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Lysabild 
seniorcykelklub 
 cykler hver tors-

dag aften kl. 17.30 
fra varierende 

startsteder,som 
kan oplyses på tlf. 

20290628.

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 måneden kl.  

18-20. 

Der er åbent 
hus i MC Sydals, 

Tandshede 3. 
Hver torsdag fra 

16.30.

Brugsen endte ud med en ny rekord 
og rundede på årets næst sidste dag 
et magisk tal på 20 mio. i omsætning. 

Kim Johnsen (uddeler) udtaler på 
beskedent jysk, at det er ret godt 
gået, og siger at det kun er lykkedes 
pga. stor lokal opbakning, loyale 
kunder og et dygtigt personale. 

Det sker i sognet
Januar 2019
 15. kl 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening
        Generalforsamling 
 19. kl. 19.30  Nytårskoncert med Marie Carmen Koppel og  
        Thomas  Eje – Musikalsk nytårsfyrværkeri
 24. kl. 19.30  Sognehistorisk Forening generalforsamling i klubhuset
 
Februar
  3.  kl. 19.00  Kyndelmisse – liturgisk lysgudstjeneste, i Lysabild kirke
  4.     Vibæk Møllernes Støtteforening generalforsamling
        I klubhuset i Lysabild
  5.  kl. 17.30–19.00  Generalforsamling hos spejderne
  7.  kl. 12.00  Ældresagen, Spisning og foredrag om Hospice  
        Haderslev. Diamanten i Fynshav
 10.  kl. 19.30  Sognehistorisk Forening Afstemningsfest i skolens   
        multisal. Foredrag af forfatteren  Karsten Skov
 19.  kl. 19.30  Med bus fra dør til dør. Skovby Kro
 19.  kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening
        Underholdning med Streng og Bælg ved
        Bente og Carl. Lotto
 20.  kl. 19.00  Der strikkes dåbsklude i præstegården
 28.  kl. 19.00  Fælles foredragsaften for Hørup, Tandslet, Lysabild og  
        Kegnæs sogne i Sydalshallen med Claus Bundgaard   
        Christensen
Marts
  3.  kl. 14.00  Fastelavnsfest ved spejderhytten, hvor alle er 
        velkommen
 12.  kl. 19.00  Sydalshallen afholder generalforsamling i 
        SydalsHallens mødelokale

 13.  kl. 18.00  Ældresagen afholder årsmøde. Diamanten i Fynshav
 21.  kl. 19.30  Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd i multisalen  
        i forlængelse af åben skole
April
 12. kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening
        Flemming Nielsen fortæller om de kongelige. Lotto

Deadline til næste Lokalblad  den 18.  februar

Åben Skole hver torsdag kl. 18.30 se kalenderen på lysabild-sydals.dk

3. februar kl. 19: 
Kyndelmisse – liturgisk lysgudstje-
neste, hvor årets konfirmandelever 
står for gudstjenestens 7 læsninger.
28. februar kl. 19:
Fælles foredragsaften for Hørup, 
Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne 

i Sydalshallen med historikeren 
Claus Bundgaard Christensen. Det er 
det foredrag, der skulle have været 
den 3. oktober 2018, men som 
måtte aflyses pga. sygdom.
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Kirken i februar

Redskaber for 50.000,- til Lysabild Børneunivers 
fra Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik
Hen over nogle uger i november og december blev der leveret en Airtrack 
med vogn og madras, en trampolin, en nedspringsmåtte og en ekstra  
rullemadras vogn til Lysabild Børneunivers. Indkøb der kunne lade sig gøre, 
da en ansøgning til I.P. Nielsen Fonden gav 22.000,- og en til DIF og DGI’s 
foreningspulje gav 18.000 og foreningen selv betalte de sidste 10.000,- 
Redskaber der forhåbentlig bliver til aktiv glæde for skolens elever, både i 
skoletiden og SFO og til springholdet mandag 17-18 og herre og dame-
holdene tirsdag fra 17.30 til 19.30. PS. Der er plads til flere på holdene, så 
kom glad.

Landsbyrådets tilbageblik på 2018
Traditionen tro, vil jeg starte det nye år med at fortælle lidt om hvad Landsbylauget har 
lavet det forgangne år.

Samarbejde med de andre laug fra ”gamle” Sydals
I forbindelse med vores ønske om at lave en ”Masterplan” for Sydals, har der har i foråret 
været afholdt borgermøder på Kegnæs, i Tandslet og Lysabild for at få input til planen. 
Laugene har samlet alle de gode forslag, grupperet og prioriteret dem og nu skal det 
hele skrives sammen. Den opgave ligger hos kommunen, og der har den desværre ligget 
længe.
En af de ting der er med i planen er et ønske om et samlet cykelstinet. Og den første  
delstrækning fra planen er heldigvis kommet med på kommunens plan. Det drejer sig 
om strækningen fra Skovby til Kegnæs. Der er inviteret til orienteringsmøder for borgere i 
Skovby og på Kegnæs omkring planen.
Vi arbejder naturligvis videre med at overbevise politikerne om at de andre strækninger 
også skal prioriteres, når der er økonomi til det.
Landsbymarked
Igen i år havde vi et fantastisk hyggeligt marked med stor opbakning fra alle, såvel fra 
stadeholdere, hjælpere og publikum. Igen var der kunstudstilling i kirken, som var en stor 
succes. En stor tak til alle der bakker op om markedet, og vi er klar til at gentage succesen 
i 2019
Multisalen
Efter at vi i flere år har rykket kommunen for en endelig afslutning på økonomien omkring 
multisalen fik vi i foråret en opkrævning på kr. 38.000 som vi skyldte i forbindelse med 
tilskuddet fra LAG. Jeg har betalt kr. 21.000 og lavet en aftale om at vort årlige kommunale 
tilskud på kr. 5.500 bortfalder de næste 3 år.
Landsbybus og –bil
I efteråret måtte vi erkende at behovet for Landsbybilen var faldet så meget, at det ikke 
mere kunne svare sig at beholde den. Bussen kører til gengæld stadig og vil med sikker-
hed gøre det til 1. juli, men formodentlig også længere. Problemstillingen er at bruger-
betalingen er ikke nok til at finansiere den. Så opgaven for os, er at finde noget ekstern 
finansiering, enten i form af tilskud fra kommunen eller f. eks. sponsorindtægter. 
Bladet
Det er fantastisk flot, at vi kan blive ved.  Og herfra skal der lyde en stor tak til redaktions-
gruppen der gang på gang får produceret et flot blad. Også en stor tak til de annoncører 
der gør det muligt at få det trykt og bragt ud. Og tak til LSG, og spejderne som sørger for 
udbringningen. Godt nytår Erling Junker

Skal der være atletik i Lysabild?
Så skal du melde dig som træner. Vi har banerne. Vi har børnene.
Vi mangler bare dig og et par stykker mere som trænere. Ring eller skriv til 
kasserer Lone Klinge Thomsen, LS.Thomsen@mail.dk 24237342

Rekord omsætning og vækst i 
Dagli’Brugsen 
Skovby 

Flotte fodbold medaljer
Ved Kellmann’s cup i Augustenborg den 15. og 16. december deltog fodboldaf- 
delingen med 7 hold.
Af dem vandt U8 drenge og U10 piger GULD og U12 drenge fik SØLV!
Et stort tillykke!

U12 drenge
SØLV

Landsbybussen kører stadig
Lån den til samkørsel, så sparer I at køre i to biler!
Her er plads til 9 personer, og du må køre den på alm. kørekort.

Se hvordan på lysabild-sydals.dk

 KUN kr. 2,- 
pr. kørt km. 

+ brændstof

LYSABILD
Landsbyråd

VW Caravelle årgang 2017

Gælder for alle borgere i Lysabild, Tandslet og Kegnæs sogne.

Lysabild Kro og Forsamlingsgård 
v/Michael Marek 

Tlf. /74 404026

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Nyt fra menighedsrådet
Årets gospelkoncert satte ny rekord  med en fint fyldt kirke. 
Folk havde købt masser af lækkerier til julehjælpskasserne og som prikken 
over i’et lavede Kim og Lone Iwersen mad i åben skole og overskuddet gik 
også til julehjælp.
Vi har delt  ”I  julelampens skær” ud til alle i sognet, som er over  71 år. Det er 

en fin tradition og folk bliver glade 
for vores besøg.
Vi er nu 9, som strikker dåbsklude 
og det er hyggeligt. Vi får en kop 
kaffe, lidt sødt og en god snak, når 
vi mødes og strikker. Man kan sta-
digvæk sagtens melde sig til – hos 
Gitte på 60912396. Det kræver 
ikke andet end, at man kan strikke 
ret og vrang. Man kan også vælge 
at strikke hjemme og så bare få 
garn, pinde og opskrift.
Vi mødes næste gang 20. Feb-
ruar kl 19 i præstegården

Skovby
Åben kl. 7.30-20

U10 piger
GULD

U8 drenge
GULD

U12 drenge 
SØLV



LYSABILD
Landsbyråd

TRÆNINGSOVERSIGT
Pr. 1. januar 2019

FOR ALS HF HÅNDBOLD

HOLD HAL TIDSPUNKT TRÆNER
ÅRGANG
U6  og U8 Fynshav Tirsdag 16.30-17.30 Karin Autzen 7447 3623

6128 3623
2010-
Idræt på tværs * Sydals Torsdag 16.30-17.45 Als HF Tove Wehl 4014 7445
TTK - TUI - ALS HF TUI Anja Rymand Wehl 2278 9371
2010-
U10 Sydals Tirsdag 17.30-19.00 Marianne Jepsen 4082 6862
drenge/piger Fynshav Torsdag 17.15-18.45
2008-2009
U12 Sydals Tirsdag 17.30-19.00 Lars Laulund 4015 5674
drenge/piger Fynshav Torsdag 17.15-18.45 Laura Jørgensen 5131 4648
2006-2007
U14 Fynshav Tirsdag 18.00-19.45 Sofie Nielsen 6013 8552
drenge Sydals Torsdag 17.45-19.30 Josefine Kolmos 2390 5772
2004-2005
U16 Sydals Tirsdag 18.00-19.45 Claus Schürmann
drenge Fynshav Torsdag 17.45-19.30 Alexander Christensen
2002-2003 Bo Larsen 2345 7750
Senior herrer 1. + 2. Sydals Tirsdag 19.00-21.00 Krestian Rasmussen
U18 drenge Fynshav Torsdag 18.45-20.15 Palle Krog Petersen
fra 2001
Senior damer Fynshav Tirsdag 19.45-21.45 Stefan Spornberger 4024 0457
1. + 2.  hold Fynshav Torsdag 20.15-22.15 Tom Nielsen 2345 7750
U18 piger Lars Overgaard
fra 2001 Anja Eriksen 
Senior damer
3. hold Sydals Torsdag 19.00-20.30 Tove Wehl 4014 7445
fra 1997

* Samarbejde gymnastik, tennis og håndbold

NYT   NYT   NYT
Fitness Håndbold Sydals Torsdag 20.00-21.00 Marianne Jepsen 4082 6862

Fællesspisning i Lysabild

 Vibæk Møllernes Støtteforening
En stor tak til alle dem som har hjulpet og støttet os
i hele 2018, det er vi utrolig taknemmelige for
Aktivitetskalenderen for 2019
Generalforsamling 4. februar
I klubhuset i Lysabild
Bededagsvandring 16. maj
i samarbejde med LSG og 
Lysabild Landsbyråd
Mølledage den 15. og 16. juni
Dansk Mølledag
Mølledage den 17. og 18. juli
Afholdes onsdag og torsdag  uge 29
Høstdage den 10. og 11. august
Høst på Vibæk Mølle hvor vi høster 
med le og neg bindes op på gam- 
meldags facon. Derudover vil der også fremvises nogle af de gamle høstmaskiner 
som afløste leen.
Julemarked den 23. og 24. november
Hvor der fremvises nogle af de gamle høstmaskiner som afløste leen.
Julemanden kommer for at dele godteposer ud til børnene.
Alle dagene er der åben fra kl. 11 til kl. 16.00

Vidste I ....
Vær velkommen, Herrens år,

 og velkommen herhid!
 Julenat, da Vorherre blev fød,

 da tændte sig lyset i mørkets skød.
 Velkommen, nytår, og velkommen her!

...at man på Kegnæs har den gamle skik, at når børnene nytårsaftensdag går 
fra hus til hus og ønsker godt nytår, synger de første vers af “Vær Velkommen  
Herrens År.”?

Flotte strik kreationer…. 
Kom og vær med i vores strikkeklub!
Sådan lyder det fra 18-20 damer, der mødes onsdag aften kl. 19 i lige uger i 
Lysabild Klubhus.
Vi hygger, strikker, snakker, drikker kaffe og spiser kager. De fleste strikker, men 
der bliver også hæklet, syet småting og lavet orkis.
I det forgangne år er der blevet lavet virkelig mange flotte strik kreationer – 
lige fra sweatre, hue og tørklæder til babytøj/tæpper.
Så har du lyst, så mød endelig op i klubhuset – der er altid plads til flere!
Næste strikkeaften den 23. januar 2019.

Spisning og foredrag om Hospice Haderslev. Den 7. februar kl. 12. 
Sted: Diamanten i Fynshav, Gyden 100, 6440 Augustenborg. 
Først får vi klar suppe med tilbehør, derefter er der kød med peberrodssovs, og 
kaffe og kager. Der kommer to damer fra Hospice Haderslev og fortæller om 
hvordan det er at være der. 
Tilmelding senest 24. januar til Anne Marie Christoffersen, tlf. 7447 0333/ 
2167 0660. Pris: kr. 170.

Årsmødet. Den 13. marts kl. 18. 
Sted: Diamanten i Fynshav, Gyden 100, 6440 Augustenborg.
Årsberetning og regnskab ifølge vedtægter. 
Derefter serveres der krebinetter med ærter og gulerødder + 1 øl / vand. 
Nordborg mandskor underholder. Tilmelding senest den 6. marts til Anne 
Marie Christoffersen, tlf. 7447 0333 / 2167 0660. Pris: kr.50.

Lysabild Efterløn og Pensionistforening

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Godt nytår!
Brandværnet er i arbejdstøjet, og planlægning af øvelser 2019 er på plads. 
Kravet til øvelser er skærpet på flere områder. Den enkelte brandmand skal 
som noget nyt gennemføre en fysisk test. 
Materiel og udstyr er i top og klar til at løse de opgaver, der måtte komme. 

Ser vi på mandskabssituationen, er vi 28 mand på stationen. 4 mand er  
under uddannelse, hvoraf 2 mand efter planen bliver færdiguddannet i 2019.

Brandværnet igangsatte en større hvervekampagne i august måned 2018. 
Hovedsagligt blev Facebook brugt til kampagnen. Interessen var stor på 
følger og likes, men desværre kom der ikke henvendelser fra nærområdet. 

Vi skal have sikret brandværnet for fremtiden. Hvad betyder det?

Det er vigtigt, at der løbende kommer nye folk, som kan påbegynde brand-
mandsuddannelsen. Derved kan vi udfylde de huller, der kommer ved 
naturlig afgang af ældre årgange de kommende år.
For at forestå situationen, skal der som minimum optages 2 mand hvert år 
de næste 5 år. 

Sidder der en læser, som kunne være interesseret i brandmandsuddan- 
nelsen, kan undertegnede kontaktes til en uforpligtende samtale. 
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, Mobil 4017 6979

Fysisk Røgdykker træning ved Mommark strand!

Kør-mæ-bænken er kommet!
Så er den lysegrønne Kør-mæ-bænk sat op i Skovby. Den står på Kegnæsvej 55, og 
vi opfordrer alle til at få gang i samkørslen. 
Sæt dig på bænken, så man kan se, om du gerne vil til fx Hørup eller Kegnæs, og hvis 
du i stedet selv kører, så tjek om der skulle sidde nogen på bænken, når du nærmer 
dig krydset. Skovby Landsbylaug

Der er også Kør-mæ-bænke i Tandslet, Mommark, Lysabild og på Kegnæs. Læs 
om hele Kør-mæ-bænke-projektet på www.lysabild-sydals.dk

Generalforsamling 
i Lysabild Landsbyråd
Der er generalforsamling i Lysabild Landsbyråd torsdag den 21. marts  
kl. 19.30 i multisalen i forlængelse af åben skole. Det er landsbyrådet, der er 
kokke i Åben skole den aften.
Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg er Karin Danielsen og Allan Tychsen. 
Alle borgere er velkomne.
Formand Erling Junkers beretning for 2018 kan læses her i bladet under  
“Lysabild Landsbyråds tilbageblik på 2018”.
Fakta om Landsbyrådets organisation
Lysabild Landsbyråd er en dynamisk størrelse, hvor man som borger er født 
medlem. Medlemmerne vælger på generalforsamlingen en bestyrelse, der har 
til opgave at tage sig af den daglige drift. Landsbyrådet har en række arbejds- 
grupper, der er selvsupplerende. Det vil sige, at borgere er velkomne til at delt-
age, hvis man har interesse i projektet. Man skal ikke vælges ind for at være aktiv 
i rådets arbejde.
Læs også om landsbyrådets konkrete handleplaner på 
www.lysabild-sydals.dk/landsbyraadet/udviklingsplan/ 

HÅNDBOLDFITNESS
Kom og vær med!

Håndbold uden forpligtigelser og hårde tacklinger for motionister, i bund og 
grund handler det om at dyrke motion og have det sjovt.
Banen er forkortet, bolden er blød, de hårde tacklinger er taget ud og man spiller 
ikke kamp. Træningen bygges op af 3 elementer Puls, Power og Play. Træningen 
er tilpasset den enkelte deltagers niveau, både i forhold til boldspil og kondition.
Træningen starter torsdag den 10. januar i Sydals hallen kl. 20 – 21.
For spørgsmål kontakt 
Lisbeth Marcussen tlf. 29607655, Tove Wehl tlf.  40147445 
Marianne Jepsen tlf.  40826862

SydalsHallen
Indkaldelse til Generalforsamling i SydalsHallen

Tirsdag den. 12. Marts 2019 Kl 19.00 i SydalsHallens mødelokale
Dagsorden iflg vedtægter. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Bestyrelsen for SydalsHallen

Sognehistorisk Forening
Nye lokaler til arkivet

Det har været et travlt år med fejringen af foreningens 40 års jubilæum, med  
reception i klubhuset og udgivelsen af bogen "Lysabild Sogn - herfra min 
verden går" (som blev medlemskortet 2018), byvandring i Vibøge, en dejlig 
aftentur til luftskibsmuseet i Tønder og deltagelse ved Landsbymarkedet. Og 
så kom årets højdepunkt: Nemlig turen til Vestfronten i anledning af 100 året 
for våbenstilstanden den 11.11.1918.  En busfuld historisk interesserede, og for 
de flestes vedkommende, familiemedlemmer eller efterkommere til de faldne 
Alsingere i Flandern og Nordfrankrig, kørte den 2. til 10. oktober på en god og 
veltilrettelagt tur til kampområderne. Hermed en stor tak til Henrik Ingemann 
for det store arbejde med at få det hele til at klappe.
Nu står et nyt år for døren. Vi begynder med generalforsamling torsdag den 24. 
januar kl. 19.30 i klubhuset. Efter kaffen vil vi fortælle om Frankrigsturen og vise 
lidt film og billeder. Vores traditionelle Åbent hus i arkivet søndag den 3. februar 
kl. 14-17 bliver lidt anderledes  i år. Vi har endelig fået nye lokaler til alt papir- og 
kontorarbejde. Kom og se det på skolen. 
Afstemningsfesten søndag den 10. februar kl. 19.30 i skolens multisal bliver 
med foredrag af forfatteren  Karsten Skov,  som skrev bogen Knacker og senest   
Enkeland. Vel mødt i 2019  og godt nytår. Jørn Lind 

Augustenborg – Sydals

TUSIND TAK fra Skovby Gamle Skoles Juletræsforening
Igen takker Skovby Gamle Skoles Juletræsforening for den flotte opbakning og 
støtte fra lokalbefolkningen og Landsbylauget til børnenes julefest på Skovby 
Kro søndag den 25. november 2018.
En speciel tak til:
Skovby Kro for at lægge lokaler til, Den Gamle Stald for det flotte juletræ,
Dagli’Brugsen for sponsorat til godteposer, Orla for musik, Norbert for at agere 
julemand, Børnehaven for lån af Lucia-tøj og udstyr, Børn fra Skovby og omegn 
for Luciaoptog. Håber vi ses igen næste år!

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

Tirsdag d.19-02-2019 
Underholdning med Streng og Bælg 
ved Bente og Carl. Lotto

Tirsdag d.12-04-2019.
Flemming Nielsen fortæller om de 
kongelige. Lotto

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 nævnt.

TRÆNINGSOVERSIGT
Pr. 1. januar 2019

FOR ALS HF HÅNDBOLD

Tak til annoncører og omdelere
Lokalbladets redaktion vil gerne rette en stor tak til alle vores annoncører i 2018:
Maskinudlejning ved Jens Hansen, Sydjysk Eltekniq, Dagli’ Brugsen Sko-
vby, Meier Træprodukter, Mariannes Salon Tandslet, Als Bowtech, Anjas 
Fodpleje, Helhedsyn Jane Jürgensen, Perregaard Entreprenør, Skovby 
Kro, Lysabild Kro og CS Bilpleje. 
Det er jeres annoncer der financierer tryk og omdeling af vores lokalblad. 
Redaktionens arbejde, er på frivillig basis. Vi har i 2018 oplevet en stor tilgang af  
annoncører, som vi er meget taknemmelig for. Et eventuelt overskud vil blive 
brugt på bladet. Fx til at lave et ekstra tillæg, hvis der er brug for det. Hvis du 
har en virksomhed, og gerne vil støtte LokalBladet med annoncering, så kon-
takt meget gerne et medlem af redaktionen. Du kan også læse meget mere om  
annoncering og priser på vores hjemmeside: lysabild-sydals.dk/lokalbladet.

Desuden sender vi også en stor tak til de frivillige fra LSG Fodbold og KFUM  
Spejderne, der omdeler LokalBladet til samtlige 760 husstande i Lysabild Sogn 
seks gange om året. Uden deres store indsats kunne bladet ikke udgives.

Kegnæsvej 37 . 6470 Sydals . 74 40 42 62 . www.skovbykro.dk

*Samarbejde gymnastik, tennis og håndbold

*
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TRÆNINGSOVERSIGT
Pr. 1. januar 2019

FOR ALS HF HÅNDBOLD

HOLD HAL TIDSPUNKT TRÆNER
ÅRGANG
U6  og U8 Fynshav Tirsdag 16.30-17.30 Karin Autzen 7447 3623

6128 3623
2010-
Idræt på tværs * Sydals Torsdag 16.30-17.45 Als HF Tove Wehl 4014 7445
TTK - TUI - ALS HF TUI Anja Rymand Wehl 2278 9371
2010-
U10 Sydals Tirsdag 17.30-19.00 Marianne Jepsen 4082 6862
drenge/piger Fynshav Torsdag 17.15-18.45
2008-2009
U12 Sydals Tirsdag 17.30-19.00 Lars Laulund 4015 5674
drenge/piger Fynshav Torsdag 17.15-18.45 Laura Jørgensen 5131 4648
2006-2007
U14 Fynshav Tirsdag 18.00-19.45 Sofie Nielsen 6013 8552
drenge Sydals Torsdag 17.45-19.30 Josefine Kolmos 2390 5772
2004-2005
U16 Sydals Tirsdag 18.00-19.45 Claus Schürmann
drenge Fynshav Torsdag 17.45-19.30 Alexander Christensen
2002-2003 Bo Larsen 2345 7750
Senior herrer 1. + 2. Sydals Tirsdag 19.00-21.00 Krestian Rasmussen
U18 drenge Fynshav Torsdag 18.45-20.15 Palle Krog Petersen
fra 2001
Senior damer Fynshav Tirsdag 19.45-21.45 Stefan Spornberger 4024 0457
1. + 2.  hold Fynshav Torsdag 20.15-22.15 Tom Nielsen 2345 7750
U18 piger Lars Overgaard
fra 2001 Anja Eriksen 
Senior damer
3. hold Sydals Torsdag 19.00-20.30 Tove Wehl 4014 7445
fra 1997

* Samarbejde gymnastik, tennis og håndbold

NYT   NYT   NYT
Fitness Håndbold Sydals Torsdag 20.00-21.00 Marianne Jepsen 4082 6862

Fællesspisning i Lysabild

 Vibæk Møllernes Støtteforening
En stor tak til alle dem som har hjulpet og støttet os
i hele 2018, det er vi utrolig taknemmelige for
Aktivitetskalenderen for 2019
Generalforsamling 4. februar
I klubhuset i Lysabild
Bededagsvandring 16. maj
i samarbejde med LSG og 
Lysabild Landsbyråd
Mølledage den 15. og 16. juni
Dansk Mølledag
Mølledage den 17. og 18. juli
Afholdes onsdag og torsdag  uge 29
Høstdage den 10. og 11. august
Høst på Vibæk Mølle hvor vi høster 
med le og neg bindes op på gam- 
meldags facon. Derudover vil der også fremvises nogle af de gamle høstmaskiner 
som afløste leen.
Julemarked den 23. og 24. november
Hvor der fremvises nogle af de gamle høstmaskiner som afløste leen.
Julemanden kommer for at dele godteposer ud til børnene.
Alle dagene er der åben fra kl. 11 til kl. 16.00

Vidste I ....
Vær velkommen, Herrens år,

 og velkommen herhid!
 Julenat, da Vorherre blev fød,

 da tændte sig lyset i mørkets skød.
 Velkommen, nytår, og velkommen her!

...at man på Kegnæs har den gamle skik, at når børnene nytårsaftensdag går 
fra hus til hus og ønsker godt nytår, synger de første vers af “Vær Velkommen  
Herrens År.”?

Flotte strik kreationer…. 
Kom og vær med i vores strikkeklub!
Sådan lyder det fra 18-20 damer, der mødes onsdag aften kl. 19 i lige uger i 
Lysabild Klubhus.
Vi hygger, strikker, snakker, drikker kaffe og spiser kager. De fleste strikker, men 
der bliver også hæklet, syet småting og lavet orkis.
I det forgangne år er der blevet lavet virkelig mange flotte strik kreationer – 
lige fra sweatre, hue og tørklæder til babytøj/tæpper.
Så har du lyst, så mød endelig op i klubhuset – der er altid plads til flere!
Næste strikkeaften den 23. januar 2019.

Spisning og foredrag om Hospice Haderslev. Den 7. februar kl. 12. 
Sted: Diamanten i Fynshav, Gyden 100, 6440 Augustenborg. 
Først får vi klar suppe med tilbehør, derefter er der kød med peberrodssovs, og 
kaffe og kager. Der kommer to damer fra Hospice Haderslev og fortæller om 
hvordan det er at være der. 
Tilmelding senest 24. januar til Anne Marie Christoffersen, tlf. 7447 0333/ 
2167 0660. Pris: kr. 170.

Årsmødet. Den 13. marts kl. 18. 
Sted: Diamanten i Fynshav, Gyden 100, 6440 Augustenborg.
Årsberetning og regnskab ifølge vedtægter. 
Derefter serveres der krebinetter med ærter og gulerødder + 1 øl / vand. 
Nordborg mandskor underholder. Tilmelding senest den 6. marts til Anne 
Marie Christoffersen, tlf. 7447 0333 / 2167 0660. Pris: kr.50.

Lysabild Efterløn og Pensionistforening

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Godt nytår!
Brandværnet er i arbejdstøjet, og planlægning af øvelser 2019 er på plads. 
Kravet til øvelser er skærpet på flere områder. Den enkelte brandmand skal 
som noget nyt gennemføre en fysisk test. 
Materiel og udstyr er i top og klar til at løse de opgaver, der måtte komme. 

Ser vi på mandskabssituationen, er vi 28 mand på stationen. 4 mand er  
under uddannelse, hvoraf 2 mand efter planen bliver færdiguddannet i 2019.

Brandværnet igangsatte en større hvervekampagne i august måned 2018. 
Hovedsagligt blev Facebook brugt til kampagnen. Interessen var stor på 
følger og likes, men desværre kom der ikke henvendelser fra nærområdet. 

Vi skal have sikret brandværnet for fremtiden. Hvad betyder det?

Det er vigtigt, at der løbende kommer nye folk, som kan påbegynde brand-
mandsuddannelsen. Derved kan vi udfylde de huller, der kommer ved 
naturlig afgang af ældre årgange de kommende år.
For at forestå situationen, skal der som minimum optages 2 mand hvert år 
de næste 5 år. 

Sidder der en læser, som kunne være interesseret i brandmandsuddan- 
nelsen, kan undertegnede kontaktes til en uforpligtende samtale. 
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, Mobil 4017 6979

Fysisk Røgdykker træning ved Mommark strand!

Kør-mæ-bænken er kommet!
Så er den lysegrønne Kør-mæ-bænk sat op i Skovby. Den står på Kegnæsvej 55, og 
vi opfordrer alle til at få gang i samkørslen. 
Sæt dig på bænken, så man kan se, om du gerne vil til fx Hørup eller Kegnæs, og hvis 
du i stedet selv kører, så tjek om der skulle sidde nogen på bænken, når du nærmer 
dig krydset. Skovby Landsbylaug

Der er også Kør-mæ-bænke i Tandslet, Mommark, Lysabild og på Kegnæs. Læs 
om hele Kør-mæ-bænke-projektet på www.lysabild-sydals.dk

Generalforsamling 
i Lysabild Landsbyråd
Der er generalforsamling i Lysabild Landsbyråd torsdag den 21. marts  
kl. 19.30 i multisalen i forlængelse af åben skole. Det er landsbyrådet, der er 
kokke i Åben skole den aften.
Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg er Karin Danielsen og Allan Tychsen. 
Alle borgere er velkomne.
Formand Erling Junkers beretning for 2018 kan læses her i bladet under  
“Lysabild Landsbyråds tilbageblik på 2018”.
Fakta om Landsbyrådets organisation
Lysabild Landsbyråd er en dynamisk størrelse, hvor man som borger er født 
medlem. Medlemmerne vælger på generalforsamlingen en bestyrelse, der har 
til opgave at tage sig af den daglige drift. Landsbyrådet har en række arbejds- 
grupper, der er selvsupplerende. Det vil sige, at borgere er velkomne til at delt-
age, hvis man har interesse i projektet. Man skal ikke vælges ind for at være aktiv 
i rådets arbejde.
Læs også om landsbyrådets konkrete handleplaner på 
www.lysabild-sydals.dk/landsbyraadet/udviklingsplan/ 

HÅNDBOLDFITNESS
Kom og vær med!

Håndbold uden forpligtigelser og hårde tacklinger for motionister, i bund og 
grund handler det om at dyrke motion og have det sjovt.
Banen er forkortet, bolden er blød, de hårde tacklinger er taget ud og man spiller 
ikke kamp. Træningen bygges op af 3 elementer Puls, Power og Play. Træningen 
er tilpasset den enkelte deltagers niveau, både i forhold til boldspil og kondition.
Træningen starter torsdag den 10. januar i Sydals hallen kl. 20 – 21.
For spørgsmål kontakt 
Lisbeth Marcussen tlf. 29607655, Tove Wehl tlf.  40147445 
Marianne Jepsen tlf.  40826862

SydalsHallen
Indkaldelse til Generalforsamling i SydalsHallen

Tirsdag den. 12. Marts 2019 Kl 19.00 i SydalsHallens mødelokale
Dagsorden iflg vedtægter. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Bestyrelsen for SydalsHallen

Sognehistorisk Forening
Nye lokaler til arkivet

Det har været et travlt år med fejringen af foreningens 40 års jubilæum, med  
reception i klubhuset og udgivelsen af bogen "Lysabild Sogn - herfra min 
verden går" (som blev medlemskortet 2018), byvandring i Vibøge, en dejlig 
aftentur til luftskibsmuseet i Tønder og deltagelse ved Landsbymarkedet. Og 
så kom årets højdepunkt: Nemlig turen til Vestfronten i anledning af 100 året 
for våbenstilstanden den 11.11.1918.  En busfuld historisk interesserede, og for 
de flestes vedkommende, familiemedlemmer eller efterkommere til de faldne 
Alsingere i Flandern og Nordfrankrig, kørte den 2. til 10. oktober på en god og 
veltilrettelagt tur til kampområderne. Hermed en stor tak til Henrik Ingemann 
for det store arbejde med at få det hele til at klappe.
Nu står et nyt år for døren. Vi begynder med generalforsamling torsdag den 24. 
januar kl. 19.30 i klubhuset. Efter kaffen vil vi fortælle om Frankrigsturen og vise 
lidt film og billeder. Vores traditionelle Åbent hus i arkivet søndag den 3. februar 
kl. 14-17 bliver lidt anderledes  i år. Vi har endelig fået nye lokaler til alt papir- og 
kontorarbejde. Kom og se det på skolen. 
Afstemningsfesten søndag den 10. februar kl. 19.30 i skolens multisal bliver 
med foredrag af forfatteren  Karsten Skov,  som skrev bogen Knacker og senest   
Enkeland. Vel mødt i 2019  og godt nytår. Jørn Lind 

Augustenborg – Sydals

TUSIND TAK fra Skovby Gamle Skoles Juletræsforening
Igen takker Skovby Gamle Skoles Juletræsforening for den flotte opbakning og 
støtte fra lokalbefolkningen og Landsbylauget til børnenes julefest på Skovby 
Kro søndag den 25. november 2018.
En speciel tak til:
Skovby Kro for at lægge lokaler til, Den Gamle Stald for det flotte juletræ,
Dagli’Brugsen for sponsorat til godteposer, Orla for musik, Norbert for at agere 
julemand, Børnehaven for lån af Lucia-tøj og udstyr, Børn fra Skovby og omegn 
for Luciaoptog. Håber vi ses igen næste år!

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

Tirsdag d.19-02-2019 
Underholdning med Streng og Bælg 
ved Bente og Carl. Lotto

Tirsdag d.12-04-2019.
Flemming Nielsen fortæller om de 
kongelige. Lotto

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 nævnt.
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Tak til annoncører og omdelere
Lokalbladets redaktion vil gerne rette en stor tak til alle vores annoncører i 2018:
Maskinudlejning ved Jens Hansen, Sydjysk Eltekniq, Dagli’ Brugsen Sko-
vby, Meier Træprodukter, Mariannes Salon Tandslet, Als Bowtech, Anjas 
Fodpleje, Helhedsyn Jane Jürgensen, Perregaard Entreprenør, Skovby 
Kro, Lysabild Kro og CS Bilpleje. 
Det er jeres annoncer der financierer tryk og omdeling af vores lokalblad. 
Redaktionens arbejde, er på frivillig basis. Vi har i 2018 oplevet en stor tilgang af  
annoncører, som vi er meget taknemmelig for. Et eventuelt overskud vil blive 
brugt på bladet. Fx til at lave et ekstra tillæg, hvis der er brug for det. Hvis du 
har en virksomhed, og gerne vil støtte LokalBladet med annoncering, så kon-
takt meget gerne et medlem af redaktionen. Du kan også læse meget mere om  
annoncering og priser på vores hjemmeside: lysabild-sydals.dk/lokalbladet.

Desuden sender vi også en stor tak til de frivillige fra LSG Fodbold og KFUM  
Spejderne, der omdeler LokalBladet til samtlige 760 husstande i Lysabild Sogn 
seks gange om året. Uden deres store indsats kunne bladet ikke udgives.

Kegnæsvej 37 . 6470 Sydals . 74 40 42 62 . www.skovbykro.dk

*Samarbejde gymnastik, tennis og håndbold

*
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Janne Jørgensen  glhave42@mail.dk  7440 4700
Tina Sahl Lydiksen  tinalydiksen@gmail.com  2013 7199
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Lysabild 
seniorcykelklub 
 cykler hver tors-

dag aften kl. 17.30 
fra varierende 

startsteder,som 
kan oplyses på tlf. 

20290628.

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 måneden kl.  

18-20. 

Der er åbent 
hus i MC Sydals, 

Tandshede 3. 
Hver torsdag fra 

16.30.

Brugsen endte ud med en ny rekord 
og rundede på årets næst sidste dag 
et magisk tal på 20 mio. i omsætning. 

Kim Johnsen (uddeler) udtaler på 
beskedent jysk, at det er ret godt 
gået, og siger at det kun er lykkedes 
pga. stor lokal opbakning, loyale 
kunder og et dygtigt personale. 

Det sker i sognet
Januar 2019
 15. kl 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening
        Generalforsamling 
 19. kl. 19.30  Nytårskoncert med Marie Carmen Koppel og  
        Thomas  Eje – Musikalsk nytårsfyrværkeri
 24. kl. 19.30  Sognehistorisk Forening generalforsamling i klubhuset
 
Februar
  3.  kl. 19.00  Kyndelmisse – liturgisk lysgudstjeneste, i Lysabild kirke
  4.     Vibæk Møllernes Støtteforening generalforsamling
        I klubhuset i Lysabild
  5.  kl. 17.30–19.00  Generalforsamling hos spejderne
  7.  kl. 12.00  Ældresagen, Spisning og foredrag om Hospice  
        Haderslev. Diamanten i Fynshav
 10.  kl. 19.30  Sognehistorisk Forening Afstemningsfest i skolens   
        multisal. Foredrag af forfatteren  Karsten Skov
 19.  kl. 19.30  Med bus fra dør til dør. Skovby Kro
 19.  kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening
        Underholdning med Streng og Bælg ved
        Bente og Carl. Lotto
 20.  kl. 19.00  Der strikkes dåbsklude i præstegården
 28.  kl. 19.00  Fælles foredragsaften for Hørup, Tandslet, Lysabild og  
        Kegnæs sogne i Sydalshallen med Claus Bundgaard   
        Christensen
Marts
  3.  kl. 14.00  Fastelavnsfest ved spejderhytten, hvor alle er 
        velkommen
 12.  kl. 19.00  Sydalshallen afholder generalforsamling i 
        SydalsHallens mødelokale

 13.  kl. 18.00  Ældresagen afholder årsmøde. Diamanten i Fynshav
 21.  kl. 19.30  Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd i multisalen  
        i forlængelse af åben skole
April
 12. kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening
        Flemming Nielsen fortæller om de kongelige. Lotto

Deadline til næste Lokalblad  den 18.  februar

Åben Skole hver torsdag kl. 18.30 se kalenderen på lysabild-sydals.dk

3. februar kl. 19: 
Kyndelmisse – liturgisk lysgudstje-
neste, hvor årets konfirmandelever 
står for gudstjenestens 7 læsninger.
28. februar kl. 19:
Fælles foredragsaften for Hørup, 
Tandslet, Lysabild og Kegnæs sogne 

i Sydalshallen med historikeren 
Claus Bundgaard Christensen. Det er 
det foredrag, der skulle have været 
den 3. oktober 2018, men som 
måtte aflyses pga. sygdom.
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Kirken i februar

Redskaber for 50.000,- til Lysabild Børneunivers 
fra Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik
Hen over nogle uger i november og december blev der leveret en Airtrack 
med vogn og madras, en trampolin, en nedspringsmåtte og en ekstra  
rullemadras vogn til Lysabild Børneunivers. Indkøb der kunne lade sig gøre, 
da en ansøgning til I.P. Nielsen Fonden gav 22.000,- og en til DIF og DGI’s 
foreningspulje gav 18.000 og foreningen selv betalte de sidste 10.000,- 
Redskaber der forhåbentlig bliver til aktiv glæde for skolens elever, både i 
skoletiden og SFO og til springholdet mandag 17-18 og herre og dame-
holdene tirsdag fra 17.30 til 19.30. PS. Der er plads til flere på holdene, så 
kom glad.

Landsbyrådets tilbageblik på 2018
Traditionen tro, vil jeg starte det nye år med at fortælle lidt om hvad Landsbylauget har 
lavet det forgangne år.

Samarbejde med de andre laug fra ”gamle” Sydals
I forbindelse med vores ønske om at lave en ”Masterplan” for Sydals, har der har i foråret 
været afholdt borgermøder på Kegnæs, i Tandslet og Lysabild for at få input til planen. 
Laugene har samlet alle de gode forslag, grupperet og prioriteret dem og nu skal det 
hele skrives sammen. Den opgave ligger hos kommunen, og der har den desværre ligget 
længe.
En af de ting der er med i planen er et ønske om et samlet cykelstinet. Og den første  
delstrækning fra planen er heldigvis kommet med på kommunens plan. Det drejer sig 
om strækningen fra Skovby til Kegnæs. Der er inviteret til orienteringsmøder for borgere i 
Skovby og på Kegnæs omkring planen.
Vi arbejder naturligvis videre med at overbevise politikerne om at de andre strækninger 
også skal prioriteres, når der er økonomi til det.
Landsbymarked
Igen i år havde vi et fantastisk hyggeligt marked med stor opbakning fra alle, såvel fra 
stadeholdere, hjælpere og publikum. Igen var der kunstudstilling i kirken, som var en stor 
succes. En stor tak til alle der bakker op om markedet, og vi er klar til at gentage succesen 
i 2019
Multisalen
Efter at vi i flere år har rykket kommunen for en endelig afslutning på økonomien omkring 
multisalen fik vi i foråret en opkrævning på kr. 38.000 som vi skyldte i forbindelse med 
tilskuddet fra LAG. Jeg har betalt kr. 21.000 og lavet en aftale om at vort årlige kommunale 
tilskud på kr. 5.500 bortfalder de næste 3 år.
Landsbybus og –bil
I efteråret måtte vi erkende at behovet for Landsbybilen var faldet så meget, at det ikke 
mere kunne svare sig at beholde den. Bussen kører til gengæld stadig og vil med sikker-
hed gøre det til 1. juli, men formodentlig også længere. Problemstillingen er at bruger-
betalingen er ikke nok til at finansiere den. Så opgaven for os, er at finde noget ekstern 
finansiering, enten i form af tilskud fra kommunen eller f. eks. sponsorindtægter. 
Bladet
Det er fantastisk flot, at vi kan blive ved.  Og herfra skal der lyde en stor tak til redaktions-
gruppen der gang på gang får produceret et flot blad. Også en stor tak til de annoncører 
der gør det muligt at få det trykt og bragt ud. Og tak til LSG, og spejderne som sørger for 
udbringningen. Godt nytår Erling Junker

Skal der være atletik i Lysabild?
Så skal du melde dig som træner. Vi har banerne. Vi har børnene.
Vi mangler bare dig og et par stykker mere som trænere. Ring eller skriv til 
kasserer Lone Klinge Thomsen, LS.Thomsen@mail.dk 24237342

Rekord omsætning og vækst i 
Dagli’Brugsen 
Skovby 

Flotte fodbold medaljer
Ved Kellmann’s cup i Augustenborg den 15. og 16. december deltog fodboldaf- 
delingen med 7 hold.
Af dem vandt U8 drenge og U10 piger GULD og U12 drenge fik SØLV!
Et stort tillykke!

U12 drenge
SØLV

Landsbybussen kører stadig
Lån den til samkørsel, så sparer I at køre i to biler!
Her er plads til 9 personer, og du må køre den på alm. kørekort.

Se hvordan på lysabild-sydals.dk

 KUN kr. 2,- 
pr. kørt km. 

+ brændstof

LYSABILD
Landsbyråd

VW Caravelle årgang 2017

Gælder for alle borgere i Lysabild, Tandslet og Kegnæs sogne.

Lysabild Kro og Forsamlingsgård 
v/Michael Marek 

Tlf. /74 404026

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Nyt fra menighedsrådet
Årets gospelkoncert satte ny rekord  med en fint fyldt kirke. 
Folk havde købt masser af lækkerier til julehjælpskasserne og som prikken 
over i’et lavede Kim og Lone Iwersen mad i åben skole og overskuddet gik 
også til julehjælp.
Vi har delt  ”I  julelampens skær” ud til alle i sognet, som er over  71 år. Det er 

en fin tradition og folk bliver glade 
for vores besøg.
Vi er nu 9, som strikker dåbsklude 
og det er hyggeligt. Vi får en kop 
kaffe, lidt sødt og en god snak, når 
vi mødes og strikker. Man kan sta-
digvæk sagtens melde sig til – hos 
Gitte på 60912396. Det kræver 
ikke andet end, at man kan strikke 
ret og vrang. Man kan også vælge 
at strikke hjemme og så bare få 
garn, pinde og opskrift.
Vi mødes næste gang 20. Feb-
ruar kl 19 i præstegården

Skovby
Åben kl. 7.30-20

U10 piger
GULD

U8 drenge
GULD

U12 drenge 
SØLV


