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Nyt fra menighedsrådet

Julehjælp
I samarbejde med Brugsen har vi indsamlet julehjælp. Det 
var ganske imponerende, hvor meget der blev doneret – en 
stor tak til alle, ikke mindst Skovby Brugs.

Luciaoptog
5. december var der juleafslut-
ning for pensionisterne med 
Luciaoptog med piger fra skolen. 

Julegospelkoncert
6. december var der julegospelkoncert og endnu 
en gang med stor opbakning – ca. 200 mennesker.  
Stemningen var fantastisk og julefreden sænkede sig.

Minikonfirmand-projekt
Vores minikonfirmand-projekt 
er nu afsluttet, og der var rigtig 
fin tilslutning. 12 børn fra 3. 
klasse. Der har været et fagligt 
indhold med blandt andet fad-
ervor, sang og fortællinger fra 
Biblen og et kreativt indhold. 
Der er malet billeder til Noahs 
ark, og vi havde fernisering i 
forbindelse med en gudstjen-
este. Der blev også lavet engle, 
som har pyntet på kirkens juletræ. Hver gang var der også lidt lækkert.

Vil du være hjælper?
Vi vil meget gerne lave en ”Hjælpeliste”. Man kan melde sig, hvis man vil hjælpe 
med forskelligt praktisk: Lugning, kagebagning, hjælp ved arrangementer eller 
lignende. Tilmelding hos Birgitte Korsgaard på 60912396 eller bgkorsgaard@
hotmail.com.

Lokal sponsor til 
U11 drengene
Vores U11 drenge hold, har henover 
efteråret vokset sig større og var ved 
indendørs opstart nok til at der måtte 
meldes 2 hold til turneringen.Sydjysk 
Eltekniq var klar til at sponsorere de 
14 sæt der skulle til og for det siger vi 
tusind tak 
Det er en essentiel del af foreningers 
overlevelse at firmLokalaer yder økono-
miske bidrag og Sydjysk Eltekniq har 
over de seneste år, i et bredt omfang, 
sponsoreret sporten i Sønderborg Kom-
mune og ikke mindst i lokalområdet på 
Sydals
 

Juletræsfest i Skovby
Skovby Gamle Skoles Juletræsforen-
ing takker for den flotte opbakning 
til børnenes fest på Skovby Kro den 
 3. december. En speciel tak til Orla og 
Norbert for eftermiddagens under-
holdning, Jane og Janne for deres 
bidrag med Luciabørnene, Den 
Gamle Stald for det flotte juletræ, 
Skovby Kro for at lægge lokaler til, 
Dagli’ Brugsen i Skovby for bidrag 
til godteposer og Landsbylauget og 
lokalbefolkningen for opbakning og
støtte. Håber at vi ses igen næste år. 

Det er januar og traditionen tro vil jeg i hovedpunkter skrive lidt om
hvad Landsbyrådet har arbejdet med i 2017.
Samarbejde med de andre laug fra ”gamle” Sydals
Sidste år skrev jeg lidt om vores samarbejde med de øvrige landsbylaug i Sydals og vores 
møder med kommunen. Selvom der var mange positive meldinger fra kommunen, så 
skete der ikke rigtigt noget. Men det skal jeg love for der gør nu. I budgettet for 2018 
er der afsat penge til en cykelsti fra Skovby til Kegnæs og der er afsat kr. 250.000,- til at 
forbedre forholdene for kitesurferne ved Drejet. Målet med samarbejdet er at få lavet 
en fælles udviklingsplan for hele vort område, bl.a. med fokus på kystturisme. For at 
hjælpe projektet videre har vi fået godt 100.000 fra statens landdistriktspulje. Det næste 
skridt er at der vil blive indkaldt til 3 borgermøder, et møde i Tandslet for Mommark og  
Tandslet, et møde i Lysabild for Lysabild og Skovby og endeligt et møde på Kegnæs.
Landsbymarked
Igen i år havde vi et fantastisk hyggeligt marked med stor opbakning fra alle, såvel 
fra stadeholdere, hjælpere og publikum. Vejret var ikke det bedste, men humøret var  
alligevel højt. Det kan være, det er derfor at overskuddet ikke blev så stort i år, men det 
gør ikke så meget, vi er klar igen i 2018.
Landsbybusser
Nu har bilerne kørt i 1½ år, og selv om vi kan se en nedgang i vintermånederne, så bliver 
de stadig brugt flittigt. Projektet har nu fået tilført yderligere midler både fra staten og 
kommunen, dog med det formål at undersøge muligheder for alternative finansierings-
metoder. Men det betyder, at bilerne også vil køre i 2018.
Blomsterløg
Med Sanne Boysen som initiativtager har Landsbyrådet i samarbejde med Skovby 
Landsbylaug ansøgt kommunen om at få sat blomsterløg langs cykelstien fra Lysabild 
til Skovby. Projektet er nu blevet udført og nu glæder vi os til at se resultatet til foråret. 
Stor tak til Sanne.
Bladet
Det er fantastisk flot, at vi kan blive ved.  Og herfra skal der lyde en stor tak til redaktions-
gruppen 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

Tak til annoncører og omdelere
Landsbyrådet og Lokalbladets redaktion vil gerne sige tak til Jens Hansens serviceværk-
sted, Anjas Fodpleje, Andelskassen, Dagli’ Brugsen, Eltekniq, Perregaard, Skovby 
Kro, og Poul Erik Olesen, som annoncerede i Lokalbladet i 2017. Uden disse virksomhe-
ders annoncer ville der ikke være noget blad, da Lokalbladet er 100% annoncefinansieret.
Vi vil også gerne sige tak for samarbejdet til frivillige fra LSG Fodbold og spejderne, der 
omdeler bladet til samtlige 760 husstande i Lysabild Sogn seks gange om året. Uden deres 
ihærdighed kunne Lokalbladet ikke udgives.

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
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hver torsdag 
kl. 18.30 

se kalenderen på 
lysabild-sydals.dk

Strik-café hver 
onsdag i lige uger 
kl. 19-22 i Lysabild 

Klubhus.
 Det koster 10 kr. 

at deltage. 

Lokalhistorisk 
arkiv åbent første 
torsdag i måned-

en kl.  18-20. 

Der er åbent 
hus i MC Sydals, 

Tandshede 3. 
Hver torsdag fra 

16.30.

Det sker i sognetJanuar
18. kl. 17-20.00  Zy & Bix i håndarbejdslokalet i Lysabild 
      Børneunivers.
22. kl. 16-18.00  Kursus i Sidstehjælp.
28. kl. 11.00  Wii på Skovby kro.

Februar
 1. kl. 20-21.00  Stilleaften i Lysabild kirke. 
 1. kl. 17-20.00  Zy & Bix i håndarbejdslokalet i Lysabild 
      Børneunivers.
 2. kl. 17-19.00  Spejderne holder generalforsamling. 
 5. kl.   Generalforsamling i Vibæk Møllerners
      Støtteforening. Medlemmer får direkte besked,
 7. kl. 18.00  Lysabild Tandslet BadmintonKlub.
      Generalforsamling i Sydalshallen.
 8. kl. 19.30-21.30 Borgermøde om udvikling af Sydals, 
      Lysabild Børneunivers.
 9. kl.   Sognehistorisk Forening, Afstemningsfesten i   

       skolens multisal.
11. kl. 14.00-16.00 Fastelavns fest for alle ved spejderhytten.
20. kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening. Gener - 

       alforsamling og nytårsfrokost. Foredrag v.   
       forhåndværende politi mester H.J. Feldhaus +   
       lotto.
 20. kl. 14.00   Ældre Sagen Arveregler v. Jonna Hjeds på  
       Bakkehuset, Fynshav.

21. kl. 19.30-21.00 Borgermøde om udvikling af Sydals,  Kegnæs   
       Forsamlingshus.

22. kl. 19.30  Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd,
      i multisalen på Lysabild skole.
22. kl. 19.30-21.00 Borgermøde om udvikling af Sydals, Bittens   

       Bank i Tandslet.
Marts
18. kl. 17-20.00  Zy & Bix i håndarbejdslokalet i Lysabild.
 7. kl. 19.00  Generalforsamling i SydalsHallen, i SydalsHallens   

       mødelokale.
 10. kl. 11-14.00  L.s.F. har 40 års jubilæum, Åbent hus i klubhuset. 
 13. kl. 13.30   Lysabild Efterløn og Pensionistforening. 
       De glade pensionister fra Skærbæk og lotto.
 14. kl. 18.00   Ældre Sagen. Årsmøde på Mommarkhus.

April
 1. kl.   Sidste tilmelding til ”En by fuld af lopper”.

 14. kl. 14.00   Mc Sydals holder fødselsdag. 

Maj 
27.   ”En by fuld af lopper”

Fællesspisning i Lysabild

Landsbyrådets tilbageblik på 2017

Tak for juletræsfesten
Juletræsfesten for alle på Lysa-
bild kro blev igen i år afviklet 
med fuldt hus om eftermid-
dagen og 65 glade gæster til 
flæskesteg om aftenen. En stor 
tak til Michael Marek på Lysa-
bild kro samt alle hjælpenis-
serne, kagekonerne, Lucia-
pigerne og nisserne, Tobias 
og Simon. Overskuddet blev 
tildelt Julemærkehjemmet i 
Kollund. Pengene er indbetalt 
hos Kop & Kande i Sønderborg, 
som fordobler beløbet til køb 
af porcelæn. Rigtig godt nytår. 
Venlig hilsen Laila Lyck, Luciapi-
gerne og nisserne, 
Tobias og Simon.

Åben kl. 8-20

Nyt samarbejde imellem Wellness Clinic 
og Bodyfarm

Fra årsskiftet er der nu samlet endnu mere under ét tag, i det lille 
lokale fitnesscenter Bodyfarm på Kegnæs.
Anette Thøgersen fra Wellness Clinic i Sønderborg, som privat er 
bosiddende i Skovby, tilbyder nu forskellige former for massage i 
Bodyfarms lokaler.
Anette er uddannet lægeeksamineret massør i 2006 og overtog 
Wellness Clinic i Sønderborg i 2014. Derudover har Anette gennem-
ført div. kurser og har bl.a. certifikater for hånd- og fodmassage, 
samt manuel terapi af kranium og ansigt.
Anettes medlemskab i Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage, 
er med til at sikre dig høj faglighed og professionel behandling.
”Det er mig en stor glæde at byde Anette velkommen til Bodyfarm. Jeg 
håber at det vil blive til stor glæde for både fitness medlemmer, klienter 
som kommer til rådgivning og coaching i centret og naturligvis for de 
lokale i nærområdet og turister.”, siger Katja Bladt, der er indehaver af 
fitnesscentret på Kegnæs. 

Det vil sige at Bodyfarm nu rummer alt fra et hyggeligt og profes-
sionelt indrettet fitnesscenter, til stress- og søvnvejledning, vægt- 
og livsstilsforløb, coaching og personlig træning og Anettes brede 
vifte af professionelle massager.

”Jeg valgte at kontakte Anette, fordi jeg selv har prøvet hendes behand-
linger og ud over at hun er meget dygtig og professionel, så har hun 
også et helt fantastisk væsen og det betyder utrolig meget for mig, at 
Bodyfarm holder en høj professionel standard, solid faglig baggrund 
og en rar og hyggelig atmosfære.”, siger Katja Bladt afslutningsvis til 
LokalBladet.  www.wellnessclinic.dk og på www.bodyfarm.dk

Kom og sæt dit præg på lokalområdet
Borgermøde om udvikling af Sydals
Du inviteres til borgermøde torsdag den 8. februar kl. 19.30-21.30 i multisalen i Lysabild Børneunivers.

Programmet for aftenen er:

- Præsentation af status på fem landsbylaugs arbejde

- Ideer til udvikling af Sydals

- Opsamling på aftenens idéer

Når vi er mange, der vil noget sammen, så bliver ønsker til virkelighed

Vi laver tilsvarende borgermøder i 
Kegnæs Forsamlingshus onsdag den 21.2. kl. 19.30-21.30
Bittens Bank i Tandslet torsdag den 22.2. kl. 19.30-21.30

Landsbygruppen Tandslet
Mommark Landsbylaug
Lysabild  Landsbyråd
Skovby  Landsby laug
K e g n æ s  Ø - g r u p p e

S Y D A L S

Venlig hilsen
Alle borgere, foreninger, erhvervsdrivende 
og øvrige interessenter er meget velkomne

Anette Thøgersen,  Wellness Clinic Katja Bladt, Bodyfarm



LSG 
fodbold

Vil gerne ønske dette års sponsorer et 
rigtig godt og lykkebringende nytår. 

Samtidig skal der lyde en stor tak for de 
økonomiske bidrag og det gode sam- 
arbejde der har været i 2017 - uden jer 
var der mange ting som ikke ville være 
muligt.

Vil du være træner?
Lysabild Skytte og Gymnastikforening ønsker alle 
aktive sportsfolk, trænere og bestyrelsesmedlemmer 
GODT NYTÅR og fortsat god aktivitet i 2018.

Ved LSG-HB generalforsamling i april skal der udpeges ny formand for Hovedbestyrelsen ...!

LSG Gymnastik- og Atletikafdeling mangler trænere for børne-hold april-september...!
Der kommer nærmere oplysninger i næste nr. af LB - men tænk allerede nu over om det er 
noget for dig - eller om du kender nogen, som du kan opfordre. 
På LSG’s vegne, Birthe Elmegaard Bladt

Noget om skrøner

Skrøner er det et uartigt ord? Jeg har lært at skrøner betyder røverhistorier, og de 
er ikke sande, fordi en røver ikke kan tale sandt, og dog måske, en gang i mellem.

I det tilfælde her, er denne skrøne en røverhistorie og den er ikke rigtig.

Som en del af styregruppen i åben skole undlader min hustru Kaja og jeg aldrig 
en lejlighed til at fortælle om alle de positive oplevelse vi har når vi deltager i 
åben skole, men tit bliver vi mødt med det argument at det er vist nærmest en 
loge for særlig udvalgte. Der er faste pladser, og det er med livet som indsats at 
komme til at sætte sig på den forkerte plads og og og… Der er nærmest ingen 
ende på alle de skrøner, der kan fortælles om Åben skole, som nu har eksisteret i 20 år.

Den 1. januar 2014 emigrerede Kaja og jeg fra Sønderborg ud på Als. Mere  
præcist til Vibøge, hvor vi flyttede ind i nr. 30. Vi kendte ikke en sjæl i dette 
 område af Als. Vores meget dejlige naboer gjorde os opmærksom på, at der hver 
torsdag her om vinteren var fællesspisning på skolen. Vi kunne bare møde op, så 
det gjorde vi. Det var i multisalen, 4 rækker med borde. Vi satte os bare ned ved 
nogle ældre deltagere, som vi ikke kendte. Snakken kom hurtig i gang. Den ældre 
herre ved siden af mig fortalte, at han havde haft en mindre gård ud af Kegnæsvej 
mod Skovby. Så spurgte han os, hvor vi boede, og jeg svarede på mit pæneste 
rigsdansk: Vibøge. Svaret kom prompte på det skønneste alsisk: Nåå nee ved  
Vibøcke - med tryk på cke. 

Det blev en rigtig fin aften. Vi fik snakket og spist og blev meget klogere på vores 
lokal område, og det kun for 70 kr.

Hvor kan man finde et spisested, hvor man kan invitere lillemor ud for kun  
35 kr. pr. kuvert? Men det bedste er, at man kan tage sin Paderborn med nede 
fra mutter Poetzsch, og så er det nærmest som at få penge tilbage i skat.

Nu er vi i gang med vores 4. Sæson. For os har det været den bedste integration, 
vi kunne få. Vi har lært en masse rare mennesker at kende, og jeg tror, at det er 
ligegyldigt, hvor vi sætter os til fællesspisningen. Men der er da mindre grupper 
af naboer eller gode venner, som gerne vil sidde sammen, og som benytter den 
ugentlige fællespisning til at mødes og udveksle nyt fra sidste uge. Sådan skal 
det være. Det kan ikke blive bedre rent socialt i en mørk vintertid, hvor man ikke 
lige smutter ud på vejen og får lidt kulturel udveksling. Derfor er det også vigtigt, 
at vi passer på vores skole. Det er vores kulturelle samlingspunkt. Uden den og 
det øvrige klubliv i sognet, er der ikke noget fællesskab.

Siden 2014 er det ”faste hold” steget fra ca. 45 til næsten 100 voksne og børn. Det 
faste hold er dem, der er fast tilmeldt og som møder næsten hver gang. De skal 
kun melde afbud, hvis de ikke kan komme en torsdag. Alle andre kan bare melde 
til, som det passer, senest tirsdag.

Det rigtig gode er, at der virkelig er sket en rigtig god udvikling af menuen. Det er 
som om, at kokkene gerne vil vise, hvad de kan.

Det var lidt om en skrøne, og jeg ved, der er masser af plads til flere, så vi vil glæde 
os til at se dig næste gang til åben skole, hele sognets samlingssted.
Læs mere på www.lysabild-sydals.dk/aaben-skole/kalender-aaben-skole/ 
Kaja og Steen Jørgensen

Wii på Skovby kro
Der spilles wii på Skovby kro d 28. januar kl. 11. Alle med lyst til lidt sjov er 
hjertelig velkommen

Mc Sydals har fødselsdag
Mc Sydals har fødselsdag d 14. april, alle er velkomne, 
vi starter kl 14.00

SydalsHallen
Indkaldelse til generalforsamling i SydalsHallen onsdag den   
7. marts kl. 19.00 i SydalsHallens mødelokale.
Dagsorden iflg vedtægter. 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før  
generalforsamlingen. Vel mødt. Bestyrelsen for SydalsHallen

Augustenborg – Sydals

Vandgymnastik i Marina Fiskenæs 
Fredage kl. 8 – 9
Sted: Marina Fiskenæs.
Hver fredag morgen kan man nu med ældresagen Augustenborg 
Sydals, komme til vandgymnastikken i Marina Fiskenæs.
Det starter den 19. januar, og man kan lave gymnastik i alt 14 
gange.
Tilmelding til Anneliese Warnecke, tlf. 28 13 53 89, mail: a.w@
bbsyd.dk
Pris: kr. 670.
Arveloven v. Jonna Hjeds
Tirsdag den 20. februar kl. 14
Sted: Bakkehuset, Fynshav. 
Jonna Hjeds fortæller om arveloven, og bagefter kan der stilles 
spørgsmål. Der bliver serveret kaffe og kage.
Tilmelding senest den 15. februar til Anne Marie Christoffersen, 
tlf. 74 47 03 33 / 21 67 06 60. Pris kr. 50.
Årsmøde. 
Onsdag den 14. marts kl. 18 
Sted: Notmarkhus.
Obs. Kl. 18 starter årsmødet. 
Årsberetning og regnskab ifølge vedtægter. 
Kl. 19 serveres der dansk bøf med tilbehør og 1 øl / vand. 
Kl. 20 kommer Broager egnskor og synger for og med os. Bagefter 
er der kaffe og småkager.
Tilmelding senest den 7. marts til Arne Duus, tlf. 74 40 51 66 / 21 64 68 
05, mail: arneduus1@gmail.com Anne Marie Christoffersen, tlf. 74 47 
03 33 / 21 67 06 60. Pris: kr.50

Julelys skovby

1.  præmien for byens bedste julebelysning faldt igen i år til 
 Henning og Bianca på  Fasanvej 12. Tillykke til jer 
2. pladsen gik til Christian og Charlotte. Tillykke til jer også

En by fuld af lopper
Igen i år vil der vrimle med lopper i Lysabild. 
Den. 27. maj 2018 gentages succesen:  
En by fuld af lopper, hvor byens indkørsler
 omdannes til loppemarkeder. 
Hvis man har lyst til at deltage, så send en mail til:
 michele@abreu-nissen.dk senest d.1. april. Jeg håber på, at lige-
så mange har lyst til at deltage i år, som sidste år. Mvh Michele Abreu

LYSABILD
Landsbyråd

Vidste I ....

... at man på hjertestarter.dk kan registrere nye, og se eksisterende 
hjertestartere, så du og 1-1-2 kan finde dem.

Generalforsamling i 
Lysabild Landsbyråd
Der er generalforsamling i Lysabild Landsbyråd 
torsdag den 22. februar kl. 19.30 i multisalen i 
forbindelse med åben skole. Det er landsbyrådet, 
der er kokke i Åben skole den aften.
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
På valg er Erling Junker og Tina Lydiksen. 
Alle borgere er velkomne. 

Formand Erling Junkers beretning for 2017 kan læses her i bladet under  
“Lysabild Landsbyråds tilbageblik på 2017”.

Fakta om Landsbyrådets organisation
Lysabild Landsbyråd er en dynamisk størrelse, hvor man som borger er født 
medlem. Medlemmerne vælger på generalforsamlingen en bestyrelse, der har 
til opgave at tage sig af den daglige drift. Landsbyrådet har en række arbejds-
grupper, der er selvsupplerende. Det vil sige, at borgere er velkomne til at delt-
age, hvis man har interesse i projektet.
Læs også om landsbyrådets formål, værdigrundlag og vedtægter på:
www.lysabild-sydals.dk/om/formaal-og-vaerdigrundlag/

 Vibæk Møllernes Støtteforening
En stor tak til alle dem som har støttet os og hjulpet 
til ved de forskellige arrangementer i 2017 

Aktivitetskalenderen for 2018
Generalforsamling 5. februar
Medlemmer får direkte besked 
Mølledage den 16.og 17. juni
Dansk Mølledag
Mølledage den 11.og 12. juli
Afholdes onsdag og torsdag af
hensyn til turisterne
Høstdage den 11.og 12. August
Høst på Vibæk Mølle hvor vi høster
med Le´ og neg bindes op på 
gammeldags facon
Julemarked den 24.og 25. november
Hvor selveste julemanden kommer 
for at dele godteposer ud til børnene

Prøv noget nyt: Sydals kegleklub
 Kegleklubben, der holder til ved keglebanerne i Sydals-hallen, har plads til nye 
spillere. Yngre spillere kan få plads i aftentimerne, men der er naturligvis også 
plads i dagtimerne, hvis efterlønnere og pensionister eventuelt foretrækker at 
spille i dagtimerne. Kontakt gerne undertegnede eller andre medlemmer af  
Sydals Kegleklub for at høre mere om det sjove spil.
 Venlig hilsen formand Hans Christian Petersen (Tlf. 7440 7665 eller mob: 29 440 466)

Afholdes Onsdag den 07/02 2018 kl. 18,00 i Sydalshallen
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget til orientering
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Der serveres gratis spisning for medlemmer. Tilmelding kan gøres til 
Formand Bent Nielsen på Tlf.: 20 16 36 02 eller mail: 0411nielsen@gmail.com 
senest den 31/01-2018. Med venlig hilsen Bestyrelsen LTB

GENERALFORSAMLING

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

    40 års jubilæum for 
Sognehistorisk Forening 

Årets mørkeste tid er ovre. Juletravlheden er slut for denne gang, og et nyt år er 
begyndt. Vores første arrangement er Åbent hus i arkivet søndag den 4. februar kl. 
14-17. Kom og se mange spændende ting. PS. Der er kaffe på kanden.
Så kommer Afstemningsfesten den 9. februar i skolens multisal. Da kommer 
tidligere grænsegendarm Kaj Jensen fra Rens og fortæller om gendarmernes ar-
bejde.
2018 er et år, hvor L.s.F. har 40 års jubilæum. Foreningen blev stiftet den 9. marts 
1978. Så lørdag den 10. marts fejres jubilæet med åbent hus kl.11-14 i klubhu-
set ved skolen med udgivelse af en bog om foreningens virke gennem 40 år. Se 
indstikket her i bladet.
Vi er ikke kommet for at sælge medlemskort endnu, da alle medlemmer får bogen 
som medlemskort for 2018, men vi skal nok komme rundt. Med ønsket om et godt nytår, 
Jørn Lind.

 
Deadline til næste Lokalblad Sden 20. februar 2018



LSG 
fodbold

Vil gerne ønske dette års sponsorer et 
rigtig godt og lykkebringende nytår. 

Samtidig skal der lyde en stor tak for de 
økonomiske bidrag og det gode sam- 
arbejde der har været i 2017 - uden jer 
var der mange ting som ikke ville være 
muligt.

Vil du være træner?
Lysabild Skytte og Gymnastikforening ønsker alle 
aktive sportsfolk, trænere og bestyrelsesmedlemmer 
GODT NYTÅR og fortsat god aktivitet i 2018.

Ved LSG-HB generalforsamling i april skal der udpeges ny formand for Hovedbestyrelsen ...!

LSG Gymnastik- og Atletikafdeling mangler trænere for børne-hold april-september...!
Der kommer nærmere oplysninger i næste nr. af LB - men tænk allerede nu over om det er 
noget for dig - eller om du kender nogen, som du kan opfordre. 
På LSG’s vegne, Birthe Elmegaard Bladt

Noget om skrøner

Skrøner er det et uartigt ord? Jeg har lært at skrøner betyder røverhistorier, og de 
er ikke sande, fordi en røver ikke kan tale sandt, og dog måske, en gang i mellem.

I det tilfælde her, er denne skrøne en røverhistorie og den er ikke rigtig.

Som en del af styregruppen i åben skole undlader min hustru Kaja og jeg aldrig 
en lejlighed til at fortælle om alle de positive oplevelse vi har når vi deltager i 
åben skole, men tit bliver vi mødt med det argument at det er vist nærmest en 
loge for særlig udvalgte. Der er faste pladser, og det er med livet som indsats at 
komme til at sætte sig på den forkerte plads og og og… Der er nærmest ingen 
ende på alle de skrøner, der kan fortælles om Åben skole, som nu har eksisteret i 20 år.

Den 1. januar 2014 emigrerede Kaja og jeg fra Sønderborg ud på Als. Mere  
præcist til Vibøge, hvor vi flyttede ind i nr. 30. Vi kendte ikke en sjæl i dette 
 område af Als. Vores meget dejlige naboer gjorde os opmærksom på, at der hver 
torsdag her om vinteren var fællesspisning på skolen. Vi kunne bare møde op, så 
det gjorde vi. Det var i multisalen, 4 rækker med borde. Vi satte os bare ned ved 
nogle ældre deltagere, som vi ikke kendte. Snakken kom hurtig i gang. Den ældre 
herre ved siden af mig fortalte, at han havde haft en mindre gård ud af Kegnæsvej 
mod Skovby. Så spurgte han os, hvor vi boede, og jeg svarede på mit pæneste 
rigsdansk: Vibøge. Svaret kom prompte på det skønneste alsisk: Nåå nee ved  
Vibøcke - med tryk på cke. 

Det blev en rigtig fin aften. Vi fik snakket og spist og blev meget klogere på vores 
lokal område, og det kun for 70 kr.

Hvor kan man finde et spisested, hvor man kan invitere lillemor ud for kun  
35 kr. pr. kuvert? Men det bedste er, at man kan tage sin Paderborn med nede 
fra mutter Poetzsch, og så er det nærmest som at få penge tilbage i skat.

Nu er vi i gang med vores 4. Sæson. For os har det været den bedste integration, 
vi kunne få. Vi har lært en masse rare mennesker at kende, og jeg tror, at det er 
ligegyldigt, hvor vi sætter os til fællesspisningen. Men der er da mindre grupper 
af naboer eller gode venner, som gerne vil sidde sammen, og som benytter den 
ugentlige fællespisning til at mødes og udveksle nyt fra sidste uge. Sådan skal 
det være. Det kan ikke blive bedre rent socialt i en mørk vintertid, hvor man ikke 
lige smutter ud på vejen og får lidt kulturel udveksling. Derfor er det også vigtigt, 
at vi passer på vores skole. Det er vores kulturelle samlingspunkt. Uden den og 
det øvrige klubliv i sognet, er der ikke noget fællesskab.

Siden 2014 er det ”faste hold” steget fra ca. 45 til næsten 100 voksne og børn. Det 
faste hold er dem, der er fast tilmeldt og som møder næsten hver gang. De skal 
kun melde afbud, hvis de ikke kan komme en torsdag. Alle andre kan bare melde 
til, som det passer, senest tirsdag.

Det rigtig gode er, at der virkelig er sket en rigtig god udvikling af menuen. Det er 
som om, at kokkene gerne vil vise, hvad de kan.

Det var lidt om en skrøne, og jeg ved, der er masser af plads til flere, så vi vil glæde 
os til at se dig næste gang til åben skole, hele sognets samlingssted.
Læs mere på www.lysabild-sydals.dk/aaben-skole/kalender-aaben-skole/ 
Kaja og Steen Jørgensen

Wii på Skovby kro
Der spilles wii på Skovby kro d 28. januar kl. 11. Alle med lyst til lidt sjov er 
hjertelig velkommen

Mc Sydals har fødselsdag
Mc Sydals har fødselsdag d 14. april, alle er velkomne, 
vi starter kl 14.00

SydalsHallen
Indkaldelse til generalforsamling i SydalsHallen onsdag den   
7. marts kl. 19.00 i SydalsHallens mødelokale.
Dagsorden iflg vedtægter. 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før  
generalforsamlingen. Vel mødt. Bestyrelsen for SydalsHallen

Augustenborg – Sydals

Vandgymnastik i Marina Fiskenæs 
Fredage kl. 8 – 9
Sted: Marina Fiskenæs.
Hver fredag morgen kan man nu med ældresagen Augustenborg 
Sydals, komme til vandgymnastikken i Marina Fiskenæs.
Det starter den 19. januar, og man kan lave gymnastik i alt 14 
gange.
Tilmelding til Anneliese Warnecke, tlf. 28 13 53 89, mail: a.w@
bbsyd.dk
Pris: kr. 670.
Arveloven v. Jonna Hjeds
Tirsdag den 20. februar kl. 14
Sted: Bakkehuset, Fynshav. 
Jonna Hjeds fortæller om arveloven, og bagefter kan der stilles 
spørgsmål. Der bliver serveret kaffe og kage.
Tilmelding senest den 15. februar til Anne Marie Christoffersen, 
tlf. 74 47 03 33 / 21 67 06 60. Pris kr. 50.
Årsmøde. 
Onsdag den 14. marts kl. 18 
Sted: Notmarkhus.
Obs. Kl. 18 starter årsmødet. 
Årsberetning og regnskab ifølge vedtægter. 
Kl. 19 serveres der dansk bøf med tilbehør og 1 øl / vand. 
Kl. 20 kommer Broager egnskor og synger for og med os. Bagefter 
er der kaffe og småkager.
Tilmelding senest den 7. marts til Arne Duus, tlf. 74 40 51 66 / 21 64 68 
05, mail: arneduus1@gmail.com Anne Marie Christoffersen, tlf. 74 47 
03 33 / 21 67 06 60. Pris: kr.50

Julelys skovby

1.  præmien for byens bedste julebelysning faldt igen i år til 
 Henning og Bianca på  Fasanvej 12. Tillykke til jer 
2. pladsen gik til Christian og Charlotte. Tillykke til jer også

En by fuld af lopper
Igen i år vil der vrimle med lopper i Lysabild. 
Den. 27. maj 2018 gentages succesen:  
En by fuld af lopper, hvor byens indkørsler
 omdannes til loppemarkeder. 
Hvis man har lyst til at deltage, så send en mail til:
 michele@abreu-nissen.dk senest d.1. april. Jeg håber på, at lige-
så mange har lyst til at deltage i år, som sidste år. Mvh Michele Abreu

LYSABILD
Landsbyråd

Vidste I ....

... at man på hjertestarter.dk kan registrere nye, og se eksisterende 
hjertestartere, så du og 1-1-2 kan finde dem.

Generalforsamling i 
Lysabild Landsbyråd
Der er generalforsamling i Lysabild Landsbyråd 
torsdag den 22. februar kl. 19.30 i multisalen i 
forbindelse med åben skole. Det er landsbyrådet, 
der er kokke i Åben skole den aften.
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
På valg er Erling Junker og Tina Lydiksen. 
Alle borgere er velkomne. 

Formand Erling Junkers beretning for 2017 kan læses her i bladet under  
“Lysabild Landsbyråds tilbageblik på 2017”.

Fakta om Landsbyrådets organisation
Lysabild Landsbyråd er en dynamisk størrelse, hvor man som borger er født 
medlem. Medlemmerne vælger på generalforsamlingen en bestyrelse, der har 
til opgave at tage sig af den daglige drift. Landsbyrådet har en række arbejds-
grupper, der er selvsupplerende. Det vil sige, at borgere er velkomne til at delt-
age, hvis man har interesse i projektet.
Læs også om landsbyrådets formål, værdigrundlag og vedtægter på:
www.lysabild-sydals.dk/om/formaal-og-vaerdigrundlag/

 Vibæk Møllernes Støtteforening
En stor tak til alle dem som har støttet os og hjulpet 
til ved de forskellige arrangementer i 2017 

Aktivitetskalenderen for 2018
Generalforsamling 5. februar
Medlemmer får direkte besked 
Mølledage den 16.og 17. juni
Dansk Mølledag
Mølledage den 11.og 12. juli
Afholdes onsdag og torsdag af
hensyn til turisterne
Høstdage den 11.og 12. August
Høst på Vibæk Mølle hvor vi høster
med Le´ og neg bindes op på 
gammeldags facon
Julemarked den 24.og 25. november
Hvor selveste julemanden kommer 
for at dele godteposer ud til børnene

Prøv noget nyt: Sydals kegleklub
 Kegleklubben, der holder til ved keglebanerne i Sydals-hallen, har plads til nye 
spillere. Yngre spillere kan få plads i aftentimerne, men der er naturligvis også 
plads i dagtimerne, hvis efterlønnere og pensionister eventuelt foretrækker at 
spille i dagtimerne. Kontakt gerne undertegnede eller andre medlemmer af  
Sydals Kegleklub for at høre mere om det sjove spil.
 Venlig hilsen formand Hans Christian Petersen (Tlf. 7440 7665 eller mob: 29 440 466)

Afholdes Onsdag den 07/02 2018 kl. 18,00 i Sydalshallen
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget til orientering
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Der serveres gratis spisning for medlemmer. Tilmelding kan gøres til 
Formand Bent Nielsen på Tlf.: 20 16 36 02 eller mail: 0411nielsen@gmail.com 
senest den 31/01-2018. Med venlig hilsen Bestyrelsen LTB

GENERALFORSAMLING

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

    40 års jubilæum for 
Sognehistorisk Forening 

Årets mørkeste tid er ovre. Juletravlheden er slut for denne gang, og et nyt år er 
begyndt. Vores første arrangement er Åbent hus i arkivet søndag den 4. februar kl. 
14-17. Kom og se mange spændende ting. PS. Der er kaffe på kanden.
Så kommer Afstemningsfesten den 9. februar i skolens multisal. Da kommer 
tidligere grænsegendarm Kaj Jensen fra Rens og fortæller om gendarmernes ar-
bejde.
2018 er et år, hvor L.s.F. har 40 års jubilæum. Foreningen blev stiftet den 9. marts 
1978. Så lørdag den 10. marts fejres jubilæet med åbent hus kl.11-14 i klubhu-
set ved skolen med udgivelse af en bog om foreningens virke gennem 40 år. Se 
indstikket her i bladet.
Vi er ikke kommet for at sælge medlemskort endnu, da alle medlemmer får bogen 
som medlemskort for 2018, men vi skal nok komme rundt. Med ønsket om et godt nytår, 
Jørn Lind.
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Nyt fra menighedsrådet

Julehjælp
I samarbejde med Brugsen har vi indsamlet julehjælp. Det 
var ganske imponerende, hvor meget der blev doneret – en 
stor tak til alle, ikke mindst Skovby Brugs.

Luciaoptog
5. december var der juleafslut-
ning for pensionisterne med 
Luciaoptog med piger fra skolen. 

Julegospelkoncert
6. december var der julegospelkoncert og endnu 
en gang med stor opbakning – ca. 200 mennesker.  
Stemningen var fantastisk og julefreden sænkede sig.

Minikonfirmand-projekt
Vores minikonfirmand-projekt 
er nu afsluttet, og der var rigtig 
fin tilslutning. 12 børn fra 3. 
klasse. Der har været et fagligt 
indhold med blandt andet fad-
ervor, sang og fortællinger fra 
Biblen og et kreativt indhold. 
Der er malet billeder til Noahs 
ark, og vi havde fernisering i 
forbindelse med en gudstjen-
este. Der blev også lavet engle, 
som har pyntet på kirkens juletræ. Hver gang var der også lidt lækkert.

Vil du være hjælper?
Vi vil meget gerne lave en ”Hjælpeliste”. Man kan melde sig, hvis man vil hjælpe 
med forskelligt praktisk: Lugning, kagebagning, hjælp ved arrangementer eller 
lignende. Tilmelding hos Birgitte Korsgaard på 60912396 eller bgkorsgaard@
hotmail.com.

Lokal sponsor til 
U11 drengene
Vores U11 drenge hold, har henover 
efteråret vokset sig større og var ved 
indendørs opstart nok til at der måtte 
meldes 2 hold til turneringen.Sydjysk 
Eltekniq var klar til at sponsorere de 
14 sæt der skulle til og for det siger vi 
tusind tak 
Det er en essentiel del af foreningers 
overlevelse at firmLokalaer yder økono-
miske bidrag og Sydjysk Eltekniq har 
over de seneste år, i et bredt omfang, 
sponsoreret sporten i Sønderborg Kom-
mune og ikke mindst i lokalområdet på 
Sydals
 

Juletræsfest i Skovby
Skovby Gamle Skoles Juletræsforen-
ing takker for den flotte opbakning 
til børnenes fest på Skovby Kro den 
 3. december. En speciel tak til Orla og 
Norbert for eftermiddagens under-
holdning, Jane og Janne for deres 
bidrag med Luciabørnene, Den 
Gamle Stald for det flotte juletræ, 
Skovby Kro for at lægge lokaler til, 
Dagli’ Brugsen i Skovby for bidrag 
til godteposer og Landsbylauget og 
lokalbefolkningen for opbakning og
støtte. Håber at vi ses igen næste år. 

Det er januar og traditionen tro vil jeg i hovedpunkter skrive lidt om
hvad Landsbyrådet har arbejdet med i 2017.
Samarbejde med de andre laug fra ”gamle” Sydals
Sidste år skrev jeg lidt om vores samarbejde med de øvrige landsbylaug i Sydals og vores 
møder med kommunen. Selvom der var mange positive meldinger fra kommunen, så 
skete der ikke rigtigt noget. Men det skal jeg love for der gør nu. I budgettet for 2018 
er der afsat penge til en cykelsti fra Skovby til Kegnæs og der er afsat kr. 250.000,- til at 
forbedre forholdene for kitesurferne ved Drejet. Målet med samarbejdet er at få lavet 
en fælles udviklingsplan for hele vort område, bl.a. med fokus på kystturisme. For at 
hjælpe projektet videre har vi fået godt 100.000 fra statens landdistriktspulje. Det næste 
skridt er at der vil blive indkaldt til 3 borgermøder, et møde i Tandslet for Mommark og  
Tandslet, et møde i Lysabild for Lysabild og Skovby og endeligt et møde på Kegnæs.
Landsbymarked
Igen i år havde vi et fantastisk hyggeligt marked med stor opbakning fra alle, såvel 
fra stadeholdere, hjælpere og publikum. Vejret var ikke det bedste, men humøret var  
alligevel højt. Det kan være, det er derfor at overskuddet ikke blev så stort i år, men det 
gør ikke så meget, vi er klar igen i 2018.
Landsbybusser
Nu har bilerne kørt i 1½ år, og selv om vi kan se en nedgang i vintermånederne, så bliver 
de stadig brugt flittigt. Projektet har nu fået tilført yderligere midler både fra staten og 
kommunen, dog med det formål at undersøge muligheder for alternative finansierings-
metoder. Men det betyder, at bilerne også vil køre i 2018.
Blomsterløg
Med Sanne Boysen som initiativtager har Landsbyrådet i samarbejde med Skovby 
Landsbylaug ansøgt kommunen om at få sat blomsterløg langs cykelstien fra Lysabild 
til Skovby. Projektet er nu blevet udført og nu glæder vi os til at se resultatet til foråret. 
Stor tak til Sanne.
Bladet
Det er fantastisk flot, at vi kan blive ved.  Og herfra skal der lyde en stor tak til redaktions-
gruppen 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

Tak til annoncører og omdelere
Landsbyrådet og Lokalbladets redaktion vil gerne sige tak til Jens Hansens serviceværk-
sted, Anjas Fodpleje, Andelskassen, Dagli’ Brugsen, Eltekniq, Perregaard, Skovby 
Kro, og Poul Erik Olesen, som annoncerede i Lokalbladet i 2017. Uden disse virksomhe-
ders annoncer ville der ikke være noget blad, da Lokalbladet er 100% annoncefinansieret.
Vi vil også gerne sige tak for samarbejdet til frivillige fra LSG Fodbold og spejderne, der 
omdeler bladet til samtlige 760 husstande i Lysabild Sogn seks gange om året. Uden deres 
ihærdighed kunne Lokalbladet ikke udgives.

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
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hver torsdag 
kl. 18.30 

se kalenderen på 
lysabild-sydals.dk

Strik-café hver 
onsdag i lige uger 
kl. 19-22 i Lysabild 

Klubhus.
 Det koster 10 kr. 

at deltage. 

Lokalhistorisk 
arkiv åbent første 
torsdag i måned-

en kl.  18-20. 

Der er åbent 
hus i MC Sydals, 

Tandshede 3. 
Hver torsdag fra 

16.30.

Det sker i sognetJanuar
18. kl. 17-20.00  Zy & Bix i håndarbejdslokalet i Lysabild 
      Børneunivers.
22. kl. 16-18.00  Kursus i Sidstehjælp.
28. kl. 11.00  Wii på Skovby kro.

Februar
 1. kl. 20-21.00  Stilleaften i Lysabild kirke. 
 1. kl. 17-20.00  Zy & Bix i håndarbejdslokalet i Lysabild 
      Børneunivers.
 2. kl. 17-19.00  Spejderne holder generalforsamling. 
 5. kl.   Generalforsamling i Vibæk Møllerners
      Støtteforening. Medlemmer får direkte besked,
 7. kl. 18.00  Lysabild Tandslet BadmintonKlub.
      Generalforsamling i Sydalshallen.
 8. kl. 19.30-21.30 Borgermøde om udvikling af Sydals, 
      Lysabild Børneunivers.
 9. kl.   Sognehistorisk Forening, Afstemningsfesten i   

       skolens multisal.
11. kl. 14.00-16.00 Fastelavns fest for alle ved spejderhytten.
20. kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening. Gener - 

       alforsamling og nytårsfrokost. Foredrag v.   
       forhåndværende politi mester H.J. Feldhaus +   
       lotto.
 20. kl. 14.00   Ældre Sagen Arveregler v. Jonna Hjeds på  
       Bakkehuset, Fynshav.

21. kl. 19.30-21.00 Borgermøde om udvikling af Sydals,  Kegnæs   
       Forsamlingshus.

22. kl. 19.30  Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd,
      i multisalen på Lysabild skole.
22. kl. 19.30-21.00 Borgermøde om udvikling af Sydals, Bittens   

       Bank i Tandslet.
Marts
18. kl. 17-20.00  Zy & Bix i håndarbejdslokalet i Lysabild.
 7. kl. 19.00  Generalforsamling i SydalsHallen, i SydalsHallens   

       mødelokale.
 10. kl. 11-14.00  L.s.F. har 40 års jubilæum, Åbent hus i klubhuset. 
 13. kl. 13.30   Lysabild Efterløn og Pensionistforening. 
       De glade pensionister fra Skærbæk og lotto.
 14. kl. 18.00   Ældre Sagen. Årsmøde på Mommarkhus.

April
 1. kl.   Sidste tilmelding til ”En by fuld af lopper”.

 14. kl. 14.00   Mc Sydals holder fødselsdag. 

Maj 
27.   ”En by fuld af lopper”

Fællesspisning i Lysabild

Landsbyrådets tilbageblik på 2017

Tak for juletræsfesten
Juletræsfesten for alle på Lysa-
bild kro blev igen i år afviklet 
med fuldt hus om eftermid-
dagen og 65 glade gæster til 
flæskesteg om aftenen. En stor 
tak til Michael Marek på Lysa-
bild kro samt alle hjælpenis-
serne, kagekonerne, Lucia-
pigerne og nisserne, Tobias 
og Simon. Overskuddet blev 
tildelt Julemærkehjemmet i 
Kollund. Pengene er indbetalt 
hos Kop & Kande i Sønderborg, 
som fordobler beløbet til køb 
af porcelæn. Rigtig godt nytår. 
Venlig hilsen Laila Lyck, Luciapi-
gerne og nisserne, 
Tobias og Simon.

Åben kl. 8-20

Nyt samarbejde imellem Wellness Clinic 
og Bodyfarm

Fra årsskiftet er der nu samlet endnu mere under ét tag, i det lille 
lokale fitnesscenter Bodyfarm på Kegnæs.
Anette Thøgersen fra Wellness Clinic i Sønderborg, som privat er 
bosiddende i Skovby, tilbyder nu forskellige former for massage i 
Bodyfarms lokaler.
Anette er uddannet lægeeksamineret massør i 2006 og overtog 
Wellness Clinic i Sønderborg i 2014. Derudover har Anette gennem-
ført div. kurser og har bl.a. certifikater for hånd- og fodmassage, 
samt manuel terapi af kranium og ansigt.
Anettes medlemskab i Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage, 
er med til at sikre dig høj faglighed og professionel behandling.
”Det er mig en stor glæde at byde Anette velkommen til Bodyfarm. Jeg 
håber at det vil blive til stor glæde for både fitness medlemmer, klienter 
som kommer til rådgivning og coaching i centret og naturligvis for de 
lokale i nærområdet og turister.”, siger Katja Bladt, der er indehaver af 
fitnesscentret på Kegnæs. 

Det vil sige at Bodyfarm nu rummer alt fra et hyggeligt og profes-
sionelt indrettet fitnesscenter, til stress- og søvnvejledning, vægt- 
og livsstilsforløb, coaching og personlig træning og Anettes brede 
vifte af professionelle massager.

”Jeg valgte at kontakte Anette, fordi jeg selv har prøvet hendes behand-
linger og ud over at hun er meget dygtig og professionel, så har hun 
også et helt fantastisk væsen og det betyder utrolig meget for mig, at 
Bodyfarm holder en høj professionel standard, solid faglig baggrund 
og en rar og hyggelig atmosfære.”, siger Katja Bladt afslutningsvis til 
LokalBladet.  www.wellnessclinic.dk og på www.bodyfarm.dk

Kom og sæt dit præg på lokalområdet
Borgermøde om udvikling af Sydals
Du inviteres til borgermøde torsdag den 8. februar kl. 19.30-21.30 i multisalen i Lysabild Børneunivers.

Programmet for aftenen er:

- Præsentation af status på fem landsbylaugs arbejde

- Ideer til udvikling af Sydals

- Opsamling på aftenens idéer

Når vi er mange, der vil noget sammen, så bliver ønsker til virkelighed

Vi laver tilsvarende borgermøder i 
Kegnæs Forsamlingshus onsdag den 21.2. kl. 19.30-21.30
Bittens Bank i Tandslet torsdag den 22.2. kl. 19.30-21.30

Landsbygruppen Tandslet
Mommark Landsbylaug
Lysabild  Landsbyråd
Skovby  Landsby laug
K e g n æ s  Ø - g r u p p e

S Y D A L S

Venlig hilsen
Alle borgere, foreninger, erhvervsdrivende 
og øvrige interessenter er meget velkomne

Anette Thøgersen,  Wellness Clinic Katja Bladt, Bodyfarm



www.lysabildarkiv.dk 
www.100helte.dk

LYSABILD SOGNEHISTORISKE FORENING 1978 - 2018

40-ÅRS JUBILÆUM

INVITATION

HUSK: 
ÅBENT HUS I LYSABILD SOGNEARKIV SØNDAG DEN 2. FEBRUAR 2018, KL. 14-17

GRATIS
JUBILÆUMSBOG

TIL MEDLEMMERNE
- SE BAGSIDEN

LØRDAG DEN 10. MARTS 2018, KL. 11.00-15.00 
I KLUBHUSET VED SKOLEN, LYSABILD

Du og din familie er
velkommen til en lille
uformel reception i
Klubhuset.

Lysabild Sognehistoriske
Forening er vært ved et
lille traktement.

Kl. 14-15 kan du høre mere om
foreningens store rejse til 1.
Verdenskrigs historiske steder i
Belgien og Nordfrankrig den 2.-10.
oktober 2018.

102 unge mænd fra Lysabild sogn
mistede livet i 1. Verdenskrig,
heraf mange på Vestfronten.

Venlig hilsen
BESTYRELSEN



Sognehistorisk Forening i 40 år – Foreningens  
formand Jørn Lind, skriver om Lysabild 
Sognehistoriske Forening og betydningen af, at man 
indsamler og formidle vores fælles historie.   

Lysabild Sognehistoriske Arkiv - Inge Christiansen 
og Kirsten Madsen, skriver om Lysabild 
Sognehistoriske Arkiv, og glæden ved at vise den 
fælles historie frem for børn og voksne. 

Herrer i egen kælder på godt og ondt  – Poul Raaby 
Pedersen, skriver om arkivets trange lokale- og 
arbejdsforhold i kælderen under Lysabild Skole. Det 
gik helt galt i 2014, hvor arkivet blev oversvømmet. 

Gadevandring i Fjelby - Hans Duus, der er 9. 
generation på slægtsgården i Fjelby, tager læseren med 
på en spændende gadevandring i landsbyen, hvor han 
fortæller om livet i den lille landsby. 

Folk fortæller: Til bryllupsgilde på Lysabild Kro  - 
Christiane Petersen, krokone på Lysabild Kro fra 1922, 
fortæller om bryllupsgilder på kroen. Et lille gilde var 
et bryllup med mindre end 100 gæster. 

Folk fortæller: Erindringer fra 1. Verdenskrig – 
Jacob Bonefeld fra Mommark, fortæller om en lang vej 
til fronten – hvor han kom fra asken til ilden. Han 
deltog i nogle af de hårdeste kamp på Vestfronten. 

Folk fortæller: Lægeliv i Lysabild – Rolf Hinrichsen, 
fortæller om livet som praktiserende læge på Sydals. 
Han og faderen var læger i Lysabild i sammenlagt 70 år 
- fra 1925 til 1995.  

          
             Hans Duus skriver om gårdene i Fjelby.

  
            Jacob Bonefeld fortæller om 1. Verdenskrig. 

Der kom en mail til Kirkekontoret – Poul Raaby 
Pedersen, skriver om et besøg fra USA. Sønner af 
bager Krogh i Lysabild udvandrede til USA. 
Efterkommere besøgte Lysabild for at se, hvor de kom 
fra.   

Slægtsgårde i Lysabild – Inge Nissen skriver om 
Christen C. Lassen fra Skovby, som cyklede rundt i 
sognet for at indsamle slægtsgårdenes historie.  
Optegnelserne blev afleveret til Slægtsgårdsarkivet.   

Folk fortæller: Lysabild Telefoncentral – Didde 
Christiansen, fortæller om telefoncentralen i Lysabild. 
Kunne man ikke huske numret, så kunne hun. Om 
aftenen den 4. maj 1945 besluttede hun, at man kunne 
ringe gratis. 

Heltene fra Lysabild sogn – Henrik Ingemann skriver 
om arbejdet med hjemmesiden www.100helte.dk og en 
rejse til Vestfronten til oktober 2018. Lysabild sogn var 
hårdt ramt af 1. Verdenskrigs rædsler. 

Sommerudflugt 2016. 

 
Jubilæumsgave til foreningens medlemmer 2018 

Lysabild Sogn – herfra min verden går 
 
Ny bog om det lokalhistoriske arbejde i sognet - med eksempler på gode historier, som er  
afleveret til Sognearkivet. 

Følg os på www.facebook.com/lysabildarkiv

Sognehistorisk Forening i 40 år 
– Foreningens formand Jørn Lind, skriver om Lysabild 
Sognehistoriske Forening og betydningen af, at man 
indsamler og formidler vores fælles historie.

Lysabild Sognehistoriske Arkiv 
– Inge Christiansen og Kirsten Madsen, skriver om 
Lysabild Sognehistoriske Arkiv, og glæden ved at vise 
den fælles historie frem for børn og voksne.

Herrer i egen kælder på godt og ondt 
– Poul Raaby Pedersen, skriver om arkivets trange 
lokale- og arbejdsforhold i kælderen under Lysabild 
Skole. Det gik helt galt i 2014, hvor arkivet blev 
oversvømmet.

Gadevandring i Fjelby 
– Hans Duus, der er 9. generation på slægtsgården i 
Fjelby, tager læseren med på en spændende gadevan-
dring i landsbyen, hvor han fortæller om livet i den lille 
landsby.

Folk fortæller: Til bryllupsgilde på Lysabild Kro 
– Christiane Petersen, krokone på Lysabild Kro fra 
1922, fortæller om bryllupsgilder på kroen. Et lille gilde 
var et bryllup med mindre end 100 gæster.

Folk fortæller: Erindringer fra 1. Verdenskrig 
– Jacob Bonefeld fra Mommark, fortæller om en lang 
vej til fronten – hvor han kom fra asken til ilden. Han 
deltog i nogle af de hårdeste kampe på Vestfronten.

Folk fortæller: Lægeliv i Lysabild 
– Rolf Hinrichsen, fortæller om livet som praktiserende 
læge på Sydals. Han og faderen var læger i Lysabild i 
sammenlagt 70 år - fra 1925 til 1995.

“Lysabild Sogn – herfra min verden går”
Ny bog om det lokalhistoriske arbejde i sognet - med eksempler på gode historier, 

som er afleveret til Sognearkivet.

JUBILÆUMSGAVE 
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medlemmer 2018

Hans Duus skriver om gårdene i Fjelby.

Jacob Bonefeld fortæller om 1. Verdenskrig.

Der kom en mail til Kirkekontoret 
– Poul Raaby Pedersen, skriver om et besøg fra USA. 
Sønner af bager Krogh i Lysabild udvandrede til USA.
Efterkommere besøgte Lysabild for at se, hvor de kom fra.

Slægtsgårde i Lysabild 
– Inge Nissen skriver om Christen C. Lassen fra Skovby, 
som cyklede rundt i sognet for at indsamle slægts-
gårdenes historie. Optegnelserne blev afleveret til 
Slægtsgårdsarkivet.

Folk fortæller: Lysabild Telefoncentral 
– Didde Christiansen, fortæller om telefoncentralen i 
Lysabild. Kunne man ikke huske nummeret, så kunne 
hun. Om aftenen den 4. maj 1945 besluttede hun, at 
man kunne ringe gratis.

Heltene fra Lysabild sogn 
– Henrik Ingemann skriver om arbejdet med hjemme-
siden www.100helte.dk og en rejse til Vestfronten til 
oktober 2018. Lysabild sogn var hårdt ramt af  
1. Verdenskrigs rædsler.

Sommerudflugt 2016.

Følg os på www.facebook.com/lysabildarkiv


