
SÅ LYKKEDES DET!
Lysabild Atletik anlæg får ny 
kunststof belægning, når foråret springer ud
Efter et stort arbejde gennem flere år, er vi nu endelig i mål. Der er  
blevet søgt hele 12 fonde, solgt et utal af lodsedler, samt tjent penge 
på vores amerikanske lotteri ved Landsbymarkedet. Så det er med 
stor glæde og lettelse i bestyrelsen over, at vi nu endelig kunne trykke 
på ”Bestil” knappen.
Den nye kunststofbelægning bliver ikke kun til brug for atletikken, 
men også skolen, SFO’en og børnehaven vil få stor glæde af den.
Arbejdet går i gang, så snart temperaturen er konstant over 10 grader.
Atletiktræner – lige noget for dig!
Vil du være den første træner på den nye belægning? Selvom vi nu 
får en helt ny belægning at boltre os på, står vi i den uheldige situa-
tion, at vi mangler et helt hold nye trænere. Du får helt frie hænder 
til, hvordan du vil træne med børnene, og hvilken ugedag det passer 
dig bedst. 
Kontakt formand Rikke Christensen på tlf 20495274 eller mail  
rikkevbc@live.dk, hvis du er interesseret.
Generalforsamling tirsdag den 3. april kl. 19.00 i klubhuset
Kom og bak op omkring gymnastikken og atletikken i Lysabild. Vi har 
plads til mange flere i bestyrelsen. Så kom frisk! Alle er velkomne.
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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.

Fællesspisning i Lysabild

Det sker i sognetMarts
 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 Notmarkhus
 23. kl. 18.00 Påskebal på Lysabild Kro
 25. kl. 10.00 Konfirmation i Lysabild Kirke
 29. kl. 11.00  Højmesse i Lysabild
 29. kl. 19.00  Aftengudstjeneste på Kegnæs
 30. kl. 15.00  Liturgisk musikgudstjeneste i Kegnæs Kirke 

April
  1. kl. 11.00  Højmesse i Lysabild Kirke 
  2 . kl. 09.30  Guldkonfirmation i Lysabild Kirke 
  3.kl. 19.00 Lysabild atletik. Generalforsamling i klubhuset
  5. kl. 19.30 Hovedbestyrelsen for LSG holder 
      generalforsamling i klubhuset
 12.  kl. 17.30 Lysabild Senior Cykelklub. Mødestedet er  
      Lysabild Skole
 14. kl. 14.00  Mc Sydals holder fødselsdag 
 17.  kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening 
      Foredrag v. Annette Vinter + lotto
 26. kl. 19.00  St. Bededagstravetur ved Vibækmøllerne
 27.   Plantemarked i Dagli’Brugsen

Maj 
 1.   Sidste tilmelding til ”En by fuld af lopper”
 9. kl. 15.00 Ældre Sagen Virksomhedsbesøg hos Sønderjysk 
     Forsikring
15. kl. 12.30 Lysabild Efterløn og Pensionistforening. 
     1/2 dages tur Elmegården ved Sommersted
19.  kl. 10-16.00  Bagagerums marked ved Dagli’Brugsen   

 27.  kl. 10-16.00 ”En by fuld af lopper”
27.  kl. 12.00 Internasjonal Fjelbytræf, Fjelby 5
27. -28. kl. 7.30 Ældre Sagen 2 dages tur til Sydfyn

Vicky Hoeg Albertsen Nypølsgade 8                             

Liv Kastrup Kegnæsvej 10A           

Caroline Ketelsen Nedervej 2

Lillifee Brosowsky Thomas Kegnæsvej 33

Mia Vomb Iversen Lysabildgade 91

Mette Vomb Iversen Lysabildgade 91         

Pelle Sylvester Andersen Lysabildgade 63   

Frederik Lüthje Damm Lysabildgade 97  

Mathias Ferdinand Elneff Kegnæsvej 2                                

Anton Gundersen Kegnæsvej 55 

Mikkel Weber Larsen Gammelhave 32   

Max Victor Møller Nielsen Lysabildgade 48    

Kristoffer Schroll Kobbertoft 10              

Danny Giessing Skovmand Lillehave 45   

Martin Spornberger Gammelhave 13 

Mikkel Klinge Vandkær Thomsen Gammelhave 60                     

Kasper Skovmand Wolff Engmosen 3                             

 

Konfirmation i Lysabild Kirke
den 25. marts 2018

 

Årsmøde. 
Onsdag den 14. marts kl. 18.00 
Sted: Notmarkhus.
Obs. Kl. 18.00 starter årsmødet. 
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 Chri-
stoffersen, tlf. 74 47 03 33 / 21 67 06 60.
Pris: kr.50

Virksomhedsbesøg hos Sønderjysk 
Forsikring
Onsdag den 9. maj kl. 15 – 17.
Sted: Jens Terp-Nielsens vej 13, Aabenraa. 
Vi mødes ved hovedindgangen.

Vi får en rundvisning samt et foredrag 
af adm. dir. Frank Abel, og Sønderjysk 
Kaffebord i deres flotte kantine.
Tilmelding senest den 30. april til Erik 
Heise, tlf. 25 24 23 00, 
mail: erik-heise@hotmail.dk

Tag med på en 2 dages tur til det 
smukke Sydfyn
Søndag den 27. og 28. maj.
Vi mødes ved færgen i Fynshav kl. 7.30, 
og sejler over til Bøjden.
Beskrivelse af turen er på ældresagens 
hjemmeside.
Seneste tilmelding den 26. marts til 
Vibeke Jensen, tlf. 21 27 77 30, 
mail: sondermark6@gmail.com  
Pris: kr. 2.045, enkeltværelse kr. 2.245. 
Færgebillet og drikkevarer til måltiderne 
er ikke inkluderet i prisen.

Borgermøderne i Lysabild, Kegnæs og Tandslet trak næsten fulde huse. Landsby- 
laugene præsenterede deres samarbejde og ideer. Og så var det forsamlingens tur 
til at komme med ideér. Først blev der arbejdet med det, vi er stolte af, siden blev de 
ting, der trænger til at blive gjort noget ved, listet op. Til sidst skulle forsamlingen give  
deres bedste og vildeste bud på, hvordan Sydals ser ud i 2025. Til den tid har vi 2 spor 
på hver årgang i skolen, en kunstgræs-fodboldbane, sammenhængende cykelsti-net og 
Sydals er blevet et surf-mekka og rigtig meget andet kom frem under brainstormen. Det 
bliver en mega-spændende fremtid.

Skærtorsdag den 29. marts
Der er højmesse i Lysabild kl. 11 og aftengudstjeneste på Kegnæs kl. 19. Vi 
fejrer nadverens indstiftelse og ligesom de forrige år indbyder vi til fællesspisning i  
Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård kl. 18. 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 30. marts
Der er fælles liturgisk musikgudstjeneste for begge sogne i Kegnæs Kirke kl. 15 med 
salmer og læsninger fra lidelseshistorien, som det bliver fortalt i Matthæusevangeliet.
Påskemorgen 1. april
Der er højmesse i Lysabild kl. 11. Det er fest- og kantategudstjenester, hvor vi  
opfører 2 kantater af Buxtehude: Påskekantaten ”O fröhliches Stunden, o fröhli-
ches Zeit” som præludium, og som postludium spiller vi kantaten ”Herr, auf Dich 
traue ich” fra 1684. 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.
2. Påskedag 2. april
Guldkonfirmation i Lysabild Kirke kl. 09.30. 
Palmesøndag den 7. april 1968 blev 7 drenge og 8 piger konfirmeret af pastor Søren 
Fransen i Lysabild Kirke. 

Foto: Gudrun Awa Jørsing

Borgermøder en succes

Augustenborg – Sydals

LSG, Lysabild Landsbyråd og Vibæk Støeforening arrangerer

St. Bededagstravetur omkring Vibæk
for folk i alle aldre

St. Bededagsa�en torsdag d. 26. april 2018 med start fra Vibæk vindmølle kl. 19.00

I Vibæk Møllecaféen kan der e�er traveturen købes varme hveder og kaffe/kakao. 
Pris 25,- kr. pr. person.
Vi håber, at mange har lyst l at bruge en forårsa�en på moon og godt samvær.

ALLE ER VELKOMNE - det er ikke nødvendigt med lmelding … LYSABILD
Landsbyråd

Har du brug for plads til flere?
Du kan låne landsbybussen til samkørsel.
Her er plads til 9 personer, og du må køre den på alm. kørekort

Se hvordan på lysabild-sydals.dk

 2,- pr. kørt km. 
+ brændstof

LYSABILD
Landsbyråd

VW Caravelle årgang 2017

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

Holballe 2, Tandslet, 6470 Sydals 
Tlf. 74 40 78 30

LSG, Lysabild Landsbyråd og Vibæk Støtteforening arrangerer
St. Bededagstravetur omkring Vibæk 

den 26. april kl. 19.00 for folk i alle aldre

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 … 
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Lysabild SG FodboldForår 2018
Udendørs fodboldtræning uge 14 
(ikke mandage) til og med uge 26

Holdnavn/Årgang Træner Telefon Træningstider

Små fødder  2012
3 mands hold

Mangler træner Onsdag 17.00-18.00

U7-2011
3 mands hold

Anders Duus 21769917 Onsdag 17.00-18.00

U8-2010
5 mands hold

Frank Paulsen 40143272 Onsdag 17.00-18.00

U9-2009
5 mands hold

Flemming Jacobsen 25716703 Mandag 17.00-18.00 
Onsdag 17.00-18.00

Piger
5 mands hold

Charlie lemtorp
Martin Lykke
Thomas Henrichsen

51882007
20620260

Tirsdag 17.15-18.15 
Torsdag 17.15-18.15  

U10-2008
5 mands hold

Lars Nehrkorn
Henrik HJ Fangel

61301575
40196553

Mandag 16.45-18.00 
Onsdag 16.45-18.00

U11-2007
8 mands hold

Anders Bay
Martin Zaremba 
Michael Pabst

60498029
24609933

Mandag 17.00-18.15 
Onsdag 17.00-18.15

U12-2006
8 mands hold

Preben Brink
Leif Lassen

27423779
20227670

Mandag 17.30-18.30 
Onsdag 17.30-18.30

U13-2005
11 mands hold

Martin Jürgensen 40127788 Mandag 17.00-18.30 
Torsdag 17.00-18.30

U15-2003/2004
11 mands hold

Rasmus Wolff
Aske Lützen

30565367 Mandag 17.00-18.30 
Torsdag 17.00-18.30

Senior/herre for 
sjov  16 år

Rasmus Wolff
Tim Andersen

30565367
51210019

Mandag 19.00-

Superveteran Svend Asmussen 24817355 Mandag 18.00-19.00

Lysabild Kro og Forsamlingsgård 
v/Michael Marek 

Tlf. /74 404026

Det sker i Kirken



Landsmestre 2018
LSG Senior Old Girls

 Spejderne
Den 6. februar var der generalforsamling ved spejderne. Vores 
kasserer Julia Jensen har valgt at stoppe. Vi vil gerne sige hende 
tak for det flotte arbejde, hun har lavet for spejderne de sidste 4 
år. Der blev på generalforsamlingen valgt en ny kasserer, som er 
Victoria Kjærsgaard.
Fastelavn:
Traditionen tro var der tøndeslagning ved spejderhytten. Rigtig 
mange børn og voksne var mødt op trods sne og kulde. Vejret 
klarede heldigvis op, og solen skinnede, da tøndeslagningen blev 
sat i gang. Efterfølgende var der kaffe og kage i spejderhytten, hvor 
konger og dronninger blev kronet. Der blev også delt præmier ud 
til de bedst udklædte. 
Kattekonger:  Kattedronninger:
Op til 1.kl.:  Villads Op til 1. kl:  Celia
2.-4. kl.:  Nikolaj 2. - 4. kl.:   Lucca
5. kl. og opefter  Matias 5. kl og opefter  Frederik
Bedst udklædte inden for de tre aldersgrupper: Villads, Anine og Freja

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

LSG Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen for LSG holder generalforsamling i klubhuset  
torsdag d. 5. april 2018 kl. 19.30. Dagsorden iflg. vedtægterne - og 
der er et stykke smørrrebrød til de fremmødte ...
Da jeg efter 6 år på formandsposten ønsker at fratræde, skal der 
vælges en ny HB formand. Meld dig gerne - eller spørg én, du kender.  
Venligst Birthe Elmegaard Bladt

Vidste I ....

... at på en skala fra 1 – 10 er vores vandkvalitet på en smuk 8. Så bare drik løs:-)

Sydals Øst Vandforsynings nye vandværk i Skovby
I foråret 2014 blev vi i bestyrelsen klar over, at vandværket i Lysabild og vand-
værket i Skovby ikke på ret lang sigt kunne blive ved med at levere vand af den 
kvalitet, der kræves til drikkevand i dag. Vi blev derfor enige om, at der skulle 
bygges et nyt vandværk.

Vi fandt ret hurtig ud af, at vi skulle have hjælp til at lave det rigtige udbudsma-
teriale, hvorfor vi kontaktede Aktor Innovation i København. Han beregnede, 
hvordan behandlingsprocessen skulle være, størrelsen på værket, placeringen 
og dimensioneringen, alt sammen ingen af os i bestyrelsen kunne have gjort.
Det nye værk kom i udbud, og resultatet blev at Gråkjær i Holstebro skulle 
bygge huset, Vand-Schmidt i Kolding skulle lave vandbehandlingsdelen, og 
El-hjørnet i Centrum alt el arbejdet.

Fredag den 22. april 2016 kunne vi så tage det første spadestik til det nye 
vand-værk, vi var meget spændte og forventningsfulde, det hele skulle stå 
færdig medio november 2016. Derefter skulle vandbehandlingsdelen så just-
eres ind, og biologien i filtrene arbejdes op, noget vi vidste kunne tage op til 
9 måneder.
Nu er det sådan, at Ingen træer vokser ind i himmelen heller ikke vores, så 
vi rendte ind i en del problemer blandt andet med utætte tanke. Det gjorde, 
at vi i dag er 11 måneder forsinket i forhold til den oprindelige plan, men nu 
er vi i gang, værket producerer vand, men den før omtalte biologi er endnu 
ikke på plads. Derfor sender vi vandet ned til Skovby gamle vandværk, som så 
behandler vandet færdigt. Der bliver hele tiden taget prøver af vandet fra det 
nye værk, og vi kan se, at det går den rigtige vej, så vi regner med, at inden for 
en måned vil vandet til hele Sydals komme fra Sydals Øst Vandforsynings nye 
vandværk i Skovby. Vi glæder os til at lukke og slukke for vandbehandlingen 
på de to gamle værker i Lysabild og Skovby.

Vandværket er lavet med 2 linjer. Hver linje er stor nok til at forsyne hele områ-
det. Alle vigtige komponenter er dubleret, således at forsyningssikkerheden er 
næsten 100%, vi har jo heller ingen, som kan give os nødforsyning. Værket er 
også dimensioneret til at kunne levere vand til Kegnæs enten som nødforsyn-
ing eller ved eventuelt overtagelse af vandforsyningspligten til dette område.

Helheds Healer i Skovbyballe
Jeg hedder Jane Jürgensen og bor i Skovbyballe, hvor jeg har 
min praksis.
Jeg er blevet færdig som Helheds Healer i november 2017. 
Min uddannelse som healer går ud på, at jeg kan se hele  
vejen rundt om dig, som menneske, og tage udgangspunkt i dit  
problem - både fysisk og psykisk - og samtidig komme dybere 
ind i det og bryde mønsteret. Jeg kan også hjælpe dig med at 
give klarhed over dit problem og rådgive dig videre i livet, så 
det kan få en positiv drejning.
Så har du en periode i livet, hvor du mangler ny energi i dag-
ligdagen, så gå ind på min facebookside: Helhedsyn Jane eller 
min hjemmeside: janejurgensen.com.
Jeg laver også veninde-aftener med aura tegninger, som giver dig et indblik i, hvordan du står 
i livet lige nu. Dog kan jeg ikke se ind i fremtiden, men ind i din fortid og nutid, som har en stor 
betydning for, hvem du er i dag.  

Påskebal på Lysabild Kro 
Æ’ krofatter å’ Lysafel Kro byder velkommen til Påskebal 
fredag, den 23. marts kl. 18.00 med mad, 
dans og musik af Bruno Clausen.
Billetter kan bestilles og købes på kroen og koster 250 kr.
Kroen tilbyder i øvrigt dagens middag og a la carte fra onsdag til søndag.
Fra 1. april dog fra tirsdag til søndag!

Sponsorpenge til Lysabild SG

Dagli’Brugsen og OK Benzin har igen fornøjelsen af at overrække en sponsor check til 
LSG. Denne gang er beløbet på 20.279 kr.
Beløbet er en afregning for brændstof tanket på OK kort tilknyttet sponsoraftalen, men 
også fra de kunder der har tilknyttet el- og mobilabonnementer til deres OK kort.
Er du interesseret i at beløbet bliver endnu større næste år, så kontakt Kim eller Dorthe i 
Brugsen eller fang en af OK’s aktivitets medarbejdere, som ofte er på besøg i Brugsen.

Gør cyklerne klar …
…f or i april starter Lysabild Senior Cykelklub igen cykelsæsonen.

Mødestedet er Lysabild Skole, og  første cykeltur er torsdag, den 

12. april kl. 17.30. Alle er VELKOMMEN.

Ny hovedsponsor til LSG fodbold
LSG fodbold har indgået en 2-årig sponsorkontrakt med RUBE KARROSSERI,
som dermed også bliver det nye logo på det blå træningstøj.
Vi er meget stolte over, at en virksomhed igen ønsker at støtte klubben
som hovedsponsor og byder RUBE KARROSSERI hjertelig velkommen.

Lysabild SG lancerer nyt koncept 
En ny gruppe har set dagens lys under LSG fodbold. Det er således at vi har 
oprettet en gruppe, der hedder ”LSG fodboldens venner”. Fodboldens venner 
er stiftet med ønsket om at etablere en database med frivillige, som vil hjælpe til 
med mindre opgaver og forfaldende arbejde i klubben - når vi er mange om at 
løfte opgaven, når vi større mål!!
I første omgang består “fodboldens venner” af en Facebook gruppe “Lysabild sg 
- fodboldens venner”, hvor alle (f.eks. bedsteforældre, pensionister, onkler, tanter 
osv.), der har lyst til at yde en frivillig indsats for klubben, stort som småt, kan 
anmode om medlemskab. Det kan være at sidde ved dommerbordet til kampe, 
hjælpe ved OK kampagner i Brugsen samt andet arbejde i klubben. På gruppen 
findes også en nærmere beskrivelse af medlemskabet.
Derudover vil der være en mail/tlf. liste som personer uden-
for Facebook kan melde sig til og den vej igennem få løbende 
info om, hvad der er brug for hjælp til.
Har man spørgsmål eller ønsker at være med på mail/
tlf. listen så kontakt koordinator for “fodboldens venner”  
Helle Sander på Helle@dpz.dk

Tirsdag den 13-03-18 
De glade pensionister fra Skærbæk og lotto.
Tirsdag den 17-04-18
Foredrag v. Annette Vinter.  Livet, er ikke hvordan 
man har det. Men hvordan man tager det. 
Og lotto.

Tirsdag den  15-05-18
1/2 dages tur Elmegården ved Sommersted.
Afgang fra skolen kl.12,30 + Grill. Pris 150kr.
Tilmelding altid nødvendig til
Rosa telf. 7440 4750/6160 4750

Tilmelding altid nødvendig til
Rosa telf. 74404750/61604750
Birthe telf. 3020 5447
Alle arrangementer foregår i LSG’s Klubhus kl. 
13.30 hvis ikke andet er nævnt.

Lysabild Efterløn og Pensionistforening

Har du brug for en ekstra bil?

Se hvordan på lysabild-sydals.dk

 2,- pr. kørt km. 
+ brændstof

LYSABILD
Landsbyråd

Renault Clio årgang 2018

Så kan du låne landsbybilen!

Åben kl. 8-20

Skovby

Kuns numme 11 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….  20192080/61792918.



Landsmestre 2018
LSG Senior Old Girls

 Spejderne
Den 6. februar var der generalforsamling ved spejderne. Vores 
kasserer Julia Jensen har valgt at stoppe. Vi vil gerne sige hende 
tak for det flotte arbejde, hun har lavet for spejderne de sidste 4 
år. Der blev på generalforsamlingen valgt en ny kasserer, som er 
Victoria Kjærsgaard.
Fastelavn:
Traditionen tro var der tøndeslagning ved spejderhytten. Rigtig 
mange børn og voksne var mødt op trods sne og kulde. Vejret 
klarede heldigvis op, og solen skinnede, da tøndeslagningen blev 
sat i gang. Efterfølgende var der kaffe og kage i spejderhytten, hvor 
konger og dronninger blev kronet. Der blev også delt præmier ud 
til de bedst udklædte. 
Kattekonger:  Kattedronninger:
Op til 1.kl.:  Villads Op til 1. kl:  Celia
2.-4. kl.:  Nikolaj 2. - 4. kl.:   Lucca
5. kl. og opefter  Matias 5. kl og opefter  Frederik
Bedst udklædte inden for de tre aldersgrupper: Villads, Anine og Freja

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

LSG Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen for LSG holder generalforsamling i klubhuset  
torsdag d. 5. april 2018 kl. 19.30. Dagsorden iflg. vedtægterne - og 
der er et stykke smørrrebrød til de fremmødte ...
Da jeg efter 6 år på formandsposten ønsker at fratræde, skal der 
vælges en ny HB formand. Meld dig gerne - eller spørg én, du kender.  
Venligst Birthe Elmegaard Bladt

Vidste I ....

... at på en skala fra 1 – 10 er vores vandkvalitet på en smuk 8. Så bare drik løs:-)

Sydals Øst Vandforsynings nye vandværk i Skovby
I foråret 2014 blev vi i bestyrelsen klar over, at vandværket i Lysabild og vand-
værket i Skovby ikke på ret lang sigt kunne blive ved med at levere vand af den 
kvalitet, der kræves til drikkevand i dag. Vi blev derfor enige om, at der skulle 
bygges et nyt vandværk.

Vi fandt ret hurtig ud af, at vi skulle have hjælp til at lave det rigtige udbudsma-
teriale, hvorfor vi kontaktede Aktor Innovation i København. Han beregnede, 
hvordan behandlingsprocessen skulle være, størrelsen på værket, placeringen 
og dimensioneringen, alt sammen ingen af os i bestyrelsen kunne have gjort.
Det nye værk kom i udbud, og resultatet blev at Gråkjær i Holstebro skulle 
bygge huset, Vand-Schmidt i Kolding skulle lave vandbehandlingsdelen, og 
El-hjørnet i Centrum alt el arbejdet.

Fredag den 22. april 2016 kunne vi så tage det første spadestik til det nye 
vand-værk, vi var meget spændte og forventningsfulde, det hele skulle stå 
færdig medio november 2016. Derefter skulle vandbehandlingsdelen så just-
eres ind, og biologien i filtrene arbejdes op, noget vi vidste kunne tage op til 
9 måneder.
Nu er det sådan, at Ingen træer vokser ind i himmelen heller ikke vores, så 
vi rendte ind i en del problemer blandt andet med utætte tanke. Det gjorde, 
at vi i dag er 11 måneder forsinket i forhold til den oprindelige plan, men nu 
er vi i gang, værket producerer vand, men den før omtalte biologi er endnu 
ikke på plads. Derfor sender vi vandet ned til Skovby gamle vandværk, som så 
behandler vandet færdigt. Der bliver hele tiden taget prøver af vandet fra det 
nye værk, og vi kan se, at det går den rigtige vej, så vi regner med, at inden for 
en måned vil vandet til hele Sydals komme fra Sydals Øst Vandforsynings nye 
vandværk i Skovby. Vi glæder os til at lukke og slukke for vandbehandlingen 
på de to gamle værker i Lysabild og Skovby.

Vandværket er lavet med 2 linjer. Hver linje er stor nok til at forsyne hele områ-
det. Alle vigtige komponenter er dubleret, således at forsyningssikkerheden er 
næsten 100%, vi har jo heller ingen, som kan give os nødforsyning. Værket er 
også dimensioneret til at kunne levere vand til Kegnæs enten som nødforsyn-
ing eller ved eventuelt overtagelse af vandforsyningspligten til dette område.

Helheds Healer i Skovbyballe
Jeg hedder Jane Jürgensen og bor i Skovbyballe, hvor jeg har 
min praksis.
Jeg er blevet færdig som Helheds Healer i november 2017. 
Min uddannelse som healer går ud på, at jeg kan se hele  
vejen rundt om dig, som menneske, og tage udgangspunkt i dit  
problem - både fysisk og psykisk - og samtidig komme dybere 
ind i det og bryde mønsteret. Jeg kan også hjælpe dig med at 
give klarhed over dit problem og rådgive dig videre i livet, så 
det kan få en positiv drejning.
Så har du en periode i livet, hvor du mangler ny energi i dag-
ligdagen, så gå ind på min facebookside: Helhedsyn Jane eller 
min hjemmeside: janejurgensen.com.
Jeg laver også veninde-aftener med aura tegninger, som giver dig et indblik i, hvordan du står 
i livet lige nu. Dog kan jeg ikke se ind i fremtiden, men ind i din fortid og nutid, som har en stor 
betydning for, hvem du er i dag.  

Påskebal på Lysabild Kro 
Æ’ krofatter å’ Lysafel Kro byder velkommen til Påskebal 
fredag, den 23. marts kl. 18.00 med mad, 
dans og musik af Bruno Clausen.
Billetter kan bestilles og købes på kroen og koster 250 kr.
Kroen tilbyder i øvrigt dagens middag og a la carte fra onsdag til søndag.
Fra 1. april dog fra tirsdag til søndag!

Sponsorpenge til Lysabild SG

Dagli’Brugsen og OK Benzin har igen fornøjelsen af at overrække en sponsor check til 
LSG. Denne gang er beløbet på 20.279 kr.
Beløbet er en afregning for brændstof tanket på OK kort tilknyttet sponsoraftalen, men 
også fra de kunder der har tilknyttet el- og mobilabonnementer til deres OK kort.
Er du interesseret i at beløbet bliver endnu større næste år, så kontakt Kim eller Dorthe i 
Brugsen eller fang en af OK’s aktivitets medarbejdere, som ofte er på besøg i Brugsen.

Gør cyklerne klar …
…f or i april starter Lysabild Senior Cykelklub igen cykelsæsonen.

Mødestedet er Lysabild Skole, og  første cykeltur er torsdag, den 

12. april kl. 17.30. Alle er VELKOMMEN.

Ny hovedsponsor til LSG fodbold
LSG fodbold har indgået en 2-årig sponsorkontrakt med RUBE KARROSSERI,
som dermed også bliver det nye logo på det blå træningstøj.
Vi er meget stolte over, at en virksomhed igen ønsker at støtte klubben
som hovedsponsor og byder RUBE KARROSSERI hjertelig velkommen.

Lysabild SG lancerer nyt koncept 
En ny gruppe har set dagens lys under LSG fodbold. Det er således at vi har 
oprettet en gruppe, der hedder ”LSG fodboldens venner”. Fodboldens venner 
er stiftet med ønsket om at etablere en database med frivillige, som vil hjælpe til 
med mindre opgaver og forfaldende arbejde i klubben - når vi er mange om at 
løfte opgaven, når vi større mål!!
I første omgang består “fodboldens venner” af en Facebook gruppe “Lysabild sg 
- fodboldens venner”, hvor alle (f.eks. bedsteforældre, pensionister, onkler, tanter 
osv.), der har lyst til at yde en frivillig indsats for klubben, stort som småt, kan 
anmode om medlemskab. Det kan være at sidde ved dommerbordet til kampe, 
hjælpe ved OK kampagner i Brugsen samt andet arbejde i klubben. På gruppen 
findes også en nærmere beskrivelse af medlemskabet.
Derudover vil der være en mail/tlf. liste som personer uden-
for Facebook kan melde sig til og den vej igennem få løbende 
info om, hvad der er brug for hjælp til.
Har man spørgsmål eller ønsker at være med på mail/
tlf. listen så kontakt koordinator for “fodboldens venner”  
Helle Sander på Helle@dpz.dk

Tirsdag den 13-03-18 
De glade pensionister fra Skærbæk og lotto.
Tirsdag den 17-04-18
Foredrag v. Annette Vinter.  Livet, er ikke hvordan 
man har det. Men hvordan man tager det. 
Og lotto.

Tirsdag den  15-05-18
1/2 dages tur Elmegården ved Sommersted.
Afgang fra skolen kl.12,30 + Grill. Pris 150kr.
Tilmelding altid nødvendig til
Rosa telf. 7440 4750/6160 4750

Tilmelding altid nødvendig til
Rosa telf. 74404750/61604750
Birthe telf. 3020 5447
Alle arrangementer foregår i LSG’s Klubhus kl. 
13.30 hvis ikke andet er nævnt.

Lysabild Efterløn og Pensionistforening

Har du brug for en ekstra bil?

Se hvordan på lysabild-sydals.dk

 2,- pr. kørt km. 
+ brændstof

LYSABILD
Landsbyråd

Renault Clio årgang 2018

Så kan du låne landsbybilen!

Åben kl. 8-20

Skovby

Kuns numme 11 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….  20192080/61792918.



SÅ LYKKEDES DET!
Lysabild Atletik anlæg får ny 
kunststof belægning, når foråret springer ud
Efter et stort arbejde gennem flere år, er vi nu endelig i mål. Der er  
blevet søgt hele 12 fonde, solgt et utal af lodsedler, samt tjent penge 
på vores amerikanske lotteri ved Landsbymarkedet. Så det er med 
stor glæde og lettelse i bestyrelsen over, at vi nu endelig kunne trykke 
på ”Bestil” knappen.
Den nye kunststofbelægning bliver ikke kun til brug for atletikken, 
men også skolen, SFO’en og børnehaven vil få stor glæde af den.
Arbejdet går i gang, så snart temperaturen er konstant over 10 grader.
Atletiktræner – lige noget for dig!
Vil du være den første træner på den nye belægning? Selvom vi nu 
får en helt ny belægning at boltre os på, står vi i den uheldige situa-
tion, at vi mangler et helt hold nye trænere. Du får helt frie hænder 
til, hvordan du vil træne med børnene, og hvilken ugedag det passer 
dig bedst. 
Kontakt formand Rikke Christensen på tlf 20495274 eller mail  
rikkevbc@live.dk, hvis du er interesseret.
Generalforsamling tirsdag den 3. april kl. 19.00 i klubhuset
Kom og bak op omkring gymnastikken og atletikken i Lysabild. Vi har 
plads til mange flere i bestyrelsen. Så kom frisk! Alle er velkomne.
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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.

Fællesspisning i Lysabild

Det sker i sognetMarts
 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 Notmarkhus
 23. kl. 18.00 Påskebal på Lysabild Kro
 25. kl. 10.00 Konfirmation i Lysabild Kirke
 29. kl. 11.00  Højmesse i Lysabild
 29. kl. 19.00  Aftengudstjeneste på Kegnæs
 30. kl. 15.00  Liturgisk musikgudstjeneste i Kegnæs Kirke 

April
  1. kl. 11.00  Højmesse i Lysabild Kirke 
  2 . kl. 09.30  Guldkonfirmation i Lysabild Kirke 
  3.kl. 19.00 Lysabild atletik. Generalforsamling i klubhuset
  5. kl. 19.30 Hovedbestyrelsen for LSG holder 
      generalforsamling i klubhuset
 12.  kl. 17.30 Lysabild Senior Cykelklub. Mødestedet er  
      Lysabild Skole
 14. kl. 14.00  Mc Sydals holder fødselsdag 
 17.  kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening 
      Foredrag v. Annette Vinter + lotto
 26. kl. 19.00  St. Bededagstravetur ved Vibækmøllerne
 27.   Plantemarked i Dagli’Brugsen

Maj 
 1.   Sidste tilmelding til ”En by fuld af lopper”
 9. kl. 15.00 Ældre Sagen Virksomhedsbesøg hos Sønderjysk 
     Forsikring
15. kl. 12.30 Lysabild Efterløn og Pensionistforening. 
     1/2 dages tur Elmegården ved Sommersted
19.  kl. 10-16.00  Bagagerums marked ved Dagli’Brugsen   

 27.  kl. 10-16.00 ”En by fuld af lopper”
27.  kl. 12.00 Internasjonal Fjelbytræf, Fjelby 5
27. -28. kl. 7.30 Ældre Sagen 2 dages tur til Sydfyn

Vicky Hoeg Albertsen Nypølsgade 8                             

Liv Kastrup Kegnæsvej 10A           

Caroline Ketelsen Nedervej 2

Lillifee Brosowsky Thomas Kegnæsvej 33

Mia Vomb Iversen Lysabildgade 91

Mette Vomb Iversen Lysabildgade 91         

Pelle Sylvester Andersen Lysabildgade 63   

Frederik Lüthje Damm Lysabildgade 97  

Mathias Ferdinand Elneff Kegnæsvej 2                                

Anton Gundersen Kegnæsvej 55 

Mikkel Weber Larsen Gammelhave 32   

Max Victor Møller Nielsen Lysabildgade 48    

Kristoffer Schroll Kobbertoft 10              

Danny Giessing Skovmand Lillehave 45   

Martin Spornberger Gammelhave 13 

Mikkel Klinge Vandkær Thomsen Gammelhave 60                     

Kasper Skovmand Wolff Engmosen 3                             

 

Konfirmation i Lysabild Kirke
den 25. marts 2018

 

Årsmøde. 
Onsdag den 14. marts kl. 18.00 
Sted: Notmarkhus.
Obs. Kl. 18.00 starter årsmødet. 
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 Chri-
stoffersen, tlf. 74 47 03 33 / 21 67 06 60.
Pris: kr.50

Virksomhedsbesøg hos Sønderjysk 
Forsikring
Onsdag den 9. maj kl. 15 – 17.
Sted: Jens Terp-Nielsens vej 13, Aabenraa. 
Vi mødes ved hovedindgangen.

Vi får en rundvisning samt et foredrag 
af adm. dir. Frank Abel, og Sønderjysk 
Kaffebord i deres flotte kantine.
Tilmelding senest den 30. april til Erik 
Heise, tlf. 25 24 23 00, 
mail: erik-heise@hotmail.dk

Tag med på en 2 dages tur til det 
smukke Sydfyn
Søndag den 27. og 28. maj.
Vi mødes ved færgen i Fynshav kl. 7.30, 
og sejler over til Bøjden.
Beskrivelse af turen er på ældresagens 
hjemmeside.
Seneste tilmelding den 26. marts til 
Vibeke Jensen, tlf. 21 27 77 30, 
mail: sondermark6@gmail.com  
Pris: kr. 2.045, enkeltværelse kr. 2.245. 
Færgebillet og drikkevarer til måltiderne 
er ikke inkluderet i prisen.

Borgermøderne i Lysabild, Kegnæs og Tandslet trak næsten fulde huse. Landsby- 
laugene præsenterede deres samarbejde og ideer. Og så var det forsamlingens tur 
til at komme med ideér. Først blev der arbejdet med det, vi er stolte af, siden blev de 
ting, der trænger til at blive gjort noget ved, listet op. Til sidst skulle forsamlingen give  
deres bedste og vildeste bud på, hvordan Sydals ser ud i 2025. Til den tid har vi 2 spor 
på hver årgang i skolen, en kunstgræs-fodboldbane, sammenhængende cykelsti-net og 
Sydals er blevet et surf-mekka og rigtig meget andet kom frem under brainstormen. Det 
bliver en mega-spændende fremtid.

Skærtorsdag den 29. marts
Der er højmesse i Lysabild kl. 11 og aftengudstjeneste på Kegnæs kl. 19. Vi 
fejrer nadverens indstiftelse og ligesom de forrige år indbyder vi til fællesspisning i  
Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård kl. 18. 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 30. marts
Der er fælles liturgisk musikgudstjeneste for begge sogne i Kegnæs Kirke kl. 15 med 
salmer og læsninger fra lidelseshistorien, som det bliver fortalt i Matthæusevangeliet.
Påskemorgen 1. april
Der er højmesse i Lysabild kl. 11. Det er fest- og kantategudstjenester, hvor vi  
opfører 2 kantater af Buxtehude: Påskekantaten ”O fröhliches Stunden, o fröhli-
ches Zeit” som præludium, og som postludium spiller vi kantaten ”Herr, auf Dich 
traue ich” fra 1684. 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.
2. Påskedag 2. april
Guldkonfirmation i Lysabild Kirke kl. 09.30. 
Palmesøndag den 7. april 1968 blev 7 drenge og 8 piger konfirmeret af pastor Søren 
Fransen i Lysabild Kirke. 

Foto: Gudrun Awa Jørsing

Borgermøder en succes

Augustenborg – Sydals

LSG, Lysabild Landsbyråd og Vibæk Støeforening arrangerer

St. Bededagstravetur omkring Vibæk
for folk i alle aldre

St. Bededagsa�en torsdag d. 26. april 2018 med start fra Vibæk vindmølle kl. 19.00

I Vibæk Møllecaféen kan der e�er traveturen købes varme hveder og kaffe/kakao. 
Pris 25,- kr. pr. person.
Vi håber, at mange har lyst l at bruge en forårsa�en på moon og godt samvær.

ALLE ER VELKOMNE - det er ikke nødvendigt med lmelding … LYSABILD
Landsbyråd

Har du brug for plads til flere?
Du kan låne landsbybussen til samkørsel.
Her er plads til 9 personer, og du må køre den på alm. kørekort

Se hvordan på lysabild-sydals.dk

 2,- pr. kørt km. 
+ brændstof

LYSABILD
Landsbyråd

VW Caravelle årgang 2017

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

Holballe 2, Tandslet, 6470 Sydals 
Tlf. 74 40 78 30

LSG, Lysabild Landsbyråd og Vibæk Støtteforening arrangerer
St. Bededagstravetur omkring Vibæk 

den 26. april kl. 19.00 for folk i alle aldre

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 … 
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Lysabild SG FodboldForår 2018
Udendørs fodboldtræning uge 14 
(ikke mandage) til og med uge 26

Holdnavn/Årgang Træner Telefon Træningstider

Små fødder  2012
3 mands hold

Mangler træner Onsdag 17.00-18.00

U7-2011
3 mands hold

Anders Duus 21769917 Onsdag 17.00-18.00

U8-2010
5 mands hold

Frank Paulsen 40143272 Onsdag 17.00-18.00

U9-2009
5 mands hold

Flemming Jacobsen 25716703 Mandag 17.00-18.00 
Onsdag 17.00-18.00

Piger
5 mands hold

Charlie lemtorp
Martin Lykke
Thomas Henrichsen

51882007
20620260

Tirsdag 17.15-18.15 
Torsdag 17.15-18.15  

U10-2008
5 mands hold

Lars Nehrkorn
Henrik HJ Fangel

61301575
40196553

Mandag 16.45-18.00 
Onsdag 16.45-18.00

U11-2007
8 mands hold

Anders Bay
Martin Zaremba 
Michael Pabst

60498029
24609933

Mandag 17.00-18.15 
Onsdag 17.00-18.15

U12-2006
8 mands hold

Preben Brink
Leif Lassen

27423779
20227670

Mandag 17.30-18.30 
Onsdag 17.30-18.30

U13-2005
11 mands hold

Martin Jürgensen 40127788 Mandag 17.00-18.30 
Torsdag 17.00-18.30

U15-2003/2004
11 mands hold

Rasmus Wolff
Aske Lützen

30565367 Mandag 17.00-18.30 
Torsdag 17.00-18.30

Senior/herre for 
sjov  16 år

Rasmus Wolff
Tim Andersen

30565367
51210019

Mandag 19.00-

Superveteran Svend Asmussen 24817355 Mandag 18.00-19.00

Lysabild Kro og Forsamlingsgård 
v/Michael Marek 

Tlf. /74 404026

Det sker i Kirken


