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Godt Nytår fra dagplejen

DET SKER I SOGNET
Januar
15. Åben	Skole	–	Fællesspisning	kl	18,30.
20.	 Indskrivning	Lysabild	Skole	kl.	10-12		
	 og	fra	kl.	14-17.
22.	 Åben	Skole	–	Fællesspisning	kl	18,30.
28. kl.	19.30	Lysabild	sognehistoriske	
	 Forening	holder	generalforsamling,				
	 i	klubhuset	ved	skolen.
29. kl.	14.	Lottospil	og	generalforsam-	
	 ling	i	Lysabild	Efterløns-	og	Pensio-	
	 nistforening	i	klubhuset.
29. Ingen ”Åben	Skole	–	Fællesspisning”,  
 i	stedet	skolefest.
Februar
5. Åben	Skole	–	Fællesspisning	kl	18,30.
9.-15.	 (uge	7)	Lysabild	Skole	holder	vinterferie.
10.	 kl.	19.30	afstemningsfest	på	Lysabild		
	 Skole.	Ole	Brunsbjerg	holder	fore-	
	 drag	om	nationale,	etniske	og	kul-	
	 turelle	mindretal.	Arr.	Lysabild	sogns		
	 Danske	samfund.	
19. Åben	Skole	–	Fællesspisning	kl.	18,30
22. kl.	14.00	Fastelavnsfest	hos	spejderne
23.	 kl.	19.30	Støtteforening	for	Vibæk		
	 mølle	holder	generalforsamling	i		
	 klubhuset	i	Lysabild.
26.	 Åben	Skole	–	Fællesspisning	kl.	18,30
28. Papirindsamling
Marts
5. Åben	Skole	–	Fællesspisning	kl.	18,30.
12. Åben	Skole	–	Fællesspisning	kl.	18,30.
19.	 Fællesspisning	kl.	18,30.	kl.	19.30		
	 er	der	generalforsamling	i	Lands-	
	 byrådet	for	Lysabild	Sogn	på		 			
	 Lysabild	Skole.	Offentliggørelse	af		
	 udviklingsplan.
26.	 kl.	18.30	Sæson	afslutning	i	Åben		
	 Skole.	kl.	19.30	er	der	gratis	foredrag		
	 ved	kinesiolog	og	massør	Henriette		
	 Skov.	LSG	generalforsamling.

I	november	havde	Lysabild’s	7	dagplejere	besøg	af	Gymnastik	Karavanen.	
Der	var	masser	af	inspiration	til	nye	aktiviteter,	når	dagplejere	og	børn	én	
gang	om	måneden	mødes	i	skolens	gymnastiksal	til	motion	og	sjov.	Vi	dag-
plejere	fik	nye	idéer	til	sang	og	bevægelse	-	ja	selv	et	simpelt	dynebetræk	
kan	give	meget	sjov!

Juletræsfest på Skovby Kro 2008
Juletræsfest
Skovby	Gamle	Skole’s	arrangører	vil	gerne	sige	tak	til	alle	erhvervsdrivende	
og	private,	som	gav	et	bidrag	til	årets	juletræsfest.	Der	skal	også	lyde	en	stor	
tak	til	Skovby	kro,	der	traditionen	tro	lagde	lokale	til,	og	til	Daglig	Brugsen	i	
Skovby	som	altid	er	flinke	til	at	sponsorere	en	stor	del	til	godteposerne.	En	
stor	og	hjertelig	tak	til	Jer	alle.	Med Venlig Hilsen Tayna

Afstemningsfest med foredrag og lagkage
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 Ole Brunsbjerg
 holder foredrag  
 om nationale, 
 etniske og kulturelle 
mindretal.  mindretal den 10. 
februar kl. 19.30 på Lysabild
 Skole.

Der er afstemningsfest den 10. februar kl. 
19.30 på Lysabild Skole	 arrangeret	af	 Lysabild	
Sogns	 Danske	 Samfund.	 Ole	 Brunsbjerg	 holder	
foredrag	 om	 nationale,	 etniske	 og	 kulturelle	
mindretal.	Ole	Brunsbjerg	er	redaktør	af	den	nye	
udgave	af	højskolesangbogen,	som	udkom	i	ok-
tober	2006.	Han	har	tidligere	været	højskolelærer	
(Hadsten	1970-85)	og	højskoleforstander	samme	
sted	 (1985-2004).	 Han	 er	 både	 landbrugs-	 og	
universitetsuddannet	og	holder	mange	foredrag	
rundt	i	hele	landet.

Udover	foredrag	byder	aftenen	også	på	det	tradi-
tionsrige	kaffebrod	med	hjemmelavede	lagkager,	
som	 de	 mange	 tillidsmænd	 i	 Danske	 Samfund	
flittigt	producerer	hvert	år	til	afstemningsfesten.

Hvorfor holder vi afstemningsfest?
Den	11.11.	kl.11	1918	sluttede	Første	Verdenskrig.	
Krigens	 parter	 indgik	 en	 våbenstilstandsaftale	 i	
Compiègne-skoven	 udenfor	 Paris.	 Og	 tusinder	
af	sønderjyske	soldater	kravlede	op	af	skyttegra-
vene	for	at	begive	sig	hjem	til	familien.
Skønt	de	var	danske	i	hjertet,	blev	de	tvangsud-
skrevet	 til	 at	 kæmpe	 på	 tysk	 side,	 fordi	 vi	 som	
bekendt	tabte	Sønderjylland	til	tyskerne	i	1864	i	
slaget	på	Dybbøl.

Afstemning i 2 zoner 
Folkeafstemningen	i	1920	var	delt	i	2	zoner.	Zone	
1	 (området	 mellem	 Kongeå-grænsen	 og	 den	
nuværende	grænse)	 stemte	den	10.	 februar,	 og	
zone	 2	 (det	 nuværende	 Sydslesvig,	 syd	 for	 den	
nuværende	grænse)	den	14.	marts.

Folkeafstemningen	 var	 en	 del	 af	 fredsaftalen	
mellem	stormagterne	(Versailles-traktaten)	efter	
at	Tyskland	tabte	Første	Verdenskrig.
I	 zone	 1	 var	 stemmeprocenten	 på	 91,4	 %,	 
74,9	%	stemte	for	at	Sønderjylland	skulle	høre	til	 
Danmark.	 25,1	%	 stemte	 for	 tysk	 tilhørsforhold	
872	stemmer	var	blanke	eller	ugyldige.
I	zone	2	stemte	80,2	%	for	tysk	tilhørsforhold	og	
19,8	%	for	dansk.

Den	nye	grænse,	den	nuværende,	var	en	realitet,	
da	der	natten	mellem	den	26.	og	27.	februar	blev	
indført	pastvang	og	kontrol.

Afstemningsfesten	afholdes	hvert	år	den	10.	 fe-
bruar	 til	minde	 om	 dén	 dag,	 da	 sønderjyderne	
stemte	landsdelen	til		Danmark.	
(Hans Duus)

Tak til annoncører og LSG Fodbold

Nikolaj, Noah, Vilma og Gry

Rettelse til ”Hjælpende hænder”

Nytårs Hilsen fra Vibæk Mølle  

Torsdag den 26/3-09	 står LSG	 (Lysabild	Skytte	
og	Gymnastik	forening)		for	en	spændende	aften	
i	hjemkundskabslokalet	på	Lysabild	Skole:

kl. 18.30 er	LSG	klar	til	”Åben	Skole”	fællesspis-
ning,	med	den	sidste	middag	i	denne	sæson.

kl. 19.30	er	der	gratis	foredrag	ved	kinesiolog	og	
massør	Henriette	Skov	om	bl.a.	Hvad	er	 stress?	
Henriette	Skov	kommer	fra	Havnbjerg,	og	er	in-
dehaver	af	klinikken	”Healing Hands for You”. 

Henriette	 vil	 i	 løbet	 af	 aftenen	 komme	 ind	 på	
forskellige	 stresssymptomer,	 metoder	 til	 at	 af-
hjælpe	stress,	give	sit	bud	på	”din	vej	til	et	bedre	
helbred”	og	vil	 i	 løbet	af	 foredraget	også	gerne	
inddrage	 spørgsmål	 og	 erfaringer	 fra	 aftenens	
gæster.
Aftenen	sluttes	af	med	generalforsamling	–	pro-
gram	bringes	i	marts	udgaven	af	”Lokalbladet”.	

Sæt	allerede	nu	kryds	i	kalenderen	ved torsdag 
den 26/3.

Der	 er	 et	 halvt	 hundrede	 faste	 gæster	 i	 åben	
skole	hver	torsdag	aften	vinteren	igennem.	Men	
det	 er	 noget	 nyt,	 at	 der	 også	 er	 børnefamilier	
blandt	de	faste	gæster.	De	fire	familier	på	bille-
det	nyder	at	komme	og	sætte	sig	til	bordet	uden	
stress	og	 jag,	og	børnene	nyder	 ikke	mindst	at	

lege	sammen	efter	maden.	Aftenen	slutter	med	
en	kop	kaffe	og	et	stykke	kage	–	fra	den	fælles	
kageordning,	som	de	nye	familier	også	bidrager	
til,	og	som	Åben	skole	gruppen	serverer	gratis.	
Se	mere	om	åben	skole	på:
 www.lysabild-skole.dk

En god middag, ”Vejen til et bedre helbred” og
LSG generalforsamling Slå hele 3 fluer med et smæk …

Børnefamilier i ÅbenSkole

Landsbyrådet	og	Lokalbladets	redaktion	vil	gerne	sende	en	stor	tak	til	alle	
Jer,	der	annoncerede	i	Lokalbladet	i	2008.	Uden	Jer	ville	der	ikke	være	no-
get	blad.	Lokalbladet	er	100	%	annoncefinansieret.	
Vi	vil	også	gerne	sende	en	tak	til	LSG	Fodbold,	der	omdeler	bladet	til	samt-
lige	 husstande	 i	 Lysabild	 Sogn.	Det	 drejer	 sig	 om	 760	 husstande.	 Uden	
samarbejdet	med	Jer	var	der	ingen	”abonnenter”	på	Lokalbladet.

I	sidste	nummer	bragte	Lokalbladet	en	artikel	om	de	”hjælpende	hænder”,	
hvor	der	desværre	havde	sneget	sig	en	fejl	ind	for	Hans	Åge	Christensens	
vedkommende.	Hans	Åge	Christensen	bor	ikke	på	Skovbyvej,	som	stod	at	
læse	i	Lokalbladet,	men	derimod	på	Midthave	26.	Hans	telefonnummer	er	
7440	5527.	Vi	beklager	fejlen.

Når	vi	ser	tilbage	på	året	2008	på	Vibæk	Møller	har	det	været	et	godt	år,	
hvor	der	er	sket	ganske	meget.
I	juni	fik	vi	Møllehatten	på	plads,	det	var	en	historisk	dag	for	Vibæk	Mølle	
og	for	 lokalbefolkningen	på	Sydals.	Mølle	dagene	var	godt	besøgt,	Høst	
som	i	Gamle	Dage	var	godt	besøgt	trods	lidt	regnvejr.	Julemarked	var	en	af	
de	bedste	vi	har	haft,	men	alt	i	alt	et	godt	år	for	støtteforeningen.
Støtteforeningen	 har	 overført	 penge	 til	 Fonden	 Vibæk	 Mølle,	 først 
500.000,00	 kr.	 ved	 indvielsen	 af	Møllehatte	 +	 40.000,00	 her	 i	 december	
mdr.	2008.
Og	alle	 jer	 frivillige	medhjælpere	ved	Vibæk	Mølle,	 skal	have	en	stor	 tak	
for	et	godt	samarbejde	i	2008,	for	uden	jeres	hjælp	var	der	ikke	blevet	til	
så	mange	penge.	Må	2009	blive	ligeså	god.	Støtteforeningen	vil	hermed	 
ønske	 alle	 frivillige	 medhjælpere,	 medlemmer	 af	 støtteforeningen	 og	
deres	familie	et	rigtigt	godt	og	lykkebringende	nytår.
Husk. Generalforsamlingen er den 23.februar 2009 i Lysabild  
Klubhus kl.19.30. 

Med venlig hilsen og på gensyn
Vibæk Møllernes Støtteforening , Knud Bjerring

  

Næste	deadline	til	Lokalbladet	
27.	februar
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Selskaber kan også bookes på hverdage
(dog lukket i oktober og januar)
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Restaurant
Drejby Strand

ELITE

Forestil	dig	en	bade-	eller	bilulykke	en	varm	som-
merdag	 ved	 Kærneland,	 hvor	 der	 er	 bilkø	 og	
masser	af	badegæster.	Ambulancen	eller	brand-
bilen	 kan	 ikke	 komme	 frem	 til	 ulykkesstedet	
på	grund	af	 kø	og	parkerede	biler.	 Sceneriet	 er	
meget	 realistisk,	 fordi	 kommunen	 ikke	 længere	
ønsker,	at	brandværnet	som	hidtil	skal	sikre	ad-
gangsveje	 og	 anvise	 badegæster,	 hvor	 de	 kan	
parkere.	Denne	service	er	bortfaldet	som	følge	af	
kommunesammenlægningens	harmonisering	af	
serviceniveauet.	Argumentationen	er,	 at	 så	 skal	
der	være	en	lignende	service	på	Vemmingbund	
strand.

Hvad gør vi nu?
Er	det	et	problem,	der	bør	findes	en	løsning	på?	
Det	 synes	 landsbyrådet	 og	 brandværnet,	 fordi	
sikkerheden	på	kommunens	bedste	badestrand	
er	en	meget	vigtig	sag.
Brandfolkene	 yder	 indsatsen	 frivilligt	 og	 bliver	
ikke	 aflønnet	 personligt.	Men	 brandværnet	 har	
hidtil	fået	et	beløb,	som	er	gået	i	værnets	kasse,	
for	at	påtage	sig	opgaven.	
Siden	1995	har	det	i	snit	kostet	kommunen	3.575	kr.	
pr	år	for	at	have	følgende	service:

•	 Trafikken	på	Kærneland	med	plads	til		
	 500-600	biler	foregår	i	ro	og	orden
•	 Sikring	af	frie	adgangsveje	for	rednings	
	 køretøjer
•	 Tilfredse	turister,	som	ved	at	den	trafikale		
	 situation	er	kontrolleret,	selv	når	der	er		
	 mange	på	stranden
•	 Tilstedeværelse	af	veluddannede	første	
	 hjælpere,	som	kan	træde	til	om	nødven-	
	 digt
•	 Tilstedeværelse	af	brandslukningsudstyr		
	 (tankvogn,	som	kan	håndtere	mindre	brande)

Sponsorer søges
Brandværnet	 og	 landsbyrådet	 synes	 at	 de	 for-
holdsvis	 få	penge	er	givet	 rigtig	godt	ud	og	vil	
gerne	finde	en	løsning,	så	servicen	kan	oprethol-
des	fremover.	Et	bud	på	en	løsning	kunne	være	at	
søge	sponsorer,	der	vil	give	et	økonomisk	bidrag	
mod	 at	 få	 reklameplads	 på	 dén	 t-shirt,	 brand-
mændene	bærer,	når	de	er	på	vagt	ved	Kærne-
land.	
Hvis	 du	 har	 en	 kommentar	 eller	 ide	 til	 løsning	
af	 sagen,	 så	 ring	 til	brandkaptajn	Claus Jensen 
på tlf. 4124 7785 eller giv din kommentar på 
www.lysabild-sydals.dk (tl)

Sportsdykkerne	 fra	 Sønderborg	 er	 vilde	 med	
at	 dykke	 ved	 vragene	 af	 u-bådene,	 som	 ligger	
på	den	dybe	del	af	Hørup	Hav	 (æ	Lill’	hav)	–	på	
strækningen	fra	Kegnæs	Ende	til	Mintebjerghav/
Vibæk	på	dybder	mellem	hhv.	30	og	15	meter.	
De	er	efterhånden	svære	at	finde,	fordi	mudderet	
lægger	 sig	over	ubådene.	Men	 i	 1950’erne	blev	
erhvervsdykkere	 sendt	 ned	 for	 at	 hente	 bly	 og	
ædle	metaller	 fra	akkumulatorer,	 torpedorør	og	
trykskrog,	fordi	det	var	meget	værdifuldt	på	mar-
kedet.
Æ	 Lill’hav	 blev	 under	 2.	 verdenskrig	 brugt	 som	
øvelsesplads	for	en	del	af	den	tyske	u-bådsflåde.	
Ved	krigens	slutning	 i	1945	besluttede	de	tyske	
u-bådschefer	at	selvsænke	deres	ubåde.	Det	skete	
den	5.	maj	kl.	8	om	morgenen.	
Pæ’	 Male’	 (Peter	 Christensen)	 i	 Mintebjerg	 så	
sænkningen	 af	 de	 to	 ubåde,	 der	 ligger	 ud	 for	
Mintebjerghav.	 Mandskabet	 åbnede	 for	 bund-
ventilerne,	hvorefter	ubådene	 sank	 i	 løbet	 af	 et	
par	minutter,	mens	en	vand/luftstråle	gik	op	gen-
nem	kommandotårnet.	
Det	 er	 Anton	 Marckmann	 fra	 Høruphav,	 der	
har	forsket	 i	historien	om	ubådene.	 I	en	artikel	 i	 
Sønderjyske	 årbøger	 fra	 2006	 kan	 man	 læse	 
meget	mere	 om	 ubådene	 og	 vragenes	 historie	
samt	flere	spændende	øjenvidneberetninger	fra	
beboere,	der	har	set	sænkningerne.	(tl)

Vidste du, at der ligger 8 tyske u-både
på bunden af 
æ Lill’hav

Når det brænder på ved Kærneland

Torsdag den 19. marts kl. 19.30	er	der	general-
forsamling	 i	 Landsbyrådet	 for	 Lysabild	 Sogn	på	
Lysabild	Skole.	Alle	er	meget	velkomne	til	at	være	
med.	Samtlige	borgere	over	15	år	er	automatisk	
medlem	af	landsbyrådet.
Samme	 aften	 fremlægger	 landsbyrådet	 udvik-
lingsplanen	 for	 Lysabild	Sogn,	 som	 rådet	arbej-
der	med	i	disse	måneder.	

Udviklingsplan afsløres
Ønskerne	 og	 ideerne	 til	 udviklingsplanen	 kom	
på	 bordet	 ved	 et	 borgermøde	 i	 november,	 og	 
siden	er	der	kommet	flere	ideer	til.	Her	er	nogle	af	
dem	i	ikke-prioriteret	rækkefølge:

•	 Rasteplads	med	udsigt	over	æ	Lill’hav	før		 	
	 Skovby	på	Skovbyvej
•	 Cykelsti	fra	Drejet	til	Østkystvejen
•	 Et	fuldt	gennemført	Børneunivers
	 (se	omtale	i	sidste	nummer	af	LB)
•	 Sene	aftenbusser	–	også	på	hverdage
•	 Event	klub
•	 Gourmet	restaurant
•	 Legeplads	og	mødested	i	Skovby	og	i	 
 Lysabild
•	 Vandrestier	omkring	Skovby
•	 Mobil	skulptur	fra	Augustiana
•	 Flere	faciliteter	på	Kærneland

Ideerne skal prioriteres
Landsbyrådet	 mener,	 det	 er	 vigtigt	 at	 sikre	 en	
homogen	alderssammensætning	i	befolkningen	
og	 et	 naturligt	 generationsskifte	 i	 husstandene	
fremover.	 Derfor	 skal	 der	 sættes	 antal	 på,	 hvor	
mange	indbyggere,	skolebørn	og	skatteydere	vi	

vil	være	om	ti	år.	Sønderborg	Kommune	leverer	
statistik	 over	 den	 aktuelle	 status	 og	 fremtids-
prognoser	 til	 dét	 arbejde.	 Strategien	 lægges	 så	
derefter,	og	 ideerne	skal	prioriteres,	 så	nogle	af	
dem	bliver	gennemført.	Nogle	af	ideerne	kræver	
samspil	med	kommunen	og	skal	skrives	med	ind	
i	den	nye	kommuneplan.
Du	kan	følge	med	i	arbejdet	med	udviklingspla-
nen	på	www.lysabild-sydals.dk.	Du	er	også	vel-
kommen	til	at	være	med	til	landsbyrådsmøderne.	
Kontakt	formand:

Erling Junker på tel. 7440 4927 eller
ejja@bbsyd.dk	(tl)

Generalforsamling i landsbyrådet domineret 
af udviklingsplanen
Opfølgning på ideerne fra borgermødet i november Sognehistorisk Forening holder  

generalforsamling.
Lysabild	sognehistoriske	Forening	 indbyder	her-
med	 til	 den	 årlige	 generalforsamling	 onsdag 
den 28. januar kl.19.30	 i	 klubhuset	 ved	 sko-
len.	Vi	kan	ikke	være	på	skolen,	som	vi	plejer,	på	
grund	 af	 emneuge.	 Jeg	 håber,	 at	 vi	 kan	 være	 i	 
klubhuset.	Det	går	nu	nok,	ellers	må	vi	klemme	
os	lidt	sammen.	Aftenens	forløb	er	sådan,	at	først	
afholdes	generalforsamlingen,	som	ikke	plejer	at	
tage	lang	tid.	Så	får	vi	kaffe	med	lagkage.	Efter	kaffen	
fortæller	Anna	og	Kristian	fra	Søby	på	Ærø	om	deres	
sejlture	på	Europas	vandveje	i	egen	båd.	Nogen	vil	
nok	spørge	hvem	Anna	og	Kristian	er?	Jamen,	de	 
boede	i	Gammelhave	her	i	Lysabild.	Anna	besty-
rede	Sydbank,	og	Kristian	lavede	optimistjoller.	
Så	ved	I	nok,	hvem	det	er.	De	ville	gerne	komme	
”hjem”	til	Lysabild	og	fortælle	om	deres	oplevel-
ser.	Det	glæder	vi	os	til	at	høre	om.	Lyder	det	ikke	
spændende?	Jeg	tror,	det	kan	blive	en	rigtig	god	
aften.	Alle	er	velkommen.	Venlig hilsen L.S.F.

Traditionen	tro	holder	spejderne	igen	i	år	tønde-
slagning	i	spejderhytten,	søndag	den 22. Februar 
kl. 14 for alle børn i sognet og deres forældre.	
Så	find	udklædningerne	frem,	for	der	er	præmie	
til	den	bedste	udklædte	i	3	aldersgrupper.	Arran-
gementet	er	gratis;	men	vi	siger	tak,	hvis	man	vil	
lægge	en	skærv	i	indsamlingsbøssen	til	kaffe	og	
boller	m.m.	Vi	håber	at	 se	mange	glade,	 festligt	
udklædte	børn	og	voksne,	så	vi	igen	kan	få	nogle	
fornøjelige	timer.	 	Husk,	vi	slår	katten	af	 tønden	
udenfor,	så	tag	godt	med	tøj	på	efter	vejret.	
Hilsen Spejdergruppen i Lysabild

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

Sommerdag på Kærneland

De fire “sorte” håndværkere var Birthe og Norbert Carstensen og Calle 
og Inger Christiansen.

Direkte	fra	fængslet	kom	han	til	klubhuset	i	Lysabild,	skarpt	fulgt	af	
konen	Anette	og	en	politimand	-	altså	Stein	Bagger.	Og	han	delte	lea-
singkontrakter	 ud,	 hvor	“det	med	 småt”	 fyldte	hele	 siden.	Der	 var	
dog	ingen,	der	bed	på,	og	skrev	under.	Politimanden	tjekkede	også	
lige	klubhusets	bevilling,	nu	da	han	alligevel	var	her.	Så	Arne	Duus	
måtte	finde	den	frem,	og	heldigvis	var	alt	som	det	skulle	være.
Og	så	var	der	fire	 friske	malere,	der	 tilbød	at	male	sort	 -	med	sort	
maling	forstås	:)	
Der	var	så	rigeligt	med	præmier	til	de	to	hold,	for	Restaurant Drejby 
havde	sponsoreret	en	middag	for	to,	som	gik	til	malerne.
Bager Migge	gav	et	gavekort	på	en	kagemand	og	Dagli’ Brugsen i 
Skovby	gav	3	flasker	Sydals	vin,	og	de	to	præmier	gik	til	Stein	Bag-
ger	holdet.	
Ærgerligt	at	der	ikke	var	flere,	men	den	5.	januar	faldt	på	en	mandag,	
som	tilmed	var	første	arbejdsdag	efter	juleferien.	så	det	var	lidt	op	
ad	bakke	…	Men	sjovt	 for	dem,	der	havde	fundet	vej	 til	klubhuset.	 
Syv	ikke-udklædte	foretog	afstemningen.	(tl)

Jane Andresen var Stein Bagger, Janne Jørgensen Anette Uttenthal og  
Erling Jørgensen var politimanden.

De “sorte” håndværkere og
Stein Bagger kiggede forbi
til Hellig 3 kongers aften

www.cykelcentrum.dk 

Anna og Kristian på 
Europas vandveje

Fastelavnsfest hos spejderne
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Drejby Strand

ELITE

Forestil	dig	en	bade-	eller	bilulykke	en	varm	som-
merdag	 ved	 Kærneland,	 hvor	 der	 er	 bilkø	 og	
masser	af	badegæster.	Ambulancen	eller	brand-
bilen	 kan	 ikke	 komme	 frem	 til	 ulykkesstedet	
på	grund	af	 kø	og	parkerede	biler.	 Sceneriet	 er	
meget	 realistisk,	 fordi	 kommunen	 ikke	 længere	
ønsker,	at	brandværnet	som	hidtil	skal	sikre	ad-
gangsveje	 og	 anvise	 badegæster,	 hvor	 de	 kan	
parkere.	Denne	service	er	bortfaldet	som	følge	af	
kommunesammenlægningens	harmonisering	af	
serviceniveauet.	Argumentationen	er,	 at	 så	 skal	
der	være	en	lignende	service	på	Vemmingbund	
strand.

Hvad gør vi nu?
Er	det	et	problem,	der	bør	findes	en	løsning	på?	
Det	 synes	 landsbyrådet	 og	 brandværnet,	 fordi	
sikkerheden	på	kommunens	bedste	badestrand	
er	en	meget	vigtig	sag.
Brandfolkene	 yder	 indsatsen	 frivilligt	 og	 bliver	
ikke	 aflønnet	 personligt.	Men	 brandværnet	 har	
hidtil	fået	et	beløb,	som	er	gået	i	værnets	kasse,	
for	at	påtage	sig	opgaven.	
Siden	1995	har	det	i	snit	kostet	kommunen	3.575	kr.	
pr	år	for	at	have	følgende	service:

•	 Trafikken	på	Kærneland	med	plads	til		
	 500-600	biler	foregår	i	ro	og	orden
•	 Sikring	af	frie	adgangsveje	for	rednings	
	 køretøjer
•	 Tilfredse	turister,	som	ved	at	den	trafikale		
	 situation	er	kontrolleret,	selv	når	der	er		
	 mange	på	stranden
•	 Tilstedeværelse	af	veluddannede	første	
	 hjælpere,	som	kan	træde	til	om	nødven-	
	 digt
•	 Tilstedeværelse	af	brandslukningsudstyr		
	 (tankvogn,	som	kan	håndtere	mindre	brande)

Sponsorer søges
Brandværnet	 og	 landsbyrådet	 synes	 at	 de	 for-
holdsvis	 få	penge	er	givet	 rigtig	godt	ud	og	vil	
gerne	finde	en	løsning,	så	servicen	kan	oprethol-
des	fremover.	Et	bud	på	en	løsning	kunne	være	at	
søge	sponsorer,	der	vil	give	et	økonomisk	bidrag	
mod	 at	 få	 reklameplads	 på	 dén	 t-shirt,	 brand-
mændene	bærer,	når	de	er	på	vagt	ved	Kærne-
land.	
Hvis	 du	 har	 en	 kommentar	 eller	 ide	 til	 løsning	
af	 sagen,	 så	 ring	 til	brandkaptajn	Claus Jensen 
på tlf. 4124 7785 eller giv din kommentar på 
www.lysabild-sydals.dk (tl)

Sportsdykkerne	 fra	 Sønderborg	 er	 vilde	 med	
at	 dykke	 ved	 vragene	 af	 u-bådene,	 som	 ligger	
på	den	dybe	del	af	Hørup	Hav	 (æ	Lill’	hav)	–	på	
strækningen	fra	Kegnæs	Ende	til	Mintebjerghav/
Vibæk	på	dybder	mellem	hhv.	30	og	15	meter.	
De	er	efterhånden	svære	at	finde,	fordi	mudderet	
lægger	 sig	over	ubådene.	Men	 i	 1950’erne	blev	
erhvervsdykkere	 sendt	 ned	 for	 at	 hente	 bly	 og	
ædle	metaller	 fra	akkumulatorer,	 torpedorør	og	
trykskrog,	fordi	det	var	meget	værdifuldt	på	mar-
kedet.
Æ	 Lill’hav	 blev	 under	 2.	 verdenskrig	 brugt	 som	
øvelsesplads	for	en	del	af	den	tyske	u-bådsflåde.	
Ved	krigens	slutning	 i	1945	besluttede	de	tyske	
u-bådschefer	at	selvsænke	deres	ubåde.	Det	skete	
den	5.	maj	kl.	8	om	morgenen.	
Pæ’	 Male’	 (Peter	 Christensen)	 i	 Mintebjerg	 så	
sænkningen	 af	 de	 to	 ubåde,	 der	 ligger	 ud	 for	
Mintebjerghav.	 Mandskabet	 åbnede	 for	 bund-
ventilerne,	hvorefter	ubådene	 sank	 i	 løbet	 af	 et	
par	minutter,	mens	en	vand/luftstråle	gik	op	gen-
nem	kommandotårnet.	
Det	 er	 Anton	 Marckmann	 fra	 Høruphav,	 der	
har	forsket	 i	historien	om	ubådene.	 I	en	artikel	 i	 
Sønderjyske	 årbøger	 fra	 2006	 kan	 man	 læse	 
meget	mere	 om	 ubådene	 og	 vragenes	 historie	
samt	flere	spændende	øjenvidneberetninger	fra	
beboere,	der	har	set	sænkningerne.	(tl)

Vidste du, at der ligger 8 tyske u-både
på bunden af 
æ Lill’hav

Når det brænder på ved Kærneland

Torsdag den 19. marts kl. 19.30	er	der	general-
forsamling	 i	 Landsbyrådet	 for	 Lysabild	 Sogn	på	
Lysabild	Skole.	Alle	er	meget	velkomne	til	at	være	
med.	Samtlige	borgere	over	15	år	er	automatisk	
medlem	af	landsbyrådet.
Samme	 aften	 fremlægger	 landsbyrådet	 udvik-
lingsplanen	 for	 Lysabild	Sogn,	 som	 rådet	arbej-
der	med	i	disse	måneder.	

Udviklingsplan afsløres
Ønskerne	 og	 ideerne	 til	 udviklingsplanen	 kom	
på	 bordet	 ved	 et	 borgermøde	 i	 november,	 og	 
siden	er	der	kommet	flere	ideer	til.	Her	er	nogle	af	
dem	i	ikke-prioriteret	rækkefølge:

•	 Rasteplads	med	udsigt	over	æ	Lill’hav	før		 	
	 Skovby	på	Skovbyvej
•	 Cykelsti	fra	Drejet	til	Østkystvejen
•	 Et	fuldt	gennemført	Børneunivers
	 (se	omtale	i	sidste	nummer	af	LB)
•	 Sene	aftenbusser	–	også	på	hverdage
•	 Event	klub
•	 Gourmet	restaurant
•	 Legeplads	og	mødested	i	Skovby	og	i	 
 Lysabild
•	 Vandrestier	omkring	Skovby
•	 Mobil	skulptur	fra	Augustiana
•	 Flere	faciliteter	på	Kærneland

Ideerne skal prioriteres
Landsbyrådet	 mener,	 det	 er	 vigtigt	 at	 sikre	 en	
homogen	alderssammensætning	i	befolkningen	
og	 et	 naturligt	 generationsskifte	 i	 husstandene	
fremover.	 Derfor	 skal	 der	 sættes	 antal	 på,	 hvor	
mange	indbyggere,	skolebørn	og	skatteydere	vi	

vil	være	om	ti	år.	Sønderborg	Kommune	leverer	
statistik	 over	 den	 aktuelle	 status	 og	 fremtids-
prognoser	 til	 dét	 arbejde.	 Strategien	 lægges	 så	
derefter,	og	 ideerne	skal	prioriteres,	 så	nogle	af	
dem	bliver	gennemført.	Nogle	af	ideerne	kræver	
samspil	med	kommunen	og	skal	skrives	med	ind	
i	den	nye	kommuneplan.
Du	kan	følge	med	i	arbejdet	med	udviklingspla-
nen	på	www.lysabild-sydals.dk.	Du	er	også	vel-
kommen	til	at	være	med	til	landsbyrådsmøderne.	
Kontakt	formand:

Erling Junker på tel. 7440 4927 eller
ejja@bbsyd.dk	(tl)

Generalforsamling i landsbyrådet domineret 
af udviklingsplanen
Opfølgning på ideerne fra borgermødet i november Sognehistorisk Forening holder  

generalforsamling.
Lysabild	sognehistoriske	Forening	 indbyder	her-
med	 til	 den	 årlige	 generalforsamling	 onsdag 
den 28. januar kl.19.30	 i	 klubhuset	 ved	 sko-
len.	Vi	kan	ikke	være	på	skolen,	som	vi	plejer,	på	
grund	 af	 emneuge.	 Jeg	 håber,	 at	 vi	 kan	 være	 i	 
klubhuset.	Det	går	nu	nok,	ellers	må	vi	klemme	
os	lidt	sammen.	Aftenens	forløb	er	sådan,	at	først	
afholdes	generalforsamlingen,	som	ikke	plejer	at	
tage	lang	tid.	Så	får	vi	kaffe	med	lagkage.	Efter	kaffen	
fortæller	Anna	og	Kristian	fra	Søby	på	Ærø	om	deres	
sejlture	på	Europas	vandveje	i	egen	båd.	Nogen	vil	
nok	spørge	hvem	Anna	og	Kristian	er?	Jamen,	de	 
boede	i	Gammelhave	her	i	Lysabild.	Anna	besty-
rede	Sydbank,	og	Kristian	lavede	optimistjoller.	
Så	ved	I	nok,	hvem	det	er.	De	ville	gerne	komme	
”hjem”	til	Lysabild	og	fortælle	om	deres	oplevel-
ser.	Det	glæder	vi	os	til	at	høre	om.	Lyder	det	ikke	
spændende?	Jeg	tror,	det	kan	blive	en	rigtig	god	
aften.	Alle	er	velkommen.	Venlig hilsen L.S.F.

Traditionen	tro	holder	spejderne	igen	i	år	tønde-
slagning	i	spejderhytten,	søndag	den 22. Februar 
kl. 14 for alle børn i sognet og deres forældre.	
Så	find	udklædningerne	frem,	for	der	er	præmie	
til	den	bedste	udklædte	i	3	aldersgrupper.	Arran-
gementet	er	gratis;	men	vi	siger	tak,	hvis	man	vil	
lægge	en	skærv	i	indsamlingsbøssen	til	kaffe	og	
boller	m.m.	Vi	håber	at	 se	mange	glade,	 festligt	
udklædte	børn	og	voksne,	så	vi	igen	kan	få	nogle	
fornøjelige	timer.	 	Husk,	vi	slår	katten	af	 tønden	
udenfor,	så	tag	godt	med	tøj	på	efter	vejret.	
Hilsen Spejdergruppen i Lysabild

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

Sommerdag på Kærneland

De fire “sorte” håndværkere var Birthe og Norbert Carstensen og Calle 
og Inger Christiansen.

Direkte	fra	fængslet	kom	han	til	klubhuset	i	Lysabild,	skarpt	fulgt	af	
konen	Anette	og	en	politimand	-	altså	Stein	Bagger.	Og	han	delte	lea-
singkontrakter	 ud,	 hvor	“det	med	 småt”	 fyldte	hele	 siden.	Der	 var	
dog	ingen,	der	bed	på,	og	skrev	under.	Politimanden	tjekkede	også	
lige	klubhusets	bevilling,	nu	da	han	alligevel	var	her.	Så	Arne	Duus	
måtte	finde	den	frem,	og	heldigvis	var	alt	som	det	skulle	være.
Og	så	var	der	fire	 friske	malere,	der	 tilbød	at	male	sort	 -	med	sort	
maling	forstås	:)	
Der	var	så	rigeligt	med	præmier	til	de	to	hold,	for	Restaurant Drejby 
havde	sponsoreret	en	middag	for	to,	som	gik	til	malerne.
Bager Migge	gav	et	gavekort	på	en	kagemand	og	Dagli’ Brugsen i 
Skovby	gav	3	flasker	Sydals	vin,	og	de	to	præmier	gik	til	Stein	Bag-
ger	holdet.	
Ærgerligt	at	der	ikke	var	flere,	men	den	5.	januar	faldt	på	en	mandag,	
som	tilmed	var	første	arbejdsdag	efter	juleferien.	så	det	var	lidt	op	
ad	bakke	…	Men	sjovt	 for	dem,	der	havde	fundet	vej	 til	klubhuset.	 
Syv	ikke-udklædte	foretog	afstemningen.	(tl)

Jane Andresen var Stein Bagger, Janne Jørgensen Anette Uttenthal og  
Erling Jørgensen var politimanden.

De “sorte” håndværkere og
Stein Bagger kiggede forbi
til Hellig 3 kongers aften

www.cykelcentrum.dk 

Anna og Kristian på 
Europas vandveje

Fastelavnsfest hos spejderne



Periodisk skrift for Lysabild Sogns LandsbyrådLokalBladet nr. 24    Januar 2009

LB:

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.tele.dk 7440 4356
Tryk:  Grafisk Arbejde, Guderup 74 45 8888

Bladet udkommer medio januar, marts, maj, august, oktober, og ultimo november 
i 1000 eksemplarer, husstandsomdeles af LSG Fodbold til sognets 
beboere. Har du ikke modtaget LokalBladet ring på tlf:  7440 4927

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

Lysabild Forsamlingsgaard
Helaftensarrangement
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Godt Nytår fra dagplejen

DET SKER I SOGNET
Januar
15. Åben	Skole	–	Fællesspisning	kl	18,30.
20.	 Indskrivning	Lysabild	Skole	kl.	10-12		
	 og	fra	kl.	14-17.
22.	 Åben	Skole	–	Fællesspisning	kl	18,30.
28. kl.	19.30	Lysabild	sognehistoriske	
	 Forening	holder	generalforsamling,				
	 i	klubhuset	ved	skolen.
29. kl.	14.	Lottospil	og	generalforsam-	
	 ling	i	Lysabild	Efterløns-	og	Pensio-	
	 nistforening	i	klubhuset.
29. Ingen ”Åben	Skole	–	Fællesspisning”,  
 i	stedet	skolefest.
Februar
5. Åben	Skole	–	Fællesspisning	kl	18,30.
9.-15.	 (uge	7)	Lysabild	Skole	holder	vinterferie.
10.	 kl.	19.30	afstemningsfest	på	Lysabild		
	 Skole.	Ole	Brunsbjerg	holder	fore-	
	 drag	om	nationale,	etniske	og	kul-	
	 turelle	mindretal.	Arr.	Lysabild	sogns		
	 Danske	samfund.	
19. Åben	Skole	–	Fællesspisning	kl.	18,30
22. kl.	14.00	Fastelavnsfest	hos	spejderne
23.	 kl.	19.30	Støtteforening	for	Vibæk		
	 mølle	holder	generalforsamling	i		
	 klubhuset	i	Lysabild.
26.	 Åben	Skole	–	Fællesspisning	kl.	18,30
28. Papirindsamling
Marts
5. Åben	Skole	–	Fællesspisning	kl.	18,30.
12. Åben	Skole	–	Fællesspisning	kl.	18,30.
19.	 Fællesspisning	kl.	18,30.	kl.	19.30		
	 er	der	generalforsamling	i	Lands-	
	 byrådet	for	Lysabild	Sogn	på		 			
	 Lysabild	Skole.	Offentliggørelse	af		
	 udviklingsplan.
26.	 kl.	18.30	Sæson	afslutning	i	Åben		
	 Skole.	kl.	19.30	er	der	gratis	foredrag		
	 ved	kinesiolog	og	massør	Henriette		
	 Skov.	LSG	generalforsamling.

I	november	havde	Lysabild’s	7	dagplejere	besøg	af	Gymnastik	Karavanen.	
Der	var	masser	af	inspiration	til	nye	aktiviteter,	når	dagplejere	og	børn	én	
gang	om	måneden	mødes	i	skolens	gymnastiksal	til	motion	og	sjov.	Vi	dag-
plejere	fik	nye	idéer	til	sang	og	bevægelse	-	ja	selv	et	simpelt	dynebetræk	
kan	give	meget	sjov!

Juletræsfest på Skovby Kro 2008
Juletræsfest
Skovby	Gamle	Skole’s	arrangører	vil	gerne	sige	tak	til	alle	erhvervsdrivende	
og	private,	som	gav	et	bidrag	til	årets	juletræsfest.	Der	skal	også	lyde	en	stor	
tak	til	Skovby	kro,	der	traditionen	tro	lagde	lokale	til,	og	til	Daglig	Brugsen	i	
Skovby	som	altid	er	flinke	til	at	sponsorere	en	stor	del	til	godteposerne.	En	
stor	og	hjertelig	tak	til	Jer	alle.	Med Venlig Hilsen Tayna

Afstemningsfest med foredrag og lagkage

KORN OG FODERSTOFFER
Træbriketter - Træpiller - Gødning - Hestefoder - Olie

Bemærk venligst ikke kun til landbrug også salg til private
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tors. kl. 8.00 - 17.00 fred. kl. 8.00-14.00

 Ole Brunsbjerg
 holder foredrag  
 om nationale, 
 etniske og kulturelle 
mindretal.  mindretal den 10. 
februar kl. 19.30 på Lysabild
 Skole.

Der er afstemningsfest den 10. februar kl. 
19.30 på Lysabild Skole	 arrangeret	af	 Lysabild	
Sogns	 Danske	 Samfund.	 Ole	 Brunsbjerg	 holder	
foredrag	 om	 nationale,	 etniske	 og	 kulturelle	
mindretal.	Ole	Brunsbjerg	er	redaktør	af	den	nye	
udgave	af	højskolesangbogen,	som	udkom	i	ok-
tober	2006.	Han	har	tidligere	været	højskolelærer	
(Hadsten	1970-85)	og	højskoleforstander	samme	
sted	 (1985-2004).	 Han	 er	 både	 landbrugs-	 og	
universitetsuddannet	og	holder	mange	foredrag	
rundt	i	hele	landet.

Udover	foredrag	byder	aftenen	også	på	det	tradi-
tionsrige	kaffebrod	med	hjemmelavede	lagkager,	
som	 de	 mange	 tillidsmænd	 i	 Danske	 Samfund	
flittigt	producerer	hvert	år	til	afstemningsfesten.

Hvorfor holder vi afstemningsfest?
Den	11.11.	kl.11	1918	sluttede	Første	Verdenskrig.	
Krigens	 parter	 indgik	 en	 våbenstilstandsaftale	 i	
Compiègne-skoven	 udenfor	 Paris.	 Og	 tusinder	
af	sønderjyske	soldater	kravlede	op	af	skyttegra-
vene	for	at	begive	sig	hjem	til	familien.
Skønt	de	var	danske	i	hjertet,	blev	de	tvangsud-
skrevet	 til	 at	 kæmpe	 på	 tysk	 side,	 fordi	 vi	 som	
bekendt	tabte	Sønderjylland	til	tyskerne	i	1864	i	
slaget	på	Dybbøl.

Afstemning i 2 zoner 
Folkeafstemningen	i	1920	var	delt	i	2	zoner.	Zone	
1	 (området	 mellem	 Kongeå-grænsen	 og	 den	
nuværende	grænse)	 stemte	den	10.	 februar,	 og	
zone	 2	 (det	 nuværende	 Sydslesvig,	 syd	 for	 den	
nuværende	grænse)	den	14.	marts.

Folkeafstemningen	 var	 en	 del	 af	 fredsaftalen	
mellem	stormagterne	(Versailles-traktaten)	efter	
at	Tyskland	tabte	Første	Verdenskrig.
I	 zone	 1	 var	 stemmeprocenten	 på	 91,4	 %,	 
74,9	%	stemte	for	at	Sønderjylland	skulle	høre	til	 
Danmark.	 25,1	%	 stemte	 for	 tysk	 tilhørsforhold	
872	stemmer	var	blanke	eller	ugyldige.
I	zone	2	stemte	80,2	%	for	tysk	tilhørsforhold	og	
19,8	%	for	dansk.

Den	nye	grænse,	den	nuværende,	var	en	realitet,	
da	der	natten	mellem	den	26.	og	27.	februar	blev	
indført	pastvang	og	kontrol.

Afstemningsfesten	afholdes	hvert	år	den	10.	 fe-
bruar	 til	minde	 om	 dén	 dag,	 da	 sønderjyderne	
stemte	landsdelen	til		Danmark.	
(Hans Duus)

Tak til annoncører og LSG Fodbold

Nikolaj, Noah, Vilma og Gry

Rettelse til ”Hjælpende hænder”

Nytårs Hilsen fra Vibæk Mølle  

Torsdag den 26/3-09	 står LSG	 (Lysabild	Skytte	
og	Gymnastik	forening)		for	en	spændende	aften	
i	hjemkundskabslokalet	på	Lysabild	Skole:

kl. 18.30 er	LSG	klar	til	”Åben	Skole”	fællesspis-
ning,	med	den	sidste	middag	i	denne	sæson.

kl. 19.30	er	der	gratis	foredrag	ved	kinesiolog	og	
massør	Henriette	Skov	om	bl.a.	Hvad	er	 stress?	
Henriette	Skov	kommer	fra	Havnbjerg,	og	er	in-
dehaver	af	klinikken	”Healing Hands for You”. 

Henriette	 vil	 i	 løbet	 af	 aftenen	 komme	 ind	 på	
forskellige	 stresssymptomer,	 metoder	 til	 at	 af-
hjælpe	stress,	give	sit	bud	på	”din	vej	til	et	bedre	
helbred”	og	vil	 i	 løbet	af	 foredraget	også	gerne	
inddrage	 spørgsmål	 og	 erfaringer	 fra	 aftenens	
gæster.
Aftenen	sluttes	af	med	generalforsamling	–	pro-
gram	bringes	i	marts	udgaven	af	”Lokalbladet”.	

Sæt	allerede	nu	kryds	i	kalenderen	ved torsdag 
den 26/3.

Der	 er	 et	 halvt	 hundrede	 faste	 gæster	 i	 åben	
skole	hver	torsdag	aften	vinteren	igennem.	Men	
det	 er	 noget	 nyt,	 at	 der	 også	 er	 børnefamilier	
blandt	de	faste	gæster.	De	fire	familier	på	bille-
det	nyder	at	komme	og	sætte	sig	til	bordet	uden	
stress	og	 jag,	og	børnene	nyder	 ikke	mindst	at	

lege	sammen	efter	maden.	Aftenen	slutter	med	
en	kop	kaffe	og	et	stykke	kage	–	fra	den	fælles	
kageordning,	som	de	nye	familier	også	bidrager	
til,	og	som	Åben	skole	gruppen	serverer	gratis.	
Se	mere	om	åben	skole	på:
 www.lysabild-skole.dk

En god middag, ”Vejen til et bedre helbred” og
LSG generalforsamling Slå hele 3 fluer med et smæk …

Børnefamilier i ÅbenSkole

Landsbyrådet	og	Lokalbladets	redaktion	vil	gerne	sende	en	stor	tak	til	alle	
Jer,	der	annoncerede	i	Lokalbladet	i	2008.	Uden	Jer	ville	der	ikke	være	no-
get	blad.	Lokalbladet	er	100	%	annoncefinansieret.	
Vi	vil	også	gerne	sende	en	tak	til	LSG	Fodbold,	der	omdeler	bladet	til	samt-
lige	 husstande	 i	 Lysabild	 Sogn.	Det	 drejer	 sig	 om	 760	 husstande.	 Uden	
samarbejdet	med	Jer	var	der	ingen	”abonnenter”	på	Lokalbladet.

I	sidste	nummer	bragte	Lokalbladet	en	artikel	om	de	”hjælpende	hænder”,	
hvor	der	desværre	havde	sneget	sig	en	fejl	ind	for	Hans	Åge	Christensens	
vedkommende.	Hans	Åge	Christensen	bor	ikke	på	Skovbyvej,	som	stod	at	
læse	i	Lokalbladet,	men	derimod	på	Midthave	26.	Hans	telefonnummer	er	
7440	5527.	Vi	beklager	fejlen.

Når	vi	ser	tilbage	på	året	2008	på	Vibæk	Møller	har	det	været	et	godt	år,	
hvor	der	er	sket	ganske	meget.
I	juni	fik	vi	Møllehatten	på	plads,	det	var	en	historisk	dag	for	Vibæk	Mølle	
og	for	 lokalbefolkningen	på	Sydals.	Mølle	dagene	var	godt	besøgt,	Høst	
som	i	Gamle	Dage	var	godt	besøgt	trods	lidt	regnvejr.	Julemarked	var	en	af	
de	bedste	vi	har	haft,	men	alt	i	alt	et	godt	år	for	støtteforeningen.
Støtteforeningen	 har	 overført	 penge	 til	 Fonden	 Vibæk	 Mølle,	 først 
500.000,00	 kr.	 ved	 indvielsen	 af	Møllehatte	 +	 40.000,00	 her	 i	 december	
mdr.	2008.
Og	alle	 jer	 frivillige	medhjælpere	ved	Vibæk	Mølle,	 skal	have	en	stor	 tak	
for	et	godt	samarbejde	i	2008,	for	uden	jeres	hjælp	var	der	ikke	blevet	til	
så	mange	penge.	Må	2009	blive	ligeså	god.	Støtteforeningen	vil	hermed	 
ønske	 alle	 frivillige	 medhjælpere,	 medlemmer	 af	 støtteforeningen	 og	
deres	familie	et	rigtigt	godt	og	lykkebringende	nytår.
Husk. Generalforsamlingen er den 23.februar 2009 i Lysabild  
Klubhus kl.19.30. 

Med venlig hilsen og på gensyn
Vibæk Møllernes Støtteforening , Knud Bjerring

  

Næste	deadline	til	Lokalbladet	
27.	februar


