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En del af Mommark er ikke byzone længere
Pr. 1. marts vågnede beboerne på Mommarkvej i Mommark
op til at de nu ikke længere betragtes som en del af byen
Mommark. Byskiltet var nemlig blevet skiftet ud med et blåt
skilt, der signalerer at området betragtes som landzone og
ikke som tidligere byzone. Allan Tychsen, der bor på Mommarkvej, har svært ved at forstå meningen med ændringen. Det
medfører nemlig at hastighedsbegrænsningen ændres fra de
50 km/t til 60 km/t.- Det er helt skørt, fordi der i forvejen køres
voldsomt stærkt på strækningen, fortæller han. Andre landsbyer får reguleret hastigheden ned – f.eks. i Vibøge og Sarup,
hvor der kun må køres 40 km/t. Men her er det lige modsat,
trods dét at der også bor mange folk tæt på vejen her, siger
han undrende. Ændringen fra byzone til landzone betyder
også at der fremover skal søges særlig landzonetilladelse for
at opføre nyt byggeri, foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.
Per Andersen, der er formand for Mommark Landsbylaug,
mener at det vil blive svært at finde enighed i landsbyen om
ændringen, fordi nogle synes det er helt fint, og andre er
uenige i ændringen. (TL)

Året 2014 er som bekendt 150-året for slaget på Dybbøl og det skal og bliver
markeret mange steder. Det er ikke en begivenhed, som skal fejres, men vi
skal ære mindet om de mange som faldt i en meningsløs krig.

Foreningen udgiver i år en bog om “Soldaten fra Sarup,
Peter Laue Petersen”, som deltog både i 1864 og i den
Fransk-Tyske krig i 1870/71. Han har skrevet dagbog om
sine oplevelser. Det er Birthe Elmegård Bladt, Lysabild,
som har skrevet og redigeret ud fra denne dagbog, og
det kan da ikke være mere aktuelt end at udgive en
sådan bog netop i 150-året for 1864.

Vi indledte 150-året med afstemningsfesten den 7. februar i skolens multisal
med et velbesøgt arrangement. Tak fordi i mødte så mange op. Det var første
gang L.s.F. afholdt festen så det var lidt spændende.

Bogen udkommer lørdag d. 26. april ved en reception
i klubhuset ved skolen kl. 15-18. Alle er velkomne.
Bogen kommer til at koste 150 kr.

Bogudgivelse og reception

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

Temaudstilling og bogudgivelse
I arkivet vil der være temaudstilling hen over året, hvor vi vil vise, hvad der er
om 1864 og til første verdenskrig. Så kom ned og gå på opdagelse.

Sommerturen eller udflugten søndag den 4 maj kører også i 1864-årets tegn.
Den går nemlig til Dannevirke og området deromkring . Sæt allerede nu kryds
i kalenderen. Vi annoncerer senere. Venligst Lysabild sognehistoriske Forening

Ny i redaktionen

Et stykke af ”Fordels-Danmark”
byder velkommen

Allan Tychsen, Mommark, er trådt ind i redaktionen på Lokalbladet. Allan har erfaring som
webredaktør og får sammen med Erik H. Møller
ansvaret for landsbyrådets hjemmeside
www.lysabild-sydals.dk.

Eva Carstensen har lavet en rigtig flot folder om foreningerne, åben skole og alle
de aktiviteter, der er herude. Den har hun efterfølgende omdelt til samtlige ejendomsmæglere i Sønderborg-området og lokale detailhandlende. Folderen kan ses
på www.lysabild-sydals.dk.

Du kan kontakte Allan på mail:
allan.tychsen@gmail.com eller mobil 2982 3606.
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Juniorklubben
i Lysabild
Juniorklubben på Lysabild Skole siger
tak for denne gang. Vi har haft en fantastisk sæson, med mange dejlige unge
mennesker.
Nordals Linedance kom forbi til stor
fornøjelse for alle. Billedet er fra vores
Galla-aften.
Hilsen og på gensyn i uge 41:
Lillian, Keld og Laila.

Deadline til næste Lokalblad 5. maj

Spejdergruppen i Lysabild lever videre!

ATLETIK

Som man kunne læse i sidste lokalblad efterlyste spejderne forældre, der var
villige til at melde sig til grupperådet, da det eksisterende råd af forskellige
årsager ikke ønskede genvalg ved generalforsamlingen. Fremmødet til generalforsamlingen den 18. februar var pænt stort, og flere forældre meldte sig
ind i grupperådet og tager nu fat med friske kræfter.
Grupperådsformand blev Marianne Tychsen, Grupperådsmedlemmer Erik
Bladt og Line Frederiksen, Kasserer Julia Jensen og Gruppeleder Kjeld Vohs.

Lørdag d 26.april sender vi 3 atleter til hædring på Comwell i Sønderborg, for
deres Landsmesterskaber 2013.
Stort Tillykke til: Emil Munk Rudbeck, Mikkel Bonde og Jacob Bonde

ATLETIK-START I LYSABILD
Så er der Atletik-start i Lysabild.
Vi mødes mandag den 31.marts, ved vores Atletikskur og hilser på hinanden.
Vi træner hver mandag kl 16.30 - 18.00
Tillader vejret det blir vi ude, ellers går vi i gymnastiksalen.
Vi skal hen over sommeren deltage i 5 nålestævner.
Kontingent: 275,- inkl. T-shirt med navn på.
Vi glæder os til at se jer allesammen.
Hilsen: Birthe Bladt, Henrik Nissen, Ellen Skov, Mia Beck, Camilla Bladt og
Laila Lyck. Nærmere info: 24248870

Kattekonger og dronninger: Fra venstre: Lars, Christoffer, Frederik, Dani,
Lukas og Laura.
Og spejderne har netop afholdt den årlige fastelavsfest, i det dejligste solskinsvejr, og rigtig mange flot udklædte børn mødte op. 3 tønder var hængt op
– én for børn til og med 1. klasse, én til og med 6. klasse, og den sidste var til
børn over 6. klasse samt voksne. Kattekonger og dronninger blev kåret samt
de 3 bedst udklædte.
KFUM spejderne siger i øvrigt mange tak til Dagli’Brugsen i Skovby, for det
meget flotte sponsorat på 5000,- kr., som allerede er øremærket næste års
store distrikts lejr. Pengene vil betyde, at forældrebetalingen bliver nedsat, så
vi forhåbentlig kan få alle børn med på lejren.

Lysabild Skytte- og Gymnastikforening
LSG hovedbestyrelse holder generalforsamling torsdag d. 24. april 2014 kl. 19.30
i klubhuset.
Det daglige arbejde i LSG foregår i afdelingerne - fodbold,atletik/gymnastik og
tennis - og hovedafdelingsbestyrelsen er afdelingernes koordinerende organ og
kontakt udadtil, eksempelvis til og fra Sønderborg kommune og DGI-Sønderjylland.
Hvis der stadig skal være et aktivt foreningsliv og tilbud til Lysabild og omegns børn og voksne, er det vigtigt, at der er opbakning til både træner- og bestyrelsesarbejde og de aktiviteter, der arrangeres.
Jeg vil derfor kraftigt opfordre til at møde op både til afdelingernes generalforsamlinger og til LSG HB generalforsamling og drøfte, hvordan vi vedligeholder
og gerne udbygger, de aktiviteter, der er her i området.
For både nuværende og kommende trænere er der gode muligheder for at komme på kurser betalt af LSG - så meld dig endelig, hvis du har lyst til at gøre en aktiv
indsats, få nye udfordringer og sjove timer sammen med andre ...
Birthe Elmegaard Bladt, fmd. for LSG
LSG, Lysabild Landsbyråd og Vibæk møllernes støtteforening holder
igen i år St. Bededagestravetur ad Gendarmstien med efterfølgende
varme hveder torsdag d. 15. maj 2014 kl. 19.00 fra Vibæk vindmølle.

Spejdergruppen modtager et sponsorat på 5.000,- kr. fra Dagli’Brugsen.

Konstituering i Mommark Landsbylaug på
Handelskostskolen den 20. februar 2014
Tilstede: Lis Godbersen, Jette Linaa, Laila Dalldorf, Hanne
Henningsen, Per Andersen, Jens Chr. Jensen og H.C. Jørgensen
Leder af mødet: Per Andersen
Formand Per Andersen, Svennesmølle 2
kortbekandersen@hotmail.com
74407765 / 29427751
Næstformand Lis Godbersen, Lambjerg Mølle 5
Lis.godbersen@mail.dk
22510849

Ved Poul Erik Olesen
Vibøgevej 20, Lysabild
6470 Sydals

Kasserer Hanne Henningsen, Sarupvej 25
hh@ihrevision.com
74407199 / 21747199
Sekretær Jette Linaa Schou Christensen, Fiskervej 31
Linaa68@gmail.com
74416574 / 23609960
Web Master Laila Pedersen Dalldorf, Mommarkvej 381
lailadalldorf@googlemail.com 88511400 / 42757948
Bestyrelsesmedlem Jens Christian Jensen, Svennesmølle 36
svennesmoelle@privat.dk
74403090 / 20117052
Bestyrelsesmedlem H. C. Jørgensen, Mommarkvej 365
h.joergensen@mail.tele.dk
74407861 / 60946673

tlf. nr. 2014 0758
cvr. nr. 25 90 36 17
peo@ebkonsulenten.dk
www.ebkonsulenten.dk

ENERGI- & BYGNINGSKONSULENTEN

Kaja og Steen gik mod strømmen
De flyttede fra Sønderborg til Sydals i en
moden alder. Så sig fordomsfrit om og valgte Vibøge i skarp konkurrence med de
øvrige landdistrikter. – Her fra Vibøge er der
ikke langt til min arbejdsplads på Dybbøl
Banke, siger Steen Jørgensen, der er ansvarlig for historieformidlingen til skolebørn på
Historiecenteret 1864 på Dybbøl. Så han er
en meget travl mand på jobbet, hvor jubilæumsaktiviteterne kører i højt gear. Kaja og
Steen har egentlig altid gerne villet bo på
landet. – Og det passer jo vældig godt med,
at huspriserne er meget attraktive herude,
konstaterer Steen.
Ny post i budgettet
Parret måtte dog hurtigt sande at herude er
der kommet en ny post i budgettet til gaver
og kontingenter. Kaja og Steen er nemlig i løbet af meget kort tid kommet
med i fem lokale foreninger: Æ mandeklub, Æ strikklub, Taskland Badebrolaug,
Vibøge Traktorlaug og Lysabild Efterløns- og pensionistforening. Og så deler
de også avis med tre andre naboer.
- Vi er blevet vildt godt modtaget af naboerne, fortæller de, og konstaterer at
herude kommer man hinanden ved.
- Det er jo helt anderledes end i Sønderborg, hvor man mere passer sig selv,
siger Kaja. For tiden lægger hun planer for haven og gårdspladsen, hvor der
skal være plads til gyngestativ til børnebørnene, når de kommer på besøg (TL).

Sponsorcheck til LSG
Så har Kim Johnsen fra Dagli’Brugsen i Skovby og OK benzin atter afleveret
en check til Lysabild- Skytte og Gymnastikforening. Beløbet er denne gang
kr. 13.716,20. OK støtter sporten, så husk at tanke med OK kort, hver gang der
tankes, og du er med til at støtte det lokale idrætsliv.

Konfirmander 2014

Lysabild Kirke Palmesøndag den 13. april kl. 10.00
Sissel Oxholm Andersen, 		
Mia Isabella Bech, 		
Malene Brodersen Bonefeld, 		
Nanna Lüthje Damm, 		
Paula Marie Dethlefsen, 		
Mette Marina Hald, 		
Sarah Heinrich, 		
Victoria Kjærsgaard, 		
Jasmin Knudsen, 		
Helene Skovmand Wolf, 		
Mikkel Sander Andersen, 		
Claus Christian Bech, 		
Christoffer Bladt, 		
Jacob Elholm Bonde, 		
Bastian Willert Christiansen, 		
Mikkel Johansen. 		
Nikolaj Johansen, 		
Carl-Johan Thejl Belschner Jørgensen, 		
Lasse Ketelsen, 		
Kristoffer Marius Gleerup Krautberger,
Nicklas Wolf Nissen,
Casper Vohs, 		
Michael Niss Vohs,		
Lasse Winski , 		

Skoven 6, Kegnæs
Lysabildgade 86
Galgebjerg 6, Mommark
Lysabildgade 97
Lysabildgade 24
Østkystvejen 71, Ertebjerg
Svennesmølle 18A, Mommark
Lille Mommarkvej 9, Sarup
Midthave 8, Lysabild
Engmosen 3, Lysabild
Skovbyvej 58
Gammelpøl 1, Lysabildskov
Lysabildgade 82
Vibøgevej 17, Vibøge
Kegnæsvej 20, Lysabild
Lysabildgade 74
Lysabildgade 74
Søen 2, Lysabildskov
Nedervej 2, Skovby
Kegnæs Færge 1, Kegnæs
Lysabildgade 89
Sydvej 1, Skovby
Vibøgevej 11, Vibøge
Østerbyvej 42, Kegnæs

Et brag af en 80’er fest på kroen
En festkomité, bestående af Migge, Rasmus, Ole med flere, arrangerede
lørdag, den 26. februar en 80’er-fest på Lysabild Kro. Kromand Michael Marek
fortæller, at festudvalget solgte 232 billetter, og dermed var festsalen mere
end fyldt op. Menuen bestod af karbonader og stuvede ærter og gulerødder
og hjemmelavet is til dessert. Både ”lokale” og folk fra omegnen deltog, og
rigtig mange mødte op i 80’er tøj. Der var præmie til de 3 bedste ”udklædte”.

Kaj Frøstrup modtager checken på vegne af LSG

Ny forpagter på Drejby Strandcafé
Når strandcaféen åbner til påske, så bliver det både med en ny forpagter og
et nyt navn. Anette Wolter, fra Rubækgård, er den nye forpagter, og caféen
kommer til at hede Café Havblik /Rubækgård.
Caféen indrettes med brugskunst fra Rubækgård, som selvfølgelig kan købes på
stedet, men større møbler forefindes stadig i butikken på Rubækgård.
Det er nemlig meningen, at hjulene skal holdes i gang på Rubækgård, så folk
fortsat kan komme der, når sæsonen lukker ned på caféen.

Musikken blev leveret af ”Charlies Disco”, der foruden god musik sørgede for
en god stemning med et flot lysshow, røgkanoner og konfettibomber.
En rigtig god fest, hvor en masse glade mennesker dansede til ud på natten.
Det var næsten lige som i gamle dage, fortsætter Michael, hvor den ene bus
efter den anden, efter midnat, bakkede ind på P-pladsen og kørte de festglade
mennesker hjem.
Foreløbig er der blevet lagt et flot nyt gulv i krostuen, og der arbejdes på at få
sat en ny bar op. Der kommer flere nyheder fra kroen senere.

Café Havblik åbner skærtorsdag, og allerede 2. påskedag vil der være jazzmusik
fra middag og nogle timer frem.
Åbningstiden i højsæsonen er fra kl. 11.00 – 22.00, og Anette lover et spændende
menukort, der kommer til at bestå af lettere caféretter, blandt andet Tapas, sild,
let smørrebrød, rejemad, stjerneskud, pølser fra Kirkehørup, brød fra Migge’s
bageri og sidst men ikke mindst ”Anettes special” (eget hjemmebag).
Lørdag og søndag serveres brunch fra kl. 10 – 13., og frokost fra kl. 12 – 15.
Rubækgård vil fortsat være åben hver lørdag og søndag fra klokken 11 – 16

Sarupvej 30 . 6470 . Sydals . Tlf. 61 27 40 38
www.sydjysk-eltekniq.dk

Åben kl. 8-20

Marts

Det sker i sognet

31. kl 16.30-18-00 Atletik starter i Lysabild

April

2. kl 19.30
		
5. kl 11.00
8. kl 14.00
		
9. kl 19.00
		
13. kl 10.00
17. kl 11.00-22.00
21.
		
24. kl 19.30
		
26. kl 15.00-18-00
27. kl 10.00-14-00

Maj

4. 		
		
6. kl. 10.45
		
		
13. kl. 13
		
15. kl 19.30
		
31. kl 12.00

Generalforsamling i LSG Fodbold i 		
klubhuset
LSG Fodbold starter udendørs fodbold
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening,
Underholdning v. Carl Blåbjerg og lotto
Klubhusets årlige generalforsamling i
klubhuset
Konfimation i Lysabild Kirke
Café Havblik /Rubækgård åbner
Café Havblik, jazzmusik fra middag og
nogle timer frem
LSG hovedbestyrelse holder generalforsamling i klubhuset.
Bogudgivelse og reception i klubhuset
Hold Naturen Ren Dag i Mommark

Masker, skæg og ballade på Dagli’Brugsen
Fredag, den 28. februar var Dagli’Brugsen i Skovby vært for en fastelavnsfest for
ca. 45 forventningsfulde og festligt udklædte børn og voksne fra Børnehuset
Abildgård. Brugsen blev med ét forvandlet til en sand maskerade – og der vrimlede
med prinsesser, hekse, supermen, spidermen og meget mere. To tønder var hængt
op imellem kølediskene, og der blev slået rigtig godt til tønderne med forventningen om, at de var fyldt med slikposer. Og det var de!
Desuden blev der serveret pølser, brød og kakao. Børn og voksne nød formiddagen til fulde. Tak for invitationen og tak for den dejlige måde i altid modtager os på
i Dagli’Brugsen. Venlig hilsen Børn og personale i Børnehuset

Lysabild sognehistoriske Forening, 		
udflugt til Dannevirke
Bustur til Gottorp slot og rundvisning på
Flensburger Brauerei. Ældre Sagen, 		
Augustenbog - Sydals
Halvdagstur til Gråsten slotspark + grill.
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
St. Bededagestravetur ad Gendarmstien
fra Vibæk mølle
Fjelbytræf

STRIKKE CAFÉEN i Lysabild om onsdagen i lige uger, fra kl. 19 til 22.
Åben skole hver torsdag kl. 18.30-21 på Lysabild Skole
(slutter dog den 27. marts!)
Lokalhistorisk arkiv er åbent den første torsdag i måneden kl. 18-20.

Ældresagen Augustenborg-Sydals kan tilbyde:

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.
Vi mangler besøgsvenner. Kunne du tænke dig at være besøgsven?
Man aftaler selv hvor ofte, hvornår og hvor længe besøget skal vare.
Vi har flere 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, Skype, NEM-ID, mm. Medbring egen bærbar pc.
Husk NEM-ID og adgangskoder samt e-mail adresse. Vi hjælper også gerne
med brug af telefonen i sende/modtage SMS og slette dem igen.
Kontaktperson: Hans Østerbæk, tlf: 20 42 58 13 eller Ingeborg
Andersen, tlf. 24 42 25 44.
Bustur til Gottorp slot og rundvisning på Flensburger Brauerei
tirsdag den 6. maj kl. 10.45. Sted: Bussen går fra Augustenborghallerne
kl.10.45.
Vi tager en tur til Gottorp slot. Derefter går turen videre til Historiche Krug
hvor vi får kaffe og kager. Efter at kaffen er indtaget går turen videre til
Flensburger Brauerei. Her får vi en rundvisning, bagefter serverer de
aftensmaden.
Tilmelding senest mandag den 7. april til: Erling Paulsen, tlf. 74 47
17 26 mail: andrea_erling@paulsen.mail.dk. Max 52 personer, (først til
mølle) Pris: ekskl. drikkevarer kr. 410 inkl. bus, eftermiddagskaffe og aftensmad. Madpakke til frokosten må man selv medbringe, og husk pas.

Junker i Landdistriktsudvalget

Det var en tilfreds formand for Landsbyrådet, der aflagde
beretning og regnskab for generalforsamlingen forleden.
Erling Junker kunne fortælle at landsbyrådets regnskab
balancerede med et lille overskud, men til gengæld var der
et pænt overskud i Fonden Landsbymarkedet på næsten
7.000 kr. hvoraf de 4.400 kr. er uddelt til Juniorklubben og
menighedsrådet, som uddelte julehjælp herfor i december
2013.
I beretningen fortalte Erling Junker bl.a. om borgermøde, åben landsby, valgmøde
og landsbymarked.
Desuden om Lokalbladet, der nu er i gået gang med sit 10. år. Beretning, regnskab og
handleplan for landsbyrådets arbejde kan ses på www.lysabild-sydals.dk
Erling Junker og Tina Lydiksen blev genvalgt til Landsbyrådets bestyrelse.
Erling Junker er i januar 2014 blevet valgt ind i Landdistriktsudvalget i Sønderborg
Kommune, hvor han repræsenterer hele den gamle Sydals Kommune. Han afløser Per
Andersen, Mommark, i udvalget (TL).

Kuns numme 8 Internasjonal Fjelbytræf
D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…
Dato 31/5 fra klokken 12:00…..
Do tæje sel MC, telt å æ glant humør mæ. Øl, vand o´ ma ka køfes heæ
ve vos.Å så ve det veæ cd-musik å sen ka do fåe en gemytle snak ve æ
bålstej. Do ka såw heæ få....kr 25,- å æ mand.
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos…. Vi hofer å
dajlæ vær i år…mæ kool bæjere Brum brum Ulla /Geert….
20192080/61792918

