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Tillykke med landsmesterskabet

Energirådgiver og bygningskonstruktør Charlie Lemtorp har netop
afsluttet optagelse sammen med Hammerslag. Fra uge 17 toner
han frem på skærmen hvor han rådgiver om energibesparende foranstaltninger på indtil videre 4 huse her i området.

Knacker
Nikolaj Coster-Waldau skal spille hovedrollen i en ny storfilm, som
bygger på romanen ””Knacker,”der fortæller om en soldat som deserterede under 1. Verdens-krig. Knacker er i
virkeligheden Jens
Heise, som gemte sig
for myndighederne
i 16 måneder oppe
på loftet i huset i
Skovbyballe. En del af
filmen optages på
Als. Du kan læse meget
mere om Jens Heise
og den fantastiske
historie på:
hjemmesiden:
www.100helte.dk

Tillykke Lasse
LSG’s ældste æresmedlem,
Kathrine - Lasse - Johansen, er fyldt 95 år
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Lysabilds senior old girls var i weekenden den 4.-5. februar til landsmesterskaber i
indendørs fodbold. De vandt alt og kom hjem som landsmestre.
Med på billedet er Solvejg, Gerda, Lis, Ditte, Camilla, Brita og Sanne. Marion mangler på
billedet.

Konfirmation i Kegnæs & Lysabild
den 8. og 9. april
Konfirmation i Kegnæs Kirke
Ejgil Vester Lauritsen
Richard Thade Petersen
Laura Elkrog Petersen
Freya Winski

Lørdag den 8. april kl. 10.00
Østerbyvej 46A, Østerby
Skoven 9, Kegnæs
Nørre Landevej 30, Kegnæs
Nørre Landevej 30, Kegnæs

Konfirmation i Lysabild Kirke
Rasmus Andersen
Oliver Willert Christiansen

Søndag den 9. april kl. 10.00
Søen 1, Lysabildskov
Kegnæsvej 20, Lysabild

Asbjørn Sophus Elneff
Benjamin Hansen
Jacob Beyer Larsen
Charlie Lorenzen
Emil Rørholm Lorenzen
Mikkel Schulz Nielsen
Mathias Bock Paulsen
Alexander Pihl Petersen
Anders Bønning Petersen
Magnus Andreas Fastrup Rasmussen
Marck Storm Rasmussen
Scott Gammelgård Æbelø
Line Molter Abrahamsen
Kimmie Jacqueline Beck
Sarah Preiss Christiansen
Sofie Jensen
Alberte Thejl Belschner Jørgensen
Nadja Dohrmann Matzen
Sasia Heide Pyrkov
Matilde Tychsen

Kegnæsvej 2, Mommark
Lille Mommarkvej 27, Sarup
Saruphav 5, Sarup
Svennesmølle 1, Mommark
Fjelby 14, Skovby
Lillehave 15, Lysabild
Sarupvej 30, Sarup
Ballevej 2, Skovby
Sarupvej 20, Sarup
Klapleddet 7, Lysabildskov
Mommarkvej 389, Mommark
Skovbyvej 76, Skovby
Kløverholm 57, Hørup
Lysabildgade 86, Lysabild
Kegnæsgård 2, Skovby
Skovbyvej 66, Skovby
Søen 2, Lysabildskov
Lysabildgade 67, Lysabild
Paradisvej 4, Lysabild
Rubæk 6, Skovby

Vidste I ....

Opfordring fra yngste generation til at føde flere babyer
Her er en lille sød historie fra gæstedagplejen i børneuniverset.
Benjamin på 4 år står og kikker på gruppebilledet af de 3 børn i Lysabild Børneunivers’ gæstedagpleje og spørger: “ Er der kun 3 børn i den her gruppe?”.
Det bekræfter den voksne.
Benjamin: “ Vi er nødt til at spare op på babyerne!”
Den voksne. “Hvad mener du lige?”
Benjamin: “Der er nødt til at komme flere babyer!”

Sognehistorisk Forening

...at et strikketøj er dejligt afstressende
Årsmøde onsdag den 15. marts kl. 19.
Sted: Notmarkhus
Årsberetning og regnskab ifølge vedtægter. Osvald vil orientere om Krolf spillet.
Traktement: 2 stk. smørrebrød, 1 øl eller vand. Kaffe og wienerbrød. Efter kaffen
spiller Rebøl orkesteret op til dans. Tilmelding senest 8. marts til: Ingrid Fritsche,
tlf. 74 40 51 84 / 61 16 49 25, mail: fritscheingrid64@gmail.com, eller Arne
Duus, tlf. 74 40 51 66 / 21 64 68 05, mail: arneduus1@gmail.com.
Pris: kr.50
Vi kunne godt tænke os at udsende et nyhedsbrev
f.eks. 1 gang i kvartalet eller hvis der kommer nogle nyheder, eller arrangementer
bliver aflyst. For at kunne gøre det skal vi have jeres mailadresser. Vil I sende dem til
Ældre Sagen Augustenborg Sydals, mail: aug.sydals@gmail.com tak.
En ny Facebook side har set dagens lys. Det
sker på Sydals er stedet hvor vi forsøger at
Det sker på Sydals
samle en oversigt over alle arrangementer
i vores lokalområde. Alt lige fra byfester til
loppemarkeder - stort som småt.
Der er overordnet set to formål med siden:
- At få et samlet overblik over arrangementer i vores nærområde, så man måske
undgår at arrangere flere ting på samme dato.
- At skabe et overblik for turister og andre interesserede over hvad der sker i
området.
Det er de fem landsbylaug fra Tandslet, Mommark, Skovby, Kegnæs og
Lysabild der står bag initiativet.
Du kan finde siden her www.facebook.com/detskersydals eller blot søge
efter den på Facebook. Vi vil opfordre alle til at ”synes godt om” siden, så man
kan følge med i de lokale arrangementer. Desuden vil vi blive meget glade for
at få tip om arrangementer, så vi kan få så meget som muligt med på siden. Man
kan skrive til os direkte på siden.

Forår 2017 Lysabild SG Fodbold
Udendørs fodboldtræning uge 13-25

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

Afstemningsfesten den 10. februar blev efter lidt tekniske problemer en
interessant aften med foredrag af museumsinspektør Rene Rasmussen om
soldaterlivet i første verdenskrig. Fremmødet til aftenen var helt overvældende med 92 deltagere, og der var tort nok til kaffen. Tak fordi i kom og tak til
kagekonerne.
Medlemskortsalget er ved at være ovre for denne gang. Tak fordi i har taget
godt imod, når vi kom rundt. I, der ikke var hjemme, har fået medlemskortet alligevel, så håber vi, at i husker at betale på anden måde som beskrevet
på bagsiden af kortet. Det vil lette os meget, og så slipper vi for at komme
rendende så mange gange. Med håbet for forståelse, mange tak.
Den årlige sommerudflugt er aflyst. Datoen, som vi havde planlagt, var for tæt
på pensionistforeningens udflugt. Da vi forgæves forsøgte at finde en anden
dato, blev vi i bestyrelsen enige om at aflyse denne gang. En anden grund er
manglende tilslutning til turene i bus. Husk på at en bus koster ca. 6.500 kr. for
en dag, og så skal den helst være fuld. Sidste år forsøgte vi med kørsel i egne
biler. Det blev en dejlig tur til Slesvig og Dannevirke, men desværre kun 30
deltagere. Tusind tak til jer, som var med. Nu må vi se til næste år. Måske kommer der ideer frem på generalforsamlingen i oktober.
Venlig hilsen Lysabild sognehistoriske Forening, Jørn Lind

Lysabild Efterløn og Pensionistforening
Program.
Tirsdag d. 14-03-2017 Kl. 13,30
Ekstra ordinær generalforsamling (Udmeldelse af Danske Seniorer).
De gode gamle underholder samt lottospil
Tirsdag d. 4-4-17 kl. 13,30
Fra Schakenborg til Skjern Å ved tidliger Slotsforvalter Søren Frederiksen
og lotto.
Tirsdag 26-04-2017.
Modeopvisning hos Nebeling i Guderup kl. 19.00 Pris 50kr.
(Max 50 personer).
Tirsdag d.9-5-2017.
Underholdning ved Birgit og Orla og grill. Pris 150 kr.

Nu starter atletikken snart op igen
Vi starter mandag den 3. april kl 16.30 til 18.00 og
træner. efterfølgende hver mandag. Alle børn fra
ca. 5 år kan være med. Der er ingen tilmelding,
bare mød op på atletik banerne bag ved skolen.
Vores årlige generalforsamling er også lige om
hjørnet. Den afholder vi i Klubhuset mandag den
3. april kl 17.00. I år er to af vores bestyrelsesmedlemmer på valg og ingen af dem ønsker genvalg, så vi
håber I vil komme og bakke op omkring gymnastikken og atletikken. Vi serverer kaffe og kage. Gymnastiksæsonen er ved at være slut for i år, så en stor
tak til trænerne, der her har været i gang hen over
vinteren. Hvis der skulle sidde en ildsjæl derude,
der brænder for at køre et hold af den ene eller anden art, der kan være i en gymnastiksal, til næste
efterår/vinter sæson, så sig endelig til. Vi bakker
meget gerne op om det.
Venlig hilsen Formand Rikke Christensen, tlf.:
20495274, mail: rikkevbc@live.dk

Ny sportsforening ser dagens lys

Nyt fra Skovby Landsbylaug

Med LSG (Lysabild SG) som hovedforening, er Als E-Sport en satellit
organisation med egen bestyrelse, regnskab og beslutninger. Bestyrelsen er fundet og ansøgninger om midler fra kommunen, fonde,
sponsorer m.m. er igangsat.
Foreningen ønsker, at ramme bredt indenfor e-Sport. Opstarten er
dog i første omgang med hold i CSGO og FIFA. Man arbejder på at få
etableret et selvstændig permanent lokale i Sydalshallen og håber på
at kunne starte ud med mindst 11 gamer maskiner til fri af afbenyttelse for foreningens medlemmer.
Der er arrangeret et introLAN, der strækker sig over et helt døgn,
nemlig fra fredag d. 21. april kl. 15. til lørdag d. 22. april kl 15. i Sydalshallen, hvor bestyrelsen og trænere vil være til stede for at ”stikke”
fingeren i jorden og høre om jeres ønsker. Der vil være mulighed for
at spille eller man kan også bare dukke op til en uforpligtende snak.
Allerede denne dag vil der være CS:GO turnering, med plads til 8 hold.

Plante- og loppemarked
Sæt allerede nu X i kalenderen lørdag, den 6. maj fra kl. 10 – 15. Da afholder Skovby Landsbylaug nemlig plante- og loppemarked, og det foregår i gårdspladsen ved ”Poppelgården”,
Kegnæsvej 49 i Skovby.
Alle er velkommen til at komme og sælge sine planter eller loppefund, og tilmelding kan
ske til Sigrun Frank: sigrunfr@gmail.com eller mobil 2329 6909.

Mere information på www.als-esport.dk
og du kan finde Als E-Sport på Facebook.

E-SPORT
“Organiseret dyrkelse af computerspil som konkurrenceform, med turneringer, præmier og rangering af spillerne”
Kilde: Den danske ordbog.

En by fuld af lopper
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flere mand i en indkørsel på Lysabildgade. Jeg håber, at der
er lige så mange,
der har
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Hvis du har lyst til at deltage, så kan man rette henvendelse til Michele Abreu senest d.3. april.

Jeg sørger
foradresse,
plakater
samt
opslag
på nettet.
Oplys gerne
da jeg skal
bruge
dette til annoncerne.
Michele Abreu

Detmichele@abreu-nissen.dk
kommer til at foregå søndag d. 23. april fra ca. kl. 10-16
Hvis du har lyst til at deltage, så kan man rette henvendelse til
Michele Abreu senest d.3. april. Oplys gerne adresse, da jeg skal
bruge dette til annoncerne.
Michele Abreu michele@abreu-nissen.dk

APRILFESTIVAL (Teater for små og store i
Sønderborg kommune)
Glæd dig allerede nu til årets teaterfestival for
små og store i Sønderborg kommune, som
Skovby Landsbylaug har ansøgt om at være en
del af.
Aprilfestivalen, som den bliver kaldt finder sted
i ugen 23. – 30. april 2017.
Festivalen byder på mere end: 125 professionelle teatre, 1000 teaterfolk og gæster, 180 forskellige forestillinger og i alt 600 opførelser på
en uge.
4 forestillinger foregår i laden ved Siloerne ved
Rødkildevej. Det er foreningen ”Siloerne”, der
sammen med Skovby Landsbylaug, står for alt
det praktiske i forbindelse med forestillingerne.
Se mere på den officielle hjemmeside:
aprilfestival.dk
SKOVBY får 4 teaterforestillinger under Aprilfestivalen:
24-04-2017 Mandag 19:00 Teater V Intet
25-04-2017 Tirsdag 17:00 Teatergruppen Batida Menneskets bedste ven
26-04-2017 Onsdag 17:00 Syddjurs Egnsteater Kæmpen som ikke havde hjerte i livet
27-04-2017 Torsdag 17:00 Teaterhuset Filuren Verden – og så mig

Årets Sankt Hans Bål er i hus.
Det store materiel var fremme og i brug, da Foreningen Siloerne mødtes lørdag den
25. februar for, at tynde ud i bevoksningen rundt om laden og siloerne.
I løbet af et par timer var træerne fældet og arealet ryddet. Stammerne var skåret i stykker
og træstubbene gravet op og kørt væk.
Nu skal der lige rives en smule....men det hele skulle være klar til Sankt Hans. Viggo Sørensen

Aktivitetskalender for 2017
Mølledage den 17.og 18. juni (Weekend)
Mølledage den 12.og 13. juli (Onsdag og torsdag)
Mølledage den 18.og 19. juli (Tirsdag og onsdag)
Høstdage den 12.og 13. August(Weekend), hvor der høstes med Le´
og neg bindes op på gammeldags facon
Juleudstilling den 18.og 19. november, hvor selveste julemanden
kommer for at dele godteposer ud til børnene.

St. Bededagstravetur omkring Vibæk
for folk i alle aldre

St. Bededagsaften torsdag d. 11. maj 2017 med start fra Vibæk vindmølle kl. 19.00
I Vibæk Møllecaféen kan der efter traveturen købes varme hveder og kaffe/kakao.
Pris 25,- kr. pr. person. Vi håber, at mange har lyst til at bruge en forårsaften på
motion og godt samvær. ALLE ER VELKOMNE - det er ikke nødvendigt med tilmelding …
Arr. af LSG, Lysabild Landsbyråd og Vibæk Møllernes Støtteforening

Åben kl. 8-20

Det sker i sognet

			

Marts

10. kl. 13.00
14. kl. 13.30

LSG og OK tegner nye kort, i Dagli’Brugsen
Lysabild Efterløn og Pensionistforening.
Ekstra ordinær generalforsamling. De gode gamle 		
underholder , + lotto.
Ældre Sagen afholder årsmøde
Generalforsamling i SØV, vandværket på
Skovby kro.
Der spilles wii i på Skovby kro
Stilleaften i Lysabild Kirke

15. kl. 19.00
20. kl. 19.00
19. kl. 11.00
21. kl. 20.00

April

03. kl. 16.30
03. kl. 17.00
04. kl. 13.30
04. kl. 20.00
08. kl. 10.00
09. kl. 10.00
13. kl. 11.00
14. kl. 15.00
16. kl. 11.00
17. kl. 09.30
18. kl. 20.00
21.-22. kl. 15.00
23. kl. 10-16
24. - 27.
26. kl. 19.00
26. kl. 19.00
27. kl. 20.00

Maj

06. kl. 10-15.00
09. kl. 13.30
11 kl. 19.00
27 kl. 12.00

Atletikken starter
Generalforsamling i LSG Gymnastik og Atletik
Lysabild Efterløn og Pensionistforening
Fra Schakenborg til Skjern Å ved tidliger Slotsforvalter Søren Frederiksen og lotto.
Stilleaften i Lysabild Kirke
Konfirmation i Kegnæs Kirke
Konfirmation i Lysabild Kirke
Højmesse i Lysabild Kirke
Liturgisk musikgudstjeneste i Kegnæs Kirke
Højmesse i Lysabild Kirke
Guldkonfirmation i Lysabild Kirke
Stilleaften i Lysabild Kirke
Als E-Sport i Sydalshallen
En by fuld af lopper
Aprilfestival. Alle forestillinger foregår i laden ved 		
Siloerne. Læs yderligere omtale her i bladet
Lysabild Efterløn og Pensionistforening
Modeopvisning hos Nebeling i Guderup
Gospel koncert i Lysabild Kirke
Generalforsamling i LSG i klubhuset i Lysabild
Plante- og loppemarked, i gårdspladsen ved
”Poppelgården” i Skovby.
Lysabild Efterløn og Pensionistforening
Underholdning ved Birgit og Orla og gril
St. Bededagstravetur omkring Vibæk
Fjelby træf

Strik-café hver onsdag i lige uge kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
Det koster 10 kr. at deltage.
Åben Skole hver torsdag kl. 18.30 se kalenderen på lysabild-sydals.dk
Sidste gang i denne sæson, 30. marts.
Der er åbent hus i MC Sydals, Tandshede 3. Hver torsdag fra 16.30
Lokalhistorisk arkiv åbent første torsdag i måneden kl. 18-20.

LSGs hovedbestyrelse

Der er generalforsamling i LSG torsdag d. 27. april kl. 19.00 i klubhuset.
Der er orientering fra alle afdelingers arbejde og forslag om nye tiltag eller
arrangementer modtages gerne. Alle afdelingers medlemmer samt aktive
børns forældre opfordres til at møde op.
På LSG Hovedbestyrelses vegne Birthe Elmegaard Bladt.

Sponsorpenge til LSG

En god sponsor check bliver igen udleveret til LSG fra OK og Dagli’Brugsen
i Skovby. Beløbet er i år på 17.706 kr. Det er en anelse mindre end året før,
så vi kan kun opfordre til, at man bruger sit OK kort, hver gang bilen skal
tankes. Har du ikke et OK konto kort, så kom ned i Dagli’Brugsen den 10.
marts kl. 13, hvor LSG og OK tegner nye kort. Sponsoraftalen er en gensidig
aftale, hvor OK Benzin og Dagli’Brugsen sponsorerer penge. Til gengæld
hjælper LSG med at få tegnet flere kort.

Internasjonal Fjelbytræf

D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…Dato 27/5 fra klokken 12:00...
Do tæje sel MC, telt å æ glant humør mæ. Øl, vand o´ ma ka køfes heæ ve vos.
Å sen ka do fåe en gemytle snak ve æ bålstej.
Do ka såw heæ få....kr 25,- å æ mand mæ davre.
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos….
Vi hofer å dajlæ vær i år…mæ kool bæjere. Do ka se mejr å Faseren.
Brum brum Ulla /Geert…. 20192080/61792918En g

Det sker i kirken
Påskens gudstjenester

Skærtorsdag den 13. 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 den 14. april
Der er fælles liturgisk musikgudstjeneste for begge sogne i Kegnæs Kirke kl.
15.00 med salmer og læsninger fra lidelseshistorien, som det bliver fortalt i
Lukasevangeliet.
Påskemorgen 16. april
Der er højmesse i Lysabild kl. 11.00. Det er fest- og kantategudstjenester, hvor
vi opfører Buxtehudes påskekantate ”O fröhliches Stunden, o fröhliches Zeit” for
sopran, 2 violiner, viola da gambe og cembalo som præludium og som postludium
spiller vi en kantate ”Laudate Dominum” af Lowies Busbetzky, der var elev af Buxtehude og siden organist i Rostock.
Opførelsen i år bliver med sopran Bettina Hellemann Munch og kirkens faste
kantateensemble, som udgøres af Christian Balslev og Inge Munk på violiner,
Karsten Munk på cembalo og sognepræsten på viola da gamba og kontrabas.
Guldkonfirmation 2. Påskedag, den 17. april
Vi afholder guldkonfirmation i begge kirker. I Lysabild bliver det kl. 09.30 og på
Kegnæs kl. 11.00. I 1967 konfirmerede pastor Hans Ivar Madsen palmesøndag den
19. marts 4 drenge og 7 piger. I Lysabild blev samme dag et stort hold på 18 drenge
og 13 piger konfirmeret af pastor Søren Fransen.
Det bliver spændende at se, hvor mange det lykkes at samle til 50-årsjubilæet.

Nyt fra Menighedsrådet
Det nye menighedsråd er kommet godt fra start.
I kirken har vi:
- lavet nye børneposer, fyldt med ting og sager-farvesider, opgaver, fingerdukker og bøger.
- Indkøbt kasser med kort med bl.a. bønner og tanker. De vil stå i kirken og man
kan frit tage, til inspiration.
- Skabt mulighed for at tænde et lys i lysgloben. Kirken er normalt åben i
almindelig arbejdstid. Man kan også ringe og lave en aftale – 74404451
- kirkekaffe efter højmesse. Det vil være lidt lækkert og små juice til børnene.
Der bliver stillet borde og stole op.
Aktiviteter
Stilleaften:
Det er en stresset tid vi lever i – altid på vej til det næste, mens vi forsøger at holde
mange bolde i luften samtidigt. Derfor vil vi åbne kirken den 21/3, 4/4, 18/4 fra
20-21, hvor du kan sidde og finde ro i stearinlysenes skær. Den 18/4 vil der være
stille musik.
Gospel koncert
26. april kl. 19.00
Hearts of gospel under ledelse af May J. Madsen vil sørge for en dejlig oplevelse.
Pris 50 kr. for voksne. Børn under konfirmationsalderen har gratis adgang.
Fremadrettet arbejder vi på:
- At få lavet nye postkort
- At afholde en Luther Gudstjeneste den 31. juni i samarbejde med skolen.
Elever fra 5. og 6. klasse vil bidrage.
- At afholde kursus for alle interesserede i ”Sidstehjælp”. Kurset vil foregå til
vinter.
Vi håber på jeres opbakning.
På vegne af Lysabild menighedsråd Birgitte Korsgaard

Annoncesalg i Lokalbladet

De næste seks numre af Lokalbladet er nu sikret finansiering - og det er sket ved at
Dagli’ Brugsen, Sydjysk Eltekniq, Jens Hansen, Anjas fodpleje, Andelskassen, Perregaard entreprenør og kloak, Skovby Kro samt energi- og bygningskonsulent Poul
Erik Olesen har sagt ja til at annoncere i bladet, som er 100% annoncefinansieret.
På vegne af alle læsere siger vi tusind tak. Hvis du som erhvervsdrivende gerne
vil støtte LokalBladet med en annonce, så kontakt et medlem af redaktionen for at
høre om mulighederne.

+45 74404262
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

