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Én ledig aften

Nu er der kun én ledig aften tilbage, hvis man ønsker at blive
kok i åben skole. Og det er åbningsaftenen efter jul - nemlig
den 9. januar.
Kontakt Eva Carstensen på
eva@bbsyd.dk, hvis du/I er interesserede.
Hilsen Åben skole-gruppen

”Åben skole” med Brandværnet
Torsdag, den 5. december laver brandværnet
mad ved fællesspisningen i ”Åben skole”
Efterfølgende vil der være et lille indslag med elementær
brandbekæmpelse i daglig dagen og med lidt mere fokus på
juleperioden.

Juniorklubben på Lysabild Skole vil hermed gerne
sende en STOR tak til Landsbyrådets markedspulje,
hvor vi har søgt og fået midler til 3 store sækkepuder,
til stor glæde for børnene. Hilsen Lillian, Keld og Laila ;)

Deadline til næste Lokalblad 31. december
Glædelig Jul

Stormen lukkede døren til
Lysabild Friluftsscene!
”Lysabild Friluftsscene” ligger i præstegårdshavens
vestlige del, ind mod Degnegården. I 1974 blev
anlagt en ”Scenedør” i scenens venstre side til brug
for skuespillerne. De klædte om og sminkedes inde
i ”Degnegården” , og gik så til-og- fra scenen under
forestillingerne gennem lågen. Det var sognepræst
Søren Fransen og skoleinspektør Viggo Vandkær
Thomsen, som fik lågen opsat og borgmester Svend
Ove Jensen, som bevilligede 2 huller gravet i jorden
til støtterne. Søren Fransen kaldte logen ”Vores
fælleslåge”. Det er altså en sceneindgang.
Men i stormen 28. oktober 2o13 væltede en kastanje
ned i lågen, som billedet her viser - så nu forestår
et større oprydningsarbejde, men måske bliver den
oprindelige ”Lysabild Friluftsscene” nu igen frilagt.
Så er der dog én gevinst ved stormen, som ellers har
ødelagt store dele af de gamle haver i præstegård
og Degnegård i Lysabild. Viggo Vandkær Thomsen

Kæmpe succes til Borgermøde i Mommark
Godt 40 borgere mødte op på Mommark Marina 5. nov. 2013
Der var velkomst ved Mommark Landsbylaugs formand Per Andersen til debat omkring en cykelsti fra
Mommark til Tandslet. Dette borgermøde er sat i værk for vel at mærke, at ”gøde jorden” og uden opbakning
fra borgerne kan det ikke lade sig gøre.
Idéen bag cykelsti
Forud for mødet har Landsbylauget arbejdet hårdt. Der har været flere møder i Landsbyforum, debatmøde i
Tandslet og et møde med Helge Larsen. Til mødet med Helge Larsen, var Inger Plauborg også indbudt, men
hun meldte desværre afbud.
Underskrifts indsamling
Landsbylauget har sat en underskriftsindsamling i gang. Så ønsker du/I at hjælpe, så kontakt venligst mail
adr. linaa68@gmail.com så kan du/I også få tilsendt et skema til indsamling af underskrifter.
Fremtidens Mommark
Carsten Kock fra Mommark Marina fortæller lidt om deres opstart og hvordan de forestiller sig fremtiden for
Mommark Marina. Carsten vil meget gerne støtte en cykelsti fra Mommark til Tandslet, da det vil fremme
turismen for området. Pælesidningskonkurrencen var en succes med ca. 5000 besøgende. Arbejder på at få
Tørfisk til Mommark næste år.
Caféen er åben hele året efter aftale, ellers åbner café og campingpladsen 1. april 2014.
Der er indvielse af en ny vandresti d. 24. nov. 2013 kl. 14.
Vi mødes for enden af Fiskervej. Efter vandreturen er der gløgg og æbleskiver og saftevand til børn.
Sekretær, Jette L. S. Christensen

Tak til SFO’en
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Landsbyrådet vil gerne sige en stor tak til SFO’en, som producerede de to store
sort/hvide skilte, der var var placeret på henholdsvis skolens hegn ud mod
Vibøgevej og på laden i T-krydset i Skovby, i ugerne op til landsbymarkedet. De
gjorde effektivt opmærksom på markedsbegivenheden - og de vil også komme
i brug i årene fremover. Hilsen Landsbyrådet

Prøvetimer i Sydals Kegleklub

Da vi har haft et stort frafald af ældre medlemmer har vi flere frie timer både dag
og aften for hold af 4-6 spillere.
Vi tilbyder 4 gratis prøvetimer, derefter 65 kr. pr. time for 2 baner + 50 kr. i årlig
kontingent. Henvendelse til Hans Chr. på tlf.29440466
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Fjelby Vingård

SFO’en har
fået høns …

Årets høst i Fjelby vingård ser rigtig lovende ud.
I det hele er der lavet hvidvin, rosé og rødvin af i alt 811 kilo druer.

De kræver næsten ingen pasning.
Dog skal vi huske at tjekke om de
har mad!
Maden forsvinder nemlig.
Vi har også snuppet et par høns
med mad i munden!
Hilsen SFO børnene.

Kirkekoncerter i Lysabild kirke

Den 3., 10., 17., 24. og 31. juli samt
7. og 14. august.
Jan Lorenzen fra Fjelby Vingård sammen med sin svigerfar og svigermor samt
sønnen Emil. Godt tilfredse med årets høst af druer!
Bisidderordning. Støtte ved f.eks. samtaler med myndigheder, sundhedspersonale og andre.
Juletræsfest
på Skovby Kro
Kontakt: Arne Duus, tlf. 74 40 51 66. Bisidderen har tavshedspligt og
er uddannet
den
8.til opgaven.
december
Besøgstjenesten. Vi søger også altid nogen der gerne vil være besøgsven.

Troldefigurer af naturmaterialer.
Troldemad over bål

Skovby & Omegns
Ringriderforening 2013
Vi mangler besøgsvenner. Kunne du tænke dig at være besøgsven?
den 2-3 & 4 august
Man aftaler selv hvor ofte, hvornår og hvor længe besøget skal vare. Vi har flere
Bisidderordning. Støtte ved f.eks. samtaler med myndigheder, sundhedspersonale og andre. Kontakt: Arne Duus, tlf. 74 40 51 66. Bisidderen har tavshedspligt og er uddannet til opgaven.

der står på venteliste for at få en besøgsven, så der er straks en der vil blive meget
glad. Vi kunne også tænke os, at der var nogle mænd der ville melde sig. Ring til:
Arne Duus tlf. 74 40 51 66, eller Ingeborg Andersen tlf. 24 42 25 44.
Net – café i Høruphav der er åbent hver 1. og 3. mandag i måneden kl. 13
– 15. Sted: Knøs Gård i Høruphav. Kom og få gratis hjælp, hvis du synes det er
svært, eller du har problemer med at bruge Internet, Skyp, NEM-ID, mm. Med18-06 Heldagstur til Givskud Løvepark. Pris 325kr. for medlemmer og 425kr. for
bring egen bærbar pc. Husk NEM-ID og adgangskoder samt e-mail adresse. Konikke medlemmer.
taktperson: Hans Østerbæk, tlf: 20 42 58 13 eller Ingeborg Andersen, tlf. 24 42 25 44.
Madpakke – kaffe- middag på Holbøl Landbohjem er incl. i prisen. Afgang fra
Seniordans
i Kultursalen
i Augustenborghallerne. Hver torsdag kl. 14.30.
Lysabild Skole
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Vi13-08
starter
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oktober.
ledes
afiKathrine
17-09 kl. 14. Det store lottospil og kaffe i klubhuset
Julehygge med Ældresagens sangkor og lottospil i Notmarkhus.
Rettelse til listen over bestyrelsesmedlemmer:
Tirsdag den 3. december kl. 19. Ældresagens Sangkor har eksisteret i 8 år, og
Vi fik i sidste Lokalbald skrevet et forkert efternavn ved Jens. Det skal retteligt være Jens
synger til forskellige arrangementer, enten som underholdning eller som fælIversen og ikke Jens Hansen. Beklager fejlen.
lessang-arrangement. Der spilles lottospil og der er flotte præmier. Der serTilmelding: Rosa telf. 74404750 mobil 61604750 eller Birthe mobil 30205447
veres
med svesketorte
og kløben. Pris kr.100.
Allekaffe
er velkommen
til vore arrangementer.
Lysabild
og Pensionistforening
Besøg
på Efterløn
Hjælpemiddeldepotet
onsdag den 22. januar kl. 14. Sted:
Hjælpemiddeldepot, Mommarkvej 5 A, Vollerup.
Vi får en rundvisning, og ser hvilke hjælpemidler der findes. Der serveres kaffe
og kage. Tilmelding senest torsdag den 16. januar til: Arne Duus, tlf. 74 40 51 66,
mail: am.a.duus@mail.dk.LevMax
30 deltagere (først til mølle) Pris: kr. 20.
i nuet, værn om tiden

www.skovby-ringridning.dk

Pensionisterne

Lysabild sognehistoriske
Forening
Besøg
på Julemærkehjemmet Fjordmark torsdag den 20. februar kl. 14.
Tænk på liv der kommer siden
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hilsen Lysabild sognehistoriske
20 35
majmail:
kan der i deres kantine købes kaffe og kage.
Kim Iwersen
Kallehave 24, Høruphav
DK-6470 Sydals
Tel. +45 74 41 58 03
Fax +45 74 41 68 68
www.meier-traeprodukter.dk

Traditionen tro samles vi til en hyggelig eftermiddag på Skovby Kro til
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Net-café i Høruphav på Knøs Gård
Kom og få gratis hjælp hvis du synes det er svært eller du har problemer
med at bruge Internet, Skype, NEM-ID mm. Medbring gerne din egen PC.
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Jollmands Gaard og Dyvig badehotel, onsdag den 15. maj kl. 14.00
Lørdag d. 7. december holder vi ”Gløgg og store spilledag”, hvor der vil
Vi mødes ved Jollmands Gaard i Holm, på adressen Møllegade 15.
mulighed for at spille alskens kort- og raflespil samt dart og billard.
Holm, 6430 Nordborg. Jørgen Sarsgaard har lovet at guide os rundt
Sædvanen tro vil der være smørrebrød og drikke til rimelige priser.
under besøget. Derefter kører vi til Dyvig Badehotel hvor vi får forevist et
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For yderligere
onsdag
den 19. informationer
juni kl. 14.00. til arrangementerne, kontakt vores
Tlf.: 20ved
80”Den
03 19lodne
- Hans
H Pedersen
(Maffay),
Tilformand:
mindesmærket
bøg”,
for engelske
flyvere eller
fra se vores
2.hjemmeside:
Verdenskrig. Viwww.mcsydals.dk
mødes ved stoppestedet i Hundslev og følges ad til
Nørreskoven. Ved graven i Nørreskoven vil Christian Fægteborg fortsætte,
hvor han slap sidste år, og fortælle om stedet her. Her vil der også blive
serveret kaffe og kage til alle. Pris: kr. 25. Tilmelding senest mandag den
17. juni til: Anne Marie Christoffersen tlf. 74470300 mobil 21670660.
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– KERAMIK – PAPIRFLET.
beskrivelse af turen. Teknisk arrangør: Mols Rejser medlem af rejsegarantiVI GLÆDER OS TIL AT SE JER .
fonden. Pris for medlemmer: kr.
”DE KREATIVE”.
5.460,
Pris for ikke medlemmer: kr. 5.585, Tillæg for enkeltværelse: kr. 500.

Gløgg og store spilledag

JULEMARKED

Jul på Vibæk Møllerne den 23.-24. nov.

Traktor-ringridning i Vibøge

Ny formand for menighedsrådet

Lysabild-Kegnæs Pastorat

Menighedsrådet har på et møde i november nykonstitueret sig således:
Så er det igen tiden for jule aktiviteter på Vibæk Møllerne. I år er der 20 udstiller
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børnene. ”Danmark – de tusinde landsbyers land”.
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vedLorenzen
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Åben fra kl.11-16, Vibæk Møllernes Støtteforening. www.viaek-moellerne.dk
i år sælger Maria
fra Fjelby juledekorationer m.m. den 23. og

Lysabild Jagtforening:”Før hunde i snor”!

På den nyligt afholdte generalforsamling
Nyt vandmøllehjul
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i Lysabild Jagtforening
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- fører hunde i snor.
Jagtforeningen vil inden længe opsætte skilte ved
markvejene til området med opfordring til at føre hunde i
snor. Ove Kryhlmann

Der var engang en strik-café i
Mjang, som desværre lukkede …!
Derfor tog Inge Brodersen fra Vibøge og Lilian Fangel fra
Lysabild initiativet til at starte en strik-café i Lysabild. Og det
med stor succes.
Hver anden onsdag, i lige uger fra klokken 19.00 til 22.00, mødes
mellem 15 og 20 flittige strikke- og hækledamer fra Tandslet,
Skovby, Vibøge, Høruphav, Lysabild og endda Sønderborg, i
klubhuset i Lysabild.
Og så bliver der strikket og hæklet - lige fra trøjer, bluser, hatte,
halstørklæder, handsker og dukketøj til gulvmåtter, bamser og
krammedyr. Kun fantasien sætter grænser!
”Snakken går lystigt”, fortæller Lilian Fangel, ”og vi har det rigtig
gemytle”! ”Vi er ikke eksperter, men hjælper hinanden, så godt
vi kan med strikkeopskrifter osv. Ellers søger vi på nettet, og så
skal vi nok finde ud af det”.
De flittige hænder har dog i løbet af aftenen tid til en pause.
Der laves kaffe i klubhuset og bages kage på skift, som kan
købes for kr. 10. Ellers er det gratis at deltage.
Og – der er plads til flere. Alle, der har lyst, kan møde op de
pågældende aftener med strikketøj eller andet håndarbejde.
Sæsonen for denne gang slutter en gang i juni.
Der påtænkes i øvrigt en aften med en underviser!
Har du lyst til at deltage kan følgende kontaktes:
Inge, Vibøge
tlf.: 28669036
Tove, Vibøge
tlf.: 61752495
Tina, Tandslet
tlf.: 23650477
Lena, Høruphav tlf.: 29286453
Lilian, Lysabild tlf.: 40291693
Ovennævnte hjælpes i øvrigt ad med at åbne og lukke strik-caféen,
lave kaffe og stille borde op.

Aktivitetsdage 2013 Vibæk Mølle

”MARIAHØNEN”

24. november ved Vibæk Vandmølle. Dekorationerne kan også bestilles på
telefon 3027 4499.

Lockout

På landets skoler har vi haft lockout. Vi har ikke kunne få undervisning i
alle timer, og nogle elever har mistet al deres undervisning. Det var
heller ikke alle der havde mulighed for at komme til de timer de kunne
få tilbudt pga. transport. Busserne kørte som de plejede, så der var ikke
mulighed for at komme til de timer der lå midt på dagen medmindre
de kunne cykle eller havde mulighed for at blive kørt. Alle har været
meget frustreret i denne periode. Vi er alle glade for at komme tilbage
til en normal hverdag med. vores lærere igen.
Christoffer Bladt, 6 klasse, Formand for elevrådet

Kirketårn og genplantning

Stormens rov gjorde det ikke kun af med træet mellem præstegårdshaven og
degnegården, men det gik også rigtig hårdt ud over abildgårdens træer. Særligt slemt det store valnøddetræ, som er helt ødelagt. Derfor har Hanne Skyum, som er med i arbejdsgruppen bag landsbymarkedet, foreslået at een af
begivenhederne på næste års marked er genplantning af æbletræer og et
valnøddetræ i abildgården.
På et borgermøde i oktober blev det desuden besluttet at undersøge hvorvidt det er muligt at åbne kirketårnet for offentligheden. En arbejdsgruppe
blev nedsat og medlemmerne er Hans Havelund, Kim Iwersen, Hanne Skyum
og Tina Lydiksen. Første møde er afholdt med et besøg i kirketårnet - desværre på en regnfuld novemberdag. Men udsigten var skøn, selv under så dårlige vejrforhold. Arbejdsgruppen lagde også vejen ind over kirkeloftet, hvor
hvælvingerne kan iagttages ovenfra. Det er et betagende syn både på grund
af det gamle murværk, men også kirketømmeret, som er træ i store dimensioner.
Arbejdsgruppen tager nu kontakt til relevante myndigheder for at undersøge
hvilke sikkerhedsregler, der skal overholdes i forbindelse med en eventuel
åbning af tårnet for offentligheden. Det er i givet fald en meget stor investering, da der skal bygges nye trapper, laves diverse afskærmninger og forstærkninger af gulv. Udgifterne tænkes bl.a. finansieret ved søgning af midler
i diverse fonde.

Åben skole – JULEFEST
Julen sig nærmer, og det gør julefesten i
Lysabild Børneunivers og Åben Skole også.
Der indbydes til julefest og fælles spisning,
torsdag, den 12. december klokken 18.00 på Lysabild Skole.
Åben Skole gruppen laver mad, og - glæd jer til flæskesteg med rødkål, sovs
og kartofler.
Pris: Voksne kr. 40,- pr. kuvert – Børn (til og med 6. klasse) 25,- kr. pr. kuvert.
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Juletræsfest som i “gamle” dage
Juletræsfesten for alle på Lysabild Kro
den 24. november kl. 14.30 - 17.00.
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Det sker i sognet

November
23.-24. kl 11.00.16.00 Jul på Vibæk Møllerne
24. kl 14.00
Indvielse af den ny vandresti i Mommark
24. kl 14.30.17.00
Juletræsfest på Lysabild Kro
27. kl 19-22.00
Strikke caféen i LSG’s klubhus
28. kl 18.30
Åben Skole
30. kl 10.00-16.00
Julemarked på Lysabild Kro
December
1. kl 10.00-16.00
Julemarked på lysabild kro
3. kl 19.00
Julehygge med Ældresagens sangkor
				
og lottospil i Notmarkhus
3. kl. 14
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening. 			
				
Generalforsamling og lotto Advent, musik v. Mulvarpene
				
og julehygge i kirken
5. kl 18.30
Åben Skole
5. kl 18.00-20.00
Åben i Sognearkivet - Lysabild Skoles østfløj
8. kl 14-16.00
Juletræsfest på Skovby Kro
11. kl 19-22.00
Strikke caféen i LSG’s klubhus holder julehygge
11.				
”Gråspurvene” holder juleafslutning
12. kl 18.30
Åben Skole, julefest og fælles spisning
14. kl 18.30
Julebal på Lysabild Kro
Januar 2014
22. kl 14.00
Ældresagen, besøg på Hjælpemiddeldepotet
14.				
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening 			
				
Generalforsamling og lotto
Februar
22. kl 14.00
Ældresagen, Besøg på Julemærkehjemmet Fjordmark

Lokalhistorisk arkiv er åbent den første torsdag i måneden kl. 18-20.
STRIKKE CAFÉEN i Lysabild om onsdagen i lige uger, fra kl. 19 til 22.
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Åben skole hver torsdag kl. 18.30-21 på Lysabild Skole

Julearrangementer i kirkerne
Danebodkoret i Kegnæs Kirke Mandag den 2. december kl. 20.00.
Koret synger adventstiden ind under ledelse af Kathrine Thygesen. Og traditionen tro byder kirken på glögg og klejner efter koncerten.
Adventsandagt i Lysabild Kirke. Tirsdag den 3. december kl. 14.00.
Andagten arrangeres i samarbejde med Lysabild Pensionistforening. Eva og
Børge Larsen spiller sammen med sognepræst Hans Havelund.
De 9 læsninger i Lysabild Kirke. Søndag den 8. december kl. 14.00
Traditionen for denne musikgudstjeneste i adventstiden stammer fra England,
hvor den blev holdt første gang juleaften i 1918 i universitetsbyen Cambridge i
Kings College Chapel. Skikken blev taget op i Danmark for 25 år siden, og i Lysabild er det blevet tradition med lægmandslæsninger, idet læserne afspejler
sognet med repræsentanter fra sognets foreninger og institutioner, spejdere
og konfirmandelever. Gennem de 9 læsninger fra både Det gamle Testamente
og Det nye Testamente afvekslende med salmer og korsatser fortælles om skabelse, Guds udvælgelse og frelse. Sydalskoret medvirker under ledelse af Tine
Braun.
Sønderborg Musikskoles julekoncert i Lysabild Kirke. Torsdag den 12. december kl. 19.00.
Sønderborg Musikskoles yngste elever giver deres traditionelle julekoncert.
Kom og hør! Det er dem, der skal bære vores musikkultur videre.
Lysabild Børneunivers i Lysabild Kirke. Fredag den 20. december kl.10.30.
I år laver vi en fælles juleafslutning for dagpleje, børnehave og skole – for hele
børneuniverset, men forældre og bedsteforældre er også hjerteligt velkomne.
”Fra Himlen kom en engel klar, for hyrders øjne åbenbar, han sang så sødt: Nu
giver agt på barnet svøbt, i krybben lagt.”
Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke. Tirsdag den 31. december kl. 23.00.
Nytårsaften holder vi traditionen tro midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke.
Gudstjenesten begynder kl. 23.00, og vi slutter med at ønske hinanden godt
nytår med et glas champagne i våbenhuset, mens vi venter på at tårnuret skal
falde i slag ved midnat og forkynde, at det nye år er begyndt på Als. Og når vi
kører hjem, kan vi ganske gratis nyde de andres dyrt indkøbte fyrværkeri og
raketter.
Dåbsjubilæum. Søndag den 5. januar 2014. Lysabild Kirke kl. 09.30 Kegnæs Kirke kl. 11.00
Vi inviterer alle børn, som er døbte i kirkerne, og som fylder seks år i 2014, sammen med deres forældre, bedsteforældre, faddere/dåbsvidner og eventuelle

Åben kl. 8-20

søskende til en musikalsk fortællegudstjenste i børnehøjde. Vi fejrer at de tre
vise mænd, Casper, Melchior og Balthasar fandt vej til barnet i stalden i Betlehem. Og der er helt sikkert en gave til de unge jubilarer. I kirken på Kegnæs
hænger et oliemaleri over døbefonten som netop viser de vise stjernetyderes
besøg. Melchior, der ifølge traditionen var den ældste, knæler for Jesus, der
sidder på Marias skød.
Han er kongeligt klædt i hermelinskåbe. Bag ham står Casper iklædt en stor
guldbroderet kappe og Balthasar, som traditionen fortæller kom fra Afrika og
som derfor er mørk i huden. Han er farvestrålende klædt og med hvid turban
som en etiopisk hofmand. Vi ved ikke, hvem der har malet billedet og der er
heller ikke optegnelser i kirkens arkiver, der fortæller, hvem der har givet billedet til kirken. Men vi gætter nok ikke helt forkert, hvis vi antager at maleriet er
en gave fra hertug Hans d. Yngre ved kirkens opførelse i 1615.
Kyndelmisse i Lysabild Kirke. Søndag den 2. februar kl. 19.00
Skønt Kyndelmisse i over 200 år ikke har haft officiel status af helligdag, så har
vi nu i Lysabild i de senere år markeret dagen med en særlig lysgudstjeneste,
hvor konfirmandeleverne går i fakkeltog over kirkegården til kirken, og de deltager aktivt i gudstjenestens liturgi og tekstlæsninger.
”Grænselandet i dag” Sogneaften med Finn Slumstrup, formand for Grænseforeningen. Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19.30 i Lysabild Præstegård.
Finn Slumstrup, der i dag er bosat i Ærøskøbing, har været formand for Grænseforeningen siden 2005. Han er forfatter og har været højskolelærer på Snoghøj
og Askov og var fra 1979-86 forstander for Vallekilde Højskole. Derpå blev han
informationschef i Dansk Flygtningehjælp, indtil han i 1991 blev tilknyttet
Danmarks Radio. Først som kanalchef for DR 1 i 9 år og derpå fra 1999-2007
som programmedarbejder i DR Kultur. Finn Slumstrup har tillige i 20 år været
medlem af Statens Musikråd og formand for rådet 1999-2003. Som forfatter
har han skrevet og redigeret bøger om bl.a. jazz, folkelig oplysning, biografier
og bøger om personligheder og udviklinger i grænselandet. Senest har han
udgivet en bog om Kirkens Korshær: ”Dér, hvor ingen andre er”. I 2014 markerer
vi 150-året for kampen ved Dybbøl og slaget om Als i 1864. Finn Slumstrup vil
i sit foredrag tale om de voldsomme forandringer af relationerne i det dansktyske forhold fra 1864 til i dag, om den ændrede betydning af nationalstaterne
i en globaliseret tid og om det udfordrende i, at nationale mindretal i dag må
acceptere, at når talen er om mindretal, så har vi også i høj grad fokus på kulturelle mindretal. Og spørger han: ”Er vi nu i stand til at rumme, at det, vi så
positivt altid har kaldt og kalder for Genforeningen, jo også var spaltningen af
det århundredgamle hertugdømme i Slesvig?”

