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Kernelands Perle

Nu får Als’ bedste badestrand et nyt spisested

Det er Lone Lorentzen og Steen Nielsen fra Lebøl der har overtaget
forpagtningen af kiosken på Kerneland, som de nu er ved at omdanne til
et spisested med et helt nyt koncept og priser alle kan være med til.
”Vi vil føre mere liv ud til området på Kerneland, ved at holde åben
så meget som muligt hele året og afholde forskellige arrangementer.”,
siger Steen til LokalBladet. De håber på at åbne inden påske, hvis håndværkerne bliver færdige med renoveringen af bygningen. Man kan følge
med i udviklingen og fremtidige arrangementer på Facebook gruppen
”Kernelands Perle” eller på www.kernelands-perle.dk
Steen og Lone tager også gerne imod ansøgninger, hvis man står og
mangler et deltidsjob, weekendjob, sommerjob, efter skole job eller
flexjob. Alle over 16 år kan søge, også gerne pensionister.
Bare send din ansøgning med foto til kernelands.perle@gmail.com.

Kommende 0. klasse med 19 børn

marts 2015

LSG-teater for børn og/
eller voksne???

Det forlyder, at der igen er interesse for at spille børneamatørteater(og måske også teater for voksne?) i
Lysabild og omegn.
Det vil være glædeligt, om nogen har lyst til at
genoptage denne aktivitet og LSG hovedbestyrelse
bakker gerne op. Vi indbyder derfor til et TEATEROPSTARTSMØDE i klubhuset onsdag d. 8. april
kl. 19.00.
Der vil være repræsentanter til stede fra den tidligere
aktive LSG-teaterafdeling – og ALLE INTERESSEREDE
ER VELKOMNE. Så kunne du tænke dig at være
instruktør, skuespiller, arbejde med kostumer, kulisser, lys/lyd bag scenen m.v. - så kom do bar’ do …
Nærmere oplysninger kan fås ved Birthe Elmegaard Bladt, HB formand for LSG tlf. 23 25 12 43 –
Mail: bbsb54@yahoo.dk

Der blev ”slået til den” hos spejderne…

Det er med glæde at vi nu kan konstatere, at der
er indskrevet 19 børn i kommende 0. klasse
(skoleåret 2015/2016).
I januar måned har vi afholdt en række
”lær-hinanden-at kende-møder”, hvor de
fleste familier og børn var til en uformel
og hyggelig snak med skolens kontor
(sekretær Lone Thøisen og skoleleder Mike G. Foss). Det var nogle særdeles
motiverede, glade og forventningsfulde børn vi hilste på til disse møder. Vi
glæder os meget til at de bliver en større del af vores hverdag efter sommerferien.
Mike G. Foss/ Skoleleder Lysabild Børneunivers

Nyt navn og logo
Den 5. marts, lige før dette blad skulle i trykken,
afholdt vi i Landsbyrådet vores årlige generalforsamling.
Der blev her vedtaget et navneskift fra Landsbyrådet for
Lysabild Sogn til nu blot at hedde Lysabild Landsbyråd.
Navneskiftet ønskes da både Mommark og nu også
Skovby har deres egne landsbylaug. Vi har da også den
seneste tid blot kaldt os for Lysabild Landsbyråd, men nu
er det ganske officielt.
I forbindelse med navneskiftet synes vi de kunne være på sin plads også
at få et logo.
Logoet er lavet af Allan Tychsen og forestiller hænder der tilsammen
danner en kreds som et hjul i bevægelse. Samtidig ligner det et æble,
hvilket navnet ”Lysabild” stammer fra.
Med andre ord: ”I Lysabild skaber vi fremdrift ved hjælp af samarbejde.”
Desuden blev der på generalforsamlingen snakket om evt. fremtidige
fælles projekter med de andre lokale landsbylaug, her kan nævnes at
man bl.a. vil iværksætte en fælles indsats for at få etableret flere cykel- og
vandrestier i området. Hele referatet kan læses på vores hjemmeside
www.lysabild-sydals.dk (at)

Kattekonger og dronninger!		

De 3 bedst udklædte!

Et velbesøgt og hyggeligt fastelavnsarrangement blev afholdt hos spejderne søndag
den 15. februar med flotte udklædte børn og voksne.
Der blev gået til den ved de tre ophængte tønder, og kattekonger- og dronninger samt
de bedst udklædte blev kåret.

Det foregår St. Bededagsaften torsdag d. 30. april 2015 med start fra Vibæk
vindmølle kl. 19.00
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Vi starter ved vindmøllen – går ad stien langs Oddabæk til Gendarmstien, videre
til Lebøl Løkke og via Meklenborg til Vibæk Vandmølle. Det er kun dele af den ca.
3 km lange tur, der er barnevogns- og kørestolsvenlig. I Vibæk Møllecaféen serveres
der efter traveturen hveder og kaffe/kakao – pris 10,- kr. pr. person. Nærmere oplysninger kan fås ved Birthe Elmegaard Bladt – E mail: bbsb54@yahoo.dk – T 2325 1243
ALLE ER VELKOMNE – tilmelding er ikke nødvendig – mød bare op …

Deadline til næste Lokalblad den 3. maj

Vidste I ....

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Der har været 24 udrykninger igennem 2014 pga. en varm og tør sommer. Vi
var alene til 12 udrykninger i sommerperioden. Brandværnet er blevet reduceret fra 34 til 27 aktive brandmænd. Årsagen til reduceringen skyldes hovedsalig fraflytninger.
Alle brandmænd har været rundt med passiv medlemsindsamling, hvor vi blev
godt modtaget. Der skal lyde et stort tak for de bidrag, vi har modtaget.
I forbindelse med indsamlingen har vi startet en kampagne ”hvervning af nye
brandmænd”. Der blev omdelt en folder ved vores passive medlemsindsamling, som fortæller om brandværnet og uddannelsen. Vi har fået tryk på en
bagerpose som Migges bageri uddeler, og der vil blive opsat en kæmpe banner
på brandstationen til foråret.
Derfor vil jeg gerne opfordre alle m/k, der kunne have interesse i en brandmandsuddannelse, til at kontakte undertegnede til en uforpligtende samtale.
Besøg brandværnets hjemmeside www.sydals-brand.dk hvor der løbende
kommer nyheder og billeder fra forskellige aktiviteter.
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, Mobil 4017 6979

10 års jubilæum i Migges bageri
Vidste I at MC Sydals ejer nok Sydals´s største ølsamling ?? 800-1000 forskellige øl pynter væggen i klubhuset i Tandslet. En stor del af disse fik klubben
af nu afdøde legendariske Skovbyballe borgmester Henning ”legionær”
Madsen. Der er åbent til klubaften, hvis nogen vil kigge.
Kender I nogen der samler på noget specielt, har en anderledes hobby
eller i det hele taget en sjov information om vores område, så send en sms til
Birgit på tlf 24874283. I må også gerne ringe, men da jeg ikke altid ved hvor
telefonen er, så er en sms smartest.

Birgit og Migge Ketelsen havde indbudt til kaffe og kage i anledning af deres 10 års
jubilæum i Skovby. Det blev lidt af et tilløbsstykke – naturligvis!

Historien om MC Enfant Terrible
Ideen opstod i 1984 på grillbaren i Lysabild. Den 9. april blev den stiftet på
en græsplæne. Navnet Enfant Terrible kommer fra etiketten på en Tuborg og
betyder uartige unger. Efter flere års tovtrækkeri med kommunen fik MC
Sydals, med hjælp fra daværende borgmester Thomas Jacobsen, skabt kontakt til Andres Christensen, som ejede Tandslet Mejeri. I februar 1992 blev det
nye klubhus indviet. Fire år senere blev det udvidet til det dobbelte, nu har de
uartige unger ca. 200 kvm at boltre sig på.

Billedet er venligst leveret af Orla Kruse

Det er så dejligt ude på landet!

Det grønne Børneunivers

I disse dage pågår et større arbejde på taget af Lysabild Skole, som i sidste
ende skal give vort Lysabild Børneunivers en grønnere profil. Det drejer sig
om opsætningen af et solcelleanlæg af betydelige dimensioner, nemlig et
integreret anlæg som bliver lagt ned i tagkonstruktionen på stålplader. De tilbageværende teglstenen kommer til at danne en fin ramme omkring anlægget. Solcellerne er monokrystalinske celler med sorte eloxeret alu rammer på
275Wp. Anlægget er produceret af Solar World som er en af Tysklands største
solcelle producenter. Anlægget er på 56.1 Kwp og fylder på 342 m2.
Der bliver i alt lagt 216 stk. enheder!
Under optimale betingelser vil anlægget kunne producere ca. 50.835 kWh.
Hvilket svarer til en besparelse på 30 tons CO2 om året. Under optimale
betingelser vil anlægget kunne producere ca. 50.835 kWh. Hvilket svarer til en
besparelse på 30 tons CO2 om året.
Mike Georg Foss, Skoleleder v. Lysabild Børneunivers,
Tlf. 8872 6939, mfos@sonderborg.dk, Lysabild Skole / Lysabild Børneunivers
Sønderborg Kommune

Og nu bliver det endnu dejligere, da mange faldefærdige huse er nedrevet eller
er på vej til det.
Sidste forår indsendte landsbyrådet nogle billeder af faldefærdige huse i vores
område til kommunen. Nogle huse er allerede fjernet, og mange er kondemneret.
Følgende ejendomme er nedrevet: Kegnæsvej 9 og Søen 7.
Disse ejendomme er kondemneret: Fjelby 18, Vibøgevej 42-46 og Sarupvej 11.
Der forhandles om Lysabildgade 72 , Rubæk 1 og Svennesmøllevej med kondemnering for øje.
Ejendommen Skovbyvej 95 nedrives ikke.
Kondemnering af en ejendom betyder, at den ikke må bruges til beboelse. Ejeren
kan søge tilskud - en tredjedel af nedrivningsprisen - til nedrivning ved kommunen. Hvis ejeren ikke ønsker at medvirke hertil, kan kommunen forlange at
ejendommen sikres mod indtrængning ved afdækning af døre og vinduer. Kommunen oplyser at det er en langsom proces, som dog ser ud til at lykkes. Landsbyrådet håber at alle ejere her i vores område vil følge kommunens opfordring til
samarbejde. Ove Kryhlmann

Åben skole og foredragsaften
i Lysabild
Torsdag den 19. marts kl. 18.30
Menighedsrådet står for maden ved Åben Skole og efterfølgende er der
foredrag kl. 19.15 med historiker og museumsinspektør ved Frøslevlejrens
Museum Dennis Larsen. I 2010 udgav han bogen Fortrængt grusomhed.
Danske SS-vagter 1941-45. Og sammen med Therkel Stræde udgav han i 2014
bogen En skole i vold : Bobruisk 1941-44. Frikorps Danmark og det tyske besættelsesherredømme i Hviderusland. Om bogen fortæller Dennis Larsen:
”Danskere, som i 1942 og 1943 meldte sig til det nazistiske Frikorps Danmark,
kom først til rekrutuddannelse, derefter til fronten. Rekrutternes oplæring
inkluderede “kamp mod partisaner”, som primært bestod i blodige straffeaktioner imod civilbefolkningen. Danske frikorpsmænd deltog desuden i driften
af en slavearbejdslejr og var med til at dræbe de jøder, som ikke længere var
i stand til at arbejde: af 1.500 fanger omkom mere end 1.400 på under et år.”
I foredraget anvendes fotos, film og dokumenter.

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

Hjælp til stressede
voksne og
urolige børn E l m. e g. a a r d

HUSK: Brug
OK kort, når
du tanker…
I

Coaching Marte Meo forældresupervision

I år har Dagli’Brugsen nemlig
kunnet overrække en check
til LSG på 18.862,54 kr., fordi
foreningen modtager 5 øre
pr. liter benzin, der bliver
tanket på aktive OK-kort. Der
er p.t. 258 aktive kort! Oveni
lægges en bonus på 200
kr., hver gang LSG hjælper
med at skaffe en ny OK-kort
kunde.
Kaj Frøstrup fra LSG modtager OK checken!

Kæmpe succes med “Irsk aften”
Det blev en fantastisk aften, da Skovby Landsbylaug fredag, den 20. februar
havde inviteret til “Irsk aften” på Skovby kro. Alle 130 billetter var på forhånd
revet væk. Vi er naturligvis kede af at måtte skuffe dem, der gik forgæves efter
arrangementet var udsolgt, men der var desværre ikke plads til flere.
Kroen serverede irsk stuvning, og efter spisningen spillede Bregenborg band
- gratis
informationsaften
Skovby
Kro
en blanding af irsk og skotsk
musik
i godt 2 timer, – ikke på
et minut
for meget.
Det var uden overdrivelse en stor succes.
Et veloplagt og velspillende band leverede en overbevisende koncert for et
medlevende og engageret publikum. Efterfølgende udtrykte flere deltagere
deres glæde over aftenen, og håbede at landsbylauget også i fremtiden ville
afholde lignende arrangementer.

Sig farvel til dit olie- eller gasfyr

Hvis det er et olie- eller gasfyr, der holder din bolig varm
og lun, er det
en god idé at overveje, hvad fyret skal
”Snapse-aften”
I samarbejde
med
Als
Sundeved
Snapselaug,
udskiftes med,&den
dag det
ikke kanafholder
mere. Skovby Brugs og

Migge’s Bageri ”Snapse-aften”, torsdag, den 23. april kl. 19.30 i gildesalen,
Nedervej 2, Lysabild. Der skal smages på forskellige snapse, og aftenen
afsluttes med brød og pålæg. Der er kun 75 billetter til salg, og de kan købes
Men hvilken
opvarmningsform
passer bedst til din
i Dagli’Brugsen
og Migge’s
Bageri.
Prisen for at deltage er 125,- kr. (heraf går 10 kr. til Skovby Landsbylaug).

Bliv klogere på energirigtige varmekilder

Torsdag den 19. marts 2015
Bliv klogere på energirigtige varmekilder
kl. 19.00 på Skovby Kro
Torsdag den 19. marts kl. 19.00
Mødet finder sted på Skovby Kro.

Program
19.00
Velkomst v/ ProjectZero
19.10
Skift af olie og gasfyr - overvejelser ved konvertering

Birthe Elmegaard Bladt, der bor på Lysabildgade
58, har startet et konsulentfirma, Elmegaard, hvor
hun coacher i stress-håndtering og laver sansemotorisk træning med urolige børn. Hun er uddannet
pædagog med flere efteruddannelser og erfaring
E l m eMarte
g a aMeo-supervisor
rd
som motorikpædagog, stresscoach,
og senest også
Coaching.Marte Meo.forældresupervision
mindfullness og klangmassage-instruktør.
Birthe Elmegård Bladt
Lysabildgade 56
Birthe tilbyder individuelt tilrettelagte
forløb, hvor den enkelte får konkrete
6470 Sydals
Tlf: 23 25 12 43
strategier at arbejde videre med.
Stress er en tilstand og ikke en sygdom,
E-mail: bbsb54@yahoo.dk
men kan ubehandlet få alvorlige konsekvenser. Elmegaard kan ved hjælp
af samtaler og forskellige redskaber hjælpe med at skabe overblik og få
prioriteret i aktuelle opgaver, der i arbejds- og privatliv er blevet én stor
uoverskuelig bunke.
Elmegaard tilbyder også udviklingsstøttende forløb for børn og deres forældre,
hvor forældre eksempelvis oplever, at deres barn er særligt sensitivt og
sårbart eller meget uroligt, at der er mange konflikter eller at barnet har
indlæringsvanskeligheder.
Når Birthe holder fri fra konsulentjobbet er hun særdeles aktiv i foreningslivet
i Lysabild Sognehistoriske forening, landsbyrådet og LSG. Hun har udgivet
lokalhistoriske bøger, er atletiktræner og aktiv med at arrangere bl.a. landsbymarked og St. Bededagstravetur ved Vibæk.

Lysabild
sognehistoriske forening
Få en snak
Lev i nuet, værn om tiden
med din
Tænk på liv der kommer siden
lokaletil
VVS
Tur
Møgeltønder og vesteregnen
installatør
Til vort åbent hus i arkivet den 1. februar var der mange besøgende.

Bogsalget var der også gang i, men vi har mange bøger endnu, især LSGbogen. Det er dejligt at der kommer så mange, når vi arrangerer noget.
Også en velbesøgt afstemningsfest den 5. februar med interessant foredrag
af tidl. museumsinspektør
Inge Adriansen, om folkeafstemninger der har
Projectzero.dk
været i Europa lige efter Første verdenskrig. Tak for det store fremmøde.
bolig?
Nu ser vi så frem til vores sommertur, som er fastlagt til onsdag den 6. maj.
Jeg ved godt, at vi plejer at køre en søndag, men et flertal i bestyrelsen mente
det skulde være en hverdag, så nu må vi se. Vi håber på god tilslutning denne
gang. Sidste år måtte turen desværre aflyses på grund af manglende tilslutning. Turen går til Møgeltønder. Vi skal se Schackenborg slot, den flotte gade
og kirken. Vi får lokal guide med for at få mest muligt ud af besøget. Som vi
plejer, tager vi kaffe med hjemmefra og spiser middag, et eller andet sted.
Prisen for turen bliver 350 kr. i alt. Dette er den foreløbige plan, men vi skal
se mere på vesteregnen. Turen annonceres senere. Hold øje med ugeavisen.
Tilmelding kan ske allerede nu, ring til Bodil telf. 74404584 / 51255870.
Venlig hilsen bestyrelsen / turudvalget

v/Energivejleder Charlie Lemtorp

19.30
ProjectZero og fokus på boligejerne v/ProjectZero
19.40
Kaffe/the og sparring – mød din lokale VVS installatør
20.10
Hvad er alternativet til olie og gas? v/ Energivejleder Charlie Lemtorp
20.25
Hvordan er reglerne? v/ Sønderborg Kommune
21.00
Afslutning
Alle er velkomne og deltagelsen er gratis
Der serveres
kaffe/the og
ogdeltagelse
brød
Alle er velkomne
er gratis.
Tilmelding på:
Der serveres kaffe/the og brød!
www.projectzero.nemtilmeld.dk
eller telefon 38 40 54 27
Tilmelding
skal ske
på www.projectzero.nemtilmeld.dk
senest
den 17. marts
2015
eller på telefon 38 40 54 27 senest d. 17. marts 2015.

Augustenborg – Sydals
Vi har fremdeles flere ledige pladser til vores Hollandstur
den 25. – 29. april.
Hvis interesseret så ring til Arne Duus tlf.74 40 51 66, 21 64 68 05.

Galla i Juniorklubben

Se hvad Dansk Politihundeforeningens hunde kan.
Tirsdag den 19. maj kl. 19 på Knøs Gård, Høruphav.
Hundene er venlige og rare. Vi afslutter dagen med kaffe og kage, hvor der
eventuelt kan besvares spørgsmål.
Tilmelding senest 12. maj til: Anne Marie Christoffersen, tlf. 74 47 03 33, mail:
amchi@dlgmail.dk Pris: kr. 50.

60 festklædte børn
fik en fantastisk aften,
med disco “drinks”
og dans.

Wellinges landsby museum.
Torsdag den 25. juni. Sted: Kører fra Augustenborghallerne kl. 10.
Undervejs gør vi ophold hvor vi får en kop kaffe, derefter kører vi videre til
landsby museet. Tag madpakke med. Den spiser vi i krostuen. Når vi har spist,
vil Jytte Sørensen fortælle os om Søren Wellinge, og om “landsbyen”. Derefter
får vi på egen hånd tid til at fordybe os i museet. Omkring kl. 15 vil der i krostuen blive serveret kaffe, boller og lagkage. Kl. 16 bringer bussen os tilbage
til Sydals. Tilmelding senest 11. juni til: Vibeke Jensen, 74 59 13 28, 21 27 77 30,
mail: ohrt@bbsyd.dk. Pris: kr. 300, inkl. bus, entre, kaffe og kage.

		

Det sker i sognet 2015
Marts
14. kl. 19.00
14. kl. 14.00
			
16. kl. 19.00
			
17. kl. 19.30
			
19. kl. 19.30
			
			
			
19. kl. 19.00
			
28. kl. 10.00
29. kl. 10.00

Pøl jagtforenings 70 års jubilæum på Skovby Kro
Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening
Gymnastikopvisning i Sydals Hallen
Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening afholder 		
generalforsamling i Sydals-hallens mødelokale
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
Modeopvisning v/Nebeling
Foredragsaften med Dennis Larsen, museums-		
inspektør ved Frøslevlejren. I Multisalen på
Lysabild Skole efter ”Åben Skole”, hvor menigheds-		
rådet laver mad.
Bliv klogere på energirigtige varmekilder, på
Skovby Kro
Konfirmation i Sankt Johannes Kirke, Kegnæs
Konfirmation i Lysabild Kirke

Kuns numme 9
Internasjonal Fjelbytræf
D´ blywe å æ grønplet omme
bach Fjelby 5…Dato 16/5 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

April

2. kl. 11.00
Højmesse i Lysabild Kirke
2. kl. 19.00
Aftengudstjeneste i Kegnæs Kirke
3. kl. 15.00
Liturgisk musikgudstjeneste i Kegnæs Kirke
5. kl. 9.30
Fromesse i Lysabild kl. 09.30
5. kl. 10.00
Højmesse i Kegnæs Kirke
8. kl. 19.00
Teater-opstartsmøde i klubhuset
9. kl. 16.30.17.30 Gratis øl i MC Sydals klubhus i forbindelse med 		
			
MC Sydals 30 års jubilæumsfest.			
10. kl. 19.30
Skovby ringriderforening afholder general			
forsamling på kovby Kro
11. kl. 18.00
MC Sydals afholder 30 års jubilæumsfest i klubhuset
13. kl. 16.30
Atletik starter på atletikbanen v. Lysabild skole
14. kl. 19.00
Dagli’Brugsen – Generalforsamling på Skovby Kro
14. kl. 14.00
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
		
Rasmus Rodhe fortæller om Slædepatruljen Sirius 		
		+ lotto
23. kl. 19.30
”Snapse-aften”, i gildesalen, Nedervej 2, Lysabild
30. kl. 19.00
St. Bededagstravetur omkring Vibæk, med start fra
		Vibæk vindmølle

Maj

6.
			
16. kl. 12.00
19. kl. 19.00
			

Lysabild sognehistoriske forening.
Tur til Møgeltønder og vesteregnen
Internasjonal Fjelbytræf, Fjelby 5
Ældre sagen, Dansk Politihundeforeningens på 		
Knøs Gård, Høruphav

25. kl. 10.00

Ældre sagen, Wellinges landsby museum

Juni

STRIKKE CAFÉEN i Lysabild om onsdagen
i lige uger, fra kl. 19 til 22
.
Åben Skole hver torsdag kl. 18.30 (slutter dog den 26. marts)
Lokalhistorisk arkiv er åbent den første torsdag i måneden kl. 18-20.

Påskens gudstjenester Skærtorsdag 2. april

Der er højmesse i Lysabild kl. 11.00 og aftengudstjeneste på Kegnæs kl. 19.00.
Vi fejrer nadverens indstiftelse og ligesom de forrige år indbyder vi til fællesspisning i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård kl. 18.00. Forbilledet er oldkirkens fælles agapé-måltid, et kærlighedsmåltid, som gik forud
for takkegudstjenesten. Idéen er, at vi hver især medbringer vores bidrag til
et fælles bord og vi spiser sammen inden vi går op i kirken og holder takkegudstjeneste. Vi håber, at mange vil komme og deltage fra begge sogne.

Langfredag 3. april

Der er fælles liturgisk musikgudstjeneste for begge sogne i Kegnæs
Kirke kl. 15.00 med salmer og læsninger fra lidelseshistorien afvekslende
med koncerterende indslag.

Påskemorgen 5. april

Højmesse på Kegnæs kl. 11.00
Der er fromesse i Lysabild kl. 09.30.Det er fest- og kantategudstjenester,
hvor det i år er planen i vores serie af Buxtehudes solokantater at opføre
”O fröliches Zeit” (BuxWV xx) og ”Singet dem Herrn ein neues Lied” for
sopran, 2 violiner og Basso continuo. Med sopran Sofie Ljungdahl og
kirkens faste kantateensemble.

Konfirmander i Lysabild Kirke
Palmesøndag den 29. marts kl. 10.00
My Grau, 		
Nina Jacobsen, 		
Caroline Weber Larsen,
Josefine Hell Jessen Kolmos,
Helene Beyer Larsen, 		
Noah Herborg Bay, 		
Kresten Clausen, 		
Peter Lausten Damm, 		
Simon Tristan Foss, 		
Thor Stolzenberg Haman,
Casper Bakit Iversen, 		
Emil Ketelsen, 		
Nick Storm Rasmussen,
Emil Munk Rudbeck, 		
Tobias Eriksen Stubberup,
Malthe Tychsen, 		

Taskland 4, Vibøge
Bredsten 11, Kegnæs
Gammelhave 32, Lysabild
Lysabildgade 10, Lysabild
Saruphav 5, Sarup
Kegnæsvej 88, Drejby
Vibæk Mølle 2, Lebølløkke
Lillehave 5, Lysabild
Nørregade 9, Lysabild
Kongshoved 11, Kegnæs
Østkystvejen 71, Ertebjerg
Nedervej 2, Skovby
Mommarkvej 389, Mommark
Lillehave 43, Lysabild
Klapleddet 5, Lysabildskov
Rubæk 6, Skovbyballe

Konfirmander i Sankt Johannes Kirke, Kegnæs
Lørdag den 28. marts kl. 10.00
Patrick Kryhlmand Hagedorn,
Kevin Winther Kock, 		
Jonas Rasmussen, 		
André Valentin Volf, 		

Skovbyvej 81, Skovby
Gammelhave 44, Lysabild
Nørre Landevej 38, Kegnæs
Bredsten 21, Kegnæs

Atletik

Atletik starter mandag den 13/4 kl, 16.30 på
atletikbanen v. Lysabild skole. Vi træner hver
mandag. Afholder to stævner i Lysabild og tager
til stævner i Sønderborg og Gråsten hen over
sommeren. Kontingent: 275,-kr inkl. T-shirt.
Glæder os til at se jer.
Hilsen Birthe, Ellen, Henrik og Laila.
Info : 24248870

Dagli’Brugsen – Generalforsamling

Dagli’Brugsen afholder lokal møde (generalforsamling), tirsdag,
den 14. april kl. 19.00 på Skovby Kro.
Tilmelding i Dagli’Brugsen senest søndag, den 12. april!
Pris: 30 kr., som ombyttes til 3 bankoplader efter mødet.

Åben kl. 8-20

