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Lokalhistorisk arkiv er åbent den første torsdag i måneden kl. 18-20

Gråspurvene træner hver onsdag kl. 9.30 -11.00 i Sydals-Hallen

STRIKKE CAFÉEN i Lysabild om onsdagen i lige uger, fra kl. 19 til 22,. ,i klubhuset ved Lysabild Skole

Det sker i sognet 2016
 
 Januar
 23. kl. 14.00 MC Sydals spiller Dart med Sønderborg MC

 Februar
 2. kl.  Spejderne afholder årligt Gruppemøde med valg  
   til Grupperådet
 6. kl. 14.00 MC Sydals spiller Dart med Sønderborg MC
 7. kl. 14.00-17.00 Lysabild sognehistoriske Forening. “Åbent hus”   
   i arkivet. Præsentation af bogen om Hans Lassen,  
   Lysabild
 7. kl. 14.00 Spejderne holder  fastelavn
 9. kl. 16.00 Besøg på Mediehuset i Aabenraa– Ældresagen.
 10. kl. 10.30 Generalforsamling hos Gråspurvene i Sydals-Hallen
 10. kl. 19.30 Lysabild sognehistoriske forening afholder
    afstemningsfesten i skolens multisal
 15. kl. 19.30 Vibæk Møllernes støtteforening afholder 
   generalforsamling i Lysabild Klubhus
 16. MC Sydals Enfant Terrible afholder julefrokost
 26. kl. 20.00-22.00 Vinmesse i Dagli’Brugsen, Skovby   
 27. kl. 14.00 MC Sydals spiller Dart med Sønderborg MC

 Marts
 2. kl. 19.30 Lysabild SG fodboldafdeling holder 
   generalforsamling i klubhuset

 5. kl. 18.30 80’er fest på Lysabild kro
 8. kl. 16.30 Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
   aftentur til TV syd 
 3. kl. 19.00 Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd i multisalen
 8. kl. 19.00 Sydals Hallen Indkaldelse til Generalforsamling   
 15. kl. 13.30 Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
   Demonstration af magnetsmykker og lotto
 16. kl. 9.30 Sidste træning hos Gråspurvene
 19. kl. 19.00 Koncert med Jacob Dinesen på  Skovby Kro
 20. kl. 10.00 Konfirmation i Lysabild kirke
 
 April
 12. kl. 13.30  Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
   Foredrag med Leif Maibom og lotto
 23. kl. 10.00-17.00  Loppemarked hele vejen gennem Lysabildgade
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Deadline til næste Lokalblad  den 22.  februar

Åben Skole hver torsdag kl. 18.30  

Lysabild Børneunivers bruger låget 
Lysabild Børneunivers er blevet oprettet til at være en lokal indsamlingsplads i 
”Brug låget”. Brug låget er en gratis og fællesskabende kampagne, der går ud på at 
samle og genanvende brugte mælke- og yoghurtlåg. 
Når eleverne har indsamlet minimum 3 kg., sendes lågene til TerraCycle, som  
laver nye plastikprodukter af lågene f. eks mælkekasser. Eleverne lærer om bære-
dygtighed, affaldssortering og genanvendelse. 
I kan som borgere i lokalområdet bakke op om kampagnen ved at aflevere jeres 
mælke- og yoghurtlåg til Lysabild Børneuniverse. Der er opstillet beholdere i aulaen 
og i Børnehuset Abildgård. 
ÅBNINGSTIDER
mandag-torsdag  7.30-15.00
fredag 7.30-14.00 Lørdag og søndag lukket
6. klasse er tovholder af indsamlingen indtil sommerferien 2016. Efter sommerferien 
overtager en ny klasse ansvaret for indsamlingen. For hvert låg der bliver indsamlet 
tjener klassen 5 øre til klassekassen. På forhånd tak for opbakningen. 
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Landsbyrådets 
tilbageblik på 2015

Det er efterhånden blevet en tradition at jeg i januar-
bladet skriver lidt om, hvad der er sket det forgangne 
år. Jeg kan ikke komme ind på det hele, men her er  
nogle hovedpunkter.
Samarbejde med de andre laug fra ”gamle” Sydals
Der har i det forgangne år været to fællesmøder med 
de andre laug for at se, om der er områder, hvor vi med 
fordel kan arbejde sammen. Et område er vi alle enige 
om, nemlig stier. Det gælder såvel vandrestier som 
cykelstier, som vi alle ser som et kæmpe aktiv for områ-
det. Der er altid god stemning på fællesmøderne, og vi 
er på ingen måder konkurrenter.
Ruiner
Sidste år skrev jeg lidt om ”ruiner” i vores område, og 
det er glædeligt, ejendommene på henholdsvis Keg-
næsvej og Vibøgevej nu er væk. Der mangler dog sta-
dig ejendommen på hjørnet af Nedervej og Lysabild-
gade.
Landsbymarked
Igen i år havde vi et fantastisk hyggeligt marked med 
stor opbakning fra alle, såvel fra stadeholdere og 
hjælpere som publikum. Som noget nyt var der kunst-
udstilling i kirken, hvilket var en stor succes. En stor tak 
til alle, der bakker op om markedet, og vi er klar til at 
gentage succesen i 2016.
Multisalen
Vi kan nu sætte endelig punktum for sagen. Vores 
klage er blevet afvist ved to instanser, og vi hænger 
derfor på en ekstra regning. Jeg har aftalt en afdrags-
ordning med kommunen, så vi kommer nok over det.
Landsbybusser
I efteråret blev vi af kommunen opfordret til at deltage 
i et projekt omkring landsbybusser. 1. trin var en under-
søgelse af hvilket behov, vi har i vores område. Den er 
nu afsluttet, men vi har dog ikke fået resultatet. Næste 
trin bliver at finde en løsning på alle de praktiske ting 
i at have en fælles bus stående til rådighed. Hvor skal 
bussen stå? Hvem skal administrere den? Hvilke regler 
skal der være for udlån? Tanken er, at når det først er 
kommet op at køre, så kan hele området benytte ord-
ningen.
Bladet
Det er fantastisk flot, vi kan blive ved.  Og herfra skal 
der lyde en stor tak til redaktionsgruppen, der gang 
på gang får produceret et flot blad. Også en stor tak 
til de annoncører, der gør det muligt at få det trykt og 
bragt ud. Og tak til LSG og spejderne, som sørger for 
udbringningen. Erling Junker

I ønskes hjertelig tillykke samt et lykkebringende nytår, Mvh. Vibæk Møllernes Støtteforening

Hvad du ønsker skal du få  
Vinderne af Vibæk Møllernes ønskeseddels julekonkurrence den 21. og 22. november 2015:
       

Ny koncert med Jacob Dinesen 
Ung talentfuld singer/songwriter på 19 år, Jacob 
Dinesen, spiller igen på Skovby kro, lørdag d. 19. 
marts 2016  sammen med Mikael Pedersen. 
Der kan allerede nu købes billetter til koncerten 
på billetto.dk eller i Dagli’Brugsen i Skovby.
Med i billetprisen på 225 kr. er en menu 
bestående af gullasch med kartoffelmos og salat.
Aftenen starter med spisning kl. 19.00 
-20.00. Derefter starter koncerten.

Alex Nyborg Madsen fra P4 har udtalt, at Jacob 
Dinesen er en af de største talenter, han har hørt 
i Danmark i mange år.
Jacob Dinesen udgav sin debut CD i juni i 2015, 
og den er allerede blevet spillet mange gange i radioen. Ved Skagen Festival 2015 
spillede Jacob Dinesen sammen den engelske musiker Allan Taylor. På Tønder Festival 
i 2015 var Jacob Dinesen også på programmet, hvor han gav to koncerter. Ved begge 
festivaler blev koncerterne en kæmpe succes.

Nytårshilsen 2015 fra Vibæk Mølle
Jeg vil hermed sige tusind tak for et godt samarbejde i 2015 til alle de frivillige medhjælpere, som har gjort 
et kæmpe stykke arbejde. Hjælpen gør en forskel, for at vi kan renovere og bevare Vibæk Møllerne, som 
ligger i et af de smukkeste områder på Sydals. Også tusind tak til medlemmerne af støtteforeningen, til vore 
sponsorere, musikere, bager og jeres familie - med ønsket om et rigtigt godt og lykkebringende 2016.
Ps. Husk generalforsamlingen mandag den 15. februar 2016 i Lysabild Klubhus kl.19.30.  
Med venlig hilsen og på gensyn, Pbv. Vibæk Møllernes Støtteforening, Knud Bjerringr

Signe Andersen, 
Over Jestrup, Sydals

Hjalte E. Christensen 
Almsted, Augustenborg

Alexsander Waldemar
Fjelby, Sydals

Vinmesse i Dagli’Brugsen
 Brugsen afholder en vinmesse i butikken, fredag 26. februar fra kl. 20-22. 
 Der vil være mulighed for at smage 15 forskellige vine, spise lækre små 
 anretninger og nyde socialt samvær med naboerne. Billetter kan købes i 

Dagli’Brugsen for 75 kr. senest 24. februar. (Begrænset antal).Lysabild løbeklub
Så har Lysabild løbeklub igen i år haft deres jule- og nytårsløb.
Så har man mødt en flok løbere den 20./12 kl 7:10 i julemandskostume  
eller bare julepyntet, så var det bare de friske løbere fra klubben.
Året sluttes af med det årlige nytårsløb, hvor de lægger ud med at løbe  
7 km, hvorefter der sluttes af champagne, hygge og hvor de får en snak 
om, hvor mange km de ca. har løbet i årets løb. De mener, det bliver til 
ca. 500 km på deres lørdagsture, og så kommer der ekstra kilometer til, 
da der også løbes ture i løbet af ugen. Klubben har nu eksisteret i 13 år, 
og alle morgenfriske er velkommen til at komme og løbe med. De mødes 
hver lørdag morgen kl. 7.00 ved Lysabild skole og turen starter kl. 7:10.

Sydals Hallen
Indkaldelse til Generalforsam-

ling i Sydals Hallen
Tirsdag den. 8. Marts 2016

Kl 19.00 
i Sydals Hallens mødelokale

Dagsorden iflg vedtægter. 
Indkomne forslag skal være 

bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen.

Vel mødt.
Bestyrelsen for Sydals Hallen

Vinder af Skovbys flot-
teste juleudsmykning
Skovby Landsbylaug kårede 
også i december den flot-
teste juleudsmykning, og 
her blev det familien Kol-
mos, Kegnæsvej 43, der 
løb af med sejren. Familien 
fik godt ¼ af alle afgivne 
stemmer og blev beløn-
net med en flot kurv fra 
Dagli’Brugsen. Stort tillykke.
 

Vinder af Brugsens 
julekonkurrence
Traditionen tro satte 

Dagli’Brugsen i december-
måned en fyldt kundekurv 
på højkant, hvor kunderne 
kunne gætte på værdien af 
indholdet. Jürgen Loerwal 

kom tættest på beløbet. 

Han gættede på kr. 1215,00 
– kun kr. 2,15 fra det rigtige 

beløb. Stort tillykke. 
Dagli’Brugsen. 

Åben kl. 8-20



Vidste I ....

... at refleksveste redder liv!!!!!  Kan du se personen uden vest?

Bliv set i trafikken

En by fuld af lopper
For nogle år siden blev der arrangeret et loppemarked hele vejen gennem  
Lysabildgade, hvor folk langs vejen og i deres indkørsler stillede deres lopper frem. 
Vi tænkte, det kunne være sjovt at gentage successen, men inden vi sætter noget 
i gang, vil vi se, om der er tilslutning til sådan et arrangement.

Det kommer til at foregå lørdag d. 23. april fra ca. kl. 10-17

Hvis det har interesse, så kan man rette henvendelse til Michele Abreu. Hvis det 
viser sig, der er god opbakning, så giver vi nærmere besked. 
Lene Wandler Lind og Michele Abreu, michele@abreu-nissen.dk

Juletræsfest
Igen en dejlig juletræsfest for alle på Lysabild Kro d. 22. november

En stor tak til Michael Marek, for at dett at dette kan lade sig gøre.
I år går overskuddet fra festen til Spejderne i Lysabild.

Hilsen Laila og alle hjælpenisserne.

Lysabild sognehistoriske 
Forening
Søndag den 7. februar har vi vort årlige “åbent hus” i arkivet kl. 14-17. Her vil for-
fatteren Henrik Ingemann præsentere den nye bog om rigsdagsmanden Hans 
Lassen fra Lysabild. Se nærværende pressemeddelelse her i bladet.
Den årlige Afstemningsfest finder sted onsdag den 10. februar kl. 19.30 i  
skolens multisal. Denne gang kommer Sønderborgs tidligere borgmester  
A. P. Hansen med foredrag og fortællinger. Det skal nok blive en underhold-
ende aften, så mød op til den traditionelle afstemningsfest.
Venlig hilsen og godt nytår.  Jørn Lind

GODT NYTÅR med godt nyt fra spejderne
Lørdag d. 14. november 2015 var vi inviteret til uddeling af overskud i Hørup 
Genbrug, og vi var så heldige at få 15.000 kr. som tilskud til vores kommende 
bålhytte. En flot donation som vi er meget taknemlig for. 
Desuden har vi netop modtaget 3000 kr. fra Lysabild Juletræsfest. Også her er 
vi meget taknemmelige og takker mange gange for den flotte donation.
Aktiviteter m.m. i 2016:
Tirsdag d. 2. februar holder vi vores årlige Gruppemøde, hvor der bl.a. er valg 
til Grupperådet. 
Søndag d. 7. februar holder spejderne fastelavn. Vi slår katten af tønden kl. 
14.00 - det koster 20 kr. pr. person for kaffe/the, saft og kage, og mon ikke der 
er lidt godt i tønden. 
Torsdag d. 11. februar laver spejderne mad i Åben Skole. Vi laver igen i år 
vores berømte kartoffelsuppe, så husk ske og dyb tallerken. 

Desuden er der er lavet spændende programmer for alle ”grene” (bæverne, 
ulvene og spejderne) for den kommende sæson med blandt andet vinter-over-
natning, kanotur og emner som genbrug og bygning af en mølle. 
Vores dør er altid åben for nye spejdere. Vi holder møde hver tirsdag kl. 17.30, 
så vil du se om spejder er noget for dig, så dukker du bare op. 
Det er også muligt at følge os på Facebook siden “KFUM Spejderne Lysabild 
Gruppe”.

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

Rigsdagsmand Hans 
Lassen af Lysabild

Bonden Hans Lassen blev født på Linde-
gården i Lysabild 11. februar 1831. Han var en 
af de betydeligste dansksindede politikere i 
perioden 1875-1896, hvor Als og Nordslesvig 
var under preussisk herredømme.
Til trods for at Hans Lassen var og er en af 
sognets store sønner, er hans historie og 
betydning blevet forbigået i tavshed. Kort 
efter hans død blev det konstateret, han 
havde medvirket i et bedrageri overfor Lys-
abild Sparekasse, som han var formand for. Men hvem var Hans Lassen?  Hvilken betyd-
ning havde han i den nationale kamp for danskheden, bevarelsen af det danske sprog og 
tilhørsforholdet til Danmark under det prøjsiske overherredømme?   På sin 185. fødselsdag 
den 11. februar 2016, får Hans Lassen endelig det minde, han trods alt fortjener. Denne dag 
udgiver Lysabild Sognehistorisk Forening bogen ”Rigsdagsmand Hans Lassen af Lysabild,” 
skrevet af forfatteren Henrik Ingemann, hvis oldefar var halvbror til Hans Lassen.
Bogen er på 96 sider og koster 150 kr. Man kan bestille bogen og få flere oplysninger om 
bogudgivelsen hos forfatteren på tlf. 60 15 01 01 eller på: www.ingemann.qsite.dk. 

Forårsløg i Lysabild
Lysabild Landsbyråd fik i efteråret tilbudt en masse forårsløg. En halvsnes Lysabildborgere 
drog ud med lægsække og spader og fik sat de mange løg i jorden. Her er det Asta og 
Viggo Kryhlmann, der er i gang.
Kik til foråret efter løgplanterne rundt om i byen...
Og til efteråret 2016 vil vi søge om flere løg - og løgsættere !

TAK fra Skovby Gamle Skoles Juletræsforening
Den 29. november blev der traditionens tro igen afholdt juletræsfest på Skovby Kro. Det 
var et par hyggelige timer med musik, sang og besøg af julemanden, der delte godteposer 
ud til de mange fremmødte børn. 
Skovby Gamle Skoles Juletræsforening vil hermed gerne takke borgere i Skovby og 
omegn, turister samt følgende sponsorer for deres bidrag til dagen: ,

3. klasse har snakket om at blive set i trafikken. Derfor har alle fået en refleksvest 
fra TrygFonden. Klassen har haft en lille konkurrence om, hvor mange der brugte 
den hver dag i december måned, og ud af 29 elever var der hver dag i gennem-
snit 23 elever, der havde vest på.

Julekoncert var en succes
Den 12. december var Kurt Ravn på besøg i Lysabild. Sammen med oboist  
Birgitte Lindum og pianist Carl Ulrik Munk-Andersen gav han en fremragende 
julekoncert i Lysabild Kirke. Kurt Ravn formåede, som han selv udtrykte det, 
at bringe publikum i langtidsholdbar julestemning. Med hans fyldige og 
karismatiske sangstemme fortolkede han kendte julesange og salmer, sup-
pleret af Carl Ulrik og Birgittes forrygende musikalske talenter. Der blev også 
lagt op til fællessang med Carl Ulrik ved kirkens eget orgel, der også i den 
grad blev støvet af, da Carl Ulrik efterfølgende leverede et sublimt stykke 
instrumental musik i højt tempo.
Kurt Ravn rundede koncerten af efter ca halvanden time med fremragende 
julemusik og sang.
Lis Hansen fra Lysabild Menighedsråd, der har ydet et stort stykke arbejde 
for at få Kurt Ravn til byen, fortæller at hun er godt tilfreds med koncerten. 
”Der var ca. 125 betalende gæster, så det er ok. Men der er selvfølgelig 
plads til langt flere i vores flotte kirke”, siger Lis Hansen til LokalBladet. Hun 
fortæller videre at da det var første gang man prøver at afholde den slags 
koncerter i Lysabild Kirke, valgte Menighedsrådet en økonomisk sikker løsn-
ing, som betød at de ikke skulle betale noget for at få Kurt Ravns julekoncert 
til byen. De skulle blot lægge ”hus” til og stå for markedsføringen, men dette 
betød også at de ”kun” modtog 30 kr. pr. solgt billet. Et evt overskud eller 
underskud ville gå til Kurt Ravns selskab. 
”Selvom vi havde valgt den sikre løsning, gav det os et overskud på ca. 3750 

kr., som er et fint tilskud 
til et nyt altertæppe”, 
siger Lis Hansen.

Det er i det hele taget 
første gang, man har ta-
get entre for et arrange-
ment i kirken, men det 
er en nødvendighed hvis 
man gerne vil have store 
kendte navne til at op-
træde. (at)

Dagli’ Brugsen
Skovby Kro 
Martins Multiservice
Meier Træprodukter
Galleri Skovby Mølle

Tak til annoncører, LSG 
fodbold og spejderne

Stor tak skal der lyde til vores annoncører Sydals Auto & Traktorservice 
v/Jens Hansen, Anjas Fodpleje, Energi- og bygningskonsulent v. 
Poul  Erik Olesen, Andelskassen, Dagli’ Brugsen og Sydjysk Eltek-
niq.
Også tak til vores omdelere, for uden dem ville der ikke være noget 
lokalblad.

På billedet ses de friske omdelere, som 6 gange om året sørger for at  
lokalbladet bliver omdelt til samtlige 760 hustande i Lysabild sogn.
Uden deres friske benarbejde kunne lokalbladet ikke udgives. 

Farvel til atletik instruktører
 
Laila Lyck, Birthe Bladt, Ellen Skov og Henrik Nissen har valgt at 
stoppe som atletik instruktører.
Fra bestyrelsen skal der lyde en meget stor tak for deres kæmpe  
indsats gennem flere år. Laila har været leder for atletikken siden 
1997 og uden hende, havde der ikke været atletik i Lysabild de sidste 
mange år. 
Men det er vigtigt at atletikken fortsætter! Der er hvert år 30-40  
aktive børn, der deltager i stævner 4-6 gange hver sæson og de 
bringer mange medaljer med hjem. Og vi er i fuld gang med at tjene 
og søge penge til en ny løbebane. 
DERFOR: Har du lyst til at være atletik instruktør, så sig endelig til! 
Bestyrelsen hjælper gerne med alt det administrative og du kan 
komme på alle de kurser, du orker. Vi plejer at have 4 voksne instruk-
tører, så du står ikke alene med det.  Kontakt formanden Rikke 
Christensen på rikkevbc@live.dk eller 20 49 52 74

Anjas Fodpleje
Migges Bageri & Konditori
Sydals Auto & Traktorservice v/Jens Hansen
Charlies Energi & Byggerådgivning
Butik Kekis

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

Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd
Der er generalforsamling i Lysabild Landsbyråd torsdag 

den 3. marts kl. 19.00 i multisalen i forbindelse med åben 
skole.  Alle borgere er velkomne. Formand Erling Junkers 

beretning for 2015 kan du læse i dette blad.

Lysabild Børneunivers 
havde i september 
besøg af Sebastian 
Klein, der smurte  
ulækre madder sam-
men med børnene. 
Besøget var arrang-
eret i samarbejde med 
bestyrelsen for Daglig 
Brugsen i Skovby. Her 
er en tegning af de  
ulækre madder. Se 
flere tegninger og ikke 
mindst fortællinger 
som nogle af univer-
sets børn har lavet på 
www.lysabildsydals.dk

Ulækre madder
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Den årlige Afstemningsfest finder sted onsdag den 10. februar kl. 19.30 i  
skolens multisal. Denne gang kommer Sønderborgs tidligere borgmester  
A. P. Hansen med foredrag og fortællinger. Det skal nok blive en underhold-
ende aften, så mød op til den traditionelle afstemningsfest.
Venlig hilsen og godt nytår.  Jørn Lind

GODT NYTÅR med godt nyt fra spejderne
Lørdag d. 14. november 2015 var vi inviteret til uddeling af overskud i Hørup 
Genbrug, og vi var så heldige at få 15.000 kr. som tilskud til vores kommende 
bålhytte. En flot donation som vi er meget taknemlig for. 
Desuden har vi netop modtaget 3000 kr. fra Lysabild Juletræsfest. Også her er 
vi meget taknemmelige og takker mange gange for den flotte donation.
Aktiviteter m.m. i 2016:
Tirsdag d. 2. februar holder vi vores årlige Gruppemøde, hvor der bl.a. er valg 
til Grupperådet. 
Søndag d. 7. februar holder spejderne fastelavn. Vi slår katten af tønden kl. 
14.00 - det koster 20 kr. pr. person for kaffe/the, saft og kage, og mon ikke der 
er lidt godt i tønden. 
Torsdag d. 11. februar laver spejderne mad i Åben Skole. Vi laver igen i år 
vores berømte kartoffelsuppe, så husk ske og dyb tallerken. 

Desuden er der er lavet spændende programmer for alle ”grene” (bæverne, 
ulvene og spejderne) for den kommende sæson med blandt andet vinter-over-
natning, kanotur og emner som genbrug og bygning af en mølle. 
Vores dør er altid åben for nye spejdere. Vi holder møde hver tirsdag kl. 17.30, 
så vil du se om spejder er noget for dig, så dukker du bare op. 
Det er også muligt at følge os på Facebook siden “KFUM Spejderne Lysabild 
Gruppe”.

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

Rigsdagsmand Hans 
Lassen af Lysabild

Bonden Hans Lassen blev født på Linde-
gården i Lysabild 11. februar 1831. Han var en 
af de betydeligste dansksindede politikere i 
perioden 1875-1896, hvor Als og Nordslesvig 
var under preussisk herredømme.
Til trods for at Hans Lassen var og er en af 
sognets store sønner, er hans historie og 
betydning blevet forbigået i tavshed. Kort 
efter hans død blev det konstateret, han 
havde medvirket i et bedrageri overfor Lys-
abild Sparekasse, som han var formand for. Men hvem var Hans Lassen?  Hvilken betyd-
ning havde han i den nationale kamp for danskheden, bevarelsen af det danske sprog og 
tilhørsforholdet til Danmark under det prøjsiske overherredømme?   På sin 185. fødselsdag 
den 11. februar 2016, får Hans Lassen endelig det minde, han trods alt fortjener. Denne dag 
udgiver Lysabild Sognehistorisk Forening bogen ”Rigsdagsmand Hans Lassen af Lysabild,” 
skrevet af forfatteren Henrik Ingemann, hvis oldefar var halvbror til Hans Lassen.
Bogen er på 96 sider og koster 150 kr. Man kan bestille bogen og få flere oplysninger om 
bogudgivelsen hos forfatteren på tlf. 60 15 01 01 eller på: www.ingemann.qsite.dk. 

Forårsløg i Lysabild
Lysabild Landsbyråd fik i efteråret tilbudt en masse forårsløg. En halvsnes Lysabildborgere 
drog ud med lægsække og spader og fik sat de mange løg i jorden. Her er det Asta og 
Viggo Kryhlmann, der er i gang.
Kik til foråret efter løgplanterne rundt om i byen...
Og til efteråret 2016 vil vi søge om flere løg - og løgsættere !

TAK fra Skovby Gamle Skoles Juletræsforening
Den 29. november blev der traditionens tro igen afholdt juletræsfest på Skovby Kro. Det 
var et par hyggelige timer med musik, sang og besøg af julemanden, der delte godteposer 
ud til de mange fremmødte børn. 
Skovby Gamle Skoles Juletræsforening vil hermed gerne takke borgere i Skovby og 
omegn, turister samt følgende sponsorer for deres bidrag til dagen: ,

3. klasse har snakket om at blive set i trafikken. Derfor har alle fået en refleksvest 
fra TrygFonden. Klassen har haft en lille konkurrence om, hvor mange der brugte 
den hver dag i december måned, og ud af 29 elever var der hver dag i gennem-
snit 23 elever, der havde vest på.

Julekoncert var en succes
Den 12. december var Kurt Ravn på besøg i Lysabild. Sammen med oboist  
Birgitte Lindum og pianist Carl Ulrik Munk-Andersen gav han en fremragende 
julekoncert i Lysabild Kirke. Kurt Ravn formåede, som han selv udtrykte det, 
at bringe publikum i langtidsholdbar julestemning. Med hans fyldige og 
karismatiske sangstemme fortolkede han kendte julesange og salmer, sup-
pleret af Carl Ulrik og Birgittes forrygende musikalske talenter. Der blev også 
lagt op til fællessang med Carl Ulrik ved kirkens eget orgel, der også i den 
grad blev støvet af, da Carl Ulrik efterfølgende leverede et sublimt stykke 
instrumental musik i højt tempo.
Kurt Ravn rundede koncerten af efter ca halvanden time med fremragende 
julemusik og sang.
Lis Hansen fra Lysabild Menighedsråd, der har ydet et stort stykke arbejde 
for at få Kurt Ravn til byen, fortæller at hun er godt tilfreds med koncerten. 
”Der var ca. 125 betalende gæster, så det er ok. Men der er selvfølgelig 
plads til langt flere i vores flotte kirke”, siger Lis Hansen til LokalBladet. Hun 
fortæller videre at da det var første gang man prøver at afholde den slags 
koncerter i Lysabild Kirke, valgte Menighedsrådet en økonomisk sikker løsn-
ing, som betød at de ikke skulle betale noget for at få Kurt Ravns julekoncert 
til byen. De skulle blot lægge ”hus” til og stå for markedsføringen, men dette 
betød også at de ”kun” modtog 30 kr. pr. solgt billet. Et evt overskud eller 
underskud ville gå til Kurt Ravns selskab. 
”Selvom vi havde valgt den sikre løsning, gav det os et overskud på ca. 3750 

kr., som er et fint tilskud 
til et nyt altertæppe”, 
siger Lis Hansen.

Det er i det hele taget 
første gang, man har ta-
get entre for et arrange-
ment i kirken, men det 
er en nødvendighed hvis 
man gerne vil have store 
kendte navne til at op-
træde. (at)

Dagli’ Brugsen
Skovby Kro 
Martins Multiservice
Meier Træprodukter
Galleri Skovby Mølle

Tak til annoncører, LSG 
fodbold og spejderne

Stor tak skal der lyde til vores annoncører Sydals Auto & Traktorservice 
v/Jens Hansen, Anjas Fodpleje, Energi- og bygningskonsulent v. 
Poul  Erik Olesen, Andelskassen, Dagli’ Brugsen og Sydjysk Eltek-
niq.
Også tak til vores omdelere, for uden dem ville der ikke være noget 
lokalblad.

På billedet ses de friske omdelere, som 6 gange om året sørger for at  
lokalbladet bliver omdelt til samtlige 760 hustande i Lysabild sogn.
Uden deres friske benarbejde kunne lokalbladet ikke udgives. 

Farvel til atletik instruktører
 
Laila Lyck, Birthe Bladt, Ellen Skov og Henrik Nissen har valgt at 
stoppe som atletik instruktører.
Fra bestyrelsen skal der lyde en meget stor tak for deres kæmpe  
indsats gennem flere år. Laila har været leder for atletikken siden 
1997 og uden hende, havde der ikke været atletik i Lysabild de sidste 
mange år. 
Men det er vigtigt at atletikken fortsætter! Der er hvert år 30-40  
aktive børn, der deltager i stævner 4-6 gange hver sæson og de 
bringer mange medaljer med hjem. Og vi er i fuld gang med at tjene 
og søge penge til en ny løbebane. 
DERFOR: Har du lyst til at være atletik instruktør, så sig endelig til! 
Bestyrelsen hjælper gerne med alt det administrative og du kan 
komme på alle de kurser, du orker. Vi plejer at have 4 voksne instruk-
tører, så du står ikke alene med det.  Kontakt formanden Rikke 
Christensen på rikkevbc@live.dk eller 20 49 52 74

Anjas Fodpleje
Migges Bageri & Konditori
Sydals Auto & Traktorservice v/Jens Hansen
Charlies Energi & Byggerådgivning
Butik Kekis

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

Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd
Der er generalforsamling i Lysabild Landsbyråd torsdag 

den 3. marts kl. 19.00 i multisalen i forbindelse med åben 
skole.  Alle borgere er velkomne. Formand Erling Junkers 

beretning for 2015 kan du læse i dette blad.

Lysabild Børneunivers 
havde i september 
besøg af Sebastian 
Klein, der smurte  
ulækre madder sam-
men med børnene. 
Besøget var arrang-
eret i samarbejde med 
bestyrelsen for Daglig 
Brugsen i Skovby. Her 
er en tegning af de  
ulækre madder. Se 
flere tegninger og ikke 
mindst fortællinger 
som nogle af univer-
sets børn har lavet på 
www.lysabildsydals.dk

Ulækre madder
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Lokalhistorisk arkiv er åbent den første torsdag i måneden kl. 18-20

Gråspurvene træner hver onsdag kl. 9.30 -11.00 i Sydals-Hallen

STRIKKE CAFÉEN i Lysabild om onsdagen i lige uger, fra kl. 19 til 22,. ,i klubhuset ved Lysabild Skole

Det sker i sognet 2016
 
 Januar
 23. kl. 14.00 MC Sydals spiller Dart med Sønderborg MC

 Februar
 2. kl.  Spejderne afholder årligt Gruppemøde med valg  
   til Grupperådet
 6. kl. 14.00 MC Sydals spiller Dart med Sønderborg MC
 7. kl. 14.00-17.00 Lysabild sognehistoriske Forening. “Åbent hus”   
   i arkivet. Præsentation af bogen om Hans Lassen,  
   Lysabild
 7. kl. 14.00 Spejderne holder  fastelavn
 9. kl. 16.00 Besøg på Mediehuset i Aabenraa– Ældresagen.
 10. kl. 10.30 Generalforsamling hos Gråspurvene i Sydals-Hallen
 10. kl. 19.30 Lysabild sognehistoriske forening afholder
    afstemningsfesten i skolens multisal
 15. kl. 19.30 Vibæk Møllernes støtteforening afholder 
   generalforsamling i Lysabild Klubhus
 16. MC Sydals Enfant Terrible afholder julefrokost
 26. kl. 20.00-22.00 Vinmesse i Dagli’Brugsen, Skovby   
 27. kl. 14.00 MC Sydals spiller Dart med Sønderborg MC

 Marts
 2. kl. 19.30 Lysabild SG fodboldafdeling holder 
   generalforsamling i klubhuset

 5. kl. 18.30 80’er fest på Lysabild kro
 8. kl. 16.30 Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
   aftentur til TV syd 
 3. kl. 19.00 Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd i multisalen
 8. kl. 19.00 Sydals Hallen Indkaldelse til Generalforsamling   
 15. kl. 13.30 Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
   Demonstration af magnetsmykker og lotto
 16. kl. 9.30 Sidste træning hos Gråspurvene
 19. kl. 19.00 Koncert med Jacob Dinesen på  Skovby Kro
 20. kl. 10.00 Konfirmation i Lysabild kirke
 
 April
 12. kl. 13.30  Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
   Foredrag med Leif Maibom og lotto
 23. kl. 10.00-17.00  Loppemarked hele vejen gennem Lysabildgade

LB:
LokalBladet nr. 66    januar 2016Periodisk skrift for Lysabild Sogn

Deadline til næste Lokalblad  den 22.  februar

Åben Skole hver torsdag kl. 18.30  

Lysabild Børneunivers bruger låget 
Lysabild Børneunivers er blevet oprettet til at være en lokal indsamlingsplads i 
”Brug låget”. Brug låget er en gratis og fællesskabende kampagne, der går ud på at 
samle og genanvende brugte mælke- og yoghurtlåg. 
Når eleverne har indsamlet minimum 3 kg., sendes lågene til TerraCycle, som  
laver nye plastikprodukter af lågene f. eks mælkekasser. Eleverne lærer om bære-
dygtighed, affaldssortering og genanvendelse. 
I kan som borgere i lokalområdet bakke op om kampagnen ved at aflevere jeres 
mælke- og yoghurtlåg til Lysabild Børneuniverse. Der er opstillet beholdere i aulaen 
og i Børnehuset Abildgård. 
ÅBNINGSTIDER
mandag-torsdag  7.30-15.00
fredag 7.30-14.00 Lørdag og søndag lukket
6. klasse er tovholder af indsamlingen indtil sommerferien 2016. Efter sommerferien 
overtager en ny klasse ansvaret for indsamlingen. For hvert låg der bliver indsamlet 
tjener klassen 5 øre til klassekassen. På forhånd tak for opbakningen. 
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Landsbyrådets 
tilbageblik på 2015

Det er efterhånden blevet en tradition at jeg i januar-
bladet skriver lidt om, hvad der er sket det forgangne 
år. Jeg kan ikke komme ind på det hele, men her er  
nogle hovedpunkter.
Samarbejde med de andre laug fra ”gamle” Sydals
Der har i det forgangne år været to fællesmøder med 
de andre laug for at se, om der er områder, hvor vi med 
fordel kan arbejde sammen. Et område er vi alle enige 
om, nemlig stier. Det gælder såvel vandrestier som 
cykelstier, som vi alle ser som et kæmpe aktiv for områ-
det. Der er altid god stemning på fællesmøderne, og vi 
er på ingen måder konkurrenter.
Ruiner
Sidste år skrev jeg lidt om ”ruiner” i vores område, og 
det er glædeligt, ejendommene på henholdsvis Keg-
næsvej og Vibøgevej nu er væk. Der mangler dog sta-
dig ejendommen på hjørnet af Nedervej og Lysabild-
gade.
Landsbymarked
Igen i år havde vi et fantastisk hyggeligt marked med 
stor opbakning fra alle, såvel fra stadeholdere og 
hjælpere som publikum. Som noget nyt var der kunst-
udstilling i kirken, hvilket var en stor succes. En stor tak 
til alle, der bakker op om markedet, og vi er klar til at 
gentage succesen i 2016.
Multisalen
Vi kan nu sætte endelig punktum for sagen. Vores 
klage er blevet afvist ved to instanser, og vi hænger 
derfor på en ekstra regning. Jeg har aftalt en afdrags-
ordning med kommunen, så vi kommer nok over det.
Landsbybusser
I efteråret blev vi af kommunen opfordret til at deltage 
i et projekt omkring landsbybusser. 1. trin var en under-
søgelse af hvilket behov, vi har i vores område. Den er 
nu afsluttet, men vi har dog ikke fået resultatet. Næste 
trin bliver at finde en løsning på alle de praktiske ting 
i at have en fælles bus stående til rådighed. Hvor skal 
bussen stå? Hvem skal administrere den? Hvilke regler 
skal der være for udlån? Tanken er, at når det først er 
kommet op at køre, så kan hele området benytte ord-
ningen.
Bladet
Det er fantastisk flot, vi kan blive ved.  Og herfra skal 
der lyde en stor tak til redaktionsgruppen, der gang 
på gang får produceret et flot blad. Også en stor tak 
til de annoncører, der gør det muligt at få det trykt og 
bragt ud. Og tak til LSG og spejderne, som sørger for 
udbringningen. Erling Junker

I ønskes hjertelig tillykke samt et lykkebringende nytår, Mvh. Vibæk Møllernes Støtteforening

Hvad du ønsker skal du få  
Vinderne af Vibæk Møllernes ønskeseddels julekonkurrence den 21. og 22. november 2015:
       

Ny koncert med Jacob Dinesen 
Ung talentfuld singer/songwriter på 19 år, Jacob 
Dinesen, spiller igen på Skovby kro, lørdag d. 19. 
marts 2016  sammen med Mikael Pedersen. 
Der kan allerede nu købes billetter til koncerten 
på billetto.dk eller i Dagli’Brugsen i Skovby.
Med i billetprisen på 225 kr. er en menu 
bestående af gullasch med kartoffelmos og salat.
Aftenen starter med spisning kl. 19.00 
-20.00. Derefter starter koncerten.

Alex Nyborg Madsen fra P4 har udtalt, at Jacob 
Dinesen er en af de største talenter, han har hørt 
i Danmark i mange år.
Jacob Dinesen udgav sin debut CD i juni i 2015, 
og den er allerede blevet spillet mange gange i radioen. Ved Skagen Festival 2015 
spillede Jacob Dinesen sammen den engelske musiker Allan Taylor. På Tønder Festival 
i 2015 var Jacob Dinesen også på programmet, hvor han gav to koncerter. Ved begge 
festivaler blev koncerterne en kæmpe succes.

Nytårshilsen 2015 fra Vibæk Mølle
Jeg vil hermed sige tusind tak for et godt samarbejde i 2015 til alle de frivillige medhjælpere, som har gjort 
et kæmpe stykke arbejde. Hjælpen gør en forskel, for at vi kan renovere og bevare Vibæk Møllerne, som 
ligger i et af de smukkeste områder på Sydals. Også tusind tak til medlemmerne af støtteforeningen, til vore 
sponsorere, musikere, bager og jeres familie - med ønsket om et rigtigt godt og lykkebringende 2016.
Ps. Husk generalforsamlingen mandag den 15. februar 2016 i Lysabild Klubhus kl.19.30.  
Med venlig hilsen og på gensyn, Pbv. Vibæk Møllernes Støtteforening, Knud Bjerringr

Signe Andersen, 
Over Jestrup, Sydals

Hjalte E. Christensen 
Almsted, Augustenborg

Alexsander Waldemar
Fjelby, Sydals

Vinmesse i Dagli’Brugsen
 Brugsen afholder en vinmesse i butikken, fredag 26. februar fra kl. 20-22. 
 Der vil være mulighed for at smage 15 forskellige vine, spise lækre små 
 anretninger og nyde socialt samvær med naboerne. Billetter kan købes i 

Dagli’Brugsen for 75 kr. senest 24. februar. (Begrænset antal).Lysabild løbeklub
Så har Lysabild løbeklub igen i år haft deres jule- og nytårsløb.
Så har man mødt en flok løbere den 20./12 kl 7:10 i julemandskostume  
eller bare julepyntet, så var det bare de friske løbere fra klubben.
Året sluttes af med det årlige nytårsløb, hvor de lægger ud med at løbe  
7 km, hvorefter der sluttes af champagne, hygge og hvor de får en snak 
om, hvor mange km de ca. har løbet i årets løb. De mener, det bliver til 
ca. 500 km på deres lørdagsture, og så kommer der ekstra kilometer til, 
da der også løbes ture i løbet af ugen. Klubben har nu eksisteret i 13 år, 
og alle morgenfriske er velkommen til at komme og løbe med. De mødes 
hver lørdag morgen kl. 7.00 ved Lysabild skole og turen starter kl. 7:10.

Sydals Hallen
Indkaldelse til Generalforsam-

ling i Sydals Hallen
Tirsdag den. 8. Marts 2016

Kl 19.00 
i Sydals Hallens mødelokale

Dagsorden iflg vedtægter. 
Indkomne forslag skal være 

bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen.

Vel mødt.
Bestyrelsen for Sydals Hallen

Vinder af Skovbys flot-
teste juleudsmykning
Skovby Landsbylaug kårede 
også i december den flot-
teste juleudsmykning, og 
her blev det familien Kol-
mos, Kegnæsvej 43, der 
løb af med sejren. Familien 
fik godt ¼ af alle afgivne 
stemmer og blev beløn-
net med en flot kurv fra 
Dagli’Brugsen. Stort tillykke.
 

Vinder af Brugsens 
julekonkurrence
Traditionen tro satte 

Dagli’Brugsen i december-
måned en fyldt kundekurv 
på højkant, hvor kunderne 
kunne gætte på værdien af 
indholdet. Jürgen Loerwal 

kom tættest på beløbet. 

Han gættede på kr. 1215,00 
– kun kr. 2,15 fra det rigtige 

beløb. Stort tillykke. 
Dagli’Brugsen. 

Åben kl. 8-20


