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Skal du have en bod på landsbymarkedet?

Lørdag den 13. september kl. 11-16.30 er der igen landsbymarked
i abildgården ved Lysabild præstegård. Der bliver musik og optræden og hyggelig markedsstemning – nærmest Barneby’sk J
Har du lopper eller andre produkter, du gerne vil sælge på markedet, så kontakt Birthe Elmegaard Bladt, Lysabildgade 56 på mail:
bbsb54@yahoo.dk eller tlf. 2325 1243 / 7440 4775. Priserne er for
en stadeplads á 3 x 3 m koster 100 kr. for private, foreninger/børn
gratis, 200 kr. for momsregistrerede virksomheder.
Der er informationsmøde for markedsfolk onsdag den 13. august
kl. 19.30 i konfirmandstuen. Der er ingen tilmelding til mødet.
Kom bare og vær med til at planlægge. Vi laver en kop kaffe – og
hvis vi er heldige, så når vi også at få bagt en kage til kaffen

Landsbymarked

Lørdag den 13. september kl. 11-16.30
i æblehaven bag Lysabild præstegård
”Barnaby-stemning” med boder og
underholdning
Grill-middag i teltet kl. 18.00

Programmet ser ud til at blive spændende, men aftalerne er ikke
helt på plads, så vi løfter ikke sløret endnu. Se august-udgaven af
Lokalbladet eller www.lysabild-sydals.dk
Hilsen styregruppen
PS Allerede nu kan vi løfte sløret for, at der arbejdes på at gøre
Landsbymarkedets kirkekoncert til en helt særlig og anderledes
oplevelse - nemlig som ‘Lys-i-mørke-koncert. En musikalsk billedrejse fra forår til høst i Lysabild sogn’
Hilsen styregruppen

Deadline til næste Lokalblad 11. august

Sarup elektrikerfirma med vokseværk

TENNIS

Tennissæsonen starter efter den 11. maj.
Nye medlemmer kan kontakte Lars-bo Jacobsen,
Gammelhave 58, mobilnr. 30 42 29 83.

”Skovby by night” 2014
Sæt allerede nu X i kalenderen torsdag, den 17. juli og torsdag, 24.
juli – begge dage fra kl. 15 – 22.
Da afholdes igen ”Skovby by night” med masser af sjov og ballade.
Bl.a. musik ved dansktop sangeren Chris Hart og Michael Vogensen fra
Sønderborg, shot bar, ”slå søm i” veteranbiler og motorcykler, byvandring,
børne-loppemarked, spejder-sjov, kunst og kultur, lopper, madboder og
meget mere.
Mange andre ting er i støbeskeen, så glæd Jer til at se det endelige
program når tiden sig nærmer.
Ligesom sidste år er der mulighed for at opstille en bod i byen til en pris
á 100 kr. pr. aften. Indtægter der udelukkende går til underholdning og
markedsføring. Tilmelding kan ske ved henvendelse i Dagli’Brugsen eller
hos Migges bageri.

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Redaktionen:
Karina Lüthje
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Det er Christine, du møder i telefonen, og Lars i ”marken”, når du kontakter
elektrikeren i Sarup. Og firmaet kan hjælpe dig med alt lige fra almindelig elinstallationer og service på hårde hvidevarer til staldventilationsanlæg og store
industrielle styringssystemer. Men det er energirådgivningen, der er hovedårsagen til at Lars Paulsens firma er vokset fra 5 medarbejdere i 2009 til de nuværende 18 medarbejdere. Og her stopper det ikke, for Lars går og ser sig om
efter en overmontør eller projektleder, der kan aflaste direktøren, så firmaet
kan vækste videre.
Sydjysk Eltekniq, som elektrikerens firma hedder, har base i Sarup og en filial i
Gråsten, der ligeledes servicerer både private og erhvervskunder.
Gården i Sarup på Sarupvej 30 har parret endevendt. De har bl.a. bygget en
staldbygning om til en topmoderne kontor- og lagerbygning. Og de planlægger også at renovere endnu en staldbygning.
Men der er også plads til andet end solceller, hårde hvidevarer og strømforsyningsanlæg i Christine og Lars’ liv. Sammen har de børnene, Laura, Andreas og
Mathias, som bl.a. spiller håndbold. Så Lars bruger gerne en del af sin fritid som
håndboldtræner for U10 drengene i Sydals Håndboldklub.

Hilsen fra strikkepigerne
Vi sidder og hygger med strikkepinde og garn i mange farver. Snakken går
livligt og mange sjove historier bliver fortalt.
Det, der bliver strikket, bliver også vist frem, så vi andre også ser det.

LSG’s fodboldafdeling

Der var stor opbakning omkring serveringen til Sydbanks årlige generalforsamling. Tak til alle hjælpere fra LSG og spejderne, der mødte op. Som sædvanlig stod Skovby kro for organiseringen TUSIND tak.

Kom og vær med. Der er adgang for alle. Vi holder til i klubhuset bag ved Lysabild Skole hver anden onsdag i lige uger kl. 19-22. Der er kaffe/te på kanden
og hvis man vil, kan man komme på kagelisten til hjemmebag.
Dét giver vi 10 kr. for pr. gang, og det bliver der købt kaffe og te for, desuden
en sommerafslutning, som er den 11.6. i år.
Opstart igen efter sommerferien i uge 36, den 3.9. og juleafslutning den 10.12.
Men det hører i mere om. Kom og vær med. Det er hyggeligt og sjovt.
Varme sommerhilsner fra strikkepigerne i Lysabild.

		

Birgits babytæppe

Elsbeth med strikket bluse

Aktivitetsdage på Vibæk møllerne 2014
Mølledage den 14. og 15. juni – Mølledage den 16. og 17. juli
Høstdage den 9.og 10.august

Fredag d. 7.marts var der lagt op til hygge med LSG fodbold drenge og
piger i alle aldre. Efter 1½ times træning i regnvejr blev klubhuset fyldt op med
madrasser og soveposer, hvorefter vi hyggede med pizza, sodavand, slik og en
god film på storskærmen. Efter nogle timers søvn viste vejret sig så fra sin allerbedste side og formiddagen gik med fodbold og aktiviteter på fodboldbanen.
Arrangementet sluttede ved middagstid, og vi siger tak til børn og trænere for
et hyggeligt arrangement. Det gør vi igen en anden gang…..:)
Udendørs fodbold blev skudt i gang lørdag d. 5. april, hvor forældre og børn
trænede sammen i 1½ time og vi sluttede med en god fodboldkage fra Migges
bageri i Skovby.
Lysabild SG vil endnu engang opfordre nye kræfter til at melde sig,
f.eks. som ny træner til de mindste
”små fødder”, U6.
Se i øvrigt også klubbens hjemmeside – www.lysabildsg.dk – her
finder du bl.a. kontaktinformation,
træningstider og billeder, eller følg
os på Facebook under gruppen
”Lysabild SG fodbold”
Se i øvrigt også klubbens hjemmeside – www.lysabildsg.dk – her finder du bl.a.
kontaktinformation, træningstider og billeder, eller følg os på Facebook under
gruppen ”Lysabild SG fodbold”

Træningstiderne er:
Træningstiderne
er:

PÅ alle aktivitetsdagene fra kl. 11.-14 underholder vores Husorkesteret.
”Lidt af Hvert” /den 14./15. juni underholder - Sønderborg Blæserorkester og Rinkenæs Brandværnsorkester og den 16./17. juli er der
Hamonikamusik /den 09./10. august er det Asserballe Folkedansere og Broager Tyrolerorkester som underholder.
Alle aktivitetsdagene er der udstilling af malerier, brugsting, trædrejning
pileflet, knivmager, vask som i gamle dage og mange andre udstillere både i
Vind og Vandmøllen, samt at der blive bagt og solgt brød fra møllens gamle
stenovn. Høst som i gamle dage, hvor der blive høstet med le’ og tærsket med
plejl. Som noget nyt kører vandmøllen hvert hele time ved vores arrangementer forudsat at der er vand nok i Mølledammen
Entre kr.20,- for voksne-børn gratis
Åben kl.11-16-Rundvisning kan arrangeres
Vibæk Møllernes Støtteforening Fonden Vibæk
Mølle.
Tlf.74433345/20255350
Tlf.74405194/26247064
E-mail: ki@bbsyd.dk E-mail:jpkom@bbsyd.dk
www.vibaek-moellerne.dk
Åbningstider juni, juli, august alle dage kl.
11-16. Gratis adgang – evt. frivilligt bidrag.

Traktor-ringridning i Vibøge

Vibøge traktorringridning er i år den 16. august på Vibøgevej 17.
Kom og vær med. Det er rigtig hyggeligt.
Om aftenen er der fælles spisning, men vær hurtig og meld til på 20684657.
Der er rift om pladserne. Hilsen Vibøge traktorlav.

Guld til damerne fra SHK

I weekenden 5.-6. april blev der afviklet DGI landsmesterskaberne i håndbold i Ribe. Sydals Håndboldklub var repræsenteret med hele to hold.
I damerækken A blev damerne fra Sydals nummer et og vandt guld.

Ved Poul Erik Olesen
Vibøgevej 20, Lysabild
6470 Sydals

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

ENERGI- & BYGNINGSKONSULENTEN

Med på holdet var: Træner Dorte Wehl Laulund, Mette Kryhlmand
Iversen, Anja Eriksen, Louise Overgård Duus, Winnie Sommerlund
Nielsen, Marion Hymøller, Karina Johannsen, Kirsten Hedegaard
Nielsen, Pernille Volf Jørgensen, Anna Bergmann, Tanja Michaelsen,
Tanja Larsen og Karina Hell Kolmos. Super Grand Old Girls fra Sydals
deltog også, men blev dog placeret uden for medalje rækken.

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

1864 udstilling – udvandring fra
Lysabild i 1800 tallet – besøg fra
Californien
Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden

Sognearkivet, som har til huse i kælderen i skolens østfløj, har mange aktiviteter
hen over året. Vort Åbent Arkiv første torsdag 18-20 hver måned, de mange aftalte besøg samt Åbent Arkiv første søndag i februar, har givet mange gæster fra
nær og fjern gode oplevelser og hjælp til at se lidt bagud i sognets historie. Flere
forfattere har også hentet oplysninger til brug i bøger og skrifter.
Et besøg lidt ud over det sædvanlige ser vi frem til, hvor der med start i arkivet
23 maj kl. 9.00 vil være muligt at møde 3 oldebørn af 3 Krogh sønner fra den
kendte bagerfamilie i Lysabild.
En forespørgsel via mail, stilet til menighedsrådet, om de kunne oplyse, om
der var et bageri i byen, førte til, at vi i sognearkivet skaffede billeder og oplysninger til afsenderen i Californien Kathryn Krogh Smith, oldebarn til en af Krogh
brødrene, som ville prøve lykken i Amerika sidst i 1800- tallet, vil nu besøge den
egn, hun stammer fra. Sognearkivet har fundet personer og steder frem, som har
interesse. Under et ugelangt ophold vil Kathryn, hendes mand og en bekendt,
som er dansktalende, kigge rundt i sognet. Gæsterne har selv via de offentlige
arkiver fået styr på slægtstavlen. Nu vil de undervejs til Lysabild besøge udvandrermuseet i Hamborg samt kirkearkivet i Rendsborg for at få familietræet gjort
komplet. Efter besøget i Lysabild vil de videre op i det jyske og over Fyn med
afslutning i København.

Sognearkivet har i forbindelse med dette besøg sat en udstilling op med
dokumenter, fotos, postkort samt bøger og kort, som fortæller om bagerfamilien
Krogh og om sønderjydernes massive udvandring i de trælse år under tysk styre.
Vi har også resten af året 1864 udstilling og senere vil vi markere 100-året for
udbruddet af 1. verdenskrig - også med udstilling af effekter, bøger og fotos. Det
er om denne krig arkivet rummer særlig meget spændende materiale.
Kig ind på vor hjemmeside. Den bliver nu ført ajour med omtale af arrangementer, afholdte samt kommende. Også kontaktpersoner, som alle kan aftale
arkivbesøg med, er opført på siden. Vi opfordrer alle til at aflevere skrifter, gamle
fotos og andre effekter, når der ryddes op i gemmerne.
I finder os nemmest ved at google: SKLA - så får i Sønderborg Kommunes
Lokal Arkiver, hvor der så klikkes på arkiver og derefter på Lysabild på
kortet. På gensyn i arkivet

Lysabild Efterløn- og Pensionistforening

Børn på Lysabildgade
Nr. 1 fra venstre: Thea Damm gift med bager J. H. Krogh, Lysabild, hun døde som 36 årig.
Nr. 2 fra venstre: Anna Damm, gift med bager Maletski i Sønderborg
Nr. 3 fra venstre: Mimmi Hansen, gift med snedker Chr. Iversen, Tandslet
Nr. 4 fra venstre: Marie Damm, gift med Nis Lorensen, forsikringsmand i Sønderborg

Ny bestyrelse i LSG Atletik og gymnastik
Det så sort ud for LSG Atletik og gymnastik en overgang, fordi der manglede
bestyrelsesmedlemmer op til generalforsamlingen. Men det er heldigvis nu
lykkes at samle en ny bestyrelse i foreningen. Det er Betina Lassen (formand),
Mona Bonde (næstformand), Lone Thomsen (kasserer), Rikke Christensen
(sekretær), Karin Hansen, Asta Kryhlmand og Erik Ingwersen, der fører foreningen videre. Birthe Elmegaard Bladt

Opdateret hjemmeside og ny Facebook gruppe

Som I måske har bemærket har lysabild-sydals.dk fået et tiltrængt ansigtsløft.
Det første der møder én er masser af nye billeder i toppen af siden. Så er hele
siden blevet finpudset for links der ikke virkede længere og oplysninger der ikke
længere var tidssvarende. Desuden er kalenderen opdateret med aktiviteter i
sognet. Vi håber meget at I vil gøre brug af hjemmesiden og hvis I har ting i gerne
vil have tilføjet eller som I mener skal rettes, så henvend jer til Erik Møller eller Allan Tychsen, som er vores webmasters. Her tænker vi specielt på aktivitetskalenderen og vores liste over foreninger, da det er vigtigt at den bliver ajourført hele
tiden. Desuden har vi nu også oprettet en gruppe på Facebook, som er tiltænkt
at være vores talerør og et sted hvor vi kan få en dialog i gang. Desuden kan medlemmer af gruppen også selv lave opslag der er relevante for borgere i Lysabild
og omegn. God fornøjelse med vores ”nye” hjemmeside og Facebook gruppe.

Juni 2014 , 10-06-14
Heldagstur til Haderslev og sejltur med “Helene” til Årø og spisning.
Sidste tilmelding 25. maj. Pris 400 kr. , ikke medlemmer 500kr.
Betales ved tilmelding.
August 2014, 12-08-14.
Foredrag v. John Jørgensen fra hjerteforeningen + lottospil.
September 2014, 16-09-14
Det store lottospil med sponsorgaver - “kun for medlemmer”.
Alle arrangementer foregår i LSG’s Klubhus kl. 14, hvis ikke andet er
nævnt. Tilmelding: Ved Rosa telf. 74404750 mobil 61604750
Ved Birthe mobil 30205447. Alle er velkommen til vore arrangementer

Energi- og Bygningskonsulent firma
på Vibøgevej
Med næsten 40 års erfaring inden for byggeri, besluttede Poul Erik Olesen på Vibøgevej, tilbage i november 2010, at starte sit eget Energi- og bygningskonsulent firma. Poul Erik havde på det tidspunkt
behov for en beskæftigelse, der kunne forenes med
at han og konen Annemette, blev plejeforældre for,
på det tidspunkt 4 børn, og denne mulighed syntes
ikke at være til stede i et ansættelsesforhold.
Poul Erik kom i tømrerlære i 1974, og har arbejdet i
byggebranchen lige siden – først som håndværker,
så byggeleder og sidst ejer af Sydjysk Agro Anlæg.
Naturligt var det derfor, at valget faldt på et Energi- og bygningskonsulentfirma,
da Poul Erik under sit lange virke indenfor byggeri, kunne byde ind med alt fra
indretning, energivurderinger, styring af byggeforløb, være med til alle faser fra
idé, projektering, byggesagsbehandling, indsamling af priser, – kort sagt: Fra idé
til færdigt byggeri! Poul Erik besidder desuden den kreativitet og idérigdom, der
gør, at han kan være en god sparringspartner i byggefasen og har redskaberne til
at løse de fleste faldgruber og konflikter, der kan opstå i et byggeforløb.
Og spørger man Poul Erik om hans største udfordringer, så er svaret: ”Min største
udfordring er at sætte begrænsninger, for hvis en kunde ringer, vil jeg så gerne
hjælpe, og tiden bliver indimellem knap, men det er nu rigtig dejligt, at mange af
mine forhenværende kunder stadig ringer vedr. hjælp til byggestyring.

Skovby Ringridning

Skovby Ringridning afholdes i dagene 1 -2 & 3 august. Der er Tivoli på
pladsen alle dage. Programmet kan ses på www.skovby-ringridning.dk
På bestyrelsens vegne Henning Christiansen

Det sker i sognet

Maj
23. kl 09.00
				
31. kl 12.00

Sognearkivet 1864 udstilling – udvandring fra
Lysabild i 1800 tallet – besøg fra Californien
Fjelbytræf

Juni
1. kl 15.00
1. kl 16.00
3. kl 08.00
10. 				
				
14.-15. kl.11-16.00

Horne Musikforenings Orkester i Lysabild Kirke
Indvielse af skaterrampen, ved klubhuset
Besøg Humlemagasinet i Harndrup.
Heldagstur til Haderslev og sejltur med
“Helene” til Årø. L. Efterløn- og Pensionistforening
Vibæk mølle, Mølledage

Juli
2.				
Sommerkoncert i Lysabild Kirke
9.				
Sommerkoncert i Lysabild Kirke
16.				
Sommerkoncert i Lysabild Kirke
16.-17. kl.11-16.00 Vibæk mølle, Mølledage
17. kl. 15,00-22.00 ”Skovby by night” 2014
23.				
Sommerkoncert i Lysabild Kirke
24. kl. 15.00-22.00 ”Skovby by night” 2014
30.				
Sommerkoncert i Lysabild Kirke
August
1.-2.-3.
6.				
6. kl.14
9.-10. kl.11-16.00
12. kl.13
12. kl.14.00
				
13.				
13. kl.19.30
14.-15. kl.11-16.00
16.				

Skovby Ringridning
Sommerkoncert i Lysabild Kirke
Projekt Zero. Bakkehuset, Fynshav.
Høstdage på Vibæk mølle
Besøg på Abena og TV SYD.
Foredrag v. John Jørgensen fra hjerteforeningen
+ lottospil. L. Efterløn- og Pensionistforening
Sommerkoncert i Lysabild Kirke
Informationsmøde, landsbymarked i konfirmandstuen
Vibæk mølle, Mølledage
Traktor-ringridning i Vibøge

September
13. kl. 11.00-16.30 Landsbymarked., i Lysabild
16. kl.14.00
Det store lottospil med sponsorgaver - “kun for
				
medlemmer”. L. Efterløn- og Pensionistforening

STRIKKE CAFÉEN i Lysabild om onsdagen
i lige uger, fra kl. 19 til 22
.
Sæsonafslutning
11. juni.

Sommerkoncerter i Lysabild Kirke
2. juli:
9. juli:
16. juli:

Lisbeth Bomose, orgel
Frank Laue, orgel
Ida Johanne Kühn Riegels, cello og blokfløjte

23. juli:
30. juli:
6. august:
		
13. august:
		

Karsten Hesse, orgel og Laura Ahlquist, violin
Sebastian Clasen, orgel
Christiane Wattenberg, orgel; Ida Marie Jessen, sopran;
Ida Siemens Lorenzen, violin og Hans Havelund, viola da gamba
Dorothea Consort (Christiane Watttenberg, Birgitte Romme,
Ole Andersen, Eva Padon og Helle Damkjær).

Horne Musikforenings Orkester
Koncert d. 1. juni kl. 15.00 i Lysabild Kirke

Program
Haydn:

Trompetkoncert,
andante.
Franz Shubert: Andante-variationer
fra symfoni nr. 2.
Schostacovitz: Vals nr. 2 .
Händel
2 arier (Umbra mei Fu
+ Lascio ch’io Pianga)
Lehar:
Vilja

Åben Skole starter op igen til efteråret, hold øje i LokalBladet.
Lokalhistorisk arkiv er åbent den første torsdag i måneden kl. 18-20.

Flot sæson afslutning i Åben Skole

Den 27. marts var sidste dato for Åben Skole i denne sæson. Det var 1.
klasse der stod for madlavningen og de kunne formå at fylde Multisalen
til bristepunktet. Først blev H. C. Andersens Svinedrengen opført i gymnastiksalen, et flot teaterstykke som 1. klasse havde øvet sig meget på.
Der var lidt over 100 forældre, søskende, bedsteforældre og andre der
kom og så stykket. Derefter blev der serveret kartoffelsalat og frikadeller
med salat og flutes til 188 sultne mennesker i Multisalen. 1. klasse endte
med et overskud på 4391 kr til klassekassen.
Åben Skole starter op igen til efteråret, så hold øje i LokalBladet og på
vores hjemmeside hvornår tilmeldingerne for næste sæson åbner. (at)

Kom til indvielse af skaterrampen søndag den 1. juni
LSGs klubhus har investeret i en skaterrampe, der er ved at blive bygget
nedenfor klubhuset. Der er indvielse lørdag den 24. maj kl. 16, hvor der
serveres grillpølser og sodavand. Kom med dit skateboard og afprøv den
nye rampe. Der vil være nogle store drenge, der kan hjælpe dig og vise dig
nogle tricks. Husk også hjelm.
Det er på eget ansvar at bruge banen, og der er kun én regel: Pas godt på
banen, så vi har den i mange år.

ÆNDRINGER for posthuset hos
Dagli’Brugsen i Skovby.
Post Danmark foretager landet over
en justering af posthusnettet, der dels
samler de mindst benyttede services
på færre steder, men som samtidig
udvider tilgængeligheden til posthusenes mest benyttede ydelser.
Det får bl.a. betydning for posthuset hos Dagli’Brugsen i Skovby. Her
får kunderne fremover mulighed for
at hente alle slags pakker og købe
pakkeporto i hele butikkens åbningstid alle ugens dage. Tidligere kunne
pakker, der fx kræver betaling fra

Bellmann:		
4 epistler
Div. komponister: H.C. Andersen		
potpourri
Fabricius –Bjerre: Matador
Stentoft:		
Andresen
Normann Andersen: Normann-tur

modtager, alene hentes i et begrænset
tidsrum.
Til gengæld er der nogle af de postprodukter, som kunderne sjældent gør
brug af, der bliver taget af hylderne.
Det gælder bl.a. rekommanderede
breve, som ikke længere kan sendes fra
butikken.
Samtidig er det ikke længere muligt
at betale sine regninger i posthuset
hos Dagli’Brugsen Skovby. Skal man
fx sende et rekommanderet brev eller
betale en regning, kan man gøre det på
posthusene hos Kvickly i Sønderborg,
SuperBrugsen i Gråsten eller Kvickly i
Nordborg. Ændringerne træder i kraft
den 12. juni hos Dagli’Brugsen i Skovby.

STØT det frivillige arbejde i
Lysabild sognehistoriske forening
KØB den nye lokalhistoriske bog

Pris kr. 150,-		
Bogen kan købes i Skovby Brugs eller hos
Inge Christiansen, Lillehave 35, Lysabild.
” … Saa hvilken Alarm, en rædsom Skydning med Kanoner og Geværer og Slaget var
i fuld Gang. Vi løb ned og over Broen, hen
til vore Geværer, som alle laa strøede rundt
paa Jorden. Vi fik vores Tornystre paa og
med Gevær i Haanden løb vi op til Kompagniet, som laa oppe paa Brohovedet, i
en tæt Regn af Geværkugler. Jeg glemte,
da vi løb over Broen, at fortælle, mødte
vi en Del af 20.Regiment, som kom i vild
Uorden over Broen og vare …”

Åben kl. 8-20

