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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.

Det sker i sognet         
Marts
 10.  kl. 11.00  Vi bowler på Skovby Kro, 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. 19.00  Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd i multisalen   
         i forlængelse af åben skole, samt foredrag om frivillige  
         foreninger i Sønderborg Kommune
 21.  kl. 19.00  Lysabild SG Fodbold afholder generalforsamling
 23. - 24.    Sydals Kegleklub Alssundmesterskaber, i Sydals-Hallen
 26.  kl. 19.30  Lysabild SG Gymnastik og Atletik afholder generalfor - 
         samling

April
  9. kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening 
         Musik ved Winnie D. Nielsen og lotto
 12.  kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening
         Flemming Nielsen fortæller om de kongelige. Lotto
 13.  kl. 14.00  Der er åbent hus hos Mc Sydals. Alle er hjertelig velkomne
 13.  kl. 10.00  Konfirmation i Kegnæs kirke 
 14.  kl. 10.00  Konfirmation i Lysabild Kirke
 20.  kl. 19.00  Der strikkes dåbsklude i præstegården
 21.  kl. 11.00  Påskedag musikgudstjeneste i Lysabild Kirke
 22.     Guldkonfirmation i Lysabild Kirke
 23.  kl. 17.30  Ældresagen, spis sammen og foredrag om humanitær   
         hjælp til Rumænien
 25.  kl. 17.30  Lysabild Senior cykelklub, starter cykelsæsonen

Maj
  1.  kl. 24.00  Deadline til næste Lokalblad  
  2.  kl. 19.00  LSG hovedbestyrelses generalforsamling, i klubhuset  
  5.     Skt. Annæ pigekor synger i Lysabild Kirke    
  9.-10. kl. 8  Ældresagen, tur med de Grå busser til Samsø
 16.  kl. 19,00  St. Bededagstur omkring Vibæk
 21.     Lysabild Efterløn og Pensionistforening
         Heldags tur til Tirpits Blåvand ,grænsemuseum, spisning  
         på Den gamle Grænsekro. 
 26.     En by fuld af lopper

Juni
 25.     Lysabild Efterløn og Pensionistforening.  Halvdagtur til 
         Mommark og Ejners rosenhave  samt grill. 

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

Påskedag har vi fest- og musikguds-
tjeneste i Lysabild Kirke kl. 11.

2. påskedag er der traditionen tro 
Guldkonfirmation for de 9 drenge 
og 15 piger, der blev konfirmeret af 
Søren Fransen den 30. marts 1969.

5. maj om eftermiddagen, synger 
Skt. Annæ pigekor i kirken.De er på 
besøg i Sønderjysk Pigekor.
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Det sker i Kirken

Nationale rødbøge

I forbindelse med den snarlige 100 års fejring af Sønderjyllands genforening med det øvrige 
Danmark, har de lokalhistoriske arkiver i Sønderborgområdet, blandt mange andre tiltag, 
villet kortlægge, hvor der endnu står rødbøge i de store landbohaver og i landsbyerne.
Det var typisk gode, dansksindede borgere, der i protest mod det tyske herredømme 
plantede disse rødbladede træer. Man kunne kun på nogle få måder med de røde og hvide 
farver markere sit tilhørsforhold til danskheden.

Mange rødbøge er således over 100 år gamle. Som det ses på foto fra Lycks gård  Vibøge, 
står de stadig flotte og fyldige rundt om.

Lokalhistorisk Forening i Lysabild modtager gerne et lille skriv og gerne med foto, som 
mailes til vor mailadresse: info@lysabildarkiv.dk  

En by fuld af lopper
Igen i år vil der vrimle med lopper i Lysabild.
Søndag d. 26. maj 2019 gentages succesen: En by fuld af lopper, hvor byens indkørs-
ler omdannes til loppemarkeder. Hvis man har lyst til at deltage, så send en mail til  
michele@abreu-nissen.dk senest d.15. april. Jeg håber på, at ligeså mange har lyst til 
at deltage i år, som sidste år. Hilsen Michele Abreu Nissen

Spis sammen og foredrag om humanitær hjælp til Rumænien
Den 23. april kl. 12. 
Sted: Sydals-hallen, Mommarkvej 352, 5470 Sydals. 
Skipperlabskovs med tilbehør + 1 øl/vand, og kaffe.
Arne Lorenzen vil i ord og billeder fortælle om sine ture til Rumænien, og levering 
af indsamlede ting fra Danmark. 
Tilmelding senest den 16. april til: Anne Marie Christoffersen, tlf. 7447 0333/  
2167 0660. Pris: 130 kr. 
Tur med de Grå busser til Samsø, den 9.-10. maj kl. 8.00.
Sted: Augustenborghallerne, Kettingvej 19 A, 6440 Augustenborg.
Vi ser det meste af øen fra slottet Brattingsborg i syd til Ballebjerg i nord.  
Vi besøger Kannehavekanalen, Danmarks ældste stubmølle Kolhøj Mølle, 
besøger en gårdbutik. Vi bor i Tranebjerg på Flinchs Hotel som har værel-
ser for  gangbesværede. Tilmelding den 7. marts til Vibeke, 2127 7730,  
mail: sondermark6@gmail.com.
Pris kr. 1725/enkelværelsestillæg kr. 250, med i prisen er: Kaffe og rundstykker i 
bussen, Sandwich på færgen, 
Færge fra Hou til Sælvig tur/retur, aftensmad og morgenmad på hotellet, frokost 
på Dokken.
Seniorrejse til Costa del Sol fra den 15. – 22. september, afgang den 15. september.
Sted: Bus fra Augustenborghallerne, Kettingvej 19 A, 6440 Augustenborg.
Fly fra Billund. Vi bor på hotel Roc Flamingo, næsten i centrum af Torremolinos. 
Spørg om mere ved tilmelding. Pris pr. person ved 2 personer i dobbeltværelse 
med all inclusive kr. 6.598. Tillæg for enkeltværelse kr. 1100.
Tilmelding senest den 12. marts til: Erik Heise, tlf. 2524 2300, mail: 
erik-heise@hotmail.dk

  MC Sydals
Invitation til  Åben hus
Den 13. April Kl. 14:00 åbner vi dørene! 
Kom med til en hyggelig dag med 
grillpølser, drikkevarer og masser af sjov!
Adressen: Tandshede 3. Tandslet.

 Vi glæder os til at se jer 
  MC Sydals

Jysk Mesterskab
LSG’s indendørs kvindehold vandt jysk mesterskab i A-rækken, som blev afholdt i 
Rødding Centret den 2. og 3. februar.

OK sponsor penge

Lysabild SG modtog i år 
22.163,28 kr. i sponsorstøtte  fra 
Dalig’Brugsen Skovby og OK 
benzin. 

Foreningen belønnes især for 
de OK kort, de er med til at 
tegne, og for den mængde 
brændstof der tankes på kort 
tilknyttet aftalen.

På billedet er det Martin Carøe 
Lykke, der på vegne af Lysabild 
SG, modtager årets sponsor- 
afregning af Kim Johnsen.

Sydals Kegleklub
Sydals Kegleklub vil gerne sige tak for opmærksomheden til vores 25-års  
jubilæum, og tak til dem som kiggede forbi. Det blev en hyggelig eftermid-
dag med mange besøgende. 
Sydals kegleklub har stadig plads til hyggehold. Kom og få en gratis time 
med instruktør, og se om det er noget for jer. Har man mod på at spille  
Licens kegle, har vi også plads her. 
Vi har også en stor ældreafdeling, der deltager i stævner og turnering. 
Vi har også børnefødselsdage i samarbejde med Sydals-Hallens cafeteria.
Der er børnene nede og kegle en time, og spiser i Sydals-Hallens cafeteria 
og leger i Multisalen. Næste stævne på keglebanen er Alssundmestersk-
aber, der afholdes d. 23 og 24 marts 2019.  
Er man ikke medlem, kan man leje to baner for kr. 90,- pr time. For medlem-
mer kr. 65,- pr. time. 
Har  man brug for instruktion, stiller kegleklubben gerne en instruktør til  
rådighed. Interesserede kan ringe for en gratis prøvetime til  Kurt Larsen 
tlf. 22 27 44 70.

Johan Schmidt Hansen Nørre Landevej 31, Kegnæs   

Alina Boysen Kegnæsvej 60, Skovby                            

Anna Sophia Foss Nørregade 9, Lysabild           

Cecilie Askov Kruse Jørgensen Vibøgevej 13, Vibøge     

Tatiana Liv Nielsen Reichwald Midtkobbel 8, Kegnæs    

Emma Falkenløve Simonsen Kløvermarken 92, Sønderborg        

Karl Clausen Vibæk Mølle 2, Lebølløkke  

Mark Nygaard Dethlefsen Gammelhave 2, Lysabild    

Tobias Hansen Lille Mommarkvej 27, Sarup                                

Lucas Borggård Huess Gammelhave 15, Lysabild   

Theis Roued Iwersen Skovbyvej 70, Skovby    

Casper Mogensen Vesterkobbel 11, Kegnæs   

Rasmus Ladegaard Møller Vindrosen 11, Skovby               

Mathias Møller Nørskov Gammelhave 28, Lysabild

Konfirmation i Lysabild Kirke
den 14. april kl. 10, 2019

Konfirmation i Kegnæs kirke 
den 13. april kl. 10, 2019

Augustenborg – Sydals
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Skovby
Åben kl. 7.30-20

Annonce fra Fri BikeShop til marts-udgaven af LokalBladet i 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi henter og bringer din cykel 
GRATIS  Ring på 74425253 

Service-Reparation-Forårstjek 
Fri BikeShop Sønderborg  Vi holder dig kørende 

Foråret er på vej

Torsdag, den 21. marts kl. 19.00 i 
klubhuset

Dagsorden ifølge lovene.
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Behandling af forslag
5. Valg til bestyrelse
i lige år: 3 personer
i ulige år: 2 personer
 hvert år: 2 suppleanter
6. Evt.

Mød op og mød din bestyrelse, hør hvad 
der er af planer for klubben og kom selv 
gerne med gode idéer.

Lysabild SG Fodbold… 

…afholder generalforsamling



Brug Landsbybussen, det er billigere 
end at køre i to biler
Hvem kan låne den?
Det kan alle der bor i Lysabild, Kegnæs og  
Tandslet området, både foreninger og private.

Hvor stor er Landsbybussen og hvilket kørekort kræver den?
Der er plads til 9 personer inkl. føreren og kræver kun alm. B kørekort.

Hvad koster det?
Prisen er kun 2 kr. pr. kørt km. plus brændstof.

Hvor står bussen henne?
Den står ved Lysabild Børneunivers.

Hvordan reserverer jeg den?
På www.lysabild-sydals.dk, kan du finde 
alle yderlige oplysninger - oprette dig  
som bruger og straks reservere  
bussen til din næste tur.

OBS:
Lige nu er der økonomi til at drive Landsbybussen frem til den 1. juli 2019. Styre-
gruppen arbejder dog på at skaffe flere midler, så ordningen kan fortsætte. Én af 
tiltagene vil være, at vi pr. 1. april 2019 hæver egenbetalingen til kr. 2,50 pr. kørt km.

Interesse for cykelsti trak fuldt hus på Skovby Kro

Fremmødet var enormt, da Sønderborg Kommune mandag den 25. februar 
havde inviteret til borgermøde om projektering af den fremtidige cykelsti mel-
lem Skovby og Trænge på Kegnæs. Vært ved mødet var formanden for Teknik- 
og Miljøudvalget Aase Nyegaard.
Mødet startede med fremvisning af skitseforslaget for linjeføringen af den nye 
cykelsti, der lige nu er planlagt til at skulle starte i Skovby på den østlige side 
af vejen, dvs. i venstre side hvis man kører fra Skovby mod Kegnæs. Der er dog 
altid nogle udfordringer ved etableringen af en cykelsti, og denne er bestemt 
ingen undtagelse. Overfor Kegnæsgård, hvor der løber en lille bæk, er der på 
nuværende tidspunkt fremsat en løsning om at lave en træbro over bækken, 
der vil falde pænere ind i naturen end fx en beton bro. 
Lige før vejen ned mod Kerneland, er det planen at cykelstien skal over på højre 
side af vejen. Der vil derfor blive lavet helleanlæg, med belysning samt fartbe-
grænsning på dette sted, så det bliver sikkert for cyklisterne at krydse vejen. 
Grunden til at man her flytter cykelstien over på den vestlige side af vejen, er at 
man fra Kystdirektoratets side har afgjort at cykelstien skal placeres på Lillehav 
siden af dæmningen. 
Ved de første huse man møder på Kegnæs, kommer der en udfordring med 
at husene ligger så tæt op mod vejen, at cykelstien simpelthen ikke kan være 
der. Man har derfor nu fremsat en løsning om at føre cykelstien bagom denne 
bebyggelse. Derefter fortsætter stien i højre side af vejen uden de store 
forhindringer frem til Trænge.
Der var mange spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte borgere, der 
mødte op så stort et antal, at man måtte finde flere stole og borde frem. Der 
var bestilt boller, kaffe og drikkevarer til 60 personer, men der mødte ca. 120 op. 
Altså dobbelt så mange som man havde regnet med.
De fleste spørgsmål kom fra de berørte lodsejere, der var usikre over hvor 
cykelstien bliver placeret ud for deres grund, og om de kunne risikere at miste 
noget af deres haver eller indkørsler. Men der fremkom også positive kommen-
tarer om projektet, og borgerne er generelt glade for at cykelstien nu bliver en 
realitet. Der kom en god dialog ud af mødet, og embedsmændene fik en del 
gode idéer til alternative løsninger af linjeføringen med hjem og arbejde med. 
De understregede også at projektet endnu var et skitseprojekt, og mange ting 
stadig kunne ændres i processen. (at)

LSF generalforsamling, nye lokaler,  
åbent arkiv og mødeaktiviteter

Lysabild Sognehistoriske forening har afholdt generalforsamling 24. januar.
Der blev skiftet ud i bestyrelsen, idet formanden, Jørn Lind og protokolfører  
Ellen M. Lyck havde valgt at fratræde efter mange års medlemsskab af besty-
relsen. Endvidere fratrådte Steen Jørgensen, Vibøge
Til den ny bestyrelse indvalgtes Kim Johnsen, Skovby og Fred Jørgensen, Vibøge. 
De indgår i hhv. turudvalg og i mødeudvalg. 
Der mangler således endnu et bestyrelsesmedlem. Som nye suppleanter valgtes 
Susanne G. Jensen, Nypøl og Bodil Kryhlmand, Lysabild.
Posten som protokolfører bliver fremover varetaget af Chresten Krogh, Lysabild-
skov. Øvrige poster var genvalg.
Formandsposten blev ikke besat, men bestyrelsen blev enige om, at et forret-
ningsudvalg bestående af hidtidige næstformand Kirsten Madsen, Fjelby og Poul 
R. Pedersen, Lysabild skal fungere som ledelse af foreningen og være kontaktper-
soner til de myndigheder, samarbejdspartnere og brugere, som vi har kontakt 
med.
Poul R. Pedersen er fremover foreningens repræsentant i Vibækfonden og fort-
sætter også som kontaktperson til SKLA og SLA organisationerne, som på kom-
mune- og landsplan har med arkivsamarbejdet at gøre.
LSF har i øvrigt haft en travl opstart i det ny år. Som bekendt fik vi tildelt nye lokaler 
i skolens østfløj. Der har vi indrettet EDB arbejdspladser til vort registreringsar-
bejde i det såkaldte Arkibas system, hvor alle kan hente oplysninger om arkivets 
indhold på Arkiv.dk. Velvilje fra skolen og sponsorering af flotte borde og andet 
inventar gør, at vi nu kan arbejde i både lovlige men også i lyse og rummelige 
omgivelser. Vore lokaler i kælderen i den modsatte ende af øst fløjen vil fortsat 
rumme vor ting- og museumssamling, som nu kan få en endnu bedre og mere 
brugervenlig opstilling. Ved ÅBEN ARKIV arrangementet den 3. februar havde 
knap et halvt hundrede interesserede fundet vej til vore nye og gamle lokaler.
Afstemningsfesten søndagen efter, den 10. februar, havde samlet i alt 94 tilhørere 
til et veloplagt og spændende foredrag med forfatteren Karsten Skov, som for-
talte om sine bøger Knacker og Enkeland. Han bidrog også med beretninger om 
den prisbelønnede filmatisering af hans første bog. Han var tilknyttet som lokal 
konsulent under optagelserne. Flot aften med god tilslutning.
Foreningen er gået ind i sit 41. leveår. Da alt vort arbejde udføres af frivillige, og 
støtten fra kommunen er beskeden, håber vi på opbakning, når vore medlems-
kortsælgere kommer rundt. På den måde håber vi at kunne fortsætte vore aktivi-
teter til glæde og gavn for sognets beboere.
Det blev på generalforsamlingen besluttet at hæve kontingent til: 50 kr. for enlige 
og 100 kr. for par-. Med venlig hilsen – på foreningens vegne - Poul R. Pedersen

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

Lysabild Efterløn og Pensionistforening
Den 9/4 musik ved Winnie D. 
Nielsen og lotto 

Tirsdag d.12-04-2019.
Flemming Nielsen fortæller om de 
kongelige. Lotto
Tilmelding altid nødvendig til
Rosa telf. 74404750/61604750

21/5  Heldags tur til Tirpits Blåvand, 

grænsemuseum, spisning på Den 
gamle Grænsekro. Pris 450. kr

25/6 Halvdagtur Mommark og 
Ejners rosenhave  samt grill.
Pris 150. kr 

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

Generalforsamling i LSG hovedbestyrelse 
  den 2. maj   

Lysabild Skytte- og Gymnastikforening, også kaldet 
LSG, består af hovedforeningen med sin egen besty-
relse og de 3 underafdelinger Fodbold, Gymnastik/
Atletik og Tennis med hver deres bestyrelse.

I 2022 fylder vi alle sammen 100 år. Men der skal 
gerne meget snart nye kræfter til i hovedbestyrels-
en, til at være med til at bestemme, hvordan det 
skal fejres eller om vi bare skal lukke og slukke, og 
underafdelingerne skal fortsætte hver for sig.

  Så mød op torsdag den 2. maj kl. 19.00  
   i Lysabild Klubhus. Vel mødt!

 Generalforsamling i Gymnastik og Atletik afdelingen
Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik afholder generalforsamling tirsdag den. 
26. marts kl. 19.30 i LSG Klubhuset. 
Kom og få en hyggelig aften hvor vi snakker om, hvad der sker og hvad vi 
måske kan få til at ske i foreningen.

Oprensning af branddamme
Byrådet har over de næste fire år afsat 200.000 kr. årligt til oprensning af de 
gamle branddamme. Tanken er, at det bliver et samspil mellem Sønderborg 
Kommune og Landsbylaugene.
Derfor ønsker Sønderborg Kommune en tilbagemelding fra Landsbylaugene 
på, hvilke damme vi mener trænger, og evt. hvad vi selv kan bidrage med. Det 
kan være vi selv vil grave den ud, mod at kommunen afholder udgift til deponi 
(hvis den er forurenet). Eller det kan være vi kan finde en mark vi kan lægge det 
opgravede på (hvis det ikke er forurenet) osv.

Send meget gerne oplysninger til os i Lysabild Landsbyråd, hvis I har kendskab 
til en branddam der trænger til oprensning, eller hvis i gerne vil bidrage med 
noget i den forbindelse. Så videreleverer vi det hele samlet til Sønderborg Kom-
mune. Ansøgningsfristen er d. 3. april 2019, og man forventer at begynde 
oprensning af de første damme i efteråret.

Vi skal gerne vide:
• Hvor ligger den? Adresse, kort eller lign.
• Hvad er begrundelsen for at den skal oprenses?
• Hvad kan I evt. selv bidrage med?

Send dine oplysninger hurtigst muligt på mail til 
os på: 
lysabild.sydals@gmail.com
Hvis du bor i Mommark eller Skovby området, kan 
du selvfølgelig også kontakte dit lokale landsbylaug.

LSG Fodbold U14 & U15

U14/15 rejser i påsken til en fodboldturnering i Spanien med helt nye trøjer spon-
soreret af ES brolægger og entreprenør. Samtlige 18 deltagere på turen har hver 
deres trøje. Det er fjerde gang, at ES Brolægning sponsorerer holdet.

Hvad kan jeg bruge Landsbybussen til?
- samkørsel af børn til fritidsaktiviteter
- udflugter for foreninger og institutioner
- familieudflugt med HELE familien
- vennepar på tur med alle børn
- samkørsel til arrangementer/møder
...og meget andet.

Lysabild Senior 
cykelklub

Så kan man så småt 
begynde at gøre sin cykel 
klar til endnu en cykelsæ-
son, der starter torsdag 
d. 25. april kl. 17.30 fra 
Lysabild skole. 
Vel mødt – alle er velkomne.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Vidste I ....
… eller har I set, at der på landevejen mellem Høruphav og Skovby ligger en 4H gård, 
der hører til bondegården Pommersgård?
Kort fortalt om 4H:
4H er en forening, der har sine rødder i landbruget og rækker helt ind i det mod-
erne bysamfund med aktiviteter primært til børn og unge, men hele familien kan 
være en del af fællesskabet. Der findes 6 4H gårde i Danmark. Konceptet er, at lære 
børn og unge at tage del i et fællesskab, dyrehold, dyrke og tilberede deres egen 
mad og værne om naturen, hvilket gøres via forskellige aktiviteter, der foregår på 
4H gården og andre steder i lokalområdet. Desuden findes der mange 4H klub-
ber rundt om i landet.
De 4 H’er står for Hoved, Hånd, Hjerte og Helbred og er samtidig de værdier, der 

arbejdes ud fra. 
I 4H læres der ved at gøre 
tingene selv, så derfor tager 
aktiviteterne altid udgang-
spunkt i noget aktivt og krea-
tivt, da man i 4H tror på, at en 
flittig hånd, et kvikt hoved, 
et varmt hjerte og et godt 
helbred er med til at skabe 
et godt børne- ungdoms- og 
voksenliv. Læs mere på 
www.4h.dk
Som nævnt ovenfor findes der 

en 4H gård i nærområdet: ALS 4H gård på Pommersgård.
Her tilbydes et samlingssted – en oase – hvor man sammen kan nyde årstidernes 
gang, lege med gårdens dyr, dyrke haven, ride, køre med hestevogn, lave kunst, 
holde cirkuslejr, overnatte, grille, bage, lege og meget mere. Man hjælpes ad med 
at få det hele til at fungere, og er man medlem af 4H, er der mulighed for at kom-
me med nye forslag til aktiviteter, der kan igangsættes samt mulighed for at leje  
stedet til en børnefødselsdag og lignende.
Alle der ønsker at blive en del af fællesskabet kan blive medlem.
P.t. er der på 4H gården på Pommersgård ved at blive lavet en ridebane til hestepi-
gerne, en biavler kommer og sætter bi kasser op, så bierne kan følges for senere at 
slynge honning. Til april startes op med 4H haver, hvor man kan så og dyrke egne 
grøntsager.
Vil du vide mere om mere ALS 4H gården så kontakt Finn Hansen på mobil 2425 
0523, Helle Lund Lorenzen på mobil 2874 6522 eller gå ind på www.face-
book.com/pommersgard.

Lysabild/Tandslet Badminton

Lysabild/Tandslet Badminton takker Sydbank for sponsoratet til træningsdragter 
og T-shirts.

St. Bededagstravetur omkring Vibæk
for folk i alle aldre 

St. Bededagsaften torsdag d. 16.maj 2019 
med start fra Vibæk vindmølle kl. 19. 

Som optakt til turen giver Sydals koret en lille koncert

I Vibæk Møllecaféen kan der efter turen købes varme hveder og 
kaffe/kakao - pris 25,- kr. pr. person. Vi håber, at mange har lyst til at 

bruge en forårsaften på motion og godt samvær. 
ALLE ER VELKOMNE - det er ikke nødvendigt med tilmelding … 

Venlig hilsen Lysabild Skytte- og Gymnastikforening – Lysabild Landsbyråd – Vibækmøllernes Støtteforening

NYHEDVi har nu fået  en ny bus!  En Nissan NV300  
med manuel gear.



Brug Landsbybussen, det er billigere 
end at køre i to biler
Hvem kan låne den?
Det kan alle der bor i Lysabild, Kegnæs og  
Tandslet området, både foreninger og private.

Hvor stor er Landsbybussen og hvilket kørekort kræver den?
Der er plads til 9 personer inkl. føreren og kræver kun alm. B kørekort.

Hvad koster det?
Prisen er kun 2 kr. pr. kørt km. plus brændstof.

Hvor står bussen henne?
Den står ved Lysabild Børneunivers.

Hvordan reserverer jeg den?
På www.lysabild-sydals.dk, kan du finde 
alle yderlige oplysninger - oprette dig  
som bruger og straks reservere  
bussen til din næste tur.

OBS:
Lige nu er der økonomi til at drive Landsbybussen frem til den 1. juli 2019. Styre-
gruppen arbejder dog på at skaffe flere midler, så ordningen kan fortsætte. Én af 
tiltagene vil være, at vi pr. 1. april 2019 hæver egenbetalingen til kr. 2,50 pr. kørt km.

Interesse for cykelsti trak fuldt hus på Skovby Kro

Fremmødet var enormt, da Sønderborg Kommune mandag den 25. februar 
havde inviteret til borgermøde om projektering af den fremtidige cykelsti mel-
lem Skovby og Trænge på Kegnæs. Vært ved mødet var formanden for Teknik- 
og Miljøudvalget Aase Nyegaard.
Mødet startede med fremvisning af skitseforslaget for linjeføringen af den nye 
cykelsti, der lige nu er planlagt til at skulle starte i Skovby på den østlige side 
af vejen, dvs. i venstre side hvis man kører fra Skovby mod Kegnæs. Der er dog 
altid nogle udfordringer ved etableringen af en cykelsti, og denne er bestemt 
ingen undtagelse. Overfor Kegnæsgård, hvor der løber en lille bæk, er der på 
nuværende tidspunkt fremsat en løsning om at lave en træbro over bækken, 
der vil falde pænere ind i naturen end fx en beton bro. 
Lige før vejen ned mod Kerneland, er det planen at cykelstien skal over på højre 
side af vejen. Der vil derfor blive lavet helleanlæg, med belysning samt fartbe-
grænsning på dette sted, så det bliver sikkert for cyklisterne at krydse vejen. 
Grunden til at man her flytter cykelstien over på den vestlige side af vejen, er at 
man fra Kystdirektoratets side har afgjort at cykelstien skal placeres på Lillehav 
siden af dæmningen. 
Ved de første huse man møder på Kegnæs, kommer der en udfordring med 
at husene ligger så tæt op mod vejen, at cykelstien simpelthen ikke kan være 
der. Man har derfor nu fremsat en løsning om at føre cykelstien bagom denne 
bebyggelse. Derefter fortsætter stien i højre side af vejen uden de store 
forhindringer frem til Trænge.
Der var mange spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte borgere, der 
mødte op så stort et antal, at man måtte finde flere stole og borde frem. Der 
var bestilt boller, kaffe og drikkevarer til 60 personer, men der mødte ca. 120 op. 
Altså dobbelt så mange som man havde regnet med.
De fleste spørgsmål kom fra de berørte lodsejere, der var usikre over hvor 
cykelstien bliver placeret ud for deres grund, og om de kunne risikere at miste 
noget af deres haver eller indkørsler. Men der fremkom også positive kommen-
tarer om projektet, og borgerne er generelt glade for at cykelstien nu bliver en 
realitet. Der kom en god dialog ud af mødet, og embedsmændene fik en del 
gode idéer til alternative løsninger af linjeføringen med hjem og arbejde med. 
De understregede også at projektet endnu var et skitseprojekt, og mange ting 
stadig kunne ændres i processen. (at)

LSF generalforsamling, nye lokaler,  
åbent arkiv og mødeaktiviteter

Lysabild Sognehistoriske forening har afholdt generalforsamling 24. januar.
Der blev skiftet ud i bestyrelsen, idet formanden, Jørn Lind og protokolfører  
Ellen M. Lyck havde valgt at fratræde efter mange års medlemsskab af besty-
relsen. Endvidere fratrådte Steen Jørgensen, Vibøge
Til den ny bestyrelse indvalgtes Kim Johnsen, Skovby og Fred Jørgensen, Vibøge. 
De indgår i hhv. turudvalg og i mødeudvalg. 
Der mangler således endnu et bestyrelsesmedlem. Som nye suppleanter valgtes 
Susanne G. Jensen, Nypøl og Bodil Kryhlmand, Lysabild.
Posten som protokolfører bliver fremover varetaget af Chresten Krogh, Lysabild-
skov. Øvrige poster var genvalg.
Formandsposten blev ikke besat, men bestyrelsen blev enige om, at et forret-
ningsudvalg bestående af hidtidige næstformand Kirsten Madsen, Fjelby og Poul 
R. Pedersen, Lysabild skal fungere som ledelse af foreningen og være kontaktper-
soner til de myndigheder, samarbejdspartnere og brugere, som vi har kontakt 
med.
Poul R. Pedersen er fremover foreningens repræsentant i Vibækfonden og fort-
sætter også som kontaktperson til SKLA og SLA organisationerne, som på kom-
mune- og landsplan har med arkivsamarbejdet at gøre.
LSF har i øvrigt haft en travl opstart i det ny år. Som bekendt fik vi tildelt nye lokaler 
i skolens østfløj. Der har vi indrettet EDB arbejdspladser til vort registreringsar-
bejde i det såkaldte Arkibas system, hvor alle kan hente oplysninger om arkivets 
indhold på Arkiv.dk. Velvilje fra skolen og sponsorering af flotte borde og andet 
inventar gør, at vi nu kan arbejde i både lovlige men også i lyse og rummelige 
omgivelser. Vore lokaler i kælderen i den modsatte ende af øst fløjen vil fortsat 
rumme vor ting- og museumssamling, som nu kan få en endnu bedre og mere 
brugervenlig opstilling. Ved ÅBEN ARKIV arrangementet den 3. februar havde 
knap et halvt hundrede interesserede fundet vej til vore nye og gamle lokaler.
Afstemningsfesten søndagen efter, den 10. februar, havde samlet i alt 94 tilhørere 
til et veloplagt og spændende foredrag med forfatteren Karsten Skov, som for-
talte om sine bøger Knacker og Enkeland. Han bidrog også med beretninger om 
den prisbelønnede filmatisering af hans første bog. Han var tilknyttet som lokal 
konsulent under optagelserne. Flot aften med god tilslutning.
Foreningen er gået ind i sit 41. leveår. Da alt vort arbejde udføres af frivillige, og 
støtten fra kommunen er beskeden, håber vi på opbakning, når vore medlems-
kortsælgere kommer rundt. På den måde håber vi at kunne fortsætte vore aktivi-
teter til glæde og gavn for sognets beboere.
Det blev på generalforsamlingen besluttet at hæve kontingent til: 50 kr. for enlige 
og 100 kr. for par-. Med venlig hilsen – på foreningens vegne - Poul R. Pedersen

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

Lysabild Efterløn og Pensionistforening
Den 9/4 musik ved Winnie D. 
Nielsen og lotto 

Tirsdag d.12-04-2019.
Flemming Nielsen fortæller om de 
kongelige. Lotto
Tilmelding altid nødvendig til
Rosa telf. 74404750/61604750

21/5  Heldags tur til Tirpits Blåvand, 

grænsemuseum, spisning på Den 
gamle Grænsekro. Pris 450. kr

25/6 Halvdagtur Mommark og 
Ejners rosenhave  samt grill.
Pris 150. kr 

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

Generalforsamling i LSG hovedbestyrelse 
  den 2. maj   

Lysabild Skytte- og Gymnastikforening, også kaldet 
LSG, består af hovedforeningen med sin egen besty-
relse og de 3 underafdelinger Fodbold, Gymnastik/
Atletik og Tennis med hver deres bestyrelse.

I 2022 fylder vi alle sammen 100 år. Men der skal 
gerne meget snart nye kræfter til i hovedbestyrels-
en, til at være med til at bestemme, hvordan det 
skal fejres eller om vi bare skal lukke og slukke, og 
underafdelingerne skal fortsætte hver for sig.

  Så mød op torsdag den 2. maj kl. 19.00  
   i Lysabild Klubhus. Vel mødt!

 Generalforsamling i Gymnastik og Atletik afdelingen
Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik afholder generalforsamling tirsdag den. 
26. marts kl. 19.30 i LSG Klubhuset. 
Kom og få en hyggelig aften hvor vi snakker om, hvad der sker og hvad vi 
måske kan få til at ske i foreningen.

Oprensning af branddamme
Byrådet har over de næste fire år afsat 200.000 kr. årligt til oprensning af de 
gamle branddamme. Tanken er, at det bliver et samspil mellem Sønderborg 
Kommune og Landsbylaugene.
Derfor ønsker Sønderborg Kommune en tilbagemelding fra Landsbylaugene 
på, hvilke damme vi mener trænger, og evt. hvad vi selv kan bidrage med. Det 
kan være vi selv vil grave den ud, mod at kommunen afholder udgift til deponi 
(hvis den er forurenet). Eller det kan være vi kan finde en mark vi kan lægge det 
opgravede på (hvis det ikke er forurenet) osv.

Send meget gerne oplysninger til os i Lysabild Landsbyråd, hvis I har kendskab 
til en branddam der trænger til oprensning, eller hvis i gerne vil bidrage med 
noget i den forbindelse. Så videreleverer vi det hele samlet til Sønderborg Kom-
mune. Ansøgningsfristen er d. 3. april 2019, og man forventer at begynde 
oprensning af de første damme i efteråret.

Vi skal gerne vide:
• Hvor ligger den? Adresse, kort eller lign.
• Hvad er begrundelsen for at den skal oprenses?
• Hvad kan I evt. selv bidrage med?

Send dine oplysninger hurtigst muligt på mail til 
os på: 
lysabild.sydals@gmail.com
Hvis du bor i Mommark eller Skovby området, kan 
du selvfølgelig også kontakte dit lokale landsbylaug.

LSG Fodbold U14 & U15

U14/15 rejser i påsken til en fodboldturnering i Spanien med helt nye trøjer spon-
soreret af ES brolægger og entreprenør. Samtlige 18 deltagere på turen har hver 
deres trøje. Det er fjerde gang, at ES Brolægning sponsorerer holdet.

Hvad kan jeg bruge Landsbybussen til?
- samkørsel af børn til fritidsaktiviteter
- udflugter for foreninger og institutioner
- familieudflugt med HELE familien
- vennepar på tur med alle børn
- samkørsel til arrangementer/møder
...og meget andet.

Lysabild Senior 
cykelklub

Så kan man så småt 
begynde at gøre sin cykel 
klar til endnu en cykelsæ-
son, der starter torsdag 
d. 25. april kl. 17.30 fra 
Lysabild skole. 
Vel mødt – alle er velkomne.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Vidste I ....
… eller har I set, at der på landevejen mellem Høruphav og Skovby ligger en 4H gård, 
der hører til bondegården Pommersgård?
Kort fortalt om 4H:
4H er en forening, der har sine rødder i landbruget og rækker helt ind i det mod-
erne bysamfund med aktiviteter primært til børn og unge, men hele familien kan 
være en del af fællesskabet. Der findes 6 4H gårde i Danmark. Konceptet er, at lære 
børn og unge at tage del i et fællesskab, dyrehold, dyrke og tilberede deres egen 
mad og værne om naturen, hvilket gøres via forskellige aktiviteter, der foregår på 
4H gården og andre steder i lokalområdet. Desuden findes der mange 4H klub-
ber rundt om i landet.
De 4 H’er står for Hoved, Hånd, Hjerte og Helbred og er samtidig de værdier, der 

arbejdes ud fra. 
I 4H læres der ved at gøre 
tingene selv, så derfor tager 
aktiviteterne altid udgang-
spunkt i noget aktivt og krea-
tivt, da man i 4H tror på, at en 
flittig hånd, et kvikt hoved, 
et varmt hjerte og et godt 
helbred er med til at skabe 
et godt børne- ungdoms- og 
voksenliv. Læs mere på 
www.4h.dk
Som nævnt ovenfor findes der 

en 4H gård i nærområdet: ALS 4H gård på Pommersgård.
Her tilbydes et samlingssted – en oase – hvor man sammen kan nyde årstidernes 
gang, lege med gårdens dyr, dyrke haven, ride, køre med hestevogn, lave kunst, 
holde cirkuslejr, overnatte, grille, bage, lege og meget mere. Man hjælpes ad med 
at få det hele til at fungere, og er man medlem af 4H, er der mulighed for at kom-
me med nye forslag til aktiviteter, der kan igangsættes samt mulighed for at leje  
stedet til en børnefødselsdag og lignende.
Alle der ønsker at blive en del af fællesskabet kan blive medlem.
P.t. er der på 4H gården på Pommersgård ved at blive lavet en ridebane til hestepi-
gerne, en biavler kommer og sætter bi kasser op, så bierne kan følges for senere at 
slynge honning. Til april startes op med 4H haver, hvor man kan så og dyrke egne 
grøntsager.
Vil du vide mere om mere ALS 4H gården så kontakt Finn Hansen på mobil 2425 
0523, Helle Lund Lorenzen på mobil 2874 6522 eller gå ind på www.face-
book.com/pommersgard.

Lysabild/Tandslet Badminton

Lysabild/Tandslet Badminton takker Sydbank for sponsoratet til træningsdragter 
og T-shirts.

St. Bededagstravetur omkring Vibæk
for folk i alle aldre 

St. Bededagsaften torsdag d. 16.maj 2019 
med start fra Vibæk vindmølle kl. 19. 

Som optakt til turen giver Sydals koret en lille koncert

I Vibæk Møllecaféen kan der efter turen købes varme hveder og 
kaffe/kakao - pris 25,- kr. pr. person. Vi håber, at mange har lyst til at 

bruge en forårsaften på motion og godt samvær. 
ALLE ER VELKOMNE - det er ikke nødvendigt med tilmelding … 

Venlig hilsen Lysabild Skytte- og Gymnastikforening – Lysabild Landsbyråd – Vibækmøllernes Støtteforening

NYHEDVi har nu fået  en ny bus!  En Nissan NV300  
med manuel gear.



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

LB:
LokalBladet nr. 85    marts 2019Periodisk skrift for Lysabild Sogn

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

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.

Det sker i sognet         
Marts
 10.  kl. 11.00  Vi bowler på Skovby Kro, 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. 19.00  Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd i multisalen   
         i forlængelse af åben skole, samt foredrag om frivillige  
         foreninger i Sønderborg Kommune
 21.  kl. 19.00  Lysabild SG Fodbold afholder generalforsamling
 23. - 24.    Sydals Kegleklub Alssundmesterskaber, i Sydals-Hallen
 26.  kl. 19.30  Lysabild SG Gymnastik og Atletik afholder generalfor - 
         samling

April
  9. kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening 
         Musik ved Winnie D. Nielsen og lotto
 12.  kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening
         Flemming Nielsen fortæller om de kongelige. Lotto
 13.  kl. 14.00  Der er åbent hus hos Mc Sydals. Alle er hjertelig velkomne
 13.  kl. 10.00  Konfirmation i Kegnæs kirke 
 14.  kl. 10.00  Konfirmation i Lysabild Kirke
 20.  kl. 19.00  Der strikkes dåbsklude i præstegården
 21.  kl. 11.00  Påskedag musikgudstjeneste i Lysabild Kirke
 22.     Guldkonfirmation i Lysabild Kirke
 23.  kl. 17.30  Ældresagen, spis sammen og foredrag om humanitær   
         hjælp til Rumænien
 25.  kl. 17.30  Lysabild Senior cykelklub, starter cykelsæsonen

Maj
  1.  kl. 24.00  Deadline til næste Lokalblad  
  2.  kl. 19.00  LSG hovedbestyrelses generalforsamling, i klubhuset  
  5.     Skt. Annæ pigekor synger i Lysabild Kirke    
  9.-10. kl. 8  Ældresagen, tur med de Grå busser til Samsø
 16.  kl. 19,00  St. Bededagstur omkring Vibæk
 21.     Lysabild Efterløn og Pensionistforening
         Heldags tur til Tirpits Blåvand ,grænsemuseum, spisning  
         på Den gamle Grænsekro. 
 26.     En by fuld af lopper

Juni
 25.     Lysabild Efterløn og Pensionistforening.  Halvdagtur til 
         Mommark og Ejners rosenhave  samt grill. 

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

Påskedag har vi fest- og musikguds-
tjeneste i Lysabild Kirke kl. 11.

2. påskedag er der traditionen tro 
Guldkonfirmation for de 9 drenge 
og 15 piger, der blev konfirmeret af 
Søren Fransen den 30. marts 1969.

5. maj om eftermiddagen, synger 
Skt. Annæ pigekor i kirken.De er på 
besøg i Sønderjysk Pigekor.
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Det sker i Kirken

Nationale rødbøge

I forbindelse med den snarlige 100 års fejring af Sønderjyllands genforening med det øvrige 
Danmark, har de lokalhistoriske arkiver i Sønderborgområdet, blandt mange andre tiltag, 
villet kortlægge, hvor der endnu står rødbøge i de store landbohaver og i landsbyerne.
Det var typisk gode, dansksindede borgere, der i protest mod det tyske herredømme 
plantede disse rødbladede træer. Man kunne kun på nogle få måder med de røde og hvide 
farver markere sit tilhørsforhold til danskheden.

Mange rødbøge er således over 100 år gamle. Som det ses på foto fra Lycks gård  Vibøge, 
står de stadig flotte og fyldige rundt om.

Lokalhistorisk Forening i Lysabild modtager gerne et lille skriv og gerne med foto, som 
mailes til vor mailadresse: info@lysabildarkiv.dk  

En by fuld af lopper
Igen i år vil der vrimle med lopper i Lysabild.
Søndag d. 26. maj 2019 gentages succesen: En by fuld af lopper, hvor byens indkørs-
ler omdannes til loppemarkeder. Hvis man har lyst til at deltage, så send en mail til  
michele@abreu-nissen.dk senest d.15. april. Jeg håber på, at ligeså mange har lyst til 
at deltage i år, som sidste år. Hilsen Michele Abreu Nissen

Spis sammen og foredrag om humanitær hjælp til Rumænien
Den 23. april kl. 12. 
Sted: Sydals-hallen, Mommarkvej 352, 5470 Sydals. 
Skipperlabskovs med tilbehør + 1 øl/vand, og kaffe.
Arne Lorenzen vil i ord og billeder fortælle om sine ture til Rumænien, og levering 
af indsamlede ting fra Danmark. 
Tilmelding senest den 16. april til: Anne Marie Christoffersen, tlf. 7447 0333/  
2167 0660. Pris: 130 kr. 
Tur med de Grå busser til Samsø, den 9.-10. maj kl. 8.00.
Sted: Augustenborghallerne, Kettingvej 19 A, 6440 Augustenborg.
Vi ser det meste af øen fra slottet Brattingsborg i syd til Ballebjerg i nord.  
Vi besøger Kannehavekanalen, Danmarks ældste stubmølle Kolhøj Mølle, 
besøger en gårdbutik. Vi bor i Tranebjerg på Flinchs Hotel som har værel-
ser for  gangbesværede. Tilmelding den 7. marts til Vibeke, 2127 7730,  
mail: sondermark6@gmail.com.
Pris kr. 1725/enkelværelsestillæg kr. 250, med i prisen er: Kaffe og rundstykker i 
bussen, Sandwich på færgen, 
Færge fra Hou til Sælvig tur/retur, aftensmad og morgenmad på hotellet, frokost 
på Dokken.
Seniorrejse til Costa del Sol fra den 15. – 22. september, afgang den 15. september.
Sted: Bus fra Augustenborghallerne, Kettingvej 19 A, 6440 Augustenborg.
Fly fra Billund. Vi bor på hotel Roc Flamingo, næsten i centrum af Torremolinos. 
Spørg om mere ved tilmelding. Pris pr. person ved 2 personer i dobbeltværelse 
med all inclusive kr. 6.598. Tillæg for enkeltværelse kr. 1100.
Tilmelding senest den 12. marts til: Erik Heise, tlf. 2524 2300, mail: 
erik-heise@hotmail.dk

  MC Sydals
Invitation til  Åben hus
Den 13. April Kl. 14:00 åbner vi dørene! 
Kom med til en hyggelig dag med 
grillpølser, drikkevarer og masser af sjov!
Adressen: Tandshede 3. Tandslet.

 Vi glæder os til at se jer 
  MC Sydals

Jysk Mesterskab
LSG’s indendørs kvindehold vandt jysk mesterskab i A-rækken, som blev afholdt i 
Rødding Centret den 2. og 3. februar.

OK sponsor penge

Lysabild SG modtog i år 
22.163,28 kr. i sponsorstøtte  fra 
Dalig’Brugsen Skovby og OK 
benzin. 

Foreningen belønnes især for 
de OK kort, de er med til at 
tegne, og for den mængde 
brændstof der tankes på kort 
tilknyttet aftalen.

På billedet er det Martin Carøe 
Lykke, der på vegne af Lysabild 
SG, modtager årets sponsor- 
afregning af Kim Johnsen.

Sydals Kegleklub
Sydals Kegleklub vil gerne sige tak for opmærksomheden til vores 25-års  
jubilæum, og tak til dem som kiggede forbi. Det blev en hyggelig eftermid-
dag med mange besøgende. 
Sydals kegleklub har stadig plads til hyggehold. Kom og få en gratis time 
med instruktør, og se om det er noget for jer. Har man mod på at spille  
Licens kegle, har vi også plads her. 
Vi har også en stor ældreafdeling, der deltager i stævner og turnering. 
Vi har også børnefødselsdage i samarbejde med Sydals-Hallens cafeteria.
Der er børnene nede og kegle en time, og spiser i Sydals-Hallens cafeteria 
og leger i Multisalen. Næste stævne på keglebanen er Alssundmestersk-
aber, der afholdes d. 23 og 24 marts 2019.  
Er man ikke medlem, kan man leje to baner for kr. 90,- pr time. For medlem-
mer kr. 65,- pr. time. 
Har  man brug for instruktion, stiller kegleklubben gerne en instruktør til  
rådighed. Interesserede kan ringe for en gratis prøvetime til  Kurt Larsen 
tlf. 22 27 44 70.

Johan Schmidt Hansen Nørre Landevej 31, Kegnæs   

Alina Boysen Kegnæsvej 60, Skovby                            

Anna Sophia Foss Nørregade 9, Lysabild           

Cecilie Askov Kruse Jørgensen Vibøgevej 13, Vibøge     

Tatiana Liv Nielsen Reichwald Midtkobbel 8, Kegnæs    

Emma Falkenløve Simonsen Kløvermarken 92, Sønderborg        

Karl Clausen Vibæk Mølle 2, Lebølløkke  

Mark Nygaard Dethlefsen Gammelhave 2, Lysabild    

Tobias Hansen Lille Mommarkvej 27, Sarup                                

Lucas Borggård Huess Gammelhave 15, Lysabild   

Theis Roued Iwersen Skovbyvej 70, Skovby    

Casper Mogensen Vesterkobbel 11, Kegnæs   

Rasmus Ladegaard Møller Vindrosen 11, Skovby               

Mathias Møller Nørskov Gammelhave 28, Lysabild

Konfirmation i Lysabild Kirke
den 14. april kl. 10, 2019

Konfirmation i Kegnæs kirke 
den 13. april kl. 10, 2019

Augustenborg – Sydals
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Skovby
Åben kl. 7.30-20

Annonce fra Fri BikeShop til marts-udgaven af LokalBladet i 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi henter og bringer din cykel 
GRATIS  Ring på 74425253 

Service-Reparation-Forårstjek 
Fri BikeShop Sønderborg  Vi holder dig kørende 

Foråret er på vej

Torsdag, den 21. marts kl. 19.00 i 
klubhuset

Dagsorden ifølge lovene.
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Behandling af forslag
5. Valg til bestyrelse
i lige år: 3 personer
i ulige år: 2 personer
 hvert år: 2 suppleanter
6. Evt.

Mød op og mød din bestyrelse, hør hvad 
der er af planer for klubben og kom selv 
gerne med gode idéer.

Lysabild SG Fodbold… 

…afholder generalforsamling


