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Susse kan andet end at røre i kødgryderne ...

Susse fra Restaurant Drejby Strand
Først var der grisestald, så gildesal og nu endelig
galleri i den gule murstensbygning på Nedervej 6
i Skovby. I forrummet, hvor landmanden tog bad
på vej ud af stalden, føler man sig nu hensat til
Tutankhamons grav. For hér har Katherine Scrivens Eje kastet sig over at male gamle egyptere
direkte på væggene. Ellers har der ikke været megen tid til kunsten for ægteparret Eje, fordi de har
malet hele bygningen indvendig.
- Det var en hård omgang at male rustikbrædderne helt oppe i kippen, men vi blev hurtigt færdige. Så nu åbner vi galleriet i stedet for at vente
til foråret, fortæller en glad Thomas Eje.
Lige ankommet fra Las Vegas i juli tog Katherine
ham med ud på en køretur på Als, og dét blev afgørende, for Thomas faldt pladask for øen.
– Her er smukt, og der er en særlig folkesjæl. Sønderjyderne er mere imødekommende og uimponerede, og de føler en vis stolthed.

Restaurant Drejby Strand holder åbent i weekenderne til vinter. På restauranten arbejdes der
i øjeblikket på at sammensætte en lækker hjemmelavet juleplatte, så mindre firmaer eller venner
har mulighed for at gå ud og spise en veltilberedt
julefrokost, uden at skulle booke halve og hele
gildesale.
Restaurant Drejby Strand holder ferielukket i oktober og januar, men ferien byder ikke kun på
solskin og lumomba i det varme sand for Susse.
Det meste af oktober måned blev der nemlig arbejdes hjemme på Kegnæs, hvor Susses vinmark
blev høstet. Vinmarken blev anlagt i foråret 2004
og skulle gerne ende med at give omkring 200
flasker af den bedste danske rødvin – og det skal
nok lykkes, for Susse er kvalitetsbevidst og sætter
en ære i at lave tingene fra bunden. Det kan de
fleste der har smagt en Drejby Schnitzel, en fisketallerken, eller en ”hakkedreng” vidst bekræfte. I
grillbaren serveres der dog fortsat fastfood, for
som Susse siger: ”Der er da ikke noget som en
god burger med bacon og ost, eller en hot’er ind
imellem”
Se mere på: www.restaurant-drejbystrand.dk
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Juletræsfest på
Skovby Kro
Sæt kryds i kalenderen den 14. december, for
da er der juletræsfest i Skovby for hele byens og
omegnens børn og barnlige sjæle. Julemanden
kommer, og der er musik til dansen om træet.
Og så er der lege og godteposer til børnene.
Festen starter kl. 14 på Skovby Kro. Husk tilmelding til Tayna Foss på tlf. 7440 3600 eller taynafoss@live.dk senest d. 5. december. Poserne
koster 30 kr., og der er entre for voksne på 10 kr.
Det er Skovby Gamle Skoles juletræsforening, der
arrangerer. Det har foreningen gjort lige siden
1946, og det skulle den gerne blive ved med.
Tayna Foss og Laila Fangel, der er lokale frivillige,
søger én eller to, der vil være med til at arrangere
og udvikle juletræsfesten fremover. Så kontakt
dem, hvis du er interesseret.
- Vi mener, det er vigtigt for nærsamfundet at
holde den gamle tradition i live, siger Tayna Foss,
der har deltaget i festen, siden hun selv var barn.
Nu kommer hun der med sin egen familie, ægtefællen Mike, sønnen Simon og datteren Anna.
(tl)

Bad i Tutankhamons grav ...
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Vi oplevede så meget uærlig snak og
overfladiske mennesker i Las Vegas, så
vi opførte os faktisk ret sønderjysk derovre, siger Thomas Eje.
Storbylivet trækker bestemt ikke i parret, der nyder roen på landet. Katherine
glæder sig til at male flere landskabsmalerier, og Thomas beskriver sin glæde
sådan: - Jeg har været fanget i en storby
det meste af mit liv. Tænk at jeg skulle
blive over 50, før det lykkes.
På væggene i Galleri Eje hænger både
Katherine og Thomas’ værker. Mange af

værkerne er blevet til i køkkenet i huset
i Las Vegas. Men nu har de masser af arbejdsplads i atelieret i galleriet, og begge understreger, at alle er velkomne, når
det åbner lørdag den 29. november kl.
14-18. (tl)
Galleri Eje
Nedervej 6, Skovby på Sydals
Åbner den 29. november kl. 14-18
Har åbent lør-søndag kl. 14-18
Mail: gallerieje@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.gallerieje.dk

Maskefald i klubhuset . Maskefald i klubhuset . Maskefald i klubhuset

Maskefaldet til Hellig tre konger 2009 finder sted i
klubhuset mandag den 5. januar kl. 23.30. Landsbyrådet giver en forfriskning, og der er selvfølgelig præmier til de bedst udklædte. Kom og vær
med til at gætte, hvem de maskerede er og giv en
stemme til de tre bedste udklædninger.
Kåringen foregår kl. 23.30, men huset er åbent
fra kl. 23. Alle er velkomne – udklædte såvel som
ikke udklædte.
Hilsen klubhuset og landsbyrådet

Nye kan starte her
Find ud af, hvem du vil ”gå sammen med”, og find
på nogle gode forklædninger. Spis tidligt og tag
derefter på besøg hos naboer, venner eller nogen du aldrig har besøgt for at ønske dem godt
nytår. I bliver nok budt på en skænk, mens de forsøger at gætte, hvem I er. Men gætter de det ikke,
skal I ikke give jer til kende. Omvendt skal I lade
maskerne falde, hvis de gætter Jer. Sådan kan I gå
fra hus til hus, og det er skik, at man kun ringer
på, hvor lyset er tændt ved hoveddøren. Fra kl.
23 samles alle i klubhuset til kåring og maskefald
kl. 23.30.
I gamle dage
Jørgen Iversen på Lysabildgade fortæller, at Hellig tre konger skikken stammer fra Ærø, hvor pigerne blev sendt ud at tjene på Als. Og ved Hellig
tre konger kom karlene fra Ærø herover og gik
udklædte rundt og søgte deres piger op.
Førhen var det skik, at børnene gik Hellig tre

konger i mørkningen (efter kaffetid), og de unge
(konfirmanderne) gik først på aftenen. De voksne
gik hele aftenen og smed maskerne i det private
hjem, hvor de befandt sig lige før midnat. Men de
fleste søgte hjem og smed maskerne derhjemme,
husker Jørgen Iversen. Siden begyndte det så
med, at man kunne tage til Hørup til maskefald.

Mød Julemanden
hos Købmanden i
Lysabild
Lørdag den 13.12. fra kl. 11 til 14.00 vil julemanden atter være at finde hos købmand
Callesen i Lysabild, hvor, han vil dele godte
poser ud til alle børn, der besøger butikken,
For de voksne vil der være vin og småkager.
Hilsen Callesen

Ros til nyrestaureret hus og lidt ”historie” om huset
Efter nogle års forsømmelse fremstår huset på
Lysabildgade nr.16 nu som et flot istandsat hus,
der kan være sit udseende bekendt og er med til
pryde bybilledet i Lysabild.
Af én eller anden grund kommer man til at tænke
på, om huset med sine sjove tilbygninger mon
har en historie bag sig - og ganske rigtigt – den
historie kender Lasse (Kathrine Johannsen) til.
Ifølge Lasse blev huset på Lysabildgade nr.16
bygget i 1890 af en ung mand ved navn Nicolaj Henriksen. Nicolaj var udlært sadelmager, og
i 1890 købte han et stykke jord, dengang beliggende på en mark, som senere sammen med
andre huse blev til et stykke af Lysabildgade.
Sammen med sin kone Mette Henriksen drev
parret et sadelmagerværksted. De levede en
meget sparsom tilværelse, for Nicolaj bestemte,
at hvis han tjente en krone, kunne familien godt
klare sig med 90 øre, og på den måde blev der en
opsparing på 10 %, og det princip levede parret
efter i mange år.
Nicolaj og Mette fik 2 sønner – Nicolaj og Jørgen,
som de desværre mistede tidligt. Jørgen havde
en lungesygdom og døde som 10-årig, da den

tids lægehjælp ikke var tilstrækkelig. Nicolaj blev
indkaldt som tysk soldat under 1. Verdenskrig,
da han var 21 år gammel, og faldt som én af de
første i sognet.
Tabet af begge sønner var selvfølgelig en meget
stor sorg i hjemmet, men heldigvis havde parret
mange venner, samtidig med at der var stor brug
for sadelhåndværk rundt om i sognet. Tilmed
var både Mette og Nicolaj to store ildsjæle, der
deltog aktivt i bl.a. kulturelt arbejde, og på sin 70
års fødselsdag modtog Nicolaj Dannebrogsordenen.

Efter Lasse og Claus flyttede fra huset, har Lysabildgade 16 været brugt til almindelig
beboelsesejendom, grillbar og pizzeria med forskellige ejere (ingen nævnt, ingen glemt) og har
desværre også stået tomt et par år, hvorved det
forfaldt og kom i en dårlig stand.
Heldigvis er der rodet bod på dette, og mon ikke
borgerne i Lysabild glæder sig over, at huset nu
pryder gadebilledet. (jj)

Mette og Nicolaj boede i huset indtil deres død i
henholdsvis 1950 og 1954.
Siden da har adskillige mennesker boet i huset –
bl.a. Lasses svigermor Mine Johansen.
I 1955 flyttede Lasse og hendes mand Claus Johannsen ind i huset og byggede den høje tilbygning. I 1962 tilførte de huset den sidste tilbygning. Lasse drev en forretning med almindelig
trikotage, men efterhånden blev det mest garn
og håndarbejde, hun solgte. Forretningen og huset blev solgt i 1975.

Lysabildgade 16, år 2008

De går og de går …….
De går om morgenen, om formiddagen, om eftermiddagen og sågar om aftenen.
Hvor er de alle på vej hen….?
De er på vej til Paris….!
Ansatte ved Sønderborg Kommune – er efter
eget ønske – blevet udstyret med en skridttæller
og nu går det hastigt derud af – i retning Paris,
som skal nås inden den 1/3-09.
Alle former for motion bliver via hjemmesiden
friskop.dk omregnet til skridt og der konkurreres på livet løs imellem holdene, som både er
kommunale hold og hold fra private virksomheder.

Drejby Strand
Restaurant

Et fantastisk initiativ, som giver mange sjove
oplevelser, frisk luft, god motion og et initiativ
som rigtige mange lokale fra vores område er en
del af.
Lokalbladet redaktion kender ikke alle holdene –
som gemmer sig bag ret så finurlige navne, men
her et lille udpluk, hvor vi ved at der er lokalt islæt fra vores område –”fit for fun”, ”1. holdet”, ”de
uanbringelige”, ”fedt å æ midt”, ”Abildgården”,
”Travhestene fra Svenstrup”, ”det går bare derudad”, ”Guldskoene”, ”allons á Paris”, ”frontallapperne”, ”de vakre tøser” og deres placering spreder sig fra en 5. plads og helt til en plads som nr. 396.
(ja)

Lysabildgade 16, år 1890

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

74405004
Kegnæsvej 85

ELITE

www.restaurant-drejbystrand.dk

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

www.radioals.dk

Lysabild kirke er for lille
Gør
en
forskel

Erik Hynding Møller, der bor på Vindrosen i Skovby, er gået aktivt ind i Landsbyrådet, hvor opgaven lige nu er at lave udviklingsplanen for
Lysabild Sogn. Hvis du også har lyst til at være
med i dét arbejde, skal du være velkommen. Der
er masser af ideer at tage fat på, og nye ideer er
velkomne. Tøv ikke med at kontakte formanden
Erling Junker på ejja@bbsyd.dk
eller på 7440 4927.

Ja, sådan sagde vores nye præst Hans Havelund,
på borgermødet i starten af november. Hvordan
kan det nu hænge sammen?
- Jamen den er for lille, fordi der kun kan være
600 mennesker i kirken, men vi er jo 1.600 i sognet, sagde præsten med et smil på læben.
Men det er et ret godt udtryk for at turde sætte
overliggeren højt, når vi arbejder med udvikling
af landsbyerne i vores sogn. Og det var dét, borgermødet gik ud på. 27 borgere deltog i debatten.
Der blev drøftet social ansvarlighed, generationsskifte i villakvarterene og byfornyelse, lokale oplevelsesmuligheder, traditioner, natur,
attraktioner og strandfaciliteter, diverse frivillige hjælpe- og pasningsordninger og trygt børnemiljø (god opvækst). Snakken gik livligt, og
oplægsholderen, Kirsten Bruun fra Landdistrikternes Hus, måtte op i de højere toner, når hun
skulle skabe sig ørenlyd.

Åben skole holder julehygge
torsdag, den 11. december 2008 på Lysabild Skole.
Kl. 16.00-18.00: Julehygge i Børnehuset Abildgård for børn, forældre og søskende.
Der er mulighed for at lave juledekorationer, og sammen vil vi lave
en lang guirlande, der kan nå rundt i hele børnehaven!
Kl. 18.00:

Fællesspisning i gymnastiksalen + tilstødende lokaler.
”ÅBEN SKOLE” gruppen laver mad, og ligesom tidligere år består
menuen af: Flæskesteg med rødkål!

Pris:

Kr. 30,- pr. person – Kr. 15,- for børn til og med 11 år.
Betales ved indgangen!

Husk:

TILMELDING senest mandag, d.8. december kl. 20! til:
Børnehuset Abildgård: Tlf. 74 404733
Lysabild Skole:		Tlf. 74 404283
Eva:
Tlf. 74 404285
Erling:		Tlf. 74 404927

Brug de
”Hjælpende hænder”
Sydals Igangsættergruppe har en gruppe frivillige, der gerne vil hjælpe ældre og handicappede
med mindre opgaver, såsom at skifte pæren i loftet og ordne pakningen i den dryppende vandhane. Små opgaver, som kan være svære at klare,
hvis gigten plager og balancen ikke er, hvad den
har været. Men man skal ikke tilkalde de ”Hjælpende hænder”, hvis haven skal graves.
I Lysabild sogn er det Hans Åge Kristensen,
Skovbyvej, tlf. 7440 5527 og Lis Brock, Lysabildgade, tlf. 7440 4779, oplyser Anni Petersen fra Lysabild Sogns Efterløns- og Pensionistforening.

Jul på Vibæk Mølle

Medbring tallerkner, bestik og glas. Der kan købes sodavand, men
drikkevarer må gerne medbringes!
Aktiviteter:

Pukkelpist fra Skovby til Lysabild
Tilbage er der nu 8 store plancher med borgernes tegninger af, hvad de synes er unikt for Lysabild Sogn. Herudfra skal Landsbyrådet lave en vision og en strategi for udviklingen af sognet, og
derefter kan opgaverne prioriteres. En del skal
indarbejdes i kommuneplanen. Det gælder bl.a.
sikringen af skolevejene, som har meget høj
prioritet. Det er ganske bemærkelsesværdigt, at
sognet i ca. 30 år har arbejdet for en cykelsti fra
Skovby til Lysabild, så skolebørnene fra Skovby
kan bruge cyklen i stedet for at skulle køres. Det
har stået i kommunens budgetoversigter i rigtig
mange år, men er endnu ikke blevet prioriteret.
Det er tværtimod gået helt galt med dén vejstrækning, eftersom den nu tager sig ud som en
pukkelpist med 107 pukler!
Alt i alt tegner det til, at visionen for Lysabild
sogn bliver noget med at sikre et løbende generationsskifte og skabe et unikt børnemiljø – om det
så også kommer til at omfatte en udbygning af
kirken kan kun tiden vise ? (tl)

Efter fællesspisningen er der forskellige juleværksteder og 		
julehyggekroge på skolen.
		
OBS:
Tilmeldinger efter den 8. december kan ikke deltage i 		
fællesspisningen, men man er velkommen til at besøge skolens
juleværksteder m.m. bagefter.

Lørdag og søndag den 22.-23. november
Åben kl. 11 – 16
Der er julehygge for børn og voksne og salg
af juledekorationer, nisser og andet.
I cafeen kan købes gløgg, æbleskiver m/v.
Desuden salg af brød bagt i
Vibæks gamle stenovn.
Arr. Vibæk møllernes støtteforening

Vi forventer at slutte senest kl. 21.30.
Åben Skole i januar
05.01
15.01
29.01

		

Åben Skole – Fællesspisning kl. 18,30
Åben Skole – Fællesspisning kl. 18,30
Åben Skole – Fællesspisning kl. 18,30

Venlig hilsen ”ÅBEN SKOLE” gruppen.

Glædelig Jul

www.cykelcentrum.dk
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Lysabild Børneunivers

Styrkelse af de små lokalsamfund, bevarelse af de små skoler, forsøg med fælles ledelse

Børnehuset Abildgård:
58 børn i alderen 3-6 år – 9 ansatte
Lysabild Skole:
141 børn – bh. Kl til 6 kl. – 25 ansatte
SFO ”Fristedet”:
56 børn i alderen 6-10 år – 5 ansatte
Dagplejen (omkring Lysabild):
– 24 børn – 7 ansatte.

Det er nogle af nøgleordene bag Sønderborg
Kommunes beslutning om at etablere ”Børneuniverser” omkring kommunens 6 små skoler (skoler
med elever til og med 6. klasse).
Sønderborg Kommune støtter – i 2008 og 2009
- økonomisk etableringen af 2 ”Børneuniverser”
i Kværs og Egernsund. Tilbage er Bakkensbro
skole i Ullerup, Nybøl Skole, Rinkenæs Skole og
Lysabild Skole. For alle 4 skoler er der ligeledes
et stort politisk ønske om at oprette et tættere
samarbejde mellem dagpleje, børnehave, SFO
og skole samt evt. fritidsområde.

DET SKER I SOGNET
November
22-23. Julemarked ved Vibæk Møllerne
25
Adventsfest i kirken kl. 14. Derefter
kaffe i klubhuset. Vi synger julen ind
sammen med et kor og Christa
Borris. Arr. Lysabild Sogns Efterlønog Pensionistforening
27.
Åben Skole – Fællesspisning kl. 18,30
29.
kl. 14-18 åbning af Galleri Eje
30.
Julestue på Skovby Kro fra kl. 11-17
December
4.
Åben Skole – Fællesspisning kl. 18,30
Juniorklub kl. 18,30
11.
Juleafslutning i Åben Skole –
Fællesspisning kl. 18,00
13.
Avis indsamling.
13.
kl. 11-14. Mød Julemanden hos
Købmanden i Lysabild
14.
kl.14 Juletræsfest på Skovby Kro
Februar
5.
kl. 23.30. Maskefaldet til Hellig tre
konger finder sted i klubhuset i
Lysabild
10.
19.30 afstemningsfest på Lysabild
Skole. Ole Brunsbjerg holder foredrag om nationale, etniske og kulturelle mindretal. Arr. Lysabild sogns
Dansk samfund
23.
19.30 Støtteforening for Vibæk 		
mølle holder generalforsam		
ling i klubhuset i Lysabild

På opfordring af fagcenter ”Børn og Uddannelse”
tog Lysabild Skole derfor i december 2007 initiativ til at indkalde områdets dagtilbud (bestyrelser
og personale) samt repræsentanter fra foreningerne til et orienterende møde omkring mulighederne i et ”Børneunivers”.
”Samarbejde, fællesskab, engagement, tryghed,
glæde, rum var jo hurtigt nogle af de områder
der kom frem, da vi begyndte at diskutere hvad vi
kunne gøre, for at give vores børn en endnu bedre start på livet”, fortæller Gitte Beier, skolebestyrelsesformand for Lysabild skole, og fortsætter:
”I et lille samfund som Lysabild, er det vigtigt at
man står sammen om de værdier, vi har og som
vi er stolte af. På den måde kan vi fastholde gode
medborgere og også de gode medarbejdere,
som ønsker udfordringer”.
Dernæst fulgte en visionaften - for samme deltager kreds – og en styregruppe blev nedsat.
Styregruppen består af Kristian Ellegaard Hansen
og Erling Junker (Lysabild Skole), Jane Andresen
(Børnehuset Abildgård), Jette Fuglsang (SFO ”Fristedet”), Gitte Beier (Skolebestyrelsen), Marianne
Tychsen (SFO/Forældrerådet) og Martin Termansen (Bestyrelsen/Børnehuset Abildgård).
Undervejs i forløbet er der blevet afholdt møde
med fagcenteret og de andre 4 små skoler, hvor
der gensidigt blev informeret om det igangværende arbejde.
Og i april 2008 blev arbejdsgruppen omkring ”Lysabild Børneunivers” - fra fagcentret - opfordret
til at færdiggøre deres forslag, således at forslaget kunne komme med til udvalgsmøde i Børneog Uddannelsesudvalget i juni 2008 og derefter
fortsætte vejen mod en bevilling i forbindelse
med forhandlingerne omkring budget 2009.
”Det er en stor fordel for Lysabild Børneunivers,
at skole, SFO og børnehave ligger på samme matrikel, så med beskedne midler er det muligt at
starte en bygningsmæssig etablering”, fortæller
Gitte Beier videre, ”og disse midler forventer vi
bliver bevilget efter kommunens blåstempling af
projektet”.
Det indsendte forslag til ”Lysabild Børneunivers”
spænder vidt lige fra formål, rød tråd/sammen
hæng i barnelivet fra 0-13 år, overordnede fælles
værdier og til mere omfattende bygningsmæssige ændringer.

Brandværnet og Spejderne
henter stadig aviser… i 2009
Brandværnet henter:
sidste lørdag i februar, juni og oktober.
Spejderne henter:
sidste lørdag i april, august og december
(sidste lørdag inden juleaften 2009)
Er der problemer med afhentningen kontakt da:
Jan Lorenzen – Brandværnet - tlf. 21480474
Mogens Gerstrøm – Spejderne - tlf. 24251369
Mange husstande vil i denne tid få besøg af
brandværnet vedr. passivt medlemskab, ved
denne lejlighed vil jeg også meget gerne sige

Af ideer kan nævnes:
• Fælles personaleaktiviteter
• Fælles bestyrelse for dagpleje, børnehave og
SFO
• Et bygningsmæssigt fællesskab – således at
børnehave, SFO og skolens indskoling 		
afdeling (bh.kl. til og med 3. klasse) placeres 		
umiddelbart i nærheden af hinanden 		
og at der ligeledes findes plads til dagplejens
legestue.
• Overdækning af eksisterende skolegård og
etablering af multisal.
• Et udvidet samarbejde med idrætsforeningen
og spejderne omkring fælles aktiviteter.
Forventningerne var derfor store da fagcentret
i oktober 2008, igen indkaldte de 4 ”kommende
Børneuniverser”- til opfølgningsmøde. Forventningerne var særligt store her i Lysabild – da
styregruppens forslag som det eneste – af de 4
kommende universer - var blevet sendt videre til
politisk behandling. Derfor var skuffelsen også
mærkbar og tydelig, da fagcentret desværre kunne fortælle, at der i forslaget til budget 2009 og
for de efterfølgende overslagsår ikke har været
mulighed for at øremærke midler til etablering af
de 4 resterende børneuniverser.
Spørgsmålet er nu: hvordan det videre arbejde
med ”Lysabild Børneunivers” skal fortsætte?
Der er taget politisk beslutning om at ”Børneunivers tanken” skal føres ud i livet også uden et
optimalt bygningsmæssigt fællesskab.
Her er ”Lysabild Børneunivers” – som den eneste
af de 4 små skoler – heldig stillet, da der allerede
nu – er et bygningsmæssigt fællesskab – mellem
skole, SFO, børnehave og at områdets dagpleje
jævnligt også bruger/besøger skole og børnehave.
”Men selv om der allerede nu er et bygningsmæssigt fællesskab, så vil vi kæmpe for at vore ideer
og visioner bliver ført ud i livet. Vi vil et ”Lysabild
Børneunivers”, vi har taget byrådets opfordring meget positivt til os og derfor er vi i skolebestyrelsen
og i styregruppen også meget undrende over den
manglende økonomiske opbakning. En situation
som vi – skriftligt – også har påpeget over for Fagcenter ”Børn og Uddannelse” og Børne – og Uddannelsesudvalget”, fortæller Gitter Beier. (ja)
mange tak for jeres støtte. For de af Jer som har
modtaget et girokort, er årsagen at det ikke har
været muligt at træffe jer hjemme, så derfor
håber vi at I alligevel vil støtte ved at bruge giro
kortet.
Henvendelse vedr. ”lopper” til det årlige loppemarked kan ske til Jan Lorenzen tlf. 21480474
eller Jon F Rasmussen tlf. 29808191. Information vedr. optagelse som nyt aktivt medlem hos
Lysabild Frivillige Brandværn kan ske ved henvendelse til Brandkaptajn Claus Jensen på tlf
41247785 eller på (cje@bbsyd.dk)
Brandkaptajn Claus Jensen

Lysabild Forsamlingsgaard
KORN OG FODERSTOFFER
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