlem er Jan Lorenzen
Der blev på general forsamlingen uddelt
hæders tegn til følgende:
Jan Lorenzen for 5 år, Michael Elneff for 5 år,
Erik Duus for 30 år
Der blev uddelt følgende ærestegn efter
mere end 25 års tro tjeneste:
Helge Paulsen efter 44 år i Lysabild Frivillige
Brandværn.
Jørn Lind efter 34 år i Lysabild Frivillige
Brandværn.
Lysabild Frivillige Brandværn vil gerne sige
mange tak for lang og tro tjeneste.
Brandkaptajn Claus Jensen

www.cykelcentrum.dk
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