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En OK check til LSG
Folk har igen flittigt brugt
deres OK benzinkort, og det
har resulteret i, at Lysabild
Skytte- og Gymnastikforening
har fået overrakt en sponsorcheck fra OK benzin og Dagli’
Brugsen i Skovby. Denne gang
et beløb på 13.504 kr.
Aftalen med OK benzin og
Dagli’ Brugsen har eksisteret
fra starten af 90’erne – et samarbejde som LSG er meget glade for.
På billedet ses fra venstre brugsuddeler Kim Johnsen og Hans Duus fra Fjelby.

Gallafest i juniorklubben

I år har vi slået alle rekorder med 75 børn og unge på en enkelt aften ;-)
Og til vores Gallafest kom 60 piger og drenge i de flotteste kjoler og skjorter med
slips. Vi starter op igen torsdag i uge 41.
Hisen Kjeld, Lillian og Laila.

Deadline til næste Lokalblad 1. maj
Klik ind på www.lysabild-sydals.dk og find information om Lysabild Sogn, tag
bl.a. et kig i kalenderen og se hvad der sker i vores sogn. Har du et arrangement,
der skal i kalenderen, er du velkommen til at kontakte Erik på skovby-sydals@hotmail.com eller Annette på annettekluver@mac.com. Vi arbejder på
at opdatere hjemmesiden jævnligt med nye indlæg og informationer - så tøv
endelig ikke med at sende arrangementer til kalenderen og indlæg til forsiden.
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Nu kommer cykelstien

Det var et enigt politisk udvalg, der på et møde i
Teknik og Miljø den 2. marts besluttede at prioritere
cykelstierne på Sydals højt. Så højt, at de vil være
klar i 2012. Nu skal beslutningen endelig godkendes
i Byrådet, men derefter skulle det stå klart, at
skolebørnene fra 2012 kan cykle trygt mellem Skovby
og Lysabild - og også mellem Tandslet og Kirkehørup.
På cykelsti-borgermødet i Tandslet i februar forsikrede
både Ole Stisen, Kegnæs (Fælleslisten) og formand for
Teknik og Miljø Peter Hansen (Venstre) at Lysabild-Skovby-strækningen var højt
prioriteret blandt de mange strækninger, der lå på tegnebordet i kommunen. Og
det viste sig at de heldigvis havde de øvrige udvalgsmedlemmers opbakning til
denne prioritering. Tak til alle der kæmpede og til politikerne, der lyttede.

Konfirmation i Lysabild Kirke
Palmesøndag, Søndag den 17. april kl. 10.00
Konfirmander:
Markus Bonde Duus
Johannes D. S. Gammelgaard
Nicklas Skov Gilliland
Eskild Kielberg Jacobsen
Tobias Ketelsen
Peter Müller Nielson
Jacob Palmholt
Tobias Vohs

Gammelhave 64, Lysabild
Lillehave 53, Lysabild
Kegnæsvej 1, Lille Mommark
Gammelhave 58, Lysabild
Gammelhave 22, Lysabild
Kavsløkke 137, Hørup
Vindrosen 10, Skovby
Sydvej 1, Skovby

Didde Borup Larsen
Kristina Nørskov Lundt
Julie Thørring Nissen
Alberte Normann
Julie Bang Vangsgaard
Jasmine Sade Kaastrup Wiles
Signe Frederikke Wilhelmsen

Mølvang 19, Skovby
Vibøgetoft 8, Vibøge
Lysabildgade 48, Lysabild
Mommarkvej 405, Mommark
Skovmose 4, Skovbygård
Sneppevej 4, Skovby
Vindrosen 9, Skovby

Lysabild sognehistoriske
Forening

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

Ved generalforsamlingen den 27. januar blev 2. suppleant Birthe Bladt valgt til
bestyrelsen i stedet for Tonni Sørensen, som er fraflyttet sognet. 1. suppleant
Henry Pharao ønskede ikke at fortsætte, i hans sted valgtes Søren Lauridsen. Til
2. suppleant blev Bodil Kryhlmann valgt. Til øvrige valg, var der genvalg.
Vi havde besøg af ”Luksusvagabonden ” fra Fyn , Lis Ingemann, som på interessant og levende måde fortalte om sin tur med barnevogn i Blichers fodspor. Alle
fik en god aften med kaffe og lagkage.
Søndag den 6. Februar, holdt vi det årlige traditionelle åbent hus i Sognehistorisk Arkiv . Igen i år kom der mange besøgende for at se de gamle ting og sager
samt dokumenter og billeder. Det er dejligt at I kommer når vi kalder. Arkivet
er åbent første torsdag hver måned kl. 18-20 og efter aftale med arkivleder Inge
Christiansen - tel. 74404493.
Medlemskortsalget er igang nu i februar/marts. Sommerturen er under forberedelse og bliver søndag den 29 maj, tid og sted bekendtgøres senere.

Farvel og TAK til Rikke og goddag
til en ny bestyrelse
Den 2. februar afholdt Lysabild SG Fodbold generalforsamling. Efter 4 år som formand stopper Rikke Dahl og overlader formandskabet til Stefan Spornberger. Derudover konstituerede bestyrelsen sig således: Anker Pedersen – fortsætter som kasserer, Marianne Weber – sekretær, Christian Weber – medlem. Lige nu leder vi efter
et 5. bestyrelsesmedlem. Vi er åbne for nye idéer og tanker, så hvis du har lyst til at
lægge et stykke frivilligt arbejde i Lysabild SG Fodbold, tager vi glade imod dig. Ring
og meld dig til Stefan på 40 24 04 57.

Små og store revolutioner verden
over, også i Lysabild løbeklub

Til trænerjobbet søger vi også nye hoveder, specielt til de yngre årgange. Det er ikke
nødvendigt at have kendskab til fodbold, bare du har lyst til at udfordre børnene i
bevægelse og leg med en bold. Ring til Stefan og meld dig som træner til udendørs
fodbold. Vi starter op tirsdag den 29. Marts – træningstidspunkt for de forskellige
hold følger.
Som noget nyt begynder vi sæsonen på græs med en hyggelig eftermiddag lørdag
den 26. marts kl. 14.00 ved Klubhuset – sæt kryds i kalenderen! Vi glæder os til at se
jer! Hold øje med invitationen på www.lysabild-sydals.dk og se opslag i institutionerne og hos købmanden i Lysabild.
Vel mødt til en ny udendørssæsonen i LSG Fodbold

Så starter atletikken igen
Mandag d.28 marts på Lysabild Stadion.
Vi træner hver mandag kl 16.30 - 18.00
I løbet af sommeren deltager vi i 5 nålestævner, 2 i Sønderborg, 1 i Gråsten
og 2 hos os her i Lysabild.
Alle 5 stævner ligger på mandage og bliver afholdt fra kl 18.
Så de dage er der ingen træning. (Stævnesedler bliver udleveret)
Vi skal hoppe, vi skal springe, vi skal løbe, kaste bold og støde kugler ;-)
Og ha’ det rigtig sjovt!
Så mød op den 28 marts kl 16.30
Vi glæder os til at se jer.
Nærmere info : Laila tlf: 74404742 eller mobil 24248870
Hilsen:
Alex Knudsen, Lisbeth Lyck, Henriette Lorenzen, Anders Bay og Laila Lyck

Ny sæson for ”onsdags-cykelture”
Snart slutter vintersæsonen for dame- og herregymnastikken i LSG, men
heldigvis er der mulighed for at holde motionen ved lige på anden vis.
Efter en lille pause fra gymnastikken, og når vejret bliver lidt lunere og dagene
lidt længere, er der mulighed for at deltage i en cykeltur hver onsdag.
Der cykles rundt på hele Sydals, og turene varierer mellem 10 og 20 km, men
der cykles ikke hurtigere end at alle kan følge med. Cykelturene aflyses kun i
tilfælde af dårligt vejr – dvs. regn og stærk blæst!
Så har du lyst til at deltage, så pump cyklen og mød op foran Lysabild skole.
Første cykeltur finder sted onsdag, den 27. april kl. 18.30.
ALLE ER VELKOMNE, også selvom man ikke er gymnast!
For yderligere information kan Peter Bruhn kontaktes på tlf. 74 40 48 22.

Landsbymarked 2011

Det første Landsbymarked i Lysabild i nyere tid - Helligblodsmarkedet - lørdag den
18. september 2010 havde stor en opbakning af både optrædende, handlende og
besøgende. Selvom regnvejrsdage i ugen for inden betød aflysning af nogle aktiviteter og gene for andre, var vi heldige at have overvejende solskin og tørvejr på
selve markedsdagen, hvor Præstegårdens udearealer m.v. summede af liv og foretagsomhed.
Landsbyrådet har derfor ikke været i tvivl om, at vi gerne vil stå i spidsen for et tilsvarende arrangement i år igen. Vi håber på lige så god tilslutning som sidste år - for så
kunne det se ud til, at markedet kunne gå hen og blive en tradition.
Markedsdagen bliver i år lørdag den 17. september og knytter - ligesom sidste år - an
til Høstgudstjenesten dagen efter.

y’s

nn

Jo

es

u

d
Vin

&

ing

ler

po

ng

Kobbertoft 1. Vibøge . 6470 Sydals
Tlf.:
7440 4687
Biltlf.:
4056 4687
Ren service - en tillids sag !
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7440 4688
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Den første morgen i marts kl. 05.50 var det 3 friske kvinder fra løbeklubben der var
ude på en 6,5 km tur. Fra venstre er det formanden Rikke Dahl, Pia Duus og Karin
Danielsen.

Efter 1 1/2 års med Jens Gad ved roret i Lysabild løbeklub er Rikke Dahl tilbage som
formand.
Først skal der selvfølgelig lyde en stor tak til Jens Gad for hans arbejde i bestyrelsen.
Jens fortsætter heldigvis som menigt medlem i klubben.
Den nye formand holder fast i den gode tradition, hvor klubbens medlemmer mødes foran Lysabild skole hver lørdag kl. 7.10 til fællestræning. Her er man altid velkommen til at møde op og træne med.
Så vender vi også tilbage til traditionen om, at formanden giver øl til klubbens deltagere, når de har deltaget i officielle løb - forudsat at formanden også selv har deltaget.
Flere af klubbens medlemmer træner nu frem mod Copenhagen marathon den 22.
April, heriblandt Pia Duus. For mindre end 1 år siden havde Pia forsvoret, at hun ville
stå op kl. 7.10 for at løbe og slet ikke sammen med nogen af klubbens mangeårige
medlemmer. Pia kan nu finde på at træne kl. 05.15 eller 07.10. Pia spås en stor fremtid I
klubben, da det er lykkedes hende at overhale en af grundlæggerne af løbeklubben.
Tilslut vil vi gerne sende en stor tak til Jysk EltekniQ i Sarup, som har sponsoret nyt
løbetøj til klubbens løbere.

Vibæk Møllernes Støtteforening
Vibæk Møllernes Støtteforening har holdt generalforsamling i klubhuset ved
Lysabild skole den 22.februar 2011
Bestyrelsen for 2011 består nu af Knud Bjerring - Leif Kristiansen -Ole Nielsen Carl C. Christiansen - Knud Erik Jessen som ny kasserer - Hans Duus og suppl.
Anne Lund og for Fonden Jens Peter Kock.
Revisorer: Anker Frederiksen og Bent Jørgensen som nyvalgt.
Revisor suppl. Hans Åge Christensen

For at det kan blive så godt et arrangement som muligt, inviterer vi til en
åben evaluering for alle interesserede tirsdag den 24. maj kl. 19.30 i konfirmandstuen i præstegården. Udgangspunktet er, at markedet skal løbe af
stablen efter samme model som sidste år. Men alting kan gøres anderledes - og nogle gange bedre, så mød op den 24. maj og giv dit besyv med.
Hilsen Landsbyrådet

Folkekirkens Nødhjælp

Åbent hus i dagplejen

Sogneindsamling søndag den 13. marts Folkekirkens Nødhjælp har sine
rødder i Den danske Folkekirke og har til formål at hjælpe de fattigste af de fattige
i verden og at styrke deres muligheder for at få et værdigt liv. Dette gøres gennem
katastrofearbejde, udviklingsarbejde og ved at være talerør for verdens fattige.
Det er blandt andet dette års konfirmandelever, der samler ind i Lysabild og
på Kegnæs. Tag godt imod indsamlerne, hvis de banker på din dør. Ingen kan
hjælpe alle, men sammen har vi magt og mulighed til at kunne gøre en forskel.

D. 27. januar var byens dagplejere værter ved et åbent hus arrangement i klubhuset i Lysabild. Formålet med arrangementet var at præsentere den lokale dagpleje for kommende brugere - forældre og børn. Til arrangementet fik vi rig lejlighed til at fortælle lidt om os selv, hvad vi arbejder med og hvad dagplejen kan
tilbyde. Vi fik bl.a. talt om den røde tråd, der er fælles for dagplejen, børnehaven
og skolen. Dagplejen tænker sig allerede som en integreret del af Lysabild Børneunivers. Der kom 6 mødre og deres babyer, og sammen nød vi de smagsprøver, dagplejerne havde lavet, som eksempler på den mad, der serveres for børnene i en dagpleje. Skulle der være nybagte forældre eller tilflyttere, som gerne
vil i kontakt med dagplejen - kontakt da Nete Witte (74403050) eller Tayna Foss
(74403600) Med venlig hilsen dagplejerne i Lysabild og omegn.

Også du kan melde dig som frivillig indsamler hos: Mogens Gerstrøm,
Nypølsgade 12. tlf. 74404145

Kingoaften
Torsdag den 14. april kl. 19.00 runder vi dette forårs Kingo-tema af
med et foredrag ved Carsten Bach-Nielsen i Præstegården i Lysabild.
Carsten Bach-Nielsen er Lic.theol. og lektor ved Afdeling for Kirkehistorie på
Aarhus Universitet. Hans foredrag vil tage udgangspunkt i den skæbne, der blev
Kingos salmer til del. Hvorfor blev han glemt – og hvorfor er han taget til nåde
igen?

Åben Kirke i Lysabild
Skærtorsdag aften kl. 18.00 indbyder vi til fællesspisning i Lysabild
Præstegård efter samme model som i ”Åben skole”. Vi sørger for maden, men
man skal selv medbringe bestik og drikkevarer. Prisen er den samme som
på skolen: 35 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Tilmelding til sognepræsten
senest lørdag den 16. april på tlf. 74405177 eller på mail til hahav@km.dk.
Kl. 19.00 går vi i kirken og holder takkegudstjeneste.
Påskedag den 24. april er der fælles fest- og musikgudstjeneste for sognene i
Lysabild Kirke kl. 11.00.

Kuns numme 5 Internasjonal Fjelbytræf

2. Påskedag den 25. april har vi guldkonfirmander i begge kirker. I Lysabild
kl. 09.30 og på Kegnæs kl. 11.00.

Kuns numme 5 Internasjonal Fjelbytræf

Kuns numme 5 Internasjonal Fjelbytræf

Netværk lokalt og helt på tværs
Vi har i pensionistforeningen arbejdet med at få igangsat et kursus for pensionister i brugen af en pc. Nu lykkes det – til efteråret 2011 starter vi op med et skræddersyet kursus til dig, der ikke har erfaring med computer. Vi vil lægge vægt på,
at kurset kommer til at indeholde undervisning i emner, der har relevans for den
daglige brug, altså ikke noget med besværlige regneark. Men masser af vejledning om at skrive mails og bruge internettet.
Vi er blevet enige om at indgå et samarbejde med Lysabild Skole. Kurset skal altså
afvikles på skolen og skolens ældste elever vil byde ind med deres it-kundskaber. Tanken er, at hver pensionist får sin egen it-ven. Vi synes det rummer rigtig
mange muligheder lokalt – vi kan bruge hinanden på tværs af generationer og
organisationer.

Måske har du en aflagt computer stående, måske har den aldrig været tændt …
Idet du lærer at tænde for maskinen, åbner der sig en mægtig verden for øjnene
af dig. På internettet kan du ganske gratis læse mange af dagens nyheder i avisform med billeder og baggrundsstof, bestille tog-, biograf- eller teaterbilletter. Du
kan også se den nyeste vejrudsigt for Lysabild eller Lissabon og læse en bog. Du
får mulighed for at kommunikere på eksempelvis mail med børn og børnebørn
og venner.
Som optakt til kurset, vil vi gerne indbyde til en introduktionsdag på Lysabild
Skole tirsdag den 5. april kl. 14.00 til ca. 17.00. På denne dag kommer du ikke
til at sidde og rode med tasterne på computeren – men du bliver introduceret til
Ven de stue klube vil sej beskin om wo manne I ka kom, ve d´ væe galt fint a hensyn te æ handlen…..
de forskellige muligheder den rummer.
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos….
Program for den 5. april på Lysabild Skole
Vi hofer å lidevedde bejr vær i år…
Kl 14.00 Kristian Ellegård Hansen demonstrerer skolens nye tavler og noget af det
Brum brum Helle/Sjögge Ulla /Geert….
IT udstyr der bruges i undervisningen.
Kaffepause
IT for ældre – informations teknologi for ældre
-generel gennemgang af hvad en pc’er er og hvad den kan
-hvad er internettet
-hvad er mail
-mobiltelefon-intro
Nem Konto – Erik Dreier, som de fleste kender fra Tandslet Andelskasse kommer
og fortæller om sine idéer omkring brugen af Nem Konto og Nem Id selvom man
ikke har adgang til en computer. Alle er velkommen! –også ikke medlemmer. Hvis
du ønsker at deltage tager Rosa 74 40 47 50/61 60 47 50 eller Birthe 74 40 46
07/30 20 54 47 imod tilmelding senest fredag den 1. april.
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Det sker i sognet
Marts
12.		
		
15. kl.14.00
		
		
		
19.		
		
		
26.		
26. kl.14.00
		
28. kl 16.30 - 18.00
29.		
30. kl 18.30
		

April

5. kl, 14,00
		
5. kl, 14-17
		
12.		
		
17. kl. 10.00
27. kl. 18.30

Maj

2.-5. kl. 07.00
17. kl.13.00
		
		
21. kl.12.00
24. kl. 19.30
		
29.

Juni

15. kl. 13.45

LSG’s gymnastikafdeling holder opvisning i Hørup
Hallen (Krudtuglerne og Bailamos-holdet).
Lysabild Sogns Efterløn og Pensionistforening
afholder hygge eftermiddag og da kommer Leif
og Leif og underholder med musik. Derefter er der
kaffe og lotto.
LSG’s gymnastikafdeling holder opvisning i 		
Sydalshallen
(Krudtuglerne og Bailamos-holdet)
Håndbold i Sydals-Hallen
Hyggelig eftermiddag ved klubhuset.		
Udendørssæsonen i LSG Fodbold stater
Lysabild Stadion, atletik.
Udendørs fodbold, starter
LSG Atletik og Gymnastik holder generalforsamling
i Klubhuset. Vel mødt!
Ældrsagen, Sydalshallen Tandslet ”Firs/Fyrig/ 		
Forelsket”
Introduktionsdag på Lysabild skole. Kursus for
pensionister i brugen af en pc
Lysabild Sogns Efterløn og Pensionistforening
afholder modeopvisning. Der serveres kaffe
Konfirmation i Lysabild Kike
Start på ”Onsdags-cykleture”
Ældresagen, Udflugt til Skagen og Læsø med bus
Afgang fra skolen med B.G. Pensionistforeningen
arrangere eftermiddagstur til Nordals med 		
Derefter grill i klubhuset
Fjelbytræf, Fjelby 5
Åbenevaluering i konfirmandstuen, vedr. 		
Landsbymarkedet 2011
Lysabild sognehistoriske Forening, sommerudflugt
Ældrsagen, Besøg på Historiecenter Dybbøl Banke

Marts		

13.		

April

14. kl. 19.00:
			
21. kl. 18.00:
			
			
24. kl. 11.00:
for 		
25. kl. 9.30:
			

Det sker i kirken

Sogneindsamling, Folkekirkens Nødhjælp

Ældresagen Augustenborg – Sydals
April:
Det Rullende Teater v/ Henning Hansen . ”Firs / Fyrig / Forelsket”
Foredrag/causeri om den forbudte kærlighed i den 3. alder.
Det sker: tirsdag den 5.april kl. 14.
Pris: 60 kr. inkl. kaffe med brød. For ikke-medlemmer 100 kr.
Minimum 35 deltagere .
Sted: Sydalshallen Tandslet.
Husk tilmelding til Arne Duus,
Tlf. 74405166 senest 28. marts 2011.
Maj:
Udflugt til Skagen og Læsø med bus den 2. til 5. maj 2011
Afrejse den 2. maj kl. 07.00 fra Kirketorvet i Sønderborg.
Hjemkomst den 5. maj kl. ca. 20.00.
Busturen går over Ejer Bavnehøj, Rebild Bakker, Voersgård Slot, Råbjerg Mile,
Skagen med gallerier og mange museer, Grenen, Gammel Skagen, Den tilsandede
Kirke. På heldagsturen til Læsø skal vi bl.a. se Læsø Saltsydehytte, Museumsgården
og de tangtækkede gårde.
Tilbage i Skagen går turen nu til Lønstrup og Rubjerg Knude og stedet hvor Mårup
Kirke lå indtil den styrtede i havet.
Vi skal endvidere se Vikingeringborgen i Aggersborg og Hedeselskabets museum
i Viborg.
Pr.1. januar indføres moms på alle rejser i Danmark og i det øvrige
EU. ÆldreSagen giver et tilskud på 125 kr. pr. medlem til turen.
Priser: Ved tilmelding før 31.12. 2010:
Pris pr. person i dobbeltværelse: kr. 3.825,-. Enkeltv.till.: kr. 500,Pris for ikke medlemmer af Ældre Sagen kr. 3.950,-. Enkeltværel-sestillæg: kr. 500,Ved tilmelding efter 01. jan. 2011:
Pris pr. person i dobbeltværelse: kr. 3.975,-. Enkeltv.till. kr. 525,Ikke medlemmer af Ældre Sagen kr. 4.100,-. Enkeltv.till. kr. 525,Depositum kr. 500,- pr. person betales til Mols Rejser ved tilmel-ding. Restbeløbet
indbetales (senest d. 14. marts 2011).
Det tilrådes at tegne en sygeafbestillingsforsikring, som beskytter de indbetalte
penge ved sygdom og ulykke. Forsikringen koster hos Europæiske Rejseforsikring
6% af rejsens pris.
(Rekvirer folderen med rejsebeskrivelsen hos Arne Duus.) Tilmelding her og nu tlf.
74405166. Måske er der pladser ledige.
Juni:
Besøg på Historiecenter Dybbøl Banke, Onsdag den 15. juni kl. 13.45 præcis,
Adresse: Dybbøl Banke 16, 6400 Sønderborg
Oplev Madam Mangor og 1864
Efter en kort introduktion og optakt om krigen 1864, bliver der vist rundt i anlægget af en uniformeret soldat, medens der fortælles
historie. Derefter vises filmen ”Stormdagen”
Efter ca. 1 times rundvisning serveres der kaffe/te og kage
Pris for medlemmer / ikke medlemmer Kr. 70,00 / kr. 120,00
Minimum / Maksimum 20 / 40 personer
Seneste tilmelding mandag den 16. maj til:
Johnna Hansen, Tlf. 4444 3302, mobil 5052 8465, e-mail: johnna.hansen@bbsyd.dk

Kingoaften, foredrag ved Carsten Bach-Nielsen i
Præstegården i Lysabild
Skærtorsdag aften indbyder vi til fællesspisning
Lysabild Præstegård. Kl. 19.00 går vi i kirken og
holder takkegudstjeneste
Påskedag er der fælles fest- og musikgudstjeneste
sognene i Lysabild Kirke
2. Påskedag har vi guldkonfirmander i begge kirker.
I Lysabild kl. 09.30 og på Kegnæs kl. 11.00

Skovby
Åben kl. 9-19
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