
Deadline til næste Lokalblad  den 1. august

Den heldige 4.klasse
4. kl har været så heldige at modtage 5000 kr. fra Nordea Fonden.  
Vi fik pengene overrakt på en kæmpestor check og blev alle vildt  
begejstrede og overraskede. 
Klassen har også selv tjent nogle penge, når vi har lavet mad i Åben 
Skole og til julearrangement på skolen. 
Vi vil bruge pengene på en hyttetur til Giveskud Zoo i juni måned. Her 
skal vi overnatte sammen med ulvene. Vi håber at vi hører ulvene hyle 
og at vi får lov til at fodre dem og nogen af de andre dyr.
Vi bliver kørt derud af nogle forældre der har været søde at melde sig! 
De bliver der også og sover sammen med os.
Vi glæder os rigtig meget til turen.
Skrevet af eleverne fra 4 kl. Lysabild Børneunivers 

Hearts of Gospel
Med gospelkoncerten fik vi rigtig markeret det nye menighedsråd.
Koncerten var et tilløbsstykke og vi talte omkring 250 i kirken. Hearts 
of gospel lød fantastisk i kirken.
Som sædvanligt vil sommerkoncerterne blive afholdt, samt vi indgår 
i landsbymarkedet. Fremadrettet arbejder vi på flere spændende ting 
som f.eks. en markering af Luther og reformationen. 

  s

Redaktionen:  E-mail:  Tlf:
Birgit Frank Nielsen benny.birgit@bbsyd.dk  2487 4283
Janne Jørgensen  glhave42@mail.dk  7440 4700
Tina Sahl Lydiksen  tinalydiksen@gmail.com  2013 7199
Allan Tychsen allan.tychsen@gmail.com 2982 3606
Mona Pedersen mona.pedersen0@gmail.com 2621 3966
Helle Pedersen (dtp)  helle5584@gmail.com  2484 4356
Tryk:  Grafisk Arbejde, Guderup  7445 8888

Bladet udgives af Lysabild Landsbyråd, og udkommer januar, marts, maj, 
august, oktober og november i 1000 eksemplarer, husstandsomdeles af  
LSG Fodbold og  spejderne til sognets beboere. 
Har du ikke modtaget LokalBladet ring på tlf: 74404700

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

Lysabild seniorcykelklub cykler hver onsdag aften kl. 17.30 ca. 20 km.

 Der er åbent hus i MC Sydals, Tandshede 3. Hver torsdag fra 16.30

Det sker i sognet
Maj
27 kl. 12.00 Fjelby træf
27. kl. 13.00  Vibøge Traktorringridning
24. kl. 19.00 Skovby ringriderforening afholder generalfor-  

 samling på Skovby kro. Alle er meget velkomne 
24. kl. 19.00 Jakob Sveistrup optræder på Mommark Marina
 
Juni
5.  Friluftsgudstjeneste ved Vibæk Mølle
6. og 7. Lysabild seniorcykelklub. Vi mødes i Assens.
13. kl. 7.00 Lysabild Efterløn og Pensionistforening 
 Heldagstur til Horsens fængsel –Tønder Seppelin- 

  museum og spisning på Holbøl Landbohjem 
14. kl.17.00 Åbningsreception i Siloerne i Skovby
15.  Cykeltur med Ældre Sagen
16. kl.19.00 Rock Nalle Trio optræder  på Mommark Marina
17. kl.17.00 DANSKTOP aften i Siloerne i Skovby
17.-18. Mølledage på Vibæk Mølle
23 kl.  Siloerne fejrer Sct Hans med bål og brand !
   Sammen med Sydals Brandvæsen og  

  Skovby Landsbylaug, 
30. kl.  Skovby Blues

Juli
1. Skovby Blues
5. kl. 19-19.30 Sommerkoncert i Lysabild Kirke
7. kl. 19.00 Richard Ragnvald optræder på Mommark Marina
12.-13. Mølledage på Vibæk Mølle 
12. kl. 19-19.30  Sommerkoncert i Lysabild Kirke
19. kl. 19-19.30  Sommerkoncert i Lysabild Kirke
20. kl. 16.00 Skovby by Night
26. kl. 19-19.30  Sommerkoncert i Lysabild Kirke
20. kl. 16.00 Skovby by Night
27. -30. Ringriderfesten i Skovby

August
2. kl. 19-19.30  Sommerkoncert i Lysabild Kirke
11. kl. 19.00 Lærke fra MGP , optræder på Mommark Marina
13.-14. Mølledage på Vibæk Mølle
16. kl. 14,00 Ældre Sagen, Knøs Gård, Høruphav, Foredrag  

 ved Asta Flyvholm Kjær
22. kl. 13.30 Lysabild Efterløn og Pensionistforen 

 Hygge + Lotto
30. Konfirmandindskrivning

September
1. kl. 19.00 Tamra Rosanes optræder på Mommark Marina
2. kl. 10.00  Skovby Traktortræk
12. kl. 13,30 Lysabild Efterløn og Pensionistforen 

 Stort Lottospil
16.  Sommerkoncert i Lysabild kirke
16. Lysabild Landsbymarked , i æblehaven ved   

 kirken
22. kl. 19.00 Brandmand Sam  optræder på Mommark Marina
22. kl. 18.00 Ældre Sagen, spis sammen på Notmarkhus

Nyt fra Fællesbestyrelsen for Lysabild Børneunivers
På skoleporten kan man nu læse om ressourcebanken, som vi, på op-
fordring af forældrerødderne, har oprettet. Vi er spændte på at se, hvor 
mange input der kommer fra lokalsamfundet.
Gå ind på Lysabild-skole.dk og find fanen ressourcebank.
På vegne af Fællesbestyrelsen, Michele Abreu

LYSABILD TENNIS KLUB…
Interesserede nye medlemmer kan henvende sig hos:

Kasserer: Lars-Bo Jacobsen, Gammelhave 58. Mobil nr.: 30422983
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Strik-café hver onsdag i lige uge kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. at deltage. Sidste strik-cafe inden ferien er onsdag, 

den. 31. maj. Vi starter op igen onsdag, den 6. september.

Guldkonfirmation i Lysabild Kirke
2. påskedag, den 17. april 2017, blev der holdt Guld konfirmation i Lysabild Kirke.
Et stort hold med 31 konfirmander blev konfirmeret palmesøndag 1967.
På billedet mangler der 6 personer + 5 der desværre er afgået ved døden.

Hvad er der sket i Lysabild Kirke siden sidst? 
Menighedsrådet har indkøbt to fine æsker med kort i. Der er bl.a. kort med bønner, 
velsignelser, tanker og ideer til brug af kirkerummet. De står lige inden for døren og 
man er velkommen til at tage kort med sig.
Vi har også indrettet helligblodskapellet, så man både kan sidde og læse i biblen 
og tænde et lys. 
På kirkegården arbejdes der på at lave en belægning, så det bliver nemmere at gå 
over kirkegården og ved indgangsdøren vil vi lave en ”rampe”, så det bliver nemt 
for kørestolsbrugere og andre at komme ind.
Hver anden søndag, når der er kirke kl 11.00, er der bagefter kirkekaffe med lidt  
lækkert til.  Man kan sidde og nyde kaffen og få sig en sludder med de andre.

Mommark Marina
Carsten Kock og Claus Elholm fra Mommark Marina vil ikke alene være noget for lystsej-
lerne, der lægger til for at nyde de herlige omgivelser.
“Vi er her også for de lokale og i den kommende sæson inviterer vi til en række gratis 
koncerter, hvor alle er velkomne”, siger Carsten Kock, der har givet sig selv den flotte 
titel Cand. Alt. Claus Elholm og Carsten Kock håber at rigtigt mange vil komme og nyde 
en god aften med havudsigt og en lille intim vandkantskoncert.

Jakob Sveistrup  24. maj  kl. 19.00
Rock Nalle Trio  16. juni  kl. 19.00
Richard Ragnvald  7. juli  kl. 19.00
Lærke fra MGP  11. august  kl. 19.00
Tamra Rosanes   1. september kl. 19.00
Brandmand Sam  22. september  kl. 19.00

Lysabild seniorcykelklub
Vi har startet cykelsæsonen i Lysabild seniorcykelklub d. 12.4. og cykler hver  
onsdag aften kl. 17.30 ca. 20 km.
Alle er velkommen til at deltage - ring til mobil nr. 2029 0628 for at høre om møde-
stedet næste onsdag, da vi starter vores ture forskellige steder fra for at kigge godt 
på omegnen. 
Den 6.6. og 7.6. tager vi på vores årlige 2-dages cykeltur. Vi mødes i Assens 
og cykler ca. 30 km i omegnen. Overnatningen foregår på Vissenbjerg Storkro.  
Næste dag udgår turen fra Bogense, hvor vi også cykler ca. 30 km. Herefter går 
det hjemad i bil.

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Vær med på dette års landsbymarked... 
Lysabild landsbymarked 2017

Styregruppen for markedet håber, at mange også i år vil deltage i markedsdagen og igen 
være med til at skabe en festlig og hyggelig dag, hvor folk i alle aldre fra hele området kan 
mødes, få en snak og gode oplevelser. 
Vi håber, at der også i år er mange, der tilmelder sig til boder og aktiviteter. Stadeplads-
enheder 3 x 3 m PRIS: kr. 100,- for private og foreninger/børn gratis – kr. 200,- for 
virksomheder. Der skal ved tilmelding angives, om der skal bruges strøm – og hvor 
meget. Lysabild landsbymarked finder i år sted for 8. gang og er inspireret af middelal-
derens Helligblods-markeder. Derfor er markedet lagt i tilknytning til Høstgudstjenesten 
dagen efter. Dagene er tilrettelagt i et samarbejde mellem Lysabild Landsbyråd og Me-
nigheds-rådet. 
Vi vil gerne have tilmelding til boder og aktiviteter så hurtigt som muligt hen over  
sommeren – og senest mandag d. 4.september til:
Birthe Elmegaard Bladt, Lysabildgade 56 – e mail info@elmegaardcoaching.dk  / tlf. 
2325 1243  Venlig hilsen Styregruppen/ Lysabild Landsbyråd og Menighedsrådet 

Udviklingsplan Sydals
Et helt enestående samarbejde mellem de fem landsbylaug her på Sydals, – Lysabild 
Landsbyråd, Landsbygruppen Tandslet Sogn, Kegnæs Ø-Gruppe, Skovby Landsby-
laug og Mommark Landsbylaug - har ført til at vi har udarbejdet en plan for udviklin-
gen af Sydals i de kommende 5-10 år.

Udviklingsplanen består overordnet af fire fokusområder: erhverv og infrastruktur, 
turisme, boliger samt fritid og kultur. En af vores helt store fælles mærkesager, er at få 
færdiggjort cykelstinettet på Sydals, og ikke mindst trafikregulering ved hjælp af 2mi-
nus1 veje gennem Skovby, Tandslet og på Lysabildgade, både til gavn for borgerne, 
men også for turisterne. Netop turisme er en væsentlig grundpille i udviklingsplanen, 
hvor vi mener at Sydals skal udvikles til et unikt ferieområde med særligt attraktive 
kystturismefaciliteter. Potentialet er stort, og allerede nu er Sydals det næststørste 
turistovernatningssted i Sønderjylland, kun overgået af Rømø.
Men selve udviklingsplanen består også af mindre tiltag, som Sønderborg Kommune 
realiserer allerede nu. Her kan nævnes ”tag-selv” turistbureau ved fyret på Kegnæs 
og i Skovby. Sønderborg Kommunes Erhvervsudvalg har behandlet udviklingsplanen 
på et møde sidst i april, og de er begejstrede for det flotte samarbejde her på Sydals, 
og bakker op omkring planen.
Du kan finde hele udviklingsplanen på lysabild-sydals.dk

Lørdag den 16. september 2017

LYSABILD
Landsbyråd LYSABILD
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Nyt fra Spejderne
Vinterovernatning
Fredag den 24. februar var spejderne på vinterovernatning ved Kegnæs spejderhytte. 
Vi skulle selv bygge vores shelter. Først lavede vi huller i jorden til rafter. Vi skulle bruge  
rafter, reb og presenning til at bygge med. Vi var gode til at bruge vores knob. Da vi var 
færdige med at bygge shelteren, måtte vi lege. Vi fik ulvegryde til aftensmad. Det smagte 
rigtig godt. Inden vi skulle sove fortalte vi vitser og Berith fortalte en sjov historie. Næste 
morgen fik vi boller og varm kakao, og så blev vi hentet kl.10. Det var en rigtig sjov tur.
Skrevet af: Freja Abreu Nissen
Aktivitetshytte
Spejdernes nye aktivitetshytte er nu færdig. Spejderne har selv været i fuld gang med at 
bygge borde og bænke til hytten. Tirsdag den 4. april blev aktivitetshytten officielt indviet. 
Aktivitetshytten er finansieret ved hjælp af Y’s Men’s Club, Danfoss, Friluftsrådet, KFUM 
Kegnæs, E.S. Brolægger samt Lysabild Juletræsfest.
Nyt grupperåd
Ved generalforsamling i februar blev der valgt nye medlemmer til grupperådet. Gruppe-
rådet består nu af Lone Brink, Lone Larsen, Jeanette Skovmand, Martin Kryhlmand og 
Allan Nissen som ny formand. 

Cykeltur torsdag 15. juni.    
Sted: Er du interesseret, hør nærmere om tid og sted i skal mødes og hvor turen går 
hen. Et eller andet sted vil der være pause, og så er der kaffe og kage.
Tilmelding senest den 10. juni til Anne Marie Christoffersen, tlf. 74 47 03 33/ 
21 67 06 60, mail: amchi40dl@gmail.com.

Foredrag ved Asta Flyvholm Kjær
Onsdag 16. august kl.14:00. Sted: Knøs Gård, Høruphav.
Fortæller på sønderjysk om sin barndom i Blans med små sjove fortællinger, foto og  
video. Der serveres kaffe og kage. 
Tilmelding senest 9. august til Anneliese Warnecke, tlf. 28 13 53 89,  
mail: a.w@bbsyd.dk
Pris: 50 kr. 

Spis sammen
Onsdag den 22. september kl. 18:00.Sted: Notmarkhus
Der serveres skipperlabskovs, inkl. 1 øl/vand. Foredrag ”Et liv som handikappet” ved Pia 
Kristensen fra Mjels.
Derefter er der kaffe og småkager.
Sidste tilmelding den 15. september til Anne Marie Christoffersen, 
tlf. 74 47 03 33 / 21 67 06 60.

Nyt ansigt i Landsbyrådet
På Lysabild Landsbyråds generalforsamling den 9. marts 2017 var to medlemmer på 
valg, Erik Møller og Birthe Bladt, og ingen af dem ønskede genvalg. Der blev derfor 
valgt to nye personer til bestyrelsen, som nu består af Erling Junker, der fortsætter som 
formand og økonomiansvarlig, Tina Lydiksen, Allan Tychsen og Karin Danielsen, som 
det helt nye medlem. Allan har i nogen tid været tilknyttet Landsbyrådet uden egentlig 
at have siddet i bestyrelsen. 

Vi er rigtig glade for at have Karin med på holdet, der allerede nu har ydet en kæmpe 
indsats ved de møder og arrangementer vi har afholdt. Birthe Bladt fortsætter med at 
stå i spidsen for Landsbymarkedet, og vi giver heller ikke helt slip i vores altmuligmand 
Erik. Men en stor tak skal lyde for jeres efterhånden mange år i bestyrelsen.

Skovby by Night.
I år foregår Skovby by Night: Torsdag d. 20. og torsdag d. 27. juli fra kl. 16:00 
til ca. kl. 22:00. 
Torsdag d. 27. juli er det 10. gang, der bliver afholdt Skovby by Night, så måske 
der er et par overraskelser i ærmet.

Wood Sculpture!  
6. International Symposium Sønderborg

Træskulpturfestivalen foregår ved Sønderborg Slot i dagene 18. – 24. juni. 
Skovby Landsbylaug har allerede nu fået tilsagn om én af træskulpturerne. Hvil-
ken det bliver vides p.t. ikke. Kig forbi slottet og se hvordan de bliver til.  Se i øvrigt 
mere på: http://woodsculpture.dk/index.html

Siloerne i Skovby 
Bestyrelsen for Foreningen Siloerne er rundt i Skovby for at sælge medlems-
kort og vi oplever rigtig fin opbakning, hvor vi kommer frem. 
Det virker som om ideen med et kulturhus i Skovby ikke er helt hen i vejret. 
Folk der er så uheldige ikke at bo i Skovby ;-) kan købe medlemskort ved hen-
vendelse til bestyrelsen eller ved et af vores kommende arrangementer. 
Den 14. juni holder vi en slags åbningsreception fra klokken 17.00 og et mere 
officielt møde klokken 19.30 hvor vi vil fortælle om vores ideer & planer.
Den 17. juni holder vi en DANSKTOP aften, hvor en række kendte danske 
kunstnere optræder og vi serverer en platte til underholdningen.
Den 23. juni holder vi Sankt Hans med andre lokale foreninger. Vi tænder 
et bål til børnene klokken 18 og et større bål senere på aftenen. Der vil være 
musikalsk underholdning og naturligvis en båltale.
30. juni og 1. juli holder foreningen Skovby Blues deres årlige arrangement 
i Siloerne.
Vi opfordrer til at holde øje med vores plakater i lokalområdet ... eller følge 
med på www.siloerne.dk eller på Facebook.

100.000 kr. til nyt atletik ”stadion” i Lysabild 
Så er atletik sæsonen for alvor skudt i gang i Lysabild. 
Den 8. maj afholdt vi hjemme stævne med omkring 40 atleter, der kæmpede 
for at slå deres personlige rekorder. 
Forhåbentligt kan vi ved hjemme stævnet næste år, præsentere et helt nyt  
atletikstadion. 
Vi har i snart mange år kæmpet for at få mere tidssvarende faciliteter til vores 
atleter, og nu er vi rykket et skridt nærmere målet. Vi har fået bevilliget 100.000 
fra SEs Vækstpulje, men det kræver at vi får samlet de sidste penge sammen 
inden for et år. Det vi konkret søger midler til, er at få ny gummibelægning på 
løbebanerne, ved længde- og højdespring, samt ved kuglestødning. Et projekt 
der koster omkring 600.000 kr. at få lavet. Vi har på nuværende tidspunkt sam-
let omkring 200.000 kr. sammen, og vi har mange andre ansøgninger ude lige 
nu, så vi krydser finger for at det lykkes. 
Lige nu har vi ca. 15 børn der hygger sig og træner atletik hver mandag fra 16.30 til 
18.00. Men der er stadig plads til flere, så skulle der sidde nogle børn der ude 
der kunne tænke sig at komme og prøve atletikken så mød endelig op.
Find os på facebook og giv et like.

Vidste I ....

... at strikkeklubben i Neder Lysabild havde lagt strikketøjet væk for en aften, for 
at  blive undervist i førstehjæp og brug af en hjertestarter. I denne anledning 
havde vi inviteret mændene med.

En by fuld af lopper
Den 23. april var Lysabild fuld af lopper. Trods kulde og byger havde mange 
valgt at lægge vejen forbi vores skønne by. Der var liv og glade dage, og det 
var en rigtig fin måde at vise vores by frem på. Der var loppemarkeder på rig-
tig mange adresser. Tak til alle dem, som valgte af deltage. Jeg håber, I er friske 
på en omgang mere næste år, og måske er der flere, der får lyst til at finde 
lopper frem. Med hjælp fra Landsbyrådet havde vi fået plakaten på pylonerne 
inde i Sønderborg, og det var rigtig god reklame for vores loppemarkeder.  

Landsbybus nyt
Vi har nu haft Landsbybussen og bilen i lidt over et år, og må sige at det er en 
succes. Det er virkelig flot at I har taget så godt imod tilbuddet. Landsbybilen 
er stort set ude at køre hver dag og vi kan se at der nu også kommer gang i 
bussen igen. Den har stået en del stille hen over vinteren, så brugen af den er 
måske sæsonbetonet. 
Der er nu også udfærdiget en rapport over den første forsøgsperiode, som  
ligger tilgængelig på vores hjemmeside lysabild-sydals.dk.
I et forsøg på at få endnu flere aktive brugere, har vi åbnet op for at borgere 
og foreninger på Kegnæs og i Tandslet nu også frit kan benytte sig af vores 
Landsbybus og bil.
Vi må erkende at vi har ændret prisen en del gange, men sådan vil det være når 
vi er et pilotprojekt. Nu står prisen dog fast, og vi har ingen intentioner om at 
ændre den foreløbig.
Prisen for både Landsbybussen og Landsbybilen er 2 kr.pr. kørt km. + 
brændstof. 

Koldt aprilvejr gav sved på panden 
Siloerne, Skovby Kulturhus, var en af værterne ved dette års aprilfestival som 
Sønderborg Kommune afholdt. Gruppen bag foreningen havde arbejdet 
hårdt på at få klargjort Siloerne, så der kunne afholdes teater for store og små.
Efter to forestillinger måtte de desværre konstatere, at de lave dagtempera-
turer medførte at lokalet var for koldt, selvom det blev opvarmet med var-
mekanon. Så skulle der arbejdes hurtigt, for at findes en anden placering til 
de resterende forestillinger. Lysabild Skole blev kontaktet, og med kort varsel 
kunne Siloerne flytte hele arrangementet til Multisalen på skolen. 

Trods ny placering kunne teatergæsterne finde vej, og foreningen kunne  
glæde mange børnefamilier med en lun teateroplevelse.

Hestudlejning i Skovmose
Fra 1. maj er Tormod Smith igen 
klar til at give heste elskere en 
god oplevelse på Sydals. Igen i 
år holder han til på Skovmose-
vej, med sine halvhundrede he-
ste og ponyer, som han udlejer 
til både begyndere og øvede 
ryttere. Man kan også leje en 
pony og trække en tur med 
den.
73-årige Tormod Smith tog til 
Als sidste år med sine heste. 
Efter at have drevet hesteud-
lejning ved Blåvand i flere år, så 
han muligheder på Sydals, med 
etableringen af rideruten og 
høhoteller

Lysabild Efterløn og Pensionistforening
Program.
Tirsdag d. 13-06-2017
Heldagstur til Horsens fængsel –Tønder Seppelinmuseum 
og spisning på Holbøl Landbohjem. Afgang kl 7.00 Fra Lysa-
bild Skole. Pris 450kr. / for ikke medlemmer 550kr

Tirsdag d. 22.08-17 kl. 13,30
Hygge+ Lotto

Tirsdag 12-09-2017.
Stort Lottospil
Tilmelding altid nødvendig til
Rosa telf. 74404750/61604750
Birthe telf. 30205447
Alle arrangementer foregår i LSG’s Klubhus kl. 13.30 
hvis ikke andet er nævnt.

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 på Vibæk Mølle den 13. og 14. august
Der er hyggemusik på gårdspladsen fra kl. 11 -
Børnene kan bage pandekager, riste popkorn over bål eller lære reb-
slagning, tryllekunstneren Bombardi kommer begge dage kl. 13.00.
Lørdag kl. 14 kommer Asserballe Folkedansere.
I Møllegården og ved Vandmøllen er der kreative udstillere med 
maleri og glas, trædrejer, maleri på sten, patchwork, quiltning tøj, 
kvilling, kort, strik, smykker, pileflet m.m. Alt sammen fra deres egen 
hobby.
søndag kl. 14 får vi besøg af Broager Tyrolerorkester. Vi kærner smør 
og vasker som i gamle dage.
Der bages brød i møllens gamle stenovn. Der kan købes pølser, øl, 
vin, vand, kaffe, te, friskbagt brød og vores berømte Møllekranse. 
Der høstes på gammeldags vis med le, binder negene op og sætter 
dem i skok, tærsker kornet med plejl og laver hakkelse af halmen.
Åben fra kl. 11:00 til kl.16:00  Entre voksne kr. 20,- børn gratis  
adgang. Arrangør: Vibæk Møllernes Støtteforeningen

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
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Nyt fra Spejderne
Vinterovernatning
Fredag den 24. februar var spejderne på vinterovernatning ved Kegnæs spejderhytte. 
Vi skulle selv bygge vores shelter. Først lavede vi huller i jorden til rafter. Vi skulle bruge  
rafter, reb og presenning til at bygge med. Vi var gode til at bruge vores knob. Da vi var 
færdige med at bygge shelteren, måtte vi lege. Vi fik ulvegryde til aftensmad. Det smagte 
rigtig godt. Inden vi skulle sove fortalte vi vitser og Berith fortalte en sjov historie. Næste 
morgen fik vi boller og varm kakao, og så blev vi hentet kl.10. Det var en rigtig sjov tur.
Skrevet af: Freja Abreu Nissen
Aktivitetshytte
Spejdernes nye aktivitetshytte er nu færdig. Spejderne har selv været i fuld gang med at 
bygge borde og bænke til hytten. Tirsdag den 4. april blev aktivitetshytten officielt indviet. 
Aktivitetshytten er finansieret ved hjælp af Y’s Men’s Club, Danfoss, Friluftsrådet, KFUM 
Kegnæs, E.S. Brolægger samt Lysabild Juletræsfest.
Nyt grupperåd
Ved generalforsamling i februar blev der valgt nye medlemmer til grupperådet. Gruppe-
rådet består nu af Lone Brink, Lone Larsen, Jeanette Skovmand, Martin Kryhlmand og 
Allan Nissen som ny formand. 

Cykeltur torsdag 15. juni.    
Sted: Er du interesseret, hør nærmere om tid og sted i skal mødes og hvor turen går 
hen. Et eller andet sted vil der være pause, og så er der kaffe og kage.
Tilmelding senest den 10. juni til Anne Marie Christoffersen, tlf. 74 47 03 33/ 
21 67 06 60, mail: amchi40dl@gmail.com.

Foredrag ved Asta Flyvholm Kjær
Onsdag 16. august kl.14:00. Sted: Knøs Gård, Høruphav.
Fortæller på sønderjysk om sin barndom i Blans med små sjove fortællinger, foto og  
video. Der serveres kaffe og kage. 
Tilmelding senest 9. august til Anneliese Warnecke, tlf. 28 13 53 89,  
mail: a.w@bbsyd.dk
Pris: 50 kr. 

Spis sammen
Onsdag den 22. september kl. 18:00.Sted: Notmarkhus
Der serveres skipperlabskovs, inkl. 1 øl/vand. Foredrag ”Et liv som handikappet” ved Pia 
Kristensen fra Mjels.
Derefter er der kaffe og småkager.
Sidste tilmelding den 15. september til Anne Marie Christoffersen, 
tlf. 74 47 03 33 / 21 67 06 60.

Nyt ansigt i Landsbyrådet
På Lysabild Landsbyråds generalforsamling den 9. marts 2017 var to medlemmer på 
valg, Erik Møller og Birthe Bladt, og ingen af dem ønskede genvalg. Der blev derfor 
valgt to nye personer til bestyrelsen, som nu består af Erling Junker, der fortsætter som 
formand og økonomiansvarlig, Tina Lydiksen, Allan Tychsen og Karin Danielsen, som 
det helt nye medlem. Allan har i nogen tid været tilknyttet Landsbyrådet uden egentlig 
at have siddet i bestyrelsen. 

Vi er rigtig glade for at have Karin med på holdet, der allerede nu har ydet en kæmpe 
indsats ved de møder og arrangementer vi har afholdt. Birthe Bladt fortsætter med at 
stå i spidsen for Landsbymarkedet, og vi giver heller ikke helt slip i vores altmuligmand 
Erik. Men en stor tak skal lyde for jeres efterhånden mange år i bestyrelsen.

Skovby by Night.
I år foregår Skovby by Night: Torsdag d. 20. og torsdag d. 27. juli fra kl. 16:00 
til ca. kl. 22:00. 
Torsdag d. 27. juli er det 10. gang, der bliver afholdt Skovby by Night, så måske 
der er et par overraskelser i ærmet.

Wood Sculpture!  
6. International Symposium Sønderborg

Træskulpturfestivalen foregår ved Sønderborg Slot i dagene 18. – 24. juni. 
Skovby Landsbylaug har allerede nu fået tilsagn om én af træskulpturerne. Hvil-
ken det bliver vides p.t. ikke. Kig forbi slottet og se hvordan de bliver til.  Se i øvrigt 
mere på: http://woodsculpture.dk/index.html

Siloerne i Skovby 
Bestyrelsen for Foreningen Siloerne er rundt i Skovby for at sælge medlems-
kort og vi oplever rigtig fin opbakning, hvor vi kommer frem. 
Det virker som om ideen med et kulturhus i Skovby ikke er helt hen i vejret. 
Folk der er så uheldige ikke at bo i Skovby ;-) kan købe medlemskort ved hen-
vendelse til bestyrelsen eller ved et af vores kommende arrangementer. 
Den 14. juni holder vi en slags åbningsreception fra klokken 17.00 og et mere 
officielt møde klokken 19.30 hvor vi vil fortælle om vores ideer & planer.
Den 17. juni holder vi en DANSKTOP aften, hvor en række kendte danske 
kunstnere optræder og vi serverer en platte til underholdningen.
Den 23. juni holder vi Sankt Hans med andre lokale foreninger. Vi tænder 
et bål til børnene klokken 18 og et større bål senere på aftenen. Der vil være 
musikalsk underholdning og naturligvis en båltale.
30. juni og 1. juli holder foreningen Skovby Blues deres årlige arrangement 
i Siloerne.
Vi opfordrer til at holde øje med vores plakater i lokalområdet ... eller følge 
med på www.siloerne.dk eller på Facebook.

100.000 kr. til nyt atletik ”stadion” i Lysabild 
Så er atletik sæsonen for alvor skudt i gang i Lysabild. 
Den 8. maj afholdt vi hjemme stævne med omkring 40 atleter, der kæmpede 
for at slå deres personlige rekorder. 
Forhåbentligt kan vi ved hjemme stævnet næste år, præsentere et helt nyt  
atletikstadion. 
Vi har i snart mange år kæmpet for at få mere tidssvarende faciliteter til vores 
atleter, og nu er vi rykket et skridt nærmere målet. Vi har fået bevilliget 100.000 
fra SEs Vækstpulje, men det kræver at vi får samlet de sidste penge sammen 
inden for et år. Det vi konkret søger midler til, er at få ny gummibelægning på 
løbebanerne, ved længde- og højdespring, samt ved kuglestødning. Et projekt 
der koster omkring 600.000 kr. at få lavet. Vi har på nuværende tidspunkt sam-
let omkring 200.000 kr. sammen, og vi har mange andre ansøgninger ude lige 
nu, så vi krydser finger for at det lykkes. 
Lige nu har vi ca. 15 børn der hygger sig og træner atletik hver mandag fra 16.30 til 
18.00. Men der er stadig plads til flere, så skulle der sidde nogle børn der ude 
der kunne tænke sig at komme og prøve atletikken så mød endelig op.
Find os på facebook og giv et like.

Vidste I ....

... at strikkeklubben i Neder Lysabild havde lagt strikketøjet væk for en aften, for 
at  blive undervist i førstehjæp og brug af en hjertestarter. I denne anledning 
havde vi inviteret mændene med.

En by fuld af lopper
Den 23. april var Lysabild fuld af lopper. Trods kulde og byger havde mange 
valgt at lægge vejen forbi vores skønne by. Der var liv og glade dage, og det 
var en rigtig fin måde at vise vores by frem på. Der var loppemarkeder på rig-
tig mange adresser. Tak til alle dem, som valgte af deltage. Jeg håber, I er friske 
på en omgang mere næste år, og måske er der flere, der får lyst til at finde 
lopper frem. Med hjælp fra Landsbyrådet havde vi fået plakaten på pylonerne 
inde i Sønderborg, og det var rigtig god reklame for vores loppemarkeder.  

Landsbybus nyt
Vi har nu haft Landsbybussen og bilen i lidt over et år, og må sige at det er en 
succes. Det er virkelig flot at I har taget så godt imod tilbuddet. Landsbybilen 
er stort set ude at køre hver dag og vi kan se at der nu også kommer gang i 
bussen igen. Den har stået en del stille hen over vinteren, så brugen af den er 
måske sæsonbetonet. 
Der er nu også udfærdiget en rapport over den første forsøgsperiode, som  
ligger tilgængelig på vores hjemmeside lysabild-sydals.dk.
I et forsøg på at få endnu flere aktive brugere, har vi åbnet op for at borgere 
og foreninger på Kegnæs og i Tandslet nu også frit kan benytte sig af vores 
Landsbybus og bil.
Vi må erkende at vi har ændret prisen en del gange, men sådan vil det være når 
vi er et pilotprojekt. Nu står prisen dog fast, og vi har ingen intentioner om at 
ændre den foreløbig.
Prisen for både Landsbybussen og Landsbybilen er 2 kr.pr. kørt km. + 
brændstof. 

Koldt aprilvejr gav sved på panden 
Siloerne, Skovby Kulturhus, var en af værterne ved dette års aprilfestival som 
Sønderborg Kommune afholdt. Gruppen bag foreningen havde arbejdet 
hårdt på at få klargjort Siloerne, så der kunne afholdes teater for store og små.
Efter to forestillinger måtte de desværre konstatere, at de lave dagtempera-
turer medførte at lokalet var for koldt, selvom det blev opvarmet med var-
mekanon. Så skulle der arbejdes hurtigt, for at findes en anden placering til 
de resterende forestillinger. Lysabild Skole blev kontaktet, og med kort varsel 
kunne Siloerne flytte hele arrangementet til Multisalen på skolen. 

Trods ny placering kunne teatergæsterne finde vej, og foreningen kunne  
glæde mange børnefamilier med en lun teateroplevelse.

Hestudlejning i Skovmose
Fra 1. maj er Tormod Smith igen 
klar til at give heste elskere en 
god oplevelse på Sydals. Igen i 
år holder han til på Skovmose-
vej, med sine halvhundrede he-
ste og ponyer, som han udlejer 
til både begyndere og øvede 
ryttere. Man kan også leje en 
pony og trække en tur med 
den.
73-årige Tormod Smith tog til 
Als sidste år med sine heste. 
Efter at have drevet hesteud-
lejning ved Blåvand i flere år, så 
han muligheder på Sydals, med 
etableringen af rideruten og 
høhoteller

Lysabild Efterløn og Pensionistforening
Program.
Tirsdag d. 13-06-2017
Heldagstur til Horsens fængsel –Tønder Seppelinmuseum 
og spisning på Holbøl Landbohjem. Afgang kl 7.00 Fra Lysa-
bild Skole. Pris 450kr. / for ikke medlemmer 550kr

Tirsdag d. 22.08-17 kl. 13,30
Hygge+ Lotto

Tirsdag 12-09-2017.
Stort Lottospil
Tilmelding altid nødvendig til
Rosa telf. 74404750/61604750
Birthe telf. 30205447
Alle arrangementer foregår i LSG’s Klubhus kl. 13.30 
hvis ikke andet er nævnt.

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 på Vibæk Mølle den 13. og 14. august
Der er hyggemusik på gårdspladsen fra kl. 11 -
Børnene kan bage pandekager, riste popkorn over bål eller lære reb-
slagning, tryllekunstneren Bombardi kommer begge dage kl. 13.00.
Lørdag kl. 14 kommer Asserballe Folkedansere.
I Møllegården og ved Vandmøllen er der kreative udstillere med 
maleri og glas, trædrejer, maleri på sten, patchwork, quiltning tøj, 
kvilling, kort, strik, smykker, pileflet m.m. Alt sammen fra deres egen 
hobby.
søndag kl. 14 får vi besøg af Broager Tyrolerorkester. Vi kærner smør 
og vasker som i gamle dage.
Der bages brød i møllens gamle stenovn. Der kan købes pølser, øl, 
vin, vand, kaffe, te, friskbagt brød og vores berømte Møllekranse. 
Der høstes på gammeldags vis med le, binder negene op og sætter 
dem i skok, tærsker kornet med plejl og laver hakkelse af halmen.
Åben fra kl. 11:00 til kl.16:00  Entre voksne kr. 20,- børn gratis  
adgang. Arrangør: Vibæk Møllernes Støtteforeningen

Ved Poul Erik Olesen
Vibøgevej 20, Lysabild
6470 Sydals
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Deadline til næste Lokalblad  den 1. august

Den heldige 4.klasse
4. kl har været så heldige at modtage 5000 kr. fra Nordea Fonden.  
Vi fik pengene overrakt på en kæmpestor check og blev alle vildt  
begejstrede og overraskede. 
Klassen har også selv tjent nogle penge, når vi har lavet mad i Åben 
Skole og til julearrangement på skolen. 
Vi vil bruge pengene på en hyttetur til Giveskud Zoo i juni måned. Her 
skal vi overnatte sammen med ulvene. Vi håber at vi hører ulvene hyle 
og at vi får lov til at fodre dem og nogen af de andre dyr.
Vi bliver kørt derud af nogle forældre der har været søde at melde sig! 
De bliver der også og sover sammen med os.
Vi glæder os rigtig meget til turen.
Skrevet af eleverne fra 4 kl. Lysabild Børneunivers 

Hearts of Gospel
Med gospelkoncerten fik vi rigtig markeret det nye menighedsråd.
Koncerten var et tilløbsstykke og vi talte omkring 250 i kirken. Hearts 
of gospel lød fantastisk i kirken.
Som sædvanligt vil sommerkoncerterne blive afholdt, samt vi indgår 
i landsbymarkedet. Fremadrettet arbejder vi på flere spændende ting 
som f.eks. en markering af Luther og reformationen. 

  s

Redaktionen:  E-mail:  Tlf:
Birgit Frank Nielsen benny.birgit@bbsyd.dk  2487 4283
Janne Jørgensen  glhave42@mail.dk  7440 4700
Tina Sahl Lydiksen  tinalydiksen@gmail.com  2013 7199
Allan Tychsen allan.tychsen@gmail.com 2982 3606
Mona Pedersen mona.pedersen0@gmail.com 2621 3966
Helle Pedersen (dtp)  helle5584@gmail.com  2484 4356
Tryk:  Grafisk Arbejde, Guderup  7445 8888

Bladet udgives af Lysabild Landsbyråd, og udkommer januar, marts, maj, 
august, oktober og november i 1000 eksemplarer, husstandsomdeles af  
LSG Fodbold og  spejderne til sognets beboere. 
Har du ikke modtaget LokalBladet ring på tlf: 74404700

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

Lysabild seniorcykelklub cykler hver onsdag aften kl. 17.30 ca. 20 km.

 Der er åbent hus i MC Sydals, Tandshede 3. Hver torsdag fra 16.30

Det sker i sognet
Maj
27 kl. 12.00 Fjelby træf
27. kl. 13.00  Vibøge Traktorringridning
24. kl. 19.00 Skovby ringriderforening afholder generalfor-  

 samling på Skovby kro. Alle er meget velkomne 
24. kl. 19.00 Jakob Sveistrup optræder på Mommark Marina
 
Juni
5.  Friluftsgudstjeneste ved Vibæk Mølle
6. og 7. Lysabild seniorcykelklub. Vi mødes i Assens.
13. kl. 7.00 Lysabild Efterløn og Pensionistforening 
 Heldagstur til Horsens fængsel –Tønder Seppelin- 

  museum og spisning på Holbøl Landbohjem 
14. kl.17.00 Åbningsreception i Siloerne i Skovby
15.  Cykeltur med Ældre Sagen
16. kl.19.00 Rock Nalle Trio optræder  på Mommark Marina
17. kl.17.00 DANSKTOP aften i Siloerne i Skovby
17.-18. Mølledage på Vibæk Mølle
23 kl.  Siloerne fejrer Sct Hans med bål og brand !
   Sammen med Sydals Brandvæsen og  

  Skovby Landsbylaug, 
30. kl.  Skovby Blues

Juli
1. Skovby Blues
5. kl. 19-19.30 Sommerkoncert i Lysabild Kirke
7. kl. 19.00 Richard Ragnvald optræder på Mommark Marina
12.-13. Mølledage på Vibæk Mølle 
12. kl. 19-19.30  Sommerkoncert i Lysabild Kirke
19. kl. 19-19.30  Sommerkoncert i Lysabild Kirke
20. kl. 16.00 Skovby by Night
26. kl. 19-19.30  Sommerkoncert i Lysabild Kirke
20. kl. 16.00 Skovby by Night
27. -30. Ringriderfesten i Skovby

August
2. kl. 19-19.30  Sommerkoncert i Lysabild Kirke
11. kl. 19.00 Lærke fra MGP , optræder på Mommark Marina
13.-14. Mølledage på Vibæk Mølle
16. kl. 14,00 Ældre Sagen, Knøs Gård, Høruphav, Foredrag  

 ved Asta Flyvholm Kjær
22. kl. 13.30 Lysabild Efterløn og Pensionistforen 

 Hygge + Lotto
30. Konfirmandindskrivning

September
1. kl. 19.00 Tamra Rosanes optræder på Mommark Marina
2. kl. 10.00  Skovby Traktortræk
12. kl. 13,30 Lysabild Efterløn og Pensionistforen 

 Stort Lottospil
16.  Sommerkoncert i Lysabild kirke
16. Lysabild Landsbymarked , i æblehaven ved   

 kirken
22. kl. 19.00 Brandmand Sam  optræder på Mommark Marina
22. kl. 18.00 Ældre Sagen, spis sammen på Notmarkhus

Nyt fra Fællesbestyrelsen for Lysabild Børneunivers
På skoleporten kan man nu læse om ressourcebanken, som vi, på op-
fordring af forældrerødderne, har oprettet. Vi er spændte på at se, hvor 
mange input der kommer fra lokalsamfundet.
Gå ind på Lysabild-skole.dk og find fanen ressourcebank.
På vegne af Fællesbestyrelsen, Michele Abreu

LYSABILD TENNIS KLUB…
Interesserede nye medlemmer kan henvende sig hos:

Kasserer: Lars-Bo Jacobsen, Gammelhave 58. Mobil nr.: 30422983

LB:
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Strik-café hver onsdag i lige uge kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. at deltage. Sidste strik-cafe inden ferien er onsdag, 

den. 31. maj. Vi starter op igen onsdag, den 6. september.

Guldkonfirmation i Lysabild Kirke
2. påskedag, den 17. april 2017, blev der holdt Guld konfirmation i Lysabild Kirke.
Et stort hold med 31 konfirmander blev konfirmeret palmesøndag 1967.
På billedet mangler der 6 personer + 5 der desværre er afgået ved døden.

Hvad er der sket i Lysabild Kirke siden sidst? 
Menighedsrådet har indkøbt to fine æsker med kort i. Der er bl.a. kort med bønner, 
velsignelser, tanker og ideer til brug af kirkerummet. De står lige inden for døren og 
man er velkommen til at tage kort med sig.
Vi har også indrettet helligblodskapellet, så man både kan sidde og læse i biblen 
og tænde et lys. 
På kirkegården arbejdes der på at lave en belægning, så det bliver nemmere at gå 
over kirkegården og ved indgangsdøren vil vi lave en ”rampe”, så det bliver nemt 
for kørestolsbrugere og andre at komme ind.
Hver anden søndag, når der er kirke kl 11.00, er der bagefter kirkekaffe med lidt  
lækkert til.  Man kan sidde og nyde kaffen og få sig en sludder med de andre.

Mommark Marina
Carsten Kock og Claus Elholm fra Mommark Marina vil ikke alene være noget for lystsej-
lerne, der lægger til for at nyde de herlige omgivelser.
“Vi er her også for de lokale og i den kommende sæson inviterer vi til en række gratis 
koncerter, hvor alle er velkomne”, siger Carsten Kock, der har givet sig selv den flotte 
titel Cand. Alt. Claus Elholm og Carsten Kock håber at rigtigt mange vil komme og nyde 
en god aften med havudsigt og en lille intim vandkantskoncert.

Jakob Sveistrup  24. maj  kl. 19.00
Rock Nalle Trio  16. juni  kl. 19.00
Richard Ragnvald  7. juli  kl. 19.00
Lærke fra MGP  11. august  kl. 19.00
Tamra Rosanes   1. september kl. 19.00
Brandmand Sam  22. september  kl. 19.00

Lysabild seniorcykelklub
Vi har startet cykelsæsonen i Lysabild seniorcykelklub d. 12.4. og cykler hver  
onsdag aften kl. 17.30 ca. 20 km.
Alle er velkommen til at deltage - ring til mobil nr. 2029 0628 for at høre om møde-
stedet næste onsdag, da vi starter vores ture forskellige steder fra for at kigge godt 
på omegnen. 
Den 6.6. og 7.6. tager vi på vores årlige 2-dages cykeltur. Vi mødes i Assens 
og cykler ca. 30 km i omegnen. Overnatningen foregår på Vissenbjerg Storkro.  
Næste dag udgår turen fra Bogense, hvor vi også cykler ca. 30 km. Herefter går 
det hjemad i bil.

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Vær med på dette års landsbymarked... 
Lysabild landsbymarked 2017

Styregruppen for markedet håber, at mange også i år vil deltage i markedsdagen og igen 
være med til at skabe en festlig og hyggelig dag, hvor folk i alle aldre fra hele området kan 
mødes, få en snak og gode oplevelser. 
Vi håber, at der også i år er mange, der tilmelder sig til boder og aktiviteter. Stadeplads-
enheder 3 x 3 m PRIS: kr. 100,- for private og foreninger/børn gratis – kr. 200,- for 
virksomheder. Der skal ved tilmelding angives, om der skal bruges strøm – og hvor 
meget. Lysabild landsbymarked finder i år sted for 8. gang og er inspireret af middelal-
derens Helligblods-markeder. Derfor er markedet lagt i tilknytning til Høstgudstjenesten 
dagen efter. Dagene er tilrettelagt i et samarbejde mellem Lysabild Landsbyråd og Me-
nigheds-rådet. 
Vi vil gerne have tilmelding til boder og aktiviteter så hurtigt som muligt hen over  
sommeren – og senest mandag d. 4.september til:
Birthe Elmegaard Bladt, Lysabildgade 56 – e mail info@elmegaardcoaching.dk  / tlf. 
2325 1243  Venlig hilsen Styregruppen/ Lysabild Landsbyråd og Menighedsrådet 

Udviklingsplan Sydals
Et helt enestående samarbejde mellem de fem landsbylaug her på Sydals, – Lysabild 
Landsbyråd, Landsbygruppen Tandslet Sogn, Kegnæs Ø-Gruppe, Skovby Landsby-
laug og Mommark Landsbylaug - har ført til at vi har udarbejdet en plan for udviklin-
gen af Sydals i de kommende 5-10 år.

Udviklingsplanen består overordnet af fire fokusområder: erhverv og infrastruktur, 
turisme, boliger samt fritid og kultur. En af vores helt store fælles mærkesager, er at få 
færdiggjort cykelstinettet på Sydals, og ikke mindst trafikregulering ved hjælp af 2mi-
nus1 veje gennem Skovby, Tandslet og på Lysabildgade, både til gavn for borgerne, 
men også for turisterne. Netop turisme er en væsentlig grundpille i udviklingsplanen, 
hvor vi mener at Sydals skal udvikles til et unikt ferieområde med særligt attraktive 
kystturismefaciliteter. Potentialet er stort, og allerede nu er Sydals det næststørste 
turistovernatningssted i Sønderjylland, kun overgået af Rømø.
Men selve udviklingsplanen består også af mindre tiltag, som Sønderborg Kommune 
realiserer allerede nu. Her kan nævnes ”tag-selv” turistbureau ved fyret på Kegnæs 
og i Skovby. Sønderborg Kommunes Erhvervsudvalg har behandlet udviklingsplanen 
på et møde sidst i april, og de er begejstrede for det flotte samarbejde her på Sydals, 
og bakker op omkring planen.
Du kan finde hele udviklingsplanen på lysabild-sydals.dk

Lørdag den 16. september 2017
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