
Vær med på dette års landsbymarked... 
Den 15. september 2018 kl. 11-16:30

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. Stadepladsenheder 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 me-
get. Lysabild Landsbymarked finder i år sted for 9. gang og er inspire-
ret af middelalderens Helligblods-markeder. Derfor er markedet lagt i 
tilknytning til Høstgudstjenesten dagen efter. Dagene er tilrettelagt 
i et samarbejde mellem Lysabild Landsbyråd og Menighedsrådet.  
Vi vil gerne have tilmelding til boder og aktiviteter så hurtigt som  
muligt hen over sommeren – og senest mandag d. 3. september til: 
Birthe Elmegaard Bladt, Lysabildgade 56 .
E-mail info@elmegaardcoaching.dk / tlf. 2325 1243
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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

Lysabild Kirke, som hedder Skt. Michaels Kirke, er en stor og gammel kirke, som kan føres tilbage til ca. 1100 tallet. 
Navnet har den fået efter en helgen; men det ligger tilbage til den katolske tid. Den var i mange år valfartskirke, 

men blev senere afløst af Nordborg. Kirken har 500 siddepladser og er dermed blandt de 5 største landsbykirker i 
Danmark. Lysabild Kirke er den ældste på Als.

Lysabild Kirke, Nørregade 6, 6470 Sydals www.lysabild-kirke.dk, Danmark
Foto: Allan Tychsen   .   Layout: Helle Pedersen
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Lysabild 
seniorcykelklub 

cykler hver 
torsdag aften kl. 
17.30  ca. 20km 
Mødestedet er 
Lysabild Skole

Strik-café 
hver onsdag i lige 

uger kl. 19-22 i 
Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. 

at deltage. 
(Afslutning

31.05 opstart 6.9)

Lokalhistorisk 
arkiv åbent 

første torsdag 
i måneden kl.  

18-20. 

Der er åbent 
hus i MC Sydals, 

Tandshede 3. 
Hver torsdag fra 

16.30.

Det sker i sognetMaj 
 19.  kl. 10-16 Bagagerums marked ved Dagli’Brugsen  
 21.  kl. 11 Friluftsgudstjeneste ved Vibæk  
 26.  kl. 10-17 Der sparkes dæk i gårdspladsen ved CS Bilpleje  
      Kegnæsvej 49
 27.  kl. 10-16 ”En by fuld af lopper”
 27. -28. kl. 7.30 Ældre Sagen 2 dages tur til Sydfyn
 29.  kl. 19 Lysabild Efterløn og Pensionistforenig 
      Kør selv tur til Linak besøg

Juni 
 8. kl. 19-19.45 Mommark Marina. Koncert med Anette Oxenbøll
12. kl. 7.30 Lysabild Efterløn og Pensionistforenig 

      Besøg på Bison Farm- Kongsdal Have og Skoda 
      museum

14. kl. 16-17 Lugedag på Lysabild Kirkegård
16. kl. 13 På ringriderpladsen i Augustenborg afholder
     Ældresagen Augustenborg Sydals lottospil
16.-17. kl.  Vibæk Mølle, Dansk Mølledag
21. kl. 13 Ældresagen Augustenborg – Sydals.
     Årets cykeltur i Augustenborg
Juli
 6. kl. 19-19.45 Mommark Marina. Nice Little Penguins
 6.-7.  kl. 17-24 Siloerne afholder Skovby Blues
    7.  kl. 8 Menighedsrådet og  Sognehistorisk Forening.  

      Sommertur til Kongernes Jelling
11.-12. kl.  Vibæk Mølle, Dansk Mølledag
11.-kl. 19-19.30 Sommerkoncert i Lysabild Kirke med Frank Laue
19.-kl. 16-22 Skovby By Night
25.-kl. 19-19.30 Sommerkoncert i Lysabild Kirke med 
     Anne Agerskov
26.-kl. 16-22 Skovby By Night
27.-28.-29. Ringriderfest i Skovby

August
 1.   Deadline til næste Lokalblad
11.-12. kl.  Vibæk Mølle, Høstdage
14. kl. 13.30 Lysabild Efterløn og Pensionistforenig
     Foredrag ved gade sygeplejerske Linda Pedersen 
     og lotto.
17. kl. 19-19.45 Mommark Marina. Fede Finn & Funny Boyz
24.  Danmark Rundt Team Bodenhoff
29. kl. 19 Konfirmandindskrivning for Lysabild-Kegnæs.

      pastorat ved en aftenandagt i Lysabild Kirke

September
14. kl. 19-19.45 Mommark Marina. Kalles store trommeshow
15. kl. 11-16.30 Lysabild Landsbymarked
16. kl. 11 Høstgudstjenste i Lysabild Kirke

Nyt fra menighedsrådet
Vi har fået lavet nye fine postkort
foto Allan Tychsen, layout Helle Pedersen. 
De kan købes i våbenhuset - 5 kr. for små og 10 kr. for de store.

Hjælp med at gøre det gamle dige, omkring 
Lysabild Kirke smukt
Som noget nyt vil vi holde en ”Lugedag”, den 14. juni, hvor vi i fællesskab vil 
luge diget. Vi mødes kl 16 – eller når man nu kan – og luger. Vi vil servere 
sandwich til aftensmad og slutter kl. 19. Håber at se rigtig mange.
Tilmelding til Gitte Korsgaard på sms 60912396 senest 11/6

Hans Duus 25 
-sæsoner-i-træk 
jubilæum
Denne vinter har Hans Duus været leder af herre 
gymnastikholdet for 25. år i træk! Foruden alle de 
mange drenge- og herrehold i tidligere år.

Vi benyttede lejligheden til at sige ham stor tak 
for hans mangeårige indsats og fejre ham ved mo-
tionsgymnasternes afslutning. Vi er meget glade 
for at Hans har været gymnastikleder i så mange år 
og vi håber på mange flere endnu.

Vibæk Møllerens Støtteforening

Så er vi klar til en ny sæson på Vibæk Mølle. Bededagsvandringen er vel overstået med 
besøg af mange glade mennesker som fik sig en oplevelse de ikke havde forventet – 
Sydals Koret startede vandringen med sang uden for den gamle vandmølle og efter 
vandreturen var der varme hveder og kakao/kaffe i cafeen – tak til alle der var med og 
en speciel tak til Sydals Koret – de gjorde det rigtig godt selv om det lige præcis regnede 
det øjeblik de sang – men det slog dem ikke ud.

Aktivitetskalenderen for sommeren 2018
Mølledage - 16. og 17. juni
Dansk Mølledag - hvor de fleste gamle møller holder åbent hus.
Mølledage - 11. og 12. juli
Afholdes onsdag og torsdag af hensyn til turisterne.
Høstdage - 11. og 12. august
Høst på Vibæk Mølle hvor vi høster med le, og neg bindes op på gammeldags facon.

Konfirmandindskrivning 2018
Der bliver indskrivning for næste års konfirmander i Lysabild-Kegnæs pastorat ved 
en aftenandagt i Lysabild Kirke onsdag den 29. august kl. 19.00.

Sommerkoncerter i Lysabild

Vi har et klenodie i Lysabild Kirke. Nemlig vores orgel, leveret i 1878 af Furtwängler 
& Söhne, Hannover, med 15 stemmer. Det afløste et orgel, der er omtalt allerede i 
1686 og som var opstillet i Helligblodskapellet. Vi har gennem mange år afholdt 
små sommerkoncerter af en halv times varighed, onsdag aften i juli og august 
hovedsageligt med organister fra Als og Sønderjylland.  Desværre er vi nødsaget til 
at finde besparelser i år og derfor bliver der kun to sommerkoncerter i Lysabild Kirke:
Onsdag den 11. juli med Frank Laue - organist i Dybbøl Kirke.
Onsdag den 25. juli med Anne Agerskov - organist iSankt Marie Kirke.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Lørdag den 15. september 2018
I æblehaven ved kirken
kl. 11 - 16:30

Gå ind på lysabild-sydals.dk for mere info

LYSABILD
LANDSBY
MARKED

Arr.: Lysabild Landsbyråd og Lysabild Sogns Menighedsråd

Kom og oplev den helt specielle Barnaby-stemning i Lysabild.

På ringriderpladsen i Augustenborg 
afholder Ældresagen 
Augustenborg Sydals lottospil 
Lørdag den 16. juni kl. 13. 
Sted: i teltet på ringriderpladsen i  
Augustenborg. 
Teltet åbnes kl. 12 hvor der kan forudbe-
stilles kaffe og kage til pausen.
Kortpris pr. kort 10 kr. / 3 for 25 kr. Der er 
mange fine præmier. Alle er velkomne.

Årets cykeltur i Augustenborg
Torsdag den 21. juni.
Ruten vil man få at vide når man tilmel-
der sig. Den er endnu ikke fastlagt. 
Tilmelding senest den 18. juni til Anne 
Marie Christoffersen, tlf. 74 47 03 33 / 
21 67 06 60.

Augustenborg – Sydals

30 år med Bent
I år fejrer vi en helt særlig begivenhed…… 
Bent Gavorski, formand af Skovby & Omegns 
Ringriderforening har 30 års jubilæum. Alle os 
i bestyrelsen vil hermed gerne takke vores for-
mand for godt og hæderligt arbejde. 
Bent er en arbejdsom og gavmild sjæl, som ber-
iger bestyrelsen med sit dejlige væsen og altid 
gode humør. Ingen er i tvivl om når Bent er til 
stede. Latteren høres milevidt, og det smitter 
af på resten af bestyrelsen.Bent er trods mange 
års ridt gennem galgerne ikke blandt toppen af 
deltagende ryttere, men det er nok heller ikke 
intensionen. 
Bent er et meget socialt menneske, og gør en 
masse godt for festen. Han er den der sørger 
for tivoli og anden underholdning på pladsen, 
heriblandt tyroler orkester til pensionisternes lottospil, hvor han også gerne træder til 
som dirigent, til stor morskab og underholdning for alle i teltet. Bent, du er en ener, og 
vi ser frem til at have dig som formand mange år endnu. Med venlig hilsen bestyrelsen. 
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Vidste I ....

At alle kan bruge vores Facebook side Lysabild Landsbyråd til at oplyse og informere 
om ting der sker i nærområdet. Det kunne fx være info om garagesalg eller andre 
små arrangementer. Men også meget gerne landmanden der oplyser om hvornår 
der bliver kørt gylle de forskellige steder. www.facebook.com/lysabild/

Efter en lang kold vinterdvale er Foreningen  
Siloerne så småt ved at vågne op og gøre klar til 
sommerens arrangementer.
Vi lægger ud med et brag af en Skt. Hans fest i 
samarbejde med Skovby Landsbylaug og Sydals 
Frivillige Brandværn.

Der vil være aktiviter for børn, et flot bål og levende musik der underholder 
store og små.

Den 6. & 7. Juli er der atter Skovby Blues, hvor en perlerække af de bedste  
nationale og lokale musikere vil  
trykke den af i vores dejlige rammer.
Vi præsenterer blandt andet de 
danske mestre i blues fra 2016 The 
Cornfeds og noget så sjældent som 
et færøsk bluesband, nemlig Johan 
Jørgensen Band.

Se mere på www.skovbyblues.dk 
hvor man endnu kan købe billetter 
til den hidtil altid udsolgte festival.

Vi vil deltage i Skovby By Night i 
juli måned & den 18. august er der 
et større dansktop arrangement i 
støbeskeen.

Vi  har også planer om en weekend 
med radiostyrede biler hvor hallen 
bliver lavet om til en racerbane af 
format.

Følg med på vores plakater, på 
hjemmesiden www.siloerne.dk  
eller på vores facebook.

Nyt fra Skovby Landsbylaug
Gadekæret i Skovby
Igennem en lang årrække har en lille flok borgere i Skovby kæmpet en brav 
kamp for at få gadekæret i Skovby tømt. I varme perioder var vandet rødt og 
lugtede grimt. Ænderne flygtede og fiskene så man ofte med bugen opad i  
vandoverfladen. Intensionerne fra borgerne om selv at tømme dammen og at 
give søen nyt liv var oprigtige og ægte, men opgaven for stor og omfangsrig. Den 
faldt til jorden. Et års tid efter snakken finder kommunen ud af grunden til den 
store algevækst. Det er kloaksystemet, der driller væksten i kæret. Det bliver nu  
kommunens opgave at få gadekæret tømt og renset op. 
Pludselig går det hurtigt, og via jungletrommerne på Skovby siden på Facebook 
finder vi i løbet af en time en markejer, som gerne vil modtage slammet, samt at 
vi får etableret en gruppe, som en lørdag vil rense kæret for affald, sten, grene og 
ikke mindst få reddet de sidste fisk i vandet. Med hjælp fra det lokale brandværn 
og Simon Moos folkene, blev der kørt rigtig mange tons slam væk og ud på 
marken. Der er håb forude, og i skrivende stund følger vi spændt med i udviklin-
gen af etablering af et nyt gadekær i Skovby.

By Night 
Landsbylauget afholder igen i år By Night i uge 29 og 30 - torsdag den 19. og 
26. juli fra kl. 16 – 22. 
En stadeplads koster 125 kr., og tilmelding kan ske ved henvendelse til  
Kim 28723483, Charlotte 24678908, Birthe 61316073.
 
 Det planlagte  Bagagerums marked ved  
 Dagli’Brugsen den 19. maj i Skovby er aflyst!

 Sammen kan vi mere…
...Det var temaet for aftenens pris til Åben skole ved Andelsbankens årlige ak-
tionær møde.
Åben skole var blevet indstillet og vandt én af de tre priser på hver 15.000 kr., så 
det var en stolt ”styregruppe” der mødte op i Augustenborg hallen.
Erling Junker modtog prisen på Åben skoles vegne og holdt en flot takketale 
der var en Oscar uddeling værdig.
Erling sagde bl.a. ”De vigtigste jeg vil takke, er de mange der giver deres op-
bakning hver torsdag vinteren igennem”.

LSG FODBOLD - ÅRETS FORENING
Ved fritidsfesten den 6. april 2018 i Humlehøj Hallen, blev LSG fodbold kåret til 
årets forening 2017 i Sønderborg kommune.
Foreningens massive medlemsfremgang i et udkantsområde samt en masse 
nye initiativer foretaget i 2017 var en af begrundelserne for kåringen.
LSG fodbold vil gerne takke dem, der har indstillet foreningen til prisen samt de 
trænere og ikke mindst medlemmer, der alle har været en stor del af succesen.

MOTIONSHOLD FOR KVINDER
Der er startet et motionshold for kvinder i LSG fodbold. Målgruppen er kvinder i 
alderen 20 - 50 år (ca.).
I skrivende stund har der været tre træningsaftener, hvor der har været ca. 20 
kvinder begge gange. Første gang var klubben vært med en grillpølse og vand 
ved klubhuset. Der er træning hver torsdag fra kl. 19 – 20, og man kan frit møde 
op. For yderligere info kan man kontakte Camilla Beier på tlf. 25869781.

Lysabild Efterløn og Pensionistforening

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Tirsdag den  29-05-18
Kør selv tur til Linak besøg
Mødetid kl. 19.00 ved Linak
Tilmelding senest d.19-05-18 (max 
45 personer).

Tirsdag den  12-06-18
Heldagstur.
Besøg på Bison Farm- Kongsdal 
Have og Skoda museum
Afgang kl. 7.30 fra Lysabild Kro.
Middag på Agerskov Kro.  
Pris 400kr ikke medl. 500kr. 

Tirsdag d.14-08-18
Foredrag ved gade sygeplejerske 
Linda Pedersen og lotto.

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.

Galgebjerg ved Mommark
Af Steen Jørgensen, Lysabild sognehistorisk Forening
Jørgen Jacobsen skrev i bogen Og snart er alting længe siden: ”Et gammelt sagn fortæller, at 
der her i Mommark har stået en galge. Den skal efter sigende have stået på Peter Pallesens 
mark (nord for Galgebjerg). Ved det østre hegn er der en lille høj, og på den skal en galge 
have stået, men der er aldrig fundet spor af den. Jeg er senere kommet i tanke om et andet 
sted. Det var dengang den nye vej blev anlagt her fra og til Spang. Marken, der ejes af hans 
Bladts enke, ligger på den højre side fra øst, fra vejen der går ind til Hedemøllen, og herfra 
højner den stærk op til skellet mellem Tandslet og Mommark. På den vestre ende er der højt, 
og der er god udsigt over landet. Da vejen skulle hæves tog man et hjørne af bakken til fyld. 
En dag da jeg gik forbi talte jeg med en mand der arbejdede der. Han fortalte ”Jeg kan dog 
ikke vide hvad her er blevet begravet, her er så mange knogler” Jeg spurgte ”Er der mange 
af dem” ”Ja ikke så få” sagde han. ”Hvor gør I ad dem” spurgte jeg ”De kommer med i fyldet 
for de fylder også” Senere er jeg kommet til at tænke på om det er her galgen har stået og 
forbryderne så er blevet begravet her ved galgen? hvorledes skulle knoglerne ellers være 
kommet her?”

Jørgen Jacobsen er slet ikke forkert på den, og jeg mener, at det er det tætteste, vi kan komme 
retterstedets placering. Det oprindelige tingsted for Als er ikke kendt, men det har sandsynlig 
ligget i Lysabild sogn, hvor det højeste punkt ligger ved Mommarkvej nr. 359 (også Hedemøl-
len) tæt ved bebyggelsen Galgebjerg, hvor den oprindelige Mommarkvej gik. Så fundet af 
mange knogler er et godt tegn. Galgen behøver ikke at have stået lige der, hvor bebyggelsen 
er. Der er ingen, der har lyst til at bo tæt ved en galge. Men en galge skal stå et sted, hvor der 
kommer folk forbi, så den kan virke til skræk og advarsel. Derfor skal den også stå højt, så den 
kan ses. Men de spor, der kendetegner, at der har stået en galge, er, at de henrettede blev 
begravet under galgen og rundt om. Så masser af knogler i jorden er et godt tegn.
På vejen mellem Fjelby og Vibøge støder vi på stednavnet Galgetoft (Lyshøj 38,6 højde- 
meter). Det er der, hvor det gamle sprøjtehus lå (Sprøjtehuset hvor æ Knacker skjulte sig i et 
par uger). Begge galger har nok hørt under Kegnæsgaards len.
Læs mere om bødler, henrettelser og Steens familie, der kom i kongens klør, på 
 lysabildarkiv.dk

Menighedsrådet og  Sognehistorisk Forening 
inviterer på sommertur til Kongernes Jelling
Nu blev det endelig forår, selv om det trak ud. Så nu håber vi på en god sommer. Den 
tager vi forskud på allerede nu med invitation til sommertur. L.s.F har i samarbejde med  
menighedsrådet arrangeret en interessant tur til Kongernes Jelling lørdag den 7. juli, 
med afgang fra skolen kl. 8.
Meld jer til en hyggelig tur, så vi kan fylde bussen. Prisen på 350 kr. pr. person er inkl.  
middag og kaffe. Tilmelding allerede nu eller senest den 21. juni til Jørn Lind på tlf. 
21463514 / 74404514. 

Atletikstadion skifter farve
16. april gik arbejdet med den nye belægning på atletik stadion i gang. 3 

 cm drænasfalt blev lagt på. I uge 20 kommer så den fine røde kunststof-
belægning og striber på. 

Der sparkes dæk
Der sparkes dæk i gårdspladsen ved CS Bilpleje Kegnæsvej 49 lørdag den 26 maj fra kl.10-17.
Har du en speciel bil, amerikaner, veteran eller en anden sjov bil du vil vise frem, så mød op 
til en dag hvor autonørder sparker dæk og kigger under hjelmen. Medbring drikkevarer og 
mad til grillen som er tændt hele dagen, det er gratis for alle at deltage også for publikum! 
Ring gerne til Christian på 51553855 og meld dig og din bil til,der er begrænset plads FORHÅ-
BENTLIGT ER DET GODT VEJR.

Søren Ryge har besøgt Tormod og alle hans heste, som står på 
Pøl om sommeren. Det er der kommet en fjernsynsudsendelse 
ud af, som sendes på DR1 den 14. juni kl. 20. 

Ny bestyrelse i Mommark Landsbylaug
Under generalforsamlingen den 22. marts 2018 i Mommark Lands-
bylaug blev der valgt en ny bestyrelse.
På valg var Formand Per Andersen, der modtog genvalg og sekre-
tær Jette Christensen, der ikke ønskede genvalg. Fra forsamlingen 
ønskede Carsten Kock og Eskild Asmussen at stille op til bestyrelsen.
Der skulle dermed afholdes en skriftlig afstemning, der endte med 
at Per Andersen ikke blev genvalgt.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig med Carsten Kock som for-
mand, Palle Heinrich som næstformand, Pia Kay som kasserer og 
Eskild Asmussen som sekretær.
Per Andersen var den sidste af den oprindelige bestyrelse som star-
tede Mommark Landsbylaug for 10 år siden i april 2008. Både Per 
og Jette skal have stor tak for deres indsats de 10 år de har været i 
bestyrelsen. Læs meget mere om Mommark Landsbylaug på www.
mommark.net. Her kan du også læse hele referatet fra generalfor-
samlingen.

Gratis koncerter på Mommark Marina
Mommark Marina vil ikke alene være noget for lystsejlerne, 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 gra-
tis koncerter, hvor alle er velkomne”, siger Carsten Kock, der har  
givet sig selv den flotte titel Cand. Alt. ”Vi håber at rigtigt mange 
vil komme og nyde en god aften med havudsigt og en lille intim 
vandkantskoncert.” fortsætter han.
8. juni Bakkesangerinden Anette Oxenbøll
6. juli Nice Little Penguins
17. aug. Fede Finn & Funny Boyz
14. sep. Kalles store trommeshow
Alle shows fra kl. 19.00 til 19.45

Nyt fra klubhuset/Lysabild Tennisklub
Generalforsamling 
Der har været afholdt generalforsamling i bestyrelsen i klubhuset.
Formand - Svend Asmussen, Næstformand - Gerd Damm
Kasserer - Bodil Gregersen, Bestyrelse - Anker Pedersen
Suppleant - Sanne Asmussen og Marion Hymøller
Asger La Cour Møller er trådt til for Tove Clausen.
Bestyrelsen takker Tove for hendes mangeårige indsats.

Lysabild Tennisklub
Nu ligger det således, at vi regner med og venter på at der i løbet 
af sommeren lægges en ny vedligeholdsfri helårsbelægning på  
banerne!
Vi/bestyrelsen har derfor skønnet, at det ikke lønner sig at lægge 
grus på som vi plejer. 
Vi regner med at banerne kommer til at ligge brak indtil belægnin-
gen er skiftet! Men når det er sket, så vil det i teorien være muligt at 
spille hele sæsonen ”Nu også med snesko og dynejakke!”
Det nye anlæg skulle også give muligehd for andre idrætsaktiviteter 
såsom minifodbold og måske også med klatrevæg og slåvæg.
Men mere herom, når vi ved mere.

Danmark Rundt Team Bodenhoff
Danmark Rundt Team Bodenhoff kommer til Sønderborg den  
24 august. Vil du med på holdet ? 150,- kr pr deltager som ubeskåret 
går til kræftramte børn og deres familier. Emil Ketelsen var am-
basadør i Danmark Rundt Team Bodenhoff 2017. Vi på holdet “ 
Team muttes o e kjarf” (se billede)  cyklede med fra Sønderborg til  
Fynshav. En fantastisk tur i en god sags tjeneste 
Info: Laila Lyck 24248870,  morlyck@hotmail.com

Quality car care

Kegnæsvej 49
6470 Skovby

E-mail: csbcsbilpleje.dk
Telefon 51553855 . Cvr nr. 8583739

Christian Sørensen
Indehaver

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

LI DB  SA .S GY .L

19 22



Vidste I ....

At alle kan bruge vores Facebook side Lysabild Landsbyråd til at oplyse og informere 
om ting der sker i nærområdet. Det kunne fx være info om garagesalg eller andre 
små arrangementer. Men også meget gerne landmanden der oplyser om hvornår 
der bliver kørt gylle de forskellige steder. www.facebook.com/lysabild/

Efter en lang kold vinterdvale er Foreningen  
Siloerne så småt ved at vågne op og gøre klar til 
sommerens arrangementer.
Vi lægger ud med et brag af en Skt. Hans fest i 
samarbejde med Skovby Landsbylaug og Sydals 
Frivillige Brandværn.

Der vil være aktiviter for børn, et flot bål og levende musik der underholder 
store og små.

Den 6. & 7. Juli er der atter Skovby Blues, hvor en perlerække af de bedste  
nationale og lokale musikere vil  
trykke den af i vores dejlige rammer.
Vi præsenterer blandt andet de 
danske mestre i blues fra 2016 The 
Cornfeds og noget så sjældent som 
et færøsk bluesband, nemlig Johan 
Jørgensen Band.

Se mere på www.skovbyblues.dk 
hvor man endnu kan købe billetter 
til den hidtil altid udsolgte festival.

Vi vil deltage i Skovby By Night i 
juli måned & den 18. august er der 
et større dansktop arrangement i 
støbeskeen.

Vi  har også planer om en weekend 
med radiostyrede biler hvor hallen 
bliver lavet om til en racerbane af 
format.

Følg med på vores plakater, på 
hjemmesiden www.siloerne.dk  
eller på vores facebook.

Nyt fra Skovby Landsbylaug
Gadekæret i Skovby
Igennem en lang årrække har en lille flok borgere i Skovby kæmpet en brav 
kamp for at få gadekæret i Skovby tømt. I varme perioder var vandet rødt og 
lugtede grimt. Ænderne flygtede og fiskene så man ofte med bugen opad i  
vandoverfladen. Intensionerne fra borgerne om selv at tømme dammen og at 
give søen nyt liv var oprigtige og ægte, men opgaven for stor og omfangsrig. Den 
faldt til jorden. Et års tid efter snakken finder kommunen ud af grunden til den 
store algevækst. Det er kloaksystemet, der driller væksten i kæret. Det bliver nu  
kommunens opgave at få gadekæret tømt og renset op. 
Pludselig går det hurtigt, og via jungletrommerne på Skovby siden på Facebook 
finder vi i løbet af en time en markejer, som gerne vil modtage slammet, samt at 
vi får etableret en gruppe, som en lørdag vil rense kæret for affald, sten, grene og 
ikke mindst få reddet de sidste fisk i vandet. Med hjælp fra det lokale brandværn 
og Simon Moos folkene, blev der kørt rigtig mange tons slam væk og ud på 
marken. Der er håb forude, og i skrivende stund følger vi spændt med i udviklin-
gen af etablering af et nyt gadekær i Skovby.

By Night 
Landsbylauget afholder igen i år By Night i uge 29 og 30 - torsdag den 19. og 
26. juli fra kl. 16 – 22. 
En stadeplads koster 125 kr., og tilmelding kan ske ved henvendelse til  
Kim 28723483, Charlotte 24678908, Birthe 61316073.
 
 Det planlagte  Bagagerums marked ved  
 Dagli’Brugsen den 19. maj i Skovby er aflyst!

 Sammen kan vi mere…
...Det var temaet for aftenens pris til Åben skole ved Andelsbankens årlige ak-
tionær møde.
Åben skole var blevet indstillet og vandt én af de tre priser på hver 15.000 kr., så 
det var en stolt ”styregruppe” der mødte op i Augustenborg hallen.
Erling Junker modtog prisen på Åben skoles vegne og holdt en flot takketale 
der var en Oscar uddeling værdig.
Erling sagde bl.a. ”De vigtigste jeg vil takke, er de mange der giver deres op-
bakning hver torsdag vinteren igennem”.

LSG FODBOLD - ÅRETS FORENING
Ved fritidsfesten den 6. april 2018 i Humlehøj Hallen, blev LSG fodbold kåret til 
årets forening 2017 i Sønderborg kommune.
Foreningens massive medlemsfremgang i et udkantsområde samt en masse 
nye initiativer foretaget i 2017 var en af begrundelserne for kåringen.
LSG fodbold vil gerne takke dem, der har indstillet foreningen til prisen samt de 
trænere og ikke mindst medlemmer, der alle har været en stor del af succesen.

MOTIONSHOLD FOR KVINDER
Der er startet et motionshold for kvinder i LSG fodbold. Målgruppen er kvinder i 
alderen 20 - 50 år (ca.).
I skrivende stund har der været tre træningsaftener, hvor der har været ca. 20 
kvinder begge gange. Første gang var klubben vært med en grillpølse og vand 
ved klubhuset. Der er træning hver torsdag fra kl. 19 – 20, og man kan frit møde 
op. For yderligere info kan man kontakte Camilla Beier på tlf. 25869781.

Lysabild Efterløn og Pensionistforening

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Tirsdag den  29-05-18
Kør selv tur til Linak besøg
Mødetid kl. 19.00 ved Linak
Tilmelding senest d.19-05-18 (max 
45 personer).

Tirsdag den  12-06-18
Heldagstur.
Besøg på Bison Farm- Kongsdal 
Have og Skoda museum
Afgang kl. 7.30 fra Lysabild Kro.
Middag på Agerskov Kro.  
Pris 400kr ikke medl. 500kr. 

Tirsdag d.14-08-18
Foredrag ved gade sygeplejerske 
Linda Pedersen og lotto.

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.

Galgebjerg ved Mommark
Af Steen Jørgensen, Lysabild sognehistorisk Forening
Jørgen Jacobsen skrev i bogen Og snart er alting længe siden: ”Et gammelt sagn fortæller, at 
der her i Mommark har stået en galge. Den skal efter sigende have stået på Peter Pallesens 
mark (nord for Galgebjerg). Ved det østre hegn er der en lille høj, og på den skal en galge 
have stået, men der er aldrig fundet spor af den. Jeg er senere kommet i tanke om et andet 
sted. Det var dengang den nye vej blev anlagt her fra og til Spang. Marken, der ejes af hans 
Bladts enke, ligger på den højre side fra øst, fra vejen der går ind til Hedemøllen, og herfra 
højner den stærk op til skellet mellem Tandslet og Mommark. På den vestre ende er der højt, 
og der er god udsigt over landet. Da vejen skulle hæves tog man et hjørne af bakken til fyld. 
En dag da jeg gik forbi talte jeg med en mand der arbejdede der. Han fortalte ”Jeg kan dog 
ikke vide hvad her er blevet begravet, her er så mange knogler” Jeg spurgte ”Er der mange 
af dem” ”Ja ikke så få” sagde han. ”Hvor gør I ad dem” spurgte jeg ”De kommer med i fyldet 
for de fylder også” Senere er jeg kommet til at tænke på om det er her galgen har stået og 
forbryderne så er blevet begravet her ved galgen? hvorledes skulle knoglerne ellers være 
kommet her?”

Jørgen Jacobsen er slet ikke forkert på den, og jeg mener, at det er det tætteste, vi kan komme 
retterstedets placering. Det oprindelige tingsted for Als er ikke kendt, men det har sandsynlig 
ligget i Lysabild sogn, hvor det højeste punkt ligger ved Mommarkvej nr. 359 (også Hedemøl-
len) tæt ved bebyggelsen Galgebjerg, hvor den oprindelige Mommarkvej gik. Så fundet af 
mange knogler er et godt tegn. Galgen behøver ikke at have stået lige der, hvor bebyggelsen 
er. Der er ingen, der har lyst til at bo tæt ved en galge. Men en galge skal stå et sted, hvor der 
kommer folk forbi, så den kan virke til skræk og advarsel. Derfor skal den også stå højt, så den 
kan ses. Men de spor, der kendetegner, at der har stået en galge, er, at de henrettede blev 
begravet under galgen og rundt om. Så masser af knogler i jorden er et godt tegn.
På vejen mellem Fjelby og Vibøge støder vi på stednavnet Galgetoft (Lyshøj 38,6 højde- 
meter). Det er der, hvor det gamle sprøjtehus lå (Sprøjtehuset hvor æ Knacker skjulte sig i et 
par uger). Begge galger har nok hørt under Kegnæsgaards len.
Læs mere om bødler, henrettelser og Steens familie, der kom i kongens klør, på 
 lysabildarkiv.dk

Menighedsrådet og  Sognehistorisk Forening 
inviterer på sommertur til Kongernes Jelling
Nu blev det endelig forår, selv om det trak ud. Så nu håber vi på en god sommer. Den 
tager vi forskud på allerede nu med invitation til sommertur. L.s.F har i samarbejde med  
menighedsrådet arrangeret en interessant tur til Kongernes Jelling lørdag den 7. juli, 
med afgang fra skolen kl. 8.
Meld jer til en hyggelig tur, så vi kan fylde bussen. Prisen på 350 kr. pr. person er inkl.  
middag og kaffe. Tilmelding allerede nu eller senest den 21. juni til Jørn Lind på tlf. 
21463514 / 74404514. 

Atletikstadion skifter farve
16. april gik arbejdet med den nye belægning på atletik stadion i gang. 3 

 cm drænasfalt blev lagt på. I uge 20 kommer så den fine røde kunststof-
belægning og striber på. 

Der sparkes dæk
Der sparkes dæk i gårdspladsen ved CS Bilpleje Kegnæsvej 49 lørdag den 26 maj fra kl.10-17.
Har du en speciel bil, amerikaner, veteran eller en anden sjov bil du vil vise frem, så mød op 
til en dag hvor autonørder sparker dæk og kigger under hjelmen. Medbring drikkevarer og 
mad til grillen som er tændt hele dagen, det er gratis for alle at deltage også for publikum! 
Ring gerne til Christian på 51553855 og meld dig og din bil til,der er begrænset plads FORHÅ-
BENTLIGT ER DET GODT VEJR.

Søren Ryge har besøgt Tormod og alle hans heste, som står på 
Pøl om sommeren. Det er der kommet en fjernsynsudsendelse 
ud af, som sendes på DR1 den 14. juni kl. 20. 

Ny bestyrelse i Mommark Landsbylaug
Under generalforsamlingen den 22. marts 2018 i Mommark Lands-
bylaug blev der valgt en ny bestyrelse.
På valg var Formand Per Andersen, der modtog genvalg og sekre-
tær Jette Christensen, der ikke ønskede genvalg. Fra forsamlingen 
ønskede Carsten Kock og Eskild Asmussen at stille op til bestyrelsen.
Der skulle dermed afholdes en skriftlig afstemning, der endte med 
at Per Andersen ikke blev genvalgt.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig med Carsten Kock som for-
mand, Palle Heinrich som næstformand, Pia Kay som kasserer og 
Eskild Asmussen som sekretær.
Per Andersen var den sidste af den oprindelige bestyrelse som star-
tede Mommark Landsbylaug for 10 år siden i april 2008. Både Per 
og Jette skal have stor tak for deres indsats de 10 år de har været i 
bestyrelsen. Læs meget mere om Mommark Landsbylaug på www.
mommark.net. Her kan du også læse hele referatet fra generalfor-
samlingen.

Gratis koncerter på Mommark Marina
Mommark Marina vil ikke alene være noget for lystsejlerne, 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 gra-
tis koncerter, hvor alle er velkomne”, siger Carsten Kock, der har  
givet sig selv den flotte titel Cand. Alt. ”Vi håber at rigtigt mange 
vil komme og nyde en god aften med havudsigt og en lille intim 
vandkantskoncert.” fortsætter han.
8. juni Bakkesangerinden Anette Oxenbøll
6. juli Nice Little Penguins
17. aug. Fede Finn & Funny Boyz
14. sep. Kalles store trommeshow
Alle shows fra kl. 19.00 til 19.45

Nyt fra klubhuset/Lysabild Tennisklub
Generalforsamling 
Der har været afholdt generalforsamling i bestyrelsen i klubhuset.
Formand - Svend Asmussen, Næstformand - Gerd Damm
Kasserer - Bodil Gregersen, Bestyrelse - Anker Pedersen
Suppleant - Sanne Asmussen og Marion Hymøller
Asger La Cour Møller er trådt til for Tove Clausen.
Bestyrelsen takker Tove for hendes mangeårige indsats.

Lysabild Tennisklub
Nu ligger det således, at vi regner med og venter på at der i løbet 
af sommeren lægges en ny vedligeholdsfri helårsbelægning på  
banerne!
Vi/bestyrelsen har derfor skønnet, at det ikke lønner sig at lægge 
grus på som vi plejer. 
Vi regner med at banerne kommer til at ligge brak indtil belægnin-
gen er skiftet! Men når det er sket, så vil det i teorien være muligt at 
spille hele sæsonen ”Nu også med snesko og dynejakke!”
Det nye anlæg skulle også give muligehd for andre idrætsaktiviteter 
såsom minifodbold og måske også med klatrevæg og slåvæg.
Men mere herom, når vi ved mere.

Danmark Rundt Team Bodenhoff
Danmark Rundt Team Bodenhoff kommer til Sønderborg den  
24 august. Vil du med på holdet ? 150,- kr pr deltager som ubeskåret 
går til kræftramte børn og deres familier. Emil Ketelsen var am-
basadør i Danmark Rundt Team Bodenhoff 2017. Vi på holdet “ 
Team muttes o e kjarf” (se billede)  cyklede med fra Sønderborg til  
Fynshav. En fantastisk tur i en god sags tjeneste 
Info: Laila Lyck 24248870,  morlyck@hotmail.com

Quality car care

Kegnæsvej 49
6470 Skovby

E-mail: csbcsbilpleje.dk
Telefon 51553855 . Cvr nr. 8583739

Christian Sørensen
Indehaver

Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden
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Vær med på dette års landsbymarked... 
Den 15. september 2018 kl. 11-16:30

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. Stadepladsenheder 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 me-
get. Lysabild Landsbymarked finder i år sted for 9. gang og er inspire-
ret af middelalderens Helligblods-markeder. Derfor er markedet lagt i 
tilknytning til Høstgudstjenesten dagen efter. Dagene er tilrettelagt 
i et samarbejde mellem Lysabild Landsbyråd og Menighedsrådet.  
Vi vil gerne have tilmelding til boder og aktiviteter så hurtigt som  
muligt hen over sommeren – og senest mandag d. 3. september til: 
Birthe Elmegaard Bladt, Lysabildgade 56 .
E-mail info@elmegaardcoaching.dk / tlf. 2325 1243
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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

Lysabild Kirke, som hedder Skt. Michaels Kirke, er en stor og gammel kirke, som kan føres tilbage til ca. 1100 tallet. 
Navnet har den fået efter en helgen; men det ligger tilbage til den katolske tid. Den var i mange år valfartskirke, 

men blev senere afløst af Nordborg. Kirken har 500 siddepladser og er dermed blandt de 5 største landsbykirker i 
Danmark. Lysabild Kirke er den ældste på Als.

Lysabild Kirke, Nørregade 6, 6470 Sydals www.lysabild-kirke.dk, Danmark
Foto: Allan Tychsen   .   Layout: Helle Pedersen
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Lysabild 
seniorcykelklub 

cykler hver 
torsdag aften kl. 
17.30  ca. 20km 
Mødestedet er 
Lysabild Skole

Strik-café 
hver onsdag i lige 

uger kl. 19-22 i 
Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. 

at deltage. 
(Afslutning

31.05 opstart 6.9)

Lokalhistorisk 
arkiv åbent 

første torsdag 
i måneden kl.  

18-20. 

Der er åbent 
hus i MC Sydals, 

Tandshede 3. 
Hver torsdag fra 

16.30.

Det sker i sognetMaj 
 19.  kl. 10-16 Bagagerums marked ved Dagli’Brugsen  
 21.  kl. 11 Friluftsgudstjeneste ved Vibæk  
 26.  kl. 10-17 Der sparkes dæk i gårdspladsen ved CS Bilpleje  
      Kegnæsvej 49
 27.  kl. 10-16 ”En by fuld af lopper”
 27. -28. kl. 7.30 Ældre Sagen 2 dages tur til Sydfyn
 29.  kl. 19 Lysabild Efterløn og Pensionistforenig 
      Kør selv tur til Linak besøg

Juni 
 8. kl. 19-19.45 Mommark Marina. Koncert med Anette Oxenbøll
12. kl. 7.30 Lysabild Efterløn og Pensionistforenig 

      Besøg på Bison Farm- Kongsdal Have og Skoda 
      museum

14. kl. 16-17 Lugedag på Lysabild Kirkegård
16. kl. 13 På ringriderpladsen i Augustenborg afholder
     Ældresagen Augustenborg Sydals lottospil
16.-17. kl.  Vibæk Mølle, Dansk Mølledag
21. kl. 13 Ældresagen Augustenborg – Sydals.
     Årets cykeltur i Augustenborg
Juli
 6. kl. 19-19.45 Mommark Marina. Nice Little Penguins
 6.-7.  kl. 17-24 Siloerne afholder Skovby Blues
    7.  kl. 8 Menighedsrådet og  Sognehistorisk Forening.  

      Sommertur til Kongernes Jelling
11.-12. kl.  Vibæk Mølle, Dansk Mølledag
11.-kl. 19-19.30 Sommerkoncert i Lysabild Kirke med Frank Laue
19.-kl. 16-22 Skovby By Night
25.-kl. 19-19.30 Sommerkoncert i Lysabild Kirke med 
     Anne Agerskov
26.-kl. 16-22 Skovby By Night
27.-28.-29. Ringriderfest i Skovby

August
 1.   Deadline til næste Lokalblad
11.-12. kl.  Vibæk Mølle, Høstdage
14. kl. 13.30 Lysabild Efterløn og Pensionistforenig
     Foredrag ved gade sygeplejerske Linda Pedersen 
     og lotto.
17. kl. 19-19.45 Mommark Marina. Fede Finn & Funny Boyz
24.  Danmark Rundt Team Bodenhoff
29. kl. 19 Konfirmandindskrivning for Lysabild-Kegnæs.

      pastorat ved en aftenandagt i Lysabild Kirke

September
14. kl. 19-19.45 Mommark Marina. Kalles store trommeshow
15. kl. 11-16.30 Lysabild Landsbymarked
16. kl. 11 Høstgudstjenste i Lysabild Kirke

Nyt fra menighedsrådet
Vi har fået lavet nye fine postkort
foto Allan Tychsen, layout Helle Pedersen. 
De kan købes i våbenhuset - 5 kr. for små og 10 kr. for de store.

Hjælp med at gøre det gamle dige, omkring 
Lysabild Kirke smukt
Som noget nyt vil vi holde en ”Lugedag”, den 14. juni, hvor vi i fællesskab vil 
luge diget. Vi mødes kl 16 – eller når man nu kan – og luger. Vi vil servere 
sandwich til aftensmad og slutter kl. 19. Håber at se rigtig mange.
Tilmelding til Gitte Korsgaard på sms 60912396 senest 11/6

Hans Duus 25 
-sæsoner-i-træk 
jubilæum
Denne vinter har Hans Duus været leder af herre 
gymnastikholdet for 25. år i træk! Foruden alle de 
mange drenge- og herrehold i tidligere år.

Vi benyttede lejligheden til at sige ham stor tak 
for hans mangeårige indsats og fejre ham ved mo-
tionsgymnasternes afslutning. Vi er meget glade 
for at Hans har været gymnastikleder i så mange år 
og vi håber på mange flere endnu.

Vibæk Møllerens Støtteforening

Så er vi klar til en ny sæson på Vibæk Mølle. Bededagsvandringen er vel overstået med 
besøg af mange glade mennesker som fik sig en oplevelse de ikke havde forventet – 
Sydals Koret startede vandringen med sang uden for den gamle vandmølle og efter 
vandreturen var der varme hveder og kakao/kaffe i cafeen – tak til alle der var med og 
en speciel tak til Sydals Koret – de gjorde det rigtig godt selv om det lige præcis regnede 
det øjeblik de sang – men det slog dem ikke ud.

Aktivitetskalenderen for sommeren 2018
Mølledage - 16. og 17. juni
Dansk Mølledag - hvor de fleste gamle møller holder åbent hus.
Mølledage - 11. og 12. juli
Afholdes onsdag og torsdag af hensyn til turisterne.
Høstdage - 11. og 12. august
Høst på Vibæk Mølle hvor vi høster med le, og neg bindes op på gammeldags facon.

Konfirmandindskrivning 2018
Der bliver indskrivning for næste års konfirmander i Lysabild-Kegnæs pastorat ved 
en aftenandagt i Lysabild Kirke onsdag den 29. august kl. 19.00.

Sommerkoncerter i Lysabild

Vi har et klenodie i Lysabild Kirke. Nemlig vores orgel, leveret i 1878 af Furtwängler 
& Söhne, Hannover, med 15 stemmer. Det afløste et orgel, der er omtalt allerede i 
1686 og som var opstillet i Helligblodskapellet. Vi har gennem mange år afholdt 
små sommerkoncerter af en halv times varighed, onsdag aften i juli og august 
hovedsageligt med organister fra Als og Sønderjylland.  Desværre er vi nødsaget til 
at finde besparelser i år og derfor bliver der kun to sommerkoncerter i Lysabild Kirke:
Onsdag den 11. juli med Frank Laue - organist i Dybbøl Kirke.
Onsdag den 25. juli med Anne Agerskov - organist iSankt Marie Kirke.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Lørdag den 15. september 2018
I æblehaven ved kirken
kl. 11 - 16:30

Gå ind på lysabild-sydals.dk for mere info

LYSABILD
LANDSBY
MARKED

Arr.: Lysabild Landsbyråd og Lysabild Sogns Menighedsråd

Kom og oplev den helt specielle Barnaby-stemning i Lysabild.

På ringriderpladsen i Augustenborg 
afholder Ældresagen 
Augustenborg Sydals lottospil 
Lørdag den 16. juni kl. 13. 
Sted: i teltet på ringriderpladsen i  
Augustenborg. 
Teltet åbnes kl. 12 hvor der kan forudbe-
stilles kaffe og kage til pausen.
Kortpris pr. kort 10 kr. / 3 for 25 kr. Der er 
mange fine præmier. Alle er velkomne.

Årets cykeltur i Augustenborg
Torsdag den 21. juni.
Ruten vil man få at vide når man tilmel-
der sig. Den er endnu ikke fastlagt. 
Tilmelding senest den 18. juni til Anne 
Marie Christoffersen, tlf. 74 47 03 33 / 
21 67 06 60.

Augustenborg – Sydals

30 år med Bent
I år fejrer vi en helt særlig begivenhed…… 
Bent Gavorski, formand af Skovby & Omegns 
Ringriderforening har 30 års jubilæum. Alle os 
i bestyrelsen vil hermed gerne takke vores for-
mand for godt og hæderligt arbejde. 
Bent er en arbejdsom og gavmild sjæl, som ber-
iger bestyrelsen med sit dejlige væsen og altid 
gode humør. Ingen er i tvivl om når Bent er til 
stede. Latteren høres milevidt, og det smitter 
af på resten af bestyrelsen.Bent er trods mange 
års ridt gennem galgerne ikke blandt toppen af 
deltagende ryttere, men det er nok heller ikke 
intensionen. 
Bent er et meget socialt menneske, og gør en 
masse godt for festen. Han er den der sørger 
for tivoli og anden underholdning på pladsen, 
heriblandt tyroler orkester til pensionisternes lottospil, hvor han også gerne træder til 
som dirigent, til stor morskab og underholdning for alle i teltet. Bent, du er en ener, og 
vi ser frem til at have dig som formand mange år endnu. Med venlig hilsen bestyrelsen. 
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