
Nyt fra menighedsrådet
Den 3. december slår vi atter dørene op til julegospel. Vi åbner for billetsalg 
kl. 18 og prisen er stadig 50 kr., og hvis man er under konfirmationsalderen er det 
gratis. Koncerten starter kl 19.00.
Successen med julehjælp gentager vi i samarbejde med Skovby brugs. Fra 1. 
december kan man købe lidt ekstra og putte i en opstillet vogn. Ferske varer 
opbevarer Brugsen på frost. Sidste dag bliver onsdag den 19. december, og 
derefter fordeles alle tingene til de som har søgt. Man kan søge om julehjælp hos 
præsten, hvis man bor i sognet.
11 minikonfirmander er kommet godt i gang. Præsten har fortalt om dåben, vi 
har sunget og bedt fadervor, vi har hørt historier fra bibelen. Der er blevet lavet 
fredsduer, som vi vil hænge op i våbenhuset. De sidste tre gange skal der laves 
malerier, og de vil blive afsløret ved fernisering i forbindelse med gudstje-
nesten den 25. november.

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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Lysabild 
seniorcykelklub 
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dag aften kl. 17.30 
fra varierende 

startsteder,som 
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20290628.

Strik-café 
hver onsdag i lige 

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

at deltage. 

Lokalhistorisk 
arkiv åbent 
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i måneden kl.  

18-20. 

Der er åbent 
hus i MC Sydals, 

Tandshede 3. 
Hver torsdag fra 

16.30.

Drenge i Lysabild 
Fredag den 28. september blev Frederik Danielsens første fotobog” 
Drenge” udstillet på biblioteket i Sønderborg. Frederik er rejst til-
bage til Lysabild, hvor han selv er vokset op for at genopleve hans 
egen periode mellem barn og voksen.
Bogen skildrer seks drenge i teenagealderen her på Sydals, hvor de 
har det ene ben plantet i børneværelset og det andet på fodboldba-
nen, på knallerten, på marken og bag ved cykelskuret. Det at være 
en del af at være barn og samtidig at være på vej ind i voksenlivet. 
Det hele startede med, at det var en skoleopgave Frederik skulle 
lave i forbindelse med, at han læser foto på universitetet i Haag. 
Han skulle have en aftale med nogle drenge, der ville fotograferes 
i deres fritid. Her fik han en aftale med Charlie, Rasmus, Magnus, 
Benjamin, Alexander og Richard. Han mødtes med dem flere gange 
i løbet af halvandet års tid for at tage en masse billeder. Billederne 
blev ikke taget for at pege fingre af, hvordan der at vokse op i det så-
kaldte ”udkantsdanmark”. Men derimod for at man kan få en forstå-
else af, hvordan det er at vokse op på landet og måske ikke vil flytte 
herfra. Fotoprojektet forblev ikke ”bare” en skoleopgave. Frederik 
fik kontakt med et nystartet dansk fotobogsforlag, der hedder Di-
sko Bay. Forlaget har nu udgivet bogen ”Drenge”, der kan købes i 
Bog og Idé. (Af Christel Hansen)

”U15” DRENGE TIL CUP I SPANIEN 
- sponsorstøtte efterspørges!!! Efter noget tids grundig forberedelse 
er det nu en realitet, at vi for første gang i LSG fodbolds historie sender et ungdoms-
hold til et internationalt cup i Spanien i foråret 2019.
Flybilletterne er bestilt, og tiden indtil afgang skal bruges på at finde økonomi til at 
få egenbetalingen ned på et niveau, hvor alle kan være med (ca. 1600,-).
Den samlede pris for 20 personer er 100.000 kr., og  VI  SØGER  DERFOR  SPON-
SORSTØTTE  fra virksomheder, både i og udenfor lokalområdet. Alle størrelser  
bidrag bliver taget godt imod, og der kvitteres med en tak i lokalbladet for Lysa-
bild sogn, på hjemmesiden samt via facebook.
Bidrag kan overføres til konto 5969 – 8032998.
Eller via Mobilepay 26605. HUSK at skrive ”U15 sponsor” i tekstfeltet.”
Med venlig hilsen, Martin Lykke, Formand, LSG fodbold, Tlf. 20620260 

Øverst fra venstre: Thore Bonde (træner), Anton Gundersen, Karl Clausen, Theis Iwersen,
Frederik Damm, Pelle Andersen, Max Nielsen, Aleksander Schmidt, Rasmus Wolff (træner)
Nederst fra venstre: Danny Skovmand, Jakob Jürgensen, Joachim Christiansen, Dawid Muniak,
Kasper Wolff, Emil Jørgensen, Martin Jürgensen (træner).
På billedet mangler: Jonas Petersen, Josef Khalil, Mikkel Madsen, Jonas Bonde

Det sker i sognetNovember

 16.  -17.   Julerevy på Lysabild Kro
 21. kl. 19.30  Foredrag i Kegnæs Forsamlingshus med  
       René Rasmussen
 23.-24.   Julerevy på Lysabild Kro
 24. -25. kl. 11-16.00 Jul på Vibæk Mølle
 24. -25. kl. 11-16.00 Julestue på Poppelgården, Kegnæsvej 49
 25.  kl. 14.30-17.00 Juletræsfest på Lysabild Kro
 25.  kl. 14-16.00 Juletræsfest på Skovby Kro 
 27.  kl. 15-17.00 Spejdernes juleafslutningsgudstjeneste
 27.  kl. 14.00 Live fra Harbæksgaard med Thomas Eje og Venner, 
       På CLASSIC FM Radio optagelse 
 30.    Julerevy på Lysabild Kro
 30. kl. 15-17.00 Brugsen besøg af julemanden

December
  1. kl. 9.30  Julekoncert, Intimkoncerten med Thomas Eje
       – garneret med lidt julestemning
  1. -2. kl. 11-16.00 Julestue på Poppelgården, Kegnæsvej 49
  1. kl. 17.30  Julerevy på Lysabild Kro
  1. kl. 16.00  Koncert i Lysabild Kirke
  2. kl. 14.00  Reception på Skovby Kro. Munch og Broderskabet.
       Udgivelse af ny cd, ” Den Blå Planet”,

  3.  kl 19.00  Julegospel i Lysabild kirke
  6.  kl 17.30-20.30 Julefest i Lysabild Børneunivers
  7. - 8 . kl. 19-02 Julefrokost på Lysabild Kro
  8.  kl. 19:30-22.00 Randers Big band julekoncert med Thomas Eje

  9.  kl. 14.00 De 9 læsninger med Sydalskoret i Lysabild Kirke
  9.    Enfant terrible, Mc Sydals inviterer til kortspil og   
        rafling i klubhuset
 11.  kl. 14.00 Lysabild Efterløn og Pensionistforening. 
       Advendt i Kirken  og Alsisk v.Karin Jensen
 12.  kl. 18.30 Ældre Sagen, Julehyggen afholdes i Sydals-hallen 
 14.  kl. 16-18.00 Gratis julefrokost i Brugsen
 18.  kl. 19.00 Sønderborg Musikskoles julekoncert i Lysabild Kirke
 20.   kl. 11.00 Juleafslutning med krybbespil i Lysabild Kirke
 26.    Enfant terrible, serverer julegløgg af julenisserne. 
       Alle er velkomne
 31. kl. 23.00     Midnatsmesse nytårsaften i Lysabild Kirke

Januar 2019
  6.      Spejderne indsamler juletræer. 
          Træerne indsamles over middag, hvis de ligger
          klar med 25 kroner i en pose.
  6.  kl. 11.00   Børnegudstjeneste og dåbsjubilæum i Lysabild Kirke 
 15.  kl. 13.30   Lysabild Efterløn og Pensionistforening
          Generalforsamling 
 19.   kl. 19.30   Nytårskoncert med Marie Carmen Koppel og  
          Thomas  Eje – Musikalsk nytårsfyrværkeri

Deadline til næste Lokalblad  den 2.  januar
Åben Skole hver torsdag kl. 18.30 se kalenderen på lysabild-sydals.dk

Lørdag den 1. december kl. 16.00:       
Koncert med Chrystomoskvarteten. 
Strygekvartetten blev dannet i 1980. 
De spiller Haydn opus 20, nr 4 i D-dur 
og Schubert opus 125 nr. 1 i Es-dur.
Mandag den 3. december kl. 19.00       
Julegospel. Entré 50,- Kr.
Søndag den 9. december kl. 14.00        
De 9 læsninger med Sydalskoret
Tirsdag den 11. december kl. 14.00      
Adventsandagt med Lysabild 
Pensionistforening.

Tirsdag den 18. december kl. 19.00      
Sønderborg Musikskoles julekoncert.
Torsdag den 20. december kl. 11.00      
Juleafslutning med krybbespil.
Mandag den 31. december kl. 23.00      
Midnatsmesse nytårsaften.
Søndag den 6. januar 2019 kl. 11.00     
Børnegudstjeneste og dåbsjubi-
læum – klarinetkvartet fra Sønder-
borg Musikskole medvirker.

Frederik Danielsen
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DET SKER I KIRKEN

Kør-mæ-bænke
Som nogle nok har bemærket, er man i gang med at opsætte nogle nye bænke i vores 
lokalområde. Men det er ikke bare bænke man kan sidde og hvile sig på, men også 
bænke man kan sætte sig på, hvis man mangler et lift. ”Blaffer-bænke” kunne man kalde 
dem, vi har dog valgt at navngive dem ”Kør-mæ-bænke”.

Projektet udspringer i Landsbybus styregruppen, som et resultat af det dansk/tyske  
InterReg samarbejde, Benefit4Regions, hvor der har været nogle tyske projektpartnere 
på besøg hos os, for at fortælle om deres løsninger indenfor samkørsel. Her har de bl.a. 
haft stor glæde af deres ”Mitfahrbank”, som Kør-mæ-bænken hedder på tysk. Vi har der-
på sendt en lille delegation på inspirationstur syd for grænsen til Hürup, for at se Mitfahr-
bank i virkeligheden. Det er derfor også de tre områder med Landsbybusser, der i første 
omgang får Kør-mæ-bænke til deres områder. Der kommer 4 bænke til Broager området, 
3 bænke til Kværs-Tørsbøl-Snurom og hele 5 bænke til Lysabild området.
Vi har valgt 5 bænke, fordi så bliver der placeret én bænk i hvert af de sydalsiske lands-
bylaug: Mommark, Skovby, Tandslet, Kegnæs og Lysabild. Det har været op til de enkelte 
landsbylaug at bestemme placeringen af deres Kør-mæ-bænk, dog med endelig god-
kendelse fra Kommunens Vej og Park afdeling. 

Produktionshøjskolen har udviklet på bænkene, så de blev tilpasset gældende na-
tional lovgivning, så de store skilte ikke kan virke forstyrrende mellem den officielle  
vejafmærkning. 

Kør-mæ-bænkene er særlige på den måde, at der på ryglænet ses flere mulige sted-
navne. Når man fx sætter sig på bænken og ønsker et lift mod Sønderborg, skal man 
sætte sig, så ”Sønderborg”-navnet er frit – eller blot pege, så forbipasserende ikke er i 
tvivl om, hvor man skal hen. 

Find evt. selv den bedste løsning til, at stednavnet på ryglænet er mest synligt.
Bænken i Lysabild kommer til at stå på Lysabildgade lige overfor skolen. Så husk at 
holde øje med, om der sidder nogen der mangler et lift, næste gang du kører forbi.

Vi håber at de nye Kør-mæ-bænke, sammen med Landsbybussen, kan være med 
til at øge samkørslen i vores område, til glæde for den private pengepung og 
miljjøet. (AT)

Ved redaktionens afslutning var vores Kør-mæ-bænke endnu ikke sat op, derfor 
er billedet fra Tyskland.

Vinter 2018/2019 Lysabild SG Fodbold Indendørs Fodboldtræning uge 43 til uge 15 (2019)

Holdnavn/Årgang Træner Telefon Træningstider Spillested Hal
Småfødder U7 
3-6 år Claus Nielsen 24857764 fredag 16-16.45  Sydalshallen Multisal

U8
2011

Frank Poulsen
Anders Duus

40143272
21769917

fredag 
15.30-16.0 Hørup Hallerne Hal 1

U10, 
2009

Flemming 
Jacobsen 25716703 fredag 16-17.00 Sydalshallen Hal

U10/11/12-Piger
2007/08/09

Charlie Lemtorp
Martin Lykke

51882007
20620260

fredag 
16.30-17.30 Hørup Hallerne Hal 1

U12
2007-2008

Anders Bay, 
Lars Nehrkorn
Martin Zaremba

60498029
61301575
24609933

fredag 
16.45-18.15 Sydalshallen Hal

U13
2006

Preben Brink
Leif Lassen

27423779
20227670

fredag 
18.15-19.15 Sydalshallen Hal

U14/U15, 
2004-2005 Martin Jürgensen 40127788 fredag 19.15-

20.45 Sydalshallen Hal

Herre senior Kasper Sørensen 27828039 fredag 18-19.30 Hørup Hallerne Hal 1

Charlie, Magnus, Benjamin, Rasmus, Richard, Alexander



Julemand og julefrokost i

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Skovby Landsbylaug
Skovby Landsbylaug afholdt torsdag den 11. oktober ordinær generalforsam-
ling, og bestyrelsen består herefter af følgende fire medlemmer:
Kim Iwersen, Ann-Marie Kryhlmand Larsen, Steven Bock og Helle Søby.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Helle Søby som formand og Kim 
Iwersen som kasserer.

Julestue
Der er julestue på Poppelgården, Kegnæsvej 49, den 24.-25. november og 
igen den 1.-2. december, alle dage kl. 11-16. Der sælges juledekorationer og 
julepynt, og der er gratis adgang.
 
Juletræsfest
Den 25. november kl. 14-16 er der end videre juletræsfest på Skovby Kro inkl. 
juletræ, julemand med godteposer, luciaoptog osv. Der er gratis adgang.

Juletræstænding
Den 25. november kl. 16.15 er der juletræstænding ved gadekæret. I den for-
bindelse kan man købe varm kakao, gløgg, æbleskiver m.m., lige som der også i 
år vil være rytteroptog. Der er gratis adgang.

Stor tak til Arne B. Jensen, Drejby, for igen at sponsorere juletræerne ved 
dammen.  Mange hilsner Skovby Landsbylaug Helle Søby

Julefest i Lysabild Børneunivers og Åben Skole
Lysabild Børneunivers og Åben Skole holder julefest
Torsdag den 6. december 2018
Spisningen starter i år allerede kl. 17.30 og derefter åbner skolens klasser
deres forskellige boder, og vi slutter senest kl. 20.30
Pris: voksne 40 kr. – børn (til og med 6. klasse) 25 kr. pr. kuvert
Betales ved indgangen.

Husk tilmelding senest søndag den 2. december kun til: 
Erling Junker: ejja@bbsyd.dk eller SMS på 23614729
Opgiv barnets navn, klasse/børnehave + antal voksne og 
børn + telefonnummer
Man kan IKKE melde til på skoleintra.

Husk: Først til mølle – vi har plads til max. 400 personer
Medbring selv tallerkener og bestik, glas og drikkevarer
Dørene til spisesalene åbner kl. 17.00. Alle er velkommen

Fredag den 30. november mellem 15 - 17 får Brugsen besøg af julemanden, 
der vil hjælpe med at hænge børnenes julesokker op.
Bestyrelsen serverer gløgg og æbleskiver. 
 
Fredag den 14. december mellem kl. 16-18 er der gratis julefrokost i Brugsen.  
Butikken vil være fyldt med smagsprøver på alt det, der hører til en god  
julefrokost. Deltag også i jule konkurrencen, hvor man traditionen tro kan vinde 
en hel vognfuld jule varer.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Fællesspisning i Lysabild

Juletræsfest i Skovby
HUSK at der er juletræsfest på Skovby 
Kro søndag, den 25/11 kl. 14-16.
Musikken er klar, æbleskiverne lune og 
julemanden kigger forhåbentlig forbi 
og hygger og danser med både børn 
og voksne. 
Godteposer til 25 kr. pr. stk. skal bes-
tilles på forhånd ved Rikke, 21912551 
Venlig hilsen
Skovby Gamle Skole Juletræsforening.

Juletræsfest i Lysabild
Juletræsfest for alle
på Lysabild Kro søndag den 25/11 
kl. 14.30-17. Oplev lucia-pigerne og 
kæmpe kagebord. Julemanden kigger 
også forbi med poser til alle børn. 
Pris: Voksne: 50 kr. Børn: 30 kr. Billetter 
købes hos Laila Lyck 24 24 88 70.

Lysabild Kro tilbyder denne dag også 
flæskesteg m. rødkål som aftenmenu 
kl. 18. 

Julehyggen afholdes i Sydals-hallen
Onsdag den 12. december kl. 18.30. 
Sted: Sydals-hallen, Mommarkvej 352.
Tommy og Karen synger viser og spiller folkemusik, bl.a. sange af Sigfred  
Pedersen, Cornelis Vreeswijk og Benny Andersen.
Tommy fortæller levende om sangene. Karen synger gamle danske viser, og vi 
skal en tur til Lundeborg, hvor mødet med Ove Bager satte sine spor. Der ser-
veres 2 stk. kløben og 1 stk. svesketorte pr. pers. Når kaffen eller 1 glas gløgg 
er drukket, skal der spilles lotto. Pris pr. kort 10 kr. / 3 for 25 kr.
Tilmelding senest den 5. december til: Anne Marie Christoffersen,
 tlf. 7447 0333/ 2167 0660. Pris: kr. 120.

Husk der er igen både online og almindelige iPad kurser i Høruphav 
Mandag fra 9.30 – 12. 
Sted: Knøs Gård i Høruphav. 
Der undervises 10 x 2½ time. Underviser: Leif Smidt. Tilmelding til Ingeborg 
Andersen, 24 42 25 44, hielm42@gmail.com. Pris: kr. 100. 
Ved online undervisningen skal man kun møde 1. gang.
Bestem selv hvornår du vil undervises. Undervisningen strækker sig over 10 
uger. Underviser: Leif Smidt, 26 37 89 98, mail: aeldresagenipad@gmail.com. 
Tilmelding til Ingeborg Andersen, 24 42 25 44, hielm42@gmail.com.  
Pris: kr. 100.

Augustenborg – Sydals

“Det halve sogn til Vestfronten”

I starten af oktober kørte en busfuld historieinteresserede fra Lysabild til Vest-
fronten i Belgien og Frankrig. 
I anledning af 100 året for 1. verdenskrigs afslutning besluttede en gruppe sig  
for, i lejet minibus, at besøge minde- og gravsteder på de gamle krigsskueplad-
ser. Stor interesse for at deltage i en sådan tur førte snart til en aftale med BG 
Rejser, som kunne  tilbyde en 60 personers  bus, 2 chauffører, 8 overnatninger og 
næsten fri rådighed over bussen til en fornuftig pris.
Turen gik over al forventning. Med 3 dage base i Dunkirk og ligeså 3 dage i Reims, 
kunne vi nå ud til mindesteder og  kirkegårde, hvor faldne sognebørn lå begravet.

Den danske kirkegård i Braine, hvor 5 faldne fra Lysabild sogn er begravet, blev 
en hel særlig og gribende oplevelse, hvor det lokale byråd også mødte op 
til kransenedlægning. Der var taler og sang på både den danske som på den  
franske kirkegård lige i nærheden. Officiele modtagelser i byens danske hus og 
på rådhuset fulgte derefter, igen med taler - og champagne i glassene begge 
steder! Samme dags morgen havde vi besøgt en stor æbleplantage, hvor fruen 
var dansker, og hun var vor gode tolk dagen igennem. 

En hel dag stod i champagnens tegn, hvor vi på en vingård, også med dansk 
frue som rundviser, fulgte druens vej fra mark til presse, til kælder og til det 
endelige produkt, som smagte prima. Det førte også til pænt salg af TANGE-
Ge’rards produkter.

En dagstur langs kanalkysten afsluttedes med at overvære ceremonien i belgiske 
Ypres, hvor der siden 1928 -hver aften, året igennem - er blevet spillet The Last 
Post på signalhorn inde under Menenportens store hvælvinger. Denne aften var 
der en tusindtallig skare af besøgende fra England, endda med stort sangkor, og 
alle fik vi en uforglemmelig oplevelse.

Skyttegrave, bunkers, store monumenter, ydmyge kirkegårde, borge, flotte  
museer og i Compeigne skoven den berømte togvogn, hvor fredsforhan-
dlingerne fandt sted i 1918, var blandt de mange spændende steder, vi fik at se. 
Flere af deltagere fik besøgt grave for en slægtning. Hele 11 personer med fami-
liebånd til Peter Duus kunne stille op ved hans grav  på den tyske soldaterkirke-
gård i Romagne-sous-de-Côtes nær Verdun.

En tur med dystert indhold, men også med mange hyggelige oplevelser, lige fra 
stor fejring af en 70 års fødselar til besøg i byerne Reims og Dunkirk. Alle holdt godt 
ud, mødte til aftalte tider, og program og køreplan blev fulgt næsten punktligt.

Nyt album på gaden fra
MUNCH OG BRODERSKABET

Jeg har altid været stor fan og inspireret af Kim Larsens musik og tekster. Planen 
var egentlig, at jeg skulle lave en plade med mine Larsen & Gas favoritter – men 
så modtog jeg et personlig postkort fra Hr. Kim Larsen selv.
Og jeg gør som Hr. Larsen siger jeg skal. Fortsætter med min egen musik.
Så lyt, dans og lev med Munch og Broderskabets musik.
Reception på Skovby Kro, Sydals den 02-12-2018 fra kl. 14.00
Kom og hils på Munch og Broderskabet og alle de andre bag ” Den Blå Planet”, 
hvor der også vil være mulighed for at købe det nye album, med en personlig 
hilsen - så bliver juletræet måske lidt grønnere.
Anders Munch byder på en kold pils og en sandwich!

Husk det nu ....

..... at også de voksne stadigvæk skal kunne ses i mørket?

Kulturhus Harbæksgaard
Kulturhus Harbæksgaard er hjem for kunstnerpar-
ret Thomas Eje og Katherine Scrivens Eje. Parret 
købte ejendommen på Nedervej for 10 år siden. I 
løbet af de 10 år er der sket en renoveringsproces, 
der nu er resulteret i et kulturhus. Hos Thomas og 
Katherine kan man opleve 700 kvm kunstgalleri 
med deres egne værker, en unik bar/café med per-
sonlige genstande og endelig en koncertsal, som 
blev indviet i juni i år.
Der holdes intimkoncerter med Thomas Eje jævn-
ligt og diverse andre events og koncerter. Man kan 
følge med på www.harbaeksgaard.com på eller 
på Facebook.
Thomas og Katherine vil også gerne byde fore-
ninger og firmaer indenfor i deres mødeloka-

ler, hvor man kan holde arrangementer i hyggelige og personlige omgiv-
elser. Man er altid velkommen til at besøge galleriet, som har åbent 
efter aftale. Der er gratis adgang. Ring mob. 2142 0006 eller mail:  
gallerieje@bbsyd.dk for at aftale tid.
Kommende begivenheder:
27. 11. 2018  ‘Live fra Harbæksgaard med Thomas Eje og Venner’ På CLASSIC  
 FM Radio optagelse. 
01. 12. 2018  Julekoncert, Intimkoncerten med Thomas Eje – garneret med  
 lidt julestemning.
08. 12. 2019 Randers Big band julekoncert med Thomas Eje
19. 01. 2019 kl. 19.30 Nytårskoncert med Marie Carmen Koppel og Thomas  
Eje – Musikalsk nytårsfyrværkeri.
Billetter (á 415 kr.) bestilles på: tlf. 2142 0006 / thomaseje@thomaseje.dk

Bedsteforældredag og lanternefest
De kom fra nær og fjern, den ene bil efter den anden, og de kom gående ned 
til bakken med madkurv under armen og i Børnehuset Abildgård stod børnene 
klar til at sige: Velkommen til Bedsteforældredag.

Fredag den 26/10 blev en rigtig dejlig dag, børn og bedsteforældre hyggede 
sig på stuerne med spil, højtlæsning, der blev lavet små spøgelser og i løbet af 
formiddagen kom alle forbi køkkenet, hvor årets lanterne skulle fremstilles.
Afslutningsvis var der kaffe og kage.

Med de flotteste lanterne i hus, var alt klar til lanternefesten onsdag den 7/11 
november.

Godt 120 børn, søskende, forældre og personale fra dagplejen, børnehaven og 
SFO´en kom forbi til varm kakao og chokoladeboller, der kunne nydes til skøn 
sang ved bålhytten. Da tusmørket var på plads, blev lanterne tændt og børnene 
gik tur med deres lanterne på legepladsens stier og lanternefesten sluttede med 
fællessang på den lille scene.

Tirsdag d.11-12-2018
Advent i Kirken kl. 14.00 og Alsisk 
v.Karin Jensen.
Tilmelding senest 4-12-2018.

Tirsdag d.15-01-2019
Generalforsamling kl. 13.30 med let 
traktement.

Tilmelding altid nødvendig til
Rosa telf. 74404750/61604750

Birthe telf. 30205447. Alle arrange-
menter foregår i LSG’s Klubhus  
kl. 13.30, hvis ikke andet er nævn

Lysabild Efterløn og Pensionistforening

Quality car care

Kegnæsvej 49
6470 Skovby

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

Christian Sørensen
Indehaver Skovby

Åben kl. 7.30-20

En lille hilsen med “Tak for mad”

Foto: Mona Pedersen



Julemand og julefrokost i

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Skovby Landsbylaug
Skovby Landsbylaug afholdt torsdag den 11. oktober ordinær generalforsam-
ling, og bestyrelsen består herefter af følgende fire medlemmer:
Kim Iwersen, Ann-Marie Kryhlmand Larsen, Steven Bock og Helle Søby.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Helle Søby som formand og Kim 
Iwersen som kasserer.

Julestue
Der er julestue på Poppelgården, Kegnæsvej 49, den 24.-25. november og 
igen den 1.-2. december, alle dage kl. 11-16. Der sælges juledekorationer og 
julepynt, og der er gratis adgang.
 
Juletræsfest
Den 25. november kl. 14-16 er der end videre juletræsfest på Skovby Kro inkl. 
juletræ, julemand med godteposer, luciaoptog osv. Der er gratis adgang.

Juletræstænding
Den 25. november kl. 16.15 er der juletræstænding ved gadekæret. I den for-
bindelse kan man købe varm kakao, gløgg, æbleskiver m.m., lige som der også i 
år vil være rytteroptog. Der er gratis adgang.

Stor tak til Arne B. Jensen, Drejby, for igen at sponsorere juletræerne ved 
dammen.  Mange hilsner Skovby Landsbylaug Helle Søby

Julefest i Lysabild Børneunivers og Åben Skole
Lysabild Børneunivers og Åben Skole holder julefest
Torsdag den 6. december 2018
Spisningen starter i år allerede kl. 17.30 og derefter åbner skolens klasser
deres forskellige boder, og vi slutter senest kl. 20.30
Pris: voksne 40 kr. – børn (til og med 6. klasse) 25 kr. pr. kuvert
Betales ved indgangen.

Husk tilmelding senest søndag den 2. december kun til: 
Erling Junker: ejja@bbsyd.dk eller SMS på 23614729
Opgiv barnets navn, klasse/børnehave + antal voksne og 
børn + telefonnummer
Man kan IKKE melde til på skoleintra.

Husk: Først til mølle – vi har plads til max. 400 personer
Medbring selv tallerkener og bestik, glas og drikkevarer
Dørene til spisesalene åbner kl. 17.00. Alle er velkommen

Fredag den 30. november mellem 15 - 17 får Brugsen besøg af julemanden, 
der vil hjælpe med at hænge børnenes julesokker op.
Bestyrelsen serverer gløgg og æbleskiver. 
 
Fredag den 14. december mellem kl. 16-18 er der gratis julefrokost i Brugsen.  
Butikken vil være fyldt med smagsprøver på alt det, der hører til en god  
julefrokost. Deltag også i jule konkurrencen, hvor man traditionen tro kan vinde 
en hel vognfuld jule varer.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Fællesspisning i Lysabild

Juletræsfest i Skovby
HUSK at der er juletræsfest på Skovby 
Kro søndag, den 25/11 kl. 14-16.
Musikken er klar, æbleskiverne lune og 
julemanden kigger forhåbentlig forbi 
og hygger og danser med både børn 
og voksne. 
Godteposer til 25 kr. pr. stk. skal bes-
tilles på forhånd ved Rikke, 21912551 
Venlig hilsen
Skovby Gamle Skole Juletræsforening.

Juletræsfest i Lysabild
Juletræsfest for alle
på Lysabild Kro søndag den 25/11 
kl. 14.30-17. Oplev lucia-pigerne og 
kæmpe kagebord. Julemanden kigger 
også forbi med poser til alle børn. 
Pris: Voksne: 50 kr. Børn: 30 kr. Billetter 
købes hos Laila Lyck 24 24 88 70.

Lysabild Kro tilbyder denne dag også 
flæskesteg m. rødkål som aftenmenu 
kl. 18. 

Julehyggen afholdes i Sydals-hallen
Onsdag den 12. december kl. 18.30. 
Sted: Sydals-hallen, Mommarkvej 352.
Tommy og Karen synger viser og spiller folkemusik, bl.a. sange af Sigfred  
Pedersen, Cornelis Vreeswijk og Benny Andersen.
Tommy fortæller levende om sangene. Karen synger gamle danske viser, og vi 
skal en tur til Lundeborg, hvor mødet med Ove Bager satte sine spor. Der ser-
veres 2 stk. kløben og 1 stk. svesketorte pr. pers. Når kaffen eller 1 glas gløgg 
er drukket, skal der spilles lotto. Pris pr. kort 10 kr. / 3 for 25 kr.
Tilmelding senest den 5. december til: Anne Marie Christoffersen,
 tlf. 7447 0333/ 2167 0660. Pris: kr. 120.

Husk der er igen både online og almindelige iPad kurser i Høruphav 
Mandag fra 9.30 – 12. 
Sted: Knøs Gård i Høruphav. 
Der undervises 10 x 2½ time. Underviser: Leif Smidt. Tilmelding til Ingeborg 
Andersen, 24 42 25 44, hielm42@gmail.com. Pris: kr. 100. 
Ved online undervisningen skal man kun møde 1. gang.
Bestem selv hvornår du vil undervises. Undervisningen strækker sig over 10 
uger. Underviser: Leif Smidt, 26 37 89 98, mail: aeldresagenipad@gmail.com. 
Tilmelding til Ingeborg Andersen, 24 42 25 44, hielm42@gmail.com.  
Pris: kr. 100.

Augustenborg – Sydals

“Det halve sogn til Vestfronten”

I starten af oktober kørte en busfuld historieinteresserede fra Lysabild til Vest-
fronten i Belgien og Frankrig. 
I anledning af 100 året for 1. verdenskrigs afslutning besluttede en gruppe sig  
for, i lejet minibus, at besøge minde- og gravsteder på de gamle krigsskueplad-
ser. Stor interesse for at deltage i en sådan tur førte snart til en aftale med BG 
Rejser, som kunne  tilbyde en 60 personers  bus, 2 chauffører, 8 overnatninger og 
næsten fri rådighed over bussen til en fornuftig pris.
Turen gik over al forventning. Med 3 dage base i Dunkirk og ligeså 3 dage i Reims, 
kunne vi nå ud til mindesteder og  kirkegårde, hvor faldne sognebørn lå begravet.

Den danske kirkegård i Braine, hvor 5 faldne fra Lysabild sogn er begravet, blev 
en hel særlig og gribende oplevelse, hvor det lokale byråd også mødte op 
til kransenedlægning. Der var taler og sang på både den danske som på den  
franske kirkegård lige i nærheden. Officiele modtagelser i byens danske hus og 
på rådhuset fulgte derefter, igen med taler - og champagne i glassene begge 
steder! Samme dags morgen havde vi besøgt en stor æbleplantage, hvor fruen 
var dansker, og hun var vor gode tolk dagen igennem. 

En hel dag stod i champagnens tegn, hvor vi på en vingård, også med dansk 
frue som rundviser, fulgte druens vej fra mark til presse, til kælder og til det 
endelige produkt, som smagte prima. Det førte også til pænt salg af TANGE-
Ge’rards produkter.

En dagstur langs kanalkysten afsluttedes med at overvære ceremonien i belgiske 
Ypres, hvor der siden 1928 -hver aften, året igennem - er blevet spillet The Last 
Post på signalhorn inde under Menenportens store hvælvinger. Denne aften var 
der en tusindtallig skare af besøgende fra England, endda med stort sangkor, og 
alle fik vi en uforglemmelig oplevelse.

Skyttegrave, bunkers, store monumenter, ydmyge kirkegårde, borge, flotte  
museer og i Compeigne skoven den berømte togvogn, hvor fredsforhan-
dlingerne fandt sted i 1918, var blandt de mange spændende steder, vi fik at se. 
Flere af deltagere fik besøgt grave for en slægtning. Hele 11 personer med fami-
liebånd til Peter Duus kunne stille op ved hans grav  på den tyske soldaterkirke-
gård i Romagne-sous-de-Côtes nær Verdun.

En tur med dystert indhold, men også med mange hyggelige oplevelser, lige fra 
stor fejring af en 70 års fødselar til besøg i byerne Reims og Dunkirk. Alle holdt godt 
ud, mødte til aftalte tider, og program og køreplan blev fulgt næsten punktligt.

Nyt album på gaden fra
MUNCH OG BRODERSKABET

Jeg har altid været stor fan og inspireret af Kim Larsens musik og tekster. Planen 
var egentlig, at jeg skulle lave en plade med mine Larsen & Gas favoritter – men 
så modtog jeg et personlig postkort fra Hr. Kim Larsen selv.
Og jeg gør som Hr. Larsen siger jeg skal. Fortsætter med min egen musik.
Så lyt, dans og lev med Munch og Broderskabets musik.
Reception på Skovby Kro, Sydals den 02-12-2018 fra kl. 14.00
Kom og hils på Munch og Broderskabet og alle de andre bag ” Den Blå Planet”, 
hvor der også vil være mulighed for at købe det nye album, med en personlig 
hilsen - så bliver juletræet måske lidt grønnere.
Anders Munch byder på en kold pils og en sandwich!

Husk det nu ....

..... at også de voksne stadigvæk skal kunne ses i mørket?

Kulturhus Harbæksgaard
Kulturhus Harbæksgaard er hjem for kunstnerpar-
ret Thomas Eje og Katherine Scrivens Eje. Parret 
købte ejendommen på Nedervej for 10 år siden. I 
løbet af de 10 år er der sket en renoveringsproces, 
der nu er resulteret i et kulturhus. Hos Thomas og 
Katherine kan man opleve 700 kvm kunstgalleri 
med deres egne værker, en unik bar/café med per-
sonlige genstande og endelig en koncertsal, som 
blev indviet i juni i år.
Der holdes intimkoncerter med Thomas Eje jævn-
ligt og diverse andre events og koncerter. Man kan 
følge med på www.harbaeksgaard.com på eller 
på Facebook.
Thomas og Katherine vil også gerne byde fore-
ninger og firmaer indenfor i deres mødeloka-

ler, hvor man kan holde arrangementer i hyggelige og personlige omgiv-
elser. Man er altid velkommen til at besøge galleriet, som har åbent 
efter aftale. Der er gratis adgang. Ring mob. 2142 0006 eller mail:  
gallerieje@bbsyd.dk for at aftale tid.
Kommende begivenheder:
27. 11. 2018  ‘Live fra Harbæksgaard med Thomas Eje og Venner’ På CLASSIC  
 FM Radio optagelse. 
01. 12. 2018  Julekoncert, Intimkoncerten med Thomas Eje – garneret med  
 lidt julestemning.
08. 12. 2019 Randers Big band julekoncert med Thomas Eje
19. 01. 2019 kl. 19.30 Nytårskoncert med Marie Carmen Koppel og Thomas  
Eje – Musikalsk nytårsfyrværkeri.
Billetter (á 415 kr.) bestilles på: tlf. 2142 0006 / thomaseje@thomaseje.dk

Bedsteforældredag og lanternefest
De kom fra nær og fjern, den ene bil efter den anden, og de kom gående ned 
til bakken med madkurv under armen og i Børnehuset Abildgård stod børnene 
klar til at sige: Velkommen til Bedsteforældredag.

Fredag den 26/10 blev en rigtig dejlig dag, børn og bedsteforældre hyggede 
sig på stuerne med spil, højtlæsning, der blev lavet små spøgelser og i løbet af 
formiddagen kom alle forbi køkkenet, hvor årets lanterne skulle fremstilles.
Afslutningsvis var der kaffe og kage.

Med de flotteste lanterne i hus, var alt klar til lanternefesten onsdag den 7/11 
november.

Godt 120 børn, søskende, forældre og personale fra dagplejen, børnehaven og 
SFO´en kom forbi til varm kakao og chokoladeboller, der kunne nydes til skøn 
sang ved bålhytten. Da tusmørket var på plads, blev lanterne tændt og børnene 
gik tur med deres lanterne på legepladsens stier og lanternefesten sluttede med 
fællessang på den lille scene.

Tirsdag d.11-12-2018
Advent i Kirken kl. 14.00 og Alsisk 
v.Karin Jensen.
Tilmelding senest 4-12-2018.

Tirsdag d.15-01-2019
Generalforsamling kl. 13.30 med let 
traktement.

Tilmelding altid nødvendig til
Rosa telf. 74404750/61604750

Birthe telf. 30205447. Alle arrange-
menter foregår i LSG’s Klubhus  
kl. 13.30, hvis ikke andet er nævn

Lysabild Efterløn og Pensionistforening

Quality car care

Kegnæsvej 49
6470 Skovby

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

Christian Sørensen
Indehaver Skovby

Åben kl. 7.30-20

En lille hilsen med “Tak for mad”

Foto: Mona Pedersen



Nyt fra menighedsrådet
Den 3. december slår vi atter dørene op til julegospel. Vi åbner for billetsalg 
kl. 18 og prisen er stadig 50 kr., og hvis man er under konfirmationsalderen er det 
gratis. Koncerten starter kl 19.00.
Successen med julehjælp gentager vi i samarbejde med Skovby brugs. Fra 1. 
december kan man købe lidt ekstra og putte i en opstillet vogn. Ferske varer 
opbevarer Brugsen på frost. Sidste dag bliver onsdag den 19. december, og 
derefter fordeles alle tingene til de som har søgt. Man kan søge om julehjælp hos 
præsten, hvis man bor i sognet.
11 minikonfirmander er kommet godt i gang. Præsten har fortalt om dåben, vi 
har sunget og bedt fadervor, vi har hørt historier fra bibelen. Der er blevet lavet 
fredsduer, som vi vil hænge op i våbenhuset. De sidste tre gange skal der laves 
malerier, og de vil blive afsløret ved fernisering i forbindelse med gudstje-
nesten den 25. november.

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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Drenge i Lysabild 
Fredag den 28. september blev Frederik Danielsens første fotobog” 
Drenge” udstillet på biblioteket i Sønderborg. Frederik er rejst til-
bage til Lysabild, hvor han selv er vokset op for at genopleve hans 
egen periode mellem barn og voksen.
Bogen skildrer seks drenge i teenagealderen her på Sydals, hvor de 
har det ene ben plantet i børneværelset og det andet på fodboldba-
nen, på knallerten, på marken og bag ved cykelskuret. Det at være 
en del af at være barn og samtidig at være på vej ind i voksenlivet. 
Det hele startede med, at det var en skoleopgave Frederik skulle 
lave i forbindelse med, at han læser foto på universitetet i Haag. 
Han skulle have en aftale med nogle drenge, der ville fotograferes 
i deres fritid. Her fik han en aftale med Charlie, Rasmus, Magnus, 
Benjamin, Alexander og Richard. Han mødtes med dem flere gange 
i løbet af halvandet års tid for at tage en masse billeder. Billederne 
blev ikke taget for at pege fingre af, hvordan der at vokse op i det så-
kaldte ”udkantsdanmark”. Men derimod for at man kan få en forstå-
else af, hvordan det er at vokse op på landet og måske ikke vil flytte 
herfra. Fotoprojektet forblev ikke ”bare” en skoleopgave. Frederik 
fik kontakt med et nystartet dansk fotobogsforlag, der hedder Di-
sko Bay. Forlaget har nu udgivet bogen ”Drenge”, der kan købes i 
Bog og Idé. (Af Christel Hansen)

”U15” DRENGE TIL CUP I SPANIEN 
- sponsorstøtte efterspørges!!! Efter noget tids grundig forberedelse 
er det nu en realitet, at vi for første gang i LSG fodbolds historie sender et ungdoms-
hold til et internationalt cup i Spanien i foråret 2019.
Flybilletterne er bestilt, og tiden indtil afgang skal bruges på at finde økonomi til at 
få egenbetalingen ned på et niveau, hvor alle kan være med (ca. 1600,-).
Den samlede pris for 20 personer er 100.000 kr., og  VI  SØGER  DERFOR  SPON-
SORSTØTTE  fra virksomheder, både i og udenfor lokalområdet. Alle størrelser  
bidrag bliver taget godt imod, og der kvitteres med en tak i lokalbladet for Lysa-
bild sogn, på hjemmesiden samt via facebook.
Bidrag kan overføres til konto 5969 – 8032998.
Eller via Mobilepay 26605. HUSK at skrive ”U15 sponsor” i tekstfeltet.”
Med venlig hilsen, Martin Lykke, Formand, LSG fodbold, Tlf. 20620260 

Øverst fra venstre: Thore Bonde (træner), Anton Gundersen, Karl Clausen, Theis Iwersen,
Frederik Damm, Pelle Andersen, Max Nielsen, Aleksander Schmidt, Rasmus Wolff (træner)
Nederst fra venstre: Danny Skovmand, Jakob Jürgensen, Joachim Christiansen, Dawid Muniak,
Kasper Wolff, Emil Jørgensen, Martin Jürgensen (træner).
På billedet mangler: Jonas Petersen, Josef Khalil, Mikkel Madsen, Jonas Bonde

Det sker i sognetNovember

 16.  -17.   Julerevy på Lysabild Kro
 21. kl. 19.30  Foredrag i Kegnæs Forsamlingshus med  
       René Rasmussen
 23.-24.   Julerevy på Lysabild Kro
 24. -25. kl. 11-16.00 Jul på Vibæk Mølle
 24. -25. kl. 11-16.00 Julestue på Poppelgården, Kegnæsvej 49
 25.  kl. 14.30-17.00 Juletræsfest på Lysabild Kro
 25.  kl. 14-16.00 Juletræsfest på Skovby Kro 
 27.  kl. 15-17.00 Spejdernes juleafslutningsgudstjeneste
 27.  kl. 14.00 Live fra Harbæksgaard med Thomas Eje og Venner, 
       På CLASSIC FM Radio optagelse 
 30.    Julerevy på Lysabild Kro
 30. kl. 15-17.00 Brugsen besøg af julemanden

December
  1. kl. 9.30  Julekoncert, Intimkoncerten med Thomas Eje
       – garneret med lidt julestemning
  1. -2. kl. 11-16.00 Julestue på Poppelgården, Kegnæsvej 49
  1. kl. 17.30  Julerevy på Lysabild Kro
  1. kl. 16.00  Koncert i Lysabild Kirke
  2. kl. 14.00  Reception på Skovby Kro. Munch og Broderskabet.
       Udgivelse af ny cd, ” Den Blå Planet”,

  3.  kl 19.00  Julegospel i Lysabild kirke
  6.  kl 17.30-20.30 Julefest i Lysabild Børneunivers
  7. - 8 . kl. 19-02 Julefrokost på Lysabild Kro
  8.  kl. 19:30-22.00 Randers Big band julekoncert med Thomas Eje

  9.  kl. 14.00 De 9 læsninger med Sydalskoret i Lysabild Kirke
  9.    Enfant terrible, Mc Sydals inviterer til kortspil og   
        rafling i klubhuset
 11.  kl. 14.00 Lysabild Efterløn og Pensionistforening. 
       Advendt i Kirken  og Alsisk v.Karin Jensen
 12.  kl. 18.30 Ældre Sagen, Julehyggen afholdes i Sydals-hallen 
 14.  kl. 16-18.00 Gratis julefrokost i Brugsen
 18.  kl. 19.00 Sønderborg Musikskoles julekoncert i Lysabild Kirke
 20.   kl. 11.00 Juleafslutning med krybbespil i Lysabild Kirke
 26.    Enfant terrible, serverer julegløgg af julenisserne. 
       Alle er velkomne
 31. kl. 23.00     Midnatsmesse nytårsaften i Lysabild Kirke

Januar 2019
  6.      Spejderne indsamler juletræer. 
          Træerne indsamles over middag, hvis de ligger
          klar med 25 kroner i en pose.
  6.  kl. 11.00   Børnegudstjeneste og dåbsjubilæum i Lysabild Kirke 
 15.  kl. 13.30   Lysabild Efterløn og Pensionistforening
          Generalforsamling 
 19.   kl. 19.30   Nytårskoncert med Marie Carmen Koppel og  
          Thomas  Eje – Musikalsk nytårsfyrværkeri

Deadline til næste Lokalblad  den 2.  januar
Åben Skole hver torsdag kl. 18.30 se kalenderen på lysabild-sydals.dk

Lørdag den 1. december kl. 16.00:       
Koncert med Chrystomoskvarteten. 
Strygekvartetten blev dannet i 1980. 
De spiller Haydn opus 20, nr 4 i D-dur 
og Schubert opus 125 nr. 1 i Es-dur.
Mandag den 3. december kl. 19.00       
Julegospel. Entré 50,- Kr.
Søndag den 9. december kl. 14.00        
De 9 læsninger med Sydalskoret
Tirsdag den 11. december kl. 14.00      
Adventsandagt med Lysabild 
Pensionistforening.

Tirsdag den 18. december kl. 19.00      
Sønderborg Musikskoles julekoncert.
Torsdag den 20. december kl. 11.00      
Juleafslutning med krybbespil.
Mandag den 31. december kl. 23.00      
Midnatsmesse nytårsaften.
Søndag den 6. januar 2019 kl. 11.00     
Børnegudstjeneste og dåbsjubi-
læum – klarinetkvartet fra Sønder-
borg Musikskole medvirker.

Frederik Danielsen
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DET SKER I KIRKEN

Kør-mæ-bænke
Som nogle nok har bemærket, er man i gang med at opsætte nogle nye bænke i vores 
lokalområde. Men det er ikke bare bænke man kan sidde og hvile sig på, men også 
bænke man kan sætte sig på, hvis man mangler et lift. ”Blaffer-bænke” kunne man kalde 
dem, vi har dog valgt at navngive dem ”Kør-mæ-bænke”.

Projektet udspringer i Landsbybus styregruppen, som et resultat af det dansk/tyske  
InterReg samarbejde, Benefit4Regions, hvor der har været nogle tyske projektpartnere 
på besøg hos os, for at fortælle om deres løsninger indenfor samkørsel. Her har de bl.a. 
haft stor glæde af deres ”Mitfahrbank”, som Kør-mæ-bænken hedder på tysk. Vi har der-
på sendt en lille delegation på inspirationstur syd for grænsen til Hürup, for at se Mitfahr-
bank i virkeligheden. Det er derfor også de tre områder med Landsbybusser, der i første 
omgang får Kør-mæ-bænke til deres områder. Der kommer 4 bænke til Broager området, 
3 bænke til Kværs-Tørsbøl-Snurom og hele 5 bænke til Lysabild området.
Vi har valgt 5 bænke, fordi så bliver der placeret én bænk i hvert af de sydalsiske lands-
bylaug: Mommark, Skovby, Tandslet, Kegnæs og Lysabild. Det har været op til de enkelte 
landsbylaug at bestemme placeringen af deres Kør-mæ-bænk, dog med endelig god-
kendelse fra Kommunens Vej og Park afdeling. 

Produktionshøjskolen har udviklet på bænkene, så de blev tilpasset gældende na-
tional lovgivning, så de store skilte ikke kan virke forstyrrende mellem den officielle  
vejafmærkning. 

Kør-mæ-bænkene er særlige på den måde, at der på ryglænet ses flere mulige sted-
navne. Når man fx sætter sig på bænken og ønsker et lift mod Sønderborg, skal man 
sætte sig, så ”Sønderborg”-navnet er frit – eller blot pege, så forbipasserende ikke er i 
tvivl om, hvor man skal hen. 

Find evt. selv den bedste løsning til, at stednavnet på ryglænet er mest synligt.
Bænken i Lysabild kommer til at stå på Lysabildgade lige overfor skolen. Så husk at 
holde øje med, om der sidder nogen der mangler et lift, næste gang du kører forbi.

Vi håber at de nye Kør-mæ-bænke, sammen med Landsbybussen, kan være med 
til at øge samkørslen i vores område, til glæde for den private pengepung og 
miljjøet. (AT)

Ved redaktionens afslutning var vores Kør-mæ-bænke endnu ikke sat op, derfor 
er billedet fra Tyskland.

Vinter 2018/2019 Lysabild SG Fodbold Indendørs Fodboldtræning uge 43 til uge 15 (2019)

Holdnavn/Årgang Træner Telefon Træningstider Spillested Hal
Småfødder U7 
3-6 år Claus Nielsen 24857764 fredag 16-16.45  Sydalshallen Multisal

U8
2011

Frank Poulsen
Anders Duus

40143272
21769917

fredag 
15.30-16.0 Hørup Hallerne Hal 1

U10, 
2009

Flemming 
Jacobsen 25716703 fredag 16-17.00 Sydalshallen Hal

U10/11/12-Piger
2007/08/09

Charlie Lemtorp
Martin Lykke

51882007
20620260

fredag 
16.30-17.30 Hørup Hallerne Hal 1

U12
2007-2008

Anders Bay, 
Lars Nehrkorn
Martin Zaremba

60498029
61301575
24609933

fredag 
16.45-18.15 Sydalshallen Hal

U13
2006

Preben Brink
Leif Lassen

27423779
20227670

fredag 
18.15-19.15 Sydalshallen Hal

U14/U15, 
2004-2005 Martin Jürgensen 40127788 fredag 19.15-

20.45 Sydalshallen Hal

Herre senior Kasper Sørensen 27828039 fredag 18-19.30 Hørup Hallerne Hal 1

Charlie, Magnus, Benjamin, Rasmus, Richard, Alexander


