
Så er vi klar til en ny 
sæson på 

Bededagsvandring 16. maj kl.19 
Sammen med LSG og Lysabild Landsby-
råd.  Sydals koret underholder kl. 19.00.  
Efter gåturen er der varme hveder og 
kakao ad libitum for 25 kr. pr. pers. 

Søndagskoncert 26. maj kl. 10  
Vibæk Mølle og Puch´s venner ALS 
holder Frühshoppen i det fri med for-
skellige orkestre og anden optræden. 
FRI ENTRE

Fælles Friluftsgudstjeneste den
10 juni kl. 11.00 
Med efterfølgende frokost i det grønne.  
Et samarbejde mellem de fire me-
nighedsråd og KFUM spejderne
Mølledage - 15.og 16. juni  
Dansk Mølledag - hvor de fleste gamle 
møller i Danmark  holder åbent hus. 
Mølledage - 17.og 18. juli  
Afholdes onsdag og torsdag af hensyn 
til turisterne. 
Høstdage - 10. og 11. august  
Høst på Vibæk Mølle hvor vi høster med 
le, og neg bindes op på gammeldags 
facon. Vi forventer også at kunne 
høste med de helt gamle maskiner, 
f.eks en selvbinder,
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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. 
Afslutning 31.05

Start 06.09

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         
Maj
 21.     Lysabild Efterløn og Pensionistforening
         Heldags tur til Tirpitz Blåvand ,grænsemuseum, spisning  
         på Den gamle Grænsekro. Tilmelding senest den 14.5. 
 26.     En by fuld af lopper
 26.  kl. 10  Vibæk Mølle og Puch´s venner ALS holder Frühshoppen
 26.  kl. 10-15.00 Plante- og blomstermarked på Poppelgården i Skovby!

Juni
 10.  kl. 11.00  Friluftsgudstjeneste på gårdspladsen ved Vibæk Mølle
 15.  kl. 13.00  Ældresagen afholder lottospil i teltet på Ringriderplads, i 
         Augustenborg
 15. og 16.  Mølledage på Vibæk Mølle 
 20.  kl. 09  Ældresagen, tur til Dannevirke og Friedrichstadt
 25.  kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening.  Halvdagtur til 
         Mommark og Ejners rosenhave  samt grill.   
         Senest tilmelding den 18. maj
Juli
  3. kl. 19.00  Sommerkoncert i Lysabild Kirke 
  5. kl. 14-24.00 Free Friday Festival på siloerne i Skovby
  6. kl.   Skovby Blues
 17. kl. 19.00  Sommerkoncert i Lysabild Kirke
 17. og 18.  Mølledage på  Vibæk Mølle 
 18.  kl. 16-22.00 Skovby By Night
 25.  kl. 16-22.00 Skovby By Night

August
  1. kl. 24.00  Deadline til næste Lokalblad
 10. og 11. Høstdage på Vibæk Mølle
 13. kl. 13.30  Sommerkoncert i Lysabild Kirke

 20.  kl. 14-16  Ældresagen, dit digitale liv og din digitale arv. Knøś  Gård
 21.   kl. 13.30 Lysabild Efterløn og Pensionistforening. Foredrag med  
         Bettina Jørgensen om demens og derefter lotto. 
September
 14. kl.11-16.30 Landsbymarked i Lysabild
 15. kl.11.00  Høstgudstjeneste i Lysabild Kirke

Der er friluftsgudstjeneste på gård-
spladsen ved Vibæk Mølle 2. pinse-
dag den 10. juni kl. 11. Der er musi-
kalsk medvirken af saxofonisten 

Hans Mydtskov og guitaristen 
Morten Nordal. Husk at medbringe 
en klapstol! Spejderne fra Hørup ris-
ter pølser efter gudstjenesten.
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Friluftsgudstjeneste

LSG U15 drenge til international 
fodboldfodboldturnering i Barcelona

 

⚽U15 afdelingen i LSG Fodbold nedsatte for ca. et halvt år siden et udvalg, 
som skulle arbejde på at få en drøm til at gå i opfyldelse for U15 drengene 
om at komme til en international fodboldturnering i Barcelona. Med stor 
støtte fra lokale sponsorer og foreningslivet og med en viljestærk indsats af 
spillere og forældre lykkedes det, at skaffe de nødvendige midler, så dren-
gene kunne komme afsted.

Skærtorsdag var der afgang fra Lysabild kl. 05.45, hvor BG kørte 18 spillere 
og 3 ledere til Hamburg Lufthavn. Fredag morgen skulle vi spille vores første 
kamp kl. 9 mod franske AS Courdimanche.  Franskmændene kunne intet 
stille op mod et fantastisk opsat LSG-mandskab. LSG vandt 4-0.
Efter denne kamp tog vi på bytur i Barcelona og besøgte FC Barcelonas 
hjemmebane Camp Nou. Lørdag måtte vi se os slået af Fosso San Rocco fra 
Italien og spillede senere mod Irske Springfield Ramblers. Kampen endte i 
en nervepirrende straffesparkskonkurrence, som LSG vandt 15-14.
Den sidste kamp i turneringen var en placeringskamp mod AC Calcio Tris-
sino fra Italien. Den endte også i straffesparkskonkurrence, som vi desværre 
tabte.
Helt udenfor program fik de tre ledere, med opbakning fra alle forældre, ar-
rangeret en overraskelsestur, hvor drengene skulle ind og se FC Barcelona 
spille på hjemmebane mod Real Sociedad lørdag aften. Vi fik set Messi og 
co. på meget tæt hold, da vi sad placeret lige bag det ene mål, sammen med 
FC Barcelonas fanklubber.

Der skal fra klubben og spillere lyde en kæmpe stor tak til alle vores sponsorer 
og støtter, som har gjort denne tur mulig. En tur, som går over i historien for 
klubben, og som samtidig vil være en oplevelse, vi aldrig glemmer. Stor tak 
til ES Brolægger for de fine spillesæt vi havde med på turen. Herudover vil vi gerne 
takke følgende sponsorer: soyaconcept, Skoringen, Landsbyrådets marked-
spulje, Geminor, Meyers Træprodukter, Sydalshallen, Vibøge traktorringridning, 
Åben skole, Michael Pabst, Finn Gundersen, LSG Fodbold, LSG Hovedbestyrelse, 
Strågård, Stark, Better Energy, Simon Poulsen (spillertrøje), Byens Glarmester og 
Lysabild Klubhus. De bedste hilsner, Træner/lederteamet omkring U15.

Guldkonfirmander, årgang 1964
Vi er en gruppe , som blev konfirmeret i Lysabild palmesøndag 1964. Vi var 33 konfir-
mander. Otte er desværre gået bort. Til guldkonfirmationen var vi samlet i Lysabild 
Kirke. En uforglemmelig oplevelse med brunch på Skovby Kro. 

Sidste år blev jeg kontaktet, og spurgt om vi ikke skulle ses igen efter 55 år. Da jeg  
stadig havde papirerne, tog jeg fat i at ringe til alle. Der var interesse.

Dagmar tog kontakt til skolen, som gerne ville tage imod os. Vi fik rundvisning af 
skoleleder Mike Foss og blev efterfølgende budt på kaffe i multisalen. Der var pyntet 
op med blomster og gule servietter til os 20 unge mennesker. Vi følte os meget 
velkomne. Endnu en gang tak for det, Mike.

Efterfølgende havde jeg bestilt mad på Skovby kro, hvor der blev sunget, snakket, 
spist, skålet og grint. Slutteligt blev det givet udtryk for, at vi igen - om muligt - skal 
mødes til diamantkonfirmation. En uforglemmelig dag ned af memory lane.
Sonja Jeppesen 

Konfirmander i Lysabild og Kegnæs kirker 2019
Siddende, fra venstre: Emma, Alina, Cecilie, Tatiana, Anna Sophia og Tobias.
Stående, fra venstre: Mark, Rasmus, Karl, Casper, Mathias, Johan, Lucas, 
Theis og Hans Havelund.

Nyt fra menighedsrådet
Sommerkoncerterne i år bliver:
- 3. juli med Anne Agerskov på orgel og Herbert Boersma på violin.
- 17. juli en orgelkoncert ( endnu ikke endeligt planlagt. )
Begge koncerter er  kl 19.
Til efteråret – 19. oktober kl 19.30 har vi arrangeret koncert med Michala 
Petri og Lars Hannibal. Vi har fået et godt tilbud, så vi kan tilbyde koncerten 
til 75 kr. pr. voksen. Under 18 år gratis.
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10. landsbymarked fejres med ildshow,  
Bike & Run og mange andre overraskelser
Når årets Landsbymarked i Lysabild igen samler folk til hyggelig markedsstemning 
den 14. september, er det 10. gang, det afholdes. Allerede nu kan vi løfte sløret for, 
at det bliver en sand fest, hvor du bl.a. kan opleve Ildfolkets fantastiske show. Michael 
Vogensen kigger også forbi et par gange i løbet af dagen med sin musikalske under-
holdning.

Men du kan i år også selv deltage aktivt, når vi introducerer Bike & Run. En aktivitet, 
hvor du, som navnet antyder, skal både cykle og løbe. Så tag træningstøjet og cyklen 
med. Se mere information i artiklen Bike & Run herunder.

Der vil i år også være kunstudstilling i kirken, fællesspisning om aftenen og naturlig-
vis en hyggelig Høstgudstjeneste dagen efter søndag den 15. september kl. 11. 

Hold øje med www.lysabild-sydals.dk, hvor der løbende kommer opdateringer om 
årets marked.

Du kan allerede nu tilmelde en 
stadeplads eller en aktivitet til 
Birthe Elmegaard Bladt, Lysabild-
gade 56. E-mail: 
info@elmegaardcoaching.dk / 
tlf. 2325 1243.
Stadepladsenheder á 3 x 3 m 
koster 100 kr. for private, fore-
ninger og børn er gratis. Virksom-
heder betaler 200 kr. Der skal ved 
tilmelding angives, om der skal 
bruges strøm – og hvor meget.
Landsbymarkedet arrangeres i 
et samarbejde mellem Lysabild 
Landsbyråd og Menighedsrådet 
for Lysabild Sogn.

Bike & Run i Lysabild
Kom og deltag i Bike & Run, som arrangeres i forbindelse med Landsbymarkedet den 
14. september 2019.
Cykelruten er 4 km og løberuten 1 km, så alle kan være med. I alt skal der cykles og 
løbes 20 km – altså 4 omgange. Man kan deltage alene eller som hold.
Under arrangementet er der start, mål og depot på Nørregade.
Vi håber på en masse aktive og glade cyklister og løbere                                                                                   
Tilmelding informeres der om i det næste nummer af lokalbladet.

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

Søndag 26. maj

KL. 10-16

Lopper på mange adresser i Lysabild

Kør en tur igennem Lysabild og gør en god handel

Lån vores cykeltrailer
Landsbylaugene i Kværs-Tørsbøl-
Snurom, Lysabild og Skelde-Dynt-
Gammelgab har fået fremstillet 
en trailer til transport af 10 cykler. 
Ideen er, at en større gruppe kan 
tage på cykelture andre steder 
end nærområdet med Landsby-
bussen og cykeltraileren. Traileren 
bookes på mob. 2023 4230, Hardy 
Johansen, Vestermark 8, Tørs-
bøl, 6300 Gråsten, hvor traileren 
afhentes og afleveres. (Hvis Har-
dy ikke svarer, kontaktes 2511 
3800). Leje af traileren afregnes med 100 kr. pr. gang/dag, som betales til konto  
8060-1091392 eller MobilPay 26087.
God sommer og god tur ønskes af: Lysabild, Skelde-Dynt-Gammelgab og Kværs-Tørs-
bøl-Snurom Landsbyråd



Sognehistorisk Forening er faldet godt 
til rette i de nye lokaler i skolens østfløj. 
Alle arkivmedarbejdere har egen arbejdsplads med pc eller med stationær com-
puter. Opgaverne er mangeartede for tiden. Vi har lige ryddet præstegårdens 
Holstenerlade for gamle køretøjer og fortidige redskaber. Laden er under op-
måling for mulig restaurering, så arkitekten måtte have plads til sit arbejde. 
I anledning af 100 års fejring, 1920-2020, for Sønderjyllands genforening med 
det øvrige Danmark har kommunen fået tildelt et større beløb til indkøb af 7 
skulpturer, som skal opstilles rundt om i kommunen, hvor man havde en god 
historie om genforeningstiden. Vi havde kommunens kunstudvalg på besøg, 
og de har foreslået Lysabild som værdig til at få tildelt en sådan skulptur. Vi ven-
ter spændt på den endelige indstilling, og der er mange om buddet.
Søgning efter rødbøge rundt om i sognet fortsætter. Tre eksemplarer er indtil 
nu registreret. Der må være flere, så giv os et praj, om i skulle have en rødbøg i haven.

Vi har stadig åbent arkiv den første torsdag i måneden kl. 18-20, men vi tager 
også mod besøgende, når vi hver onsdag formiddag på skoledage arbejder kl. 
9 – 12, hvor der så er adgang via skolens aula og så helt ned til højre, hvor dør er 
åben til arkivet. Vi åbner også gerne arkiv og tingsamling efter aftale, så sig bare 
til. Med venlig hilsen, på vegne af bestyrelsen, Poul R. Pederen

Herrernes gymnastikafslutning med forhindringer

Sæsonafslutning for motionsgymnaster blev i år, mod sædvane, ikke holdt som 
fælles frokost med dame- og herremotionister.
Damerne holdt afslutning i ”utide”, og vi mænd blev så budt til spisning hos 
leder Hans Duus. Sultne og tørstige mødte vi næsten fuldtalligt op – det gør vi 
altid til både jule- og sæsonafslutning!
Mødt op på gården i Fjelby blev vi mod forventning gennet over i laden, hvor 
der til de flestes overraskelse viste sig at befinde sig et veludstyret, privat fitt-
nes center. Ejeren, som bor i aftægten, havde givet os adgang, og da vi nu ikke 
havde gjort gymnastik i forvejen, sørgede Hans D for, at vi alle måtte gennem et 
par af redskaberne - med tidtagning og tunge vægte på løftegrejerne.
En uventet start på en gemytlig aften, hvor en god hjemmelavet frokost gjorde 
lykke. Helt fortjent en stor pølsepakke til Hans og Anne og yderligere en gave-
kurv bragt af LSG som tak for indsats og nok også som lidt lokkemad til at tage 
en sæson mere.

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

Lysabild Sognehistorisk Forening  Multibane                Klubhusbestyrelsen har valgt at 
ændre tennisbanen til en helårsbane 
med mulighed for at tennis, fodbold, 
skolen mm kan bruge området.
Vi overvejer om området bliver offent-
ligt – uaflåst.

En stor tak til Jørgen Hansen og Asger 
La Cour for hjælp ifbm. etablering.

Asger var heldig at få skaffet 30.000 kr 
fra Mads Clausen Fonden. Takker.

Vi forventer at banen er klar i uge 20. 
Herefter skal der etableres bander mm.

På klubhusbestyrelsens vegne Bodil 
Gregersen

En weekend med musik i Skovby 

Fredag den 5. juli afvikles Free Friday Festival hvor fire fede og festlige sønder-
jyske orkestre optræder i de tidligere kornsiloer i Skovby. Vi præsenterer denne 
dag The Box, Elo & Zoega, Børges Bluesband og Southern Cross.

Som navnet antyder er der gratis adgang til arrangementet og vanen tro er 
der grotesk lave priser i baren.

Lørdag den 6. juli løber årets udgave 
af Skovby Blues af stablen. Her er der 
besøg af nogle af Danmarks ypperste 
musikere, blandt andet den dobbelte 
danske mester i mundharpe Lars Ring-
gård samt Big Creek Slim Band, der er 
flere gange modtager af Danish Blues 
Awards. Orkestret medbringer som 
Special Guest Troels Jensen, medstifter 
og stadig medlem af legendariske Delta 
Blues Band der har eksisteret siden 1967.

Naturligvis - og vanen tro - kommer 
H.P. Lange også forbi og spiller sin  
fantastiske originale blues sammen med 
sit i band. Læs nærmere på plakaterne 
der vil hænge rundt i lokalområdet og på 
www.skovbyblues.dk

Det sker i Skovby
Søndag, den 26. maj kl. 10 – 15
er der plante- og blomstermarked på Poppelgården i Skovby!
Hvis du ønsker at have en bod med planter eller loppefund så 
kontakt Charlotte på 24678908.
 
Uge 29 og 30 – torsdag, den 18. og torsdag, 25. juli fra kl. 
16 - 22 er der Skovby By Night!
Hvis du ønsker en bod, kan du kontakte Kim i Brugsen, Char-
lotte ved bageren eller Birthe på den gamle mølle.
 
Uge 31 Skovby ringridning!

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Vidste I ....
At brandkaptajnen er en kvinde

Hvert år møder vi som frivilligt brandværn nye udfordringer som følge af vores 
mandskabssituation. Vi ser stadig rigtig gerne, at flere vil 
være brandmænd eller kvinder! De, der er brandmænd 
og har været trofaste gennem mange år, bliver jo ikke 
yngre, så vi søger (altid) flere nye kræfter, så vi også i 
fremtiden kan opretholde et frivilligt brandværn på 
Sydals. Én af de lidt anderledes udforinger vi stod over-
for i år til brandværnets generalforsamling, var at der ikke 
blev valgt en kaptajn. Ikke fordi at forslagene var, dårlige 
men simpelthen fordi mange (alle) får mere og mere at se 
til uden for brandværnet. Selv om det er svært at forstå, 

at nogen fortrækker familien frem for brandværnet. Det betød at bestyrelsen 
måtte tænke på alternativer, og den besluttede derfor at kigge på opgaverne, 
der de seneste par år har ligget ved kaptajnen. Der blev forsøgt at uddelegere 
opgaverne yderligere, så kaptajnsposten bliver mindre tidskrævende. Der blev 
dog stadig ikke fundet en person, der ville give det en chance, og bestyrelsen 
måtte derfor tage opgaven på sig. Den konstituerede kaptajn det næste år vil 
derfor være Karoline M. R. Lorenzen.
Konstitueret kaptajn - Karoline Maria Rørholm Lorenzen 
Tele:20186889 el. Mail: line_karo@hotmail.dk

Min tur til Canada/USA i påsken
Torsdag d. 11. april kl. 05:00 rejste jeg, sammen med Koncertkoret i Sønderjysk 
pigekor, fra Billund til Amsterdam for herefter at flyve til Montreal i Canada. 
Cirka hvert 4.-5. år er koncertkoret på en stor tur til udlandet. I år gik turen til 
Montreal og Quebec i Canada – og derfra til Boston i USA.
Piloterne bad om en koncert i flyet, og det fik de. Vi sang i 10 kilometers højde. 
Da vi landende i Montreal var der meget koldt, og der lå sne.  Vi blev hentet 
i bus og kørt til det første hotel. Fra fredag til søndag skulle vi bo hos en  
canadisk værtsfamilie. De var virkelig søde. De gav os gaver, da vi kom. De tog 
os med op til en udkigspost om aftenen, her kunne vi se ud over Montreal ”by 
night”. Det er en kæmpe stor by med ca. 1,7 millioner indbyggere.

I Canada sang vi i forskellige kirker, både selv, men også sammen med to ca-
nadiske kor (Let petits Chanteurs de Laval i Montreal og Let Petits Chanteurs 
de la Maitrise de Quebec). Vi sang bl.a. i Canadas største kirke, St. Josephs Kat-
edral. Kirken er så stor, at der findes rulletrapper inde i kirken. Den danske kirke 
i Montreal sang vi også i.

Undervejs fra Montreal til Quebec var vi ude at se de store vandfald i Mont-
morency.  Derefter så vi, hvordan man laver ahornsirup på en fabrik.
Quebec er en ældre by som vi var på gåtur i. De har også en Katedral der hed-
der Notre Dame. Den var virkelig flot.  
Torsdag var den eneste dag uden koncert, her rejste vi med bus i ca. 10 timer 
fra Quebec til Boston, USA. Også Boston er kæmpestor. Her bor ca. 4,5 million-
er indbyggere. Vejret var skønt og 22 grader varmt.  Her blev vi indkvarteret på 
et hotel.  I USA gav vi koncerter dagligt, og vi var ude at shoppe dagligt. 
Vi fløj hjemad søndag og kom godt trætte hjem om mandagen, 2.påskedag. 
Mine lommepenge sparede jeg sammen ved at lave forskellige ting. Jeg pas-
sede børn og vaskede vinduer. Emma Wandler Lind, 13 år

Den 1.maj 2019 åbnede Lysabild Børneunivers officielt sin nye vuggestue for 
sognets mindste børn. Børneuniversets dagplejer, Maria Lorenzen, skal på  
efteruddannelse i perioden 1.maj 2019 til 1. maj 2020, og derfor har vi oprettet 
en vuggestue i børneuniverset indtil Maria er tilbage. På nuværende tid-
spunkt er der 7 børn i vuggestuen, hvilket stiger til 8 børn i efteråret. Der er 
ansat 2 voksne til de 7 børn, og hvor det giver mening, fx i forbindelse med 
særlige aktiviteter, så kan der også godt være 3 voksne til børnene.

 Når Maria kommer tilbage om et års tid, så skal hun fortsætte som dagplejer 
i Lysabild Børneunivers i eget hjem. For os er det glædeligt at alle dagplejere i 
kommunen efteruddannes til pædagogiske assistenter, fordi vi på den måde 
også kan højne niveauet af pædagogisk viden i vores pasningstilbud til de 
allermindste. Om et år er det desuden vores hensigt, at oprette en ”ællinge-
gruppe” i vuggestuens lokaler i børneuniverset. Lysabild Børneunivers vil 
så både kunne tilbyde en dagpleje i eget hjem og et lille vuggestuetilbud, 
hvilket gør paletten af vores tilbud mere alsidig.

 I disse dage er vi ved at udvide vores vuggestueområde med to ekstra lokaler, 
nyt inventar, forbedrede soveforhold, nyt spiserum og et helt nyt legerum. 
De nye rammer er næsten klar til at blive taget i brug, og skolens elevråd har i 
den forbindelse doneret 19.000 kroner til nogle flotte lærings-gulvfolier, som 
stimulerer de mindste til leg og læring – herunder talkendskab, bogstaver, 
former, mønstre m.m.

I løbet af vuggestuebørnenes hverdag besøger de mindst én gang dagligt 
børnehaven og lærer på den måde de ældre børn at kende – børn de senere 
kommer til at gå i skole med og som de kommer til at gå til spejder eller sport 
med. Når vuggestuen ikke er ude på en gåtur i Lysabild området, så tilbringer 
børnene så meget af deres tid som muligt på legepladsen i den friske luft. 
Dette giver naturligt trætte børn, men stimulerer samtidig børnenes læring 
helt enormt.

 Vi synes selv, at vi har fået et alsidigt, harmonisk og udviklende miljø i vores 
vuggestue, og jeg kan mærke at personalet er begejstret og glade for deres 
arbejde med sognets mindste børn. Mvh. Mike Foss/

Augustenborg – Sydals

13 år og kreativ med ord  og billeder
… sådan kan man beskrive Freja A. Nissen, der bor i Lysabild og går i 6. klasse på 
Lysabild Skole.
Freja har fra ganske lille haft en god fantasi og har tegnet historier, som hun 
kunne fortælle, eller også fik hun sine forældre til at skrive til sine tegnede histo-
rier. Da Freja startede i skole, fik hun heldigvis en lærer, der udfordrede hende i 
alle mulige skriftlige genrer, og det er blevet til rigtig mange tekster.
I november fik Freja og hendes klassekammerater en opgave af deres dan-
sklærer Karin. De skulle skrive et essay om en udsigt. Udsigten måtte man selv 
bestemme. Freja valgte at skrive et essay om udsigten fra sit værelse:
Den 24. november, præcis en måned før jul ser jeg ud over haven, oppe fra mit vin-
due. Hækken står som et stramt bånd rundt om forhaven. Lige bagved er vejen, den 
minder mig om, at vi bor i en by, godt nok en lille en af slagsen, men alligevel ikke helt 
ude i ingenting. Hvis jeg strækker mig en smule, kan jeg se naboernes haver, fyldt 
med røde og nøgne træer, som fortæller, at vinteren er på vej. 
Kun to store sorte plankeværk adskiller de tre haver, der er selvfølgelig flere huse ved 
siden af, men dem bemærker man slet ikke herfra. Til højre, nederst er indkørslen, 
kanten er der rester af ellers så fine roser, og ved vejen står postkassen og de to  
skraldespande. Bag vejen strækker marker sig så langt øjet rækker, skillevægge af 
træer deler markerne op i områder. 
I tågen, som hænger ned fra himlen som et stort sløret tæppe, kan man skimte andre 
huse. Solen skinner ikke rigtigt igennem det tykke lag skyer, så der er en smule dun-
kelt, selvom klokken kun er ca. 14.
Der er helt stille i Lysabild, lige nu, kun vinden og fuglene på marken kan man høre.
En ensom fugl flyver over himlen, hvor mon den skal hen, måske er det en forsinket 
rejse til de varme lande, eller måske leder den bare efter mad?
Det begynder at blive koldt her i vinduet, så jeg kaster et sidste blik rundt på mark-
erne og lukker så vinduet.

Interessen for at skrive har medført, at Freja den sidste uge af sommerferien skal 
på forfatterskole sammen med et par klassekammerater – et gratis tilbud som 
Biblioteket tilbyder.
En anden af Frejas interesser er at tegne.
I nogle år har hun været på kunstskole (et tilbud fra Sønderjyllands Kunstskole). 
Sønderjyllands kunstskole lavede for nylig en konkurrence i anledningen af 
”billedkunsten dag”. De lavede en 10 dages Challenge med en ny udfordring 
hver dag i 10 dage. 
Her vandt Freja en flot 2. plads i en tegnekonkurrence i aldersgruppen 9-13 år - 
“Sønderborgs bedste tegner”. 

Undervejs fra Montreal til 
Quebec var vi ude at se de store 
vandfald i Montmorency.Emma barbiegirl.Katedral Notre Dame.

På ringriderpladsen i Augustenborg afholder Ældresagen Augustenborg 
Sydals lottospil den 15. juni kl. 13. Sted: I teltet på Ringriderplads Indus-
trivej, 6440 Augustenborg. Teltet åbnes kl. 12 hvor der kan forudbestilles kaffe 
og kage til pausen. Kortpris pr. kort 10 kr. / 3 for 25 kr. Der er mange fine præmier. 
Alle er velkomne ingen tilmelding.

Sammen med Dybbøl Turist har vi arrangeret en tur til Dannevirke og Frie-
drichstadt den 20. juni kl. 9. Sted: Augustenborghallerne, Kettingvej 19 A, 
6440 Augustenborg. Ankommer til Dannevirke og ser det gamle voldanlæg. 
Kører til storkebyen Bergenhusen. Kører videre til Friedrichstadt. I Holsteinisches 
Haus, får vi en 2-retters menu, ”schweinebraten” med ”bratensauce” med ærter, 
rødkål samt saltkartofler og en  lille dessert. Vi tager på en kanalrundfart med 
dansktalende guide. Derefter kører vi retur. Hjemme ca. kl. 16.45-17.00. Tilmeld-
ing senest den 27. maj til: Vibeke Jensen, 21 27 77 30, mail: sondermark6@gmail.com 
Pris kr. 420. Beløbet indbetales på Sydbanks konto 8012-1059663. 
Tilmelding gælder først når beløbet er registreret.

Dit digitale liv og din digitale arv den 20. august kl. 14 – 16.                 
Sted: Knøs´ Gård, Vestervej 1, Hørup, 6470 Sydals.
Foredrag af Willi Nielsen, som vil fortælle hvordan dit ”digitale liv” ser ud i det 
offentlige / det private. Det er lysbilledegennemgang, som varer ca. 2 timer. I 
dag har vi ikke bare ét, men to liv. Det er dog kun det ene, der slutter af sig selv, 
men hvad med det andet? Hvad sker der med NemID og hvad skal man være 
opmærksom på? Din Facebook konto? Hvorfor er det vigtigt? Hvad kan du selv 
gøre? Foredraget sætter nogle tanker i gang.  Kan man huske adgangskoderne 
til de forskellige konti, når man bruger iPad, iPhone, tablet eller PC. Hvad sker 
der med disse adgangskoder, hvis man ikke er her mere. Der serveres kaffe og 
kage i pausen.
Tilmelding senest den 13.august til: Lis Jensen, 30 33 30 28, 
mail: lislillemommarkvej@mail.dk Pris: kr. 50



Sognehistorisk Forening er faldet godt 
til rette i de nye lokaler i skolens østfløj. 
Alle arkivmedarbejdere har egen arbejdsplads med pc eller med stationær com-
puter. Opgaverne er mangeartede for tiden. Vi har lige ryddet præstegårdens 
Holstenerlade for gamle køretøjer og fortidige redskaber. Laden er under op-
måling for mulig restaurering, så arkitekten måtte have plads til sit arbejde. 
I anledning af 100 års fejring, 1920-2020, for Sønderjyllands genforening med 
det øvrige Danmark har kommunen fået tildelt et større beløb til indkøb af 7 
skulpturer, som skal opstilles rundt om i kommunen, hvor man havde en god 
historie om genforeningstiden. Vi havde kommunens kunstudvalg på besøg, 
og de har foreslået Lysabild som værdig til at få tildelt en sådan skulptur. Vi ven-
ter spændt på den endelige indstilling, og der er mange om buddet.
Søgning efter rødbøge rundt om i sognet fortsætter. Tre eksemplarer er indtil 
nu registreret. Der må være flere, så giv os et praj, om i skulle have en rødbøg i haven.

Vi har stadig åbent arkiv den første torsdag i måneden kl. 18-20, men vi tager 
også mod besøgende, når vi hver onsdag formiddag på skoledage arbejder kl. 
9 – 12, hvor der så er adgang via skolens aula og så helt ned til højre, hvor dør er 
åben til arkivet. Vi åbner også gerne arkiv og tingsamling efter aftale, så sig bare 
til. Med venlig hilsen, på vegne af bestyrelsen, Poul R. Pederen

Herrernes gymnastikafslutning med forhindringer

Sæsonafslutning for motionsgymnaster blev i år, mod sædvane, ikke holdt som 
fælles frokost med dame- og herremotionister.
Damerne holdt afslutning i ”utide”, og vi mænd blev så budt til spisning hos 
leder Hans Duus. Sultne og tørstige mødte vi næsten fuldtalligt op – det gør vi 
altid til både jule- og sæsonafslutning!
Mødt op på gården i Fjelby blev vi mod forventning gennet over i laden, hvor 
der til de flestes overraskelse viste sig at befinde sig et veludstyret, privat fitt-
nes center. Ejeren, som bor i aftægten, havde givet os adgang, og da vi nu ikke 
havde gjort gymnastik i forvejen, sørgede Hans D for, at vi alle måtte gennem et 
par af redskaberne - med tidtagning og tunge vægte på løftegrejerne.
En uventet start på en gemytlig aften, hvor en god hjemmelavet frokost gjorde 
lykke. Helt fortjent en stor pølsepakke til Hans og Anne og yderligere en gave-
kurv bragt af LSG som tak for indsats og nok også som lidt lokkemad til at tage 
en sæson mere.

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

Lysabild Sognehistorisk Forening  Multibane                Klubhusbestyrelsen har valgt at 
ændre tennisbanen til en helårsbane 
med mulighed for at tennis, fodbold, 
skolen mm kan bruge området.
Vi overvejer om området bliver offent-
ligt – uaflåst.

En stor tak til Jørgen Hansen og Asger 
La Cour for hjælp ifbm. etablering.

Asger var heldig at få skaffet 30.000 kr 
fra Mads Clausen Fonden. Takker.

Vi forventer at banen er klar i uge 20. 
Herefter skal der etableres bander mm.

På klubhusbestyrelsens vegne Bodil 
Gregersen

En weekend med musik i Skovby 

Fredag den 5. juli afvikles Free Friday Festival hvor fire fede og festlige sønder-
jyske orkestre optræder i de tidligere kornsiloer i Skovby. Vi præsenterer denne 
dag The Box, Elo & Zoega, Børges Bluesband og Southern Cross.

Som navnet antyder er der gratis adgang til arrangementet og vanen tro er 
der grotesk lave priser i baren.

Lørdag den 6. juli løber årets udgave 
af Skovby Blues af stablen. Her er der 
besøg af nogle af Danmarks ypperste 
musikere, blandt andet den dobbelte 
danske mester i mundharpe Lars Ring-
gård samt Big Creek Slim Band, der er 
flere gange modtager af Danish Blues 
Awards. Orkestret medbringer som 
Special Guest Troels Jensen, medstifter 
og stadig medlem af legendariske Delta 
Blues Band der har eksisteret siden 1967.

Naturligvis - og vanen tro - kommer 
H.P. Lange også forbi og spiller sin  
fantastiske originale blues sammen med 
sit i band. Læs nærmere på plakaterne 
der vil hænge rundt i lokalområdet og på 
www.skovbyblues.dk

Det sker i Skovby
Søndag, den 26. maj kl. 10 – 15
er der plante- og blomstermarked på Poppelgården i Skovby!
Hvis du ønsker at have en bod med planter eller loppefund så 
kontakt Charlotte på 24678908.
 
Uge 29 og 30 – torsdag, den 18. og torsdag, 25. juli fra kl. 
16 - 22 er der Skovby By Night!
Hvis du ønsker en bod, kan du kontakte Kim i Brugsen, Char-
lotte ved bageren eller Birthe på den gamle mølle.
 
Uge 31 Skovby ringridning!

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Vidste I ....
At brandkaptajnen er en kvinde

Hvert år møder vi som frivilligt brandværn nye udfordringer som følge af vores 
mandskabssituation. Vi ser stadig rigtig gerne, at flere vil 
være brandmænd eller kvinder! De, der er brandmænd 
og har været trofaste gennem mange år, bliver jo ikke 
yngre, så vi søger (altid) flere nye kræfter, så vi også i 
fremtiden kan opretholde et frivilligt brandværn på 
Sydals. Én af de lidt anderledes udforinger vi stod over-
for i år til brandværnets generalforsamling, var at der ikke 
blev valgt en kaptajn. Ikke fordi at forslagene var, dårlige 
men simpelthen fordi mange (alle) får mere og mere at se 
til uden for brandværnet. Selv om det er svært at forstå, 

at nogen fortrækker familien frem for brandværnet. Det betød at bestyrelsen 
måtte tænke på alternativer, og den besluttede derfor at kigge på opgaverne, 
der de seneste par år har ligget ved kaptajnen. Der blev forsøgt at uddelegere 
opgaverne yderligere, så kaptajnsposten bliver mindre tidskrævende. Der blev 
dog stadig ikke fundet en person, der ville give det en chance, og bestyrelsen 
måtte derfor tage opgaven på sig. Den konstituerede kaptajn det næste år vil 
derfor være Karoline M. R. Lorenzen.
Konstitueret kaptajn - Karoline Maria Rørholm Lorenzen 
Tele:20186889 el. Mail: line_karo@hotmail.dk

Min tur til Canada/USA i påsken
Torsdag d. 11. april kl. 05:00 rejste jeg, sammen med Koncertkoret i Sønderjysk 
pigekor, fra Billund til Amsterdam for herefter at flyve til Montreal i Canada. 
Cirka hvert 4.-5. år er koncertkoret på en stor tur til udlandet. I år gik turen til 
Montreal og Quebec i Canada – og derfra til Boston i USA.
Piloterne bad om en koncert i flyet, og det fik de. Vi sang i 10 kilometers højde. 
Da vi landende i Montreal var der meget koldt, og der lå sne.  Vi blev hentet 
i bus og kørt til det første hotel. Fra fredag til søndag skulle vi bo hos en  
canadisk værtsfamilie. De var virkelig søde. De gav os gaver, da vi kom. De tog 
os med op til en udkigspost om aftenen, her kunne vi se ud over Montreal ”by 
night”. Det er en kæmpe stor by med ca. 1,7 millioner indbyggere.

I Canada sang vi i forskellige kirker, både selv, men også sammen med to ca-
nadiske kor (Let petits Chanteurs de Laval i Montreal og Let Petits Chanteurs 
de la Maitrise de Quebec). Vi sang bl.a. i Canadas største kirke, St. Josephs Kat-
edral. Kirken er så stor, at der findes rulletrapper inde i kirken. Den danske kirke 
i Montreal sang vi også i.

Undervejs fra Montreal til Quebec var vi ude at se de store vandfald i Mont-
morency.  Derefter så vi, hvordan man laver ahornsirup på en fabrik.
Quebec er en ældre by som vi var på gåtur i. De har også en Katedral der hed-
der Notre Dame. Den var virkelig flot.  
Torsdag var den eneste dag uden koncert, her rejste vi med bus i ca. 10 timer 
fra Quebec til Boston, USA. Også Boston er kæmpestor. Her bor ca. 4,5 million-
er indbyggere. Vejret var skønt og 22 grader varmt.  Her blev vi indkvarteret på 
et hotel.  I USA gav vi koncerter dagligt, og vi var ude at shoppe dagligt. 
Vi fløj hjemad søndag og kom godt trætte hjem om mandagen, 2.påskedag. 
Mine lommepenge sparede jeg sammen ved at lave forskellige ting. Jeg pas-
sede børn og vaskede vinduer. Emma Wandler Lind, 13 år

Den 1.maj 2019 åbnede Lysabild Børneunivers officielt sin nye vuggestue for 
sognets mindste børn. Børneuniversets dagplejer, Maria Lorenzen, skal på  
efteruddannelse i perioden 1.maj 2019 til 1. maj 2020, og derfor har vi oprettet 
en vuggestue i børneuniverset indtil Maria er tilbage. På nuværende tid-
spunkt er der 7 børn i vuggestuen, hvilket stiger til 8 børn i efteråret. Der er 
ansat 2 voksne til de 7 børn, og hvor det giver mening, fx i forbindelse med 
særlige aktiviteter, så kan der også godt være 3 voksne til børnene.

 Når Maria kommer tilbage om et års tid, så skal hun fortsætte som dagplejer 
i Lysabild Børneunivers i eget hjem. For os er det glædeligt at alle dagplejere i 
kommunen efteruddannes til pædagogiske assistenter, fordi vi på den måde 
også kan højne niveauet af pædagogisk viden i vores pasningstilbud til de 
allermindste. Om et år er det desuden vores hensigt, at oprette en ”ællinge-
gruppe” i vuggestuens lokaler i børneuniverset. Lysabild Børneunivers vil 
så både kunne tilbyde en dagpleje i eget hjem og et lille vuggestuetilbud, 
hvilket gør paletten af vores tilbud mere alsidig.

 I disse dage er vi ved at udvide vores vuggestueområde med to ekstra lokaler, 
nyt inventar, forbedrede soveforhold, nyt spiserum og et helt nyt legerum. 
De nye rammer er næsten klar til at blive taget i brug, og skolens elevråd har i 
den forbindelse doneret 19.000 kroner til nogle flotte lærings-gulvfolier, som 
stimulerer de mindste til leg og læring – herunder talkendskab, bogstaver, 
former, mønstre m.m.

I løbet af vuggestuebørnenes hverdag besøger de mindst én gang dagligt 
børnehaven og lærer på den måde de ældre børn at kende – børn de senere 
kommer til at gå i skole med og som de kommer til at gå til spejder eller sport 
med. Når vuggestuen ikke er ude på en gåtur i Lysabild området, så tilbringer 
børnene så meget af deres tid som muligt på legepladsen i den friske luft. 
Dette giver naturligt trætte børn, men stimulerer samtidig børnenes læring 
helt enormt.

 Vi synes selv, at vi har fået et alsidigt, harmonisk og udviklende miljø i vores 
vuggestue, og jeg kan mærke at personalet er begejstret og glade for deres 
arbejde med sognets mindste børn. Mvh. Mike Foss/
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13 år og kreativ med ord  og billeder
… sådan kan man beskrive Freja A. Nissen, der bor i Lysabild og går i 6. klasse på 
Lysabild Skole.
Freja har fra ganske lille haft en god fantasi og har tegnet historier, som hun 
kunne fortælle, eller også fik hun sine forældre til at skrive til sine tegnede histo-
rier. Da Freja startede i skole, fik hun heldigvis en lærer, der udfordrede hende i 
alle mulige skriftlige genrer, og det er blevet til rigtig mange tekster.
I november fik Freja og hendes klassekammerater en opgave af deres dan-
sklærer Karin. De skulle skrive et essay om en udsigt. Udsigten måtte man selv 
bestemme. Freja valgte at skrive et essay om udsigten fra sit værelse:
Den 24. november, præcis en måned før jul ser jeg ud over haven, oppe fra mit vin-
due. Hækken står som et stramt bånd rundt om forhaven. Lige bagved er vejen, den 
minder mig om, at vi bor i en by, godt nok en lille en af slagsen, men alligevel ikke helt 
ude i ingenting. Hvis jeg strækker mig en smule, kan jeg se naboernes haver, fyldt 
med røde og nøgne træer, som fortæller, at vinteren er på vej. 
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siden af, men dem bemærker man slet ikke herfra. Til højre, nederst er indkørslen, 
kanten er der rester af ellers så fine roser, og ved vejen står postkassen og de to  
skraldespande. Bag vejen strækker marker sig så langt øjet rækker, skillevægge af 
træer deler markerne op i områder. 
I tågen, som hænger ned fra himlen som et stort sløret tæppe, kan man skimte andre 
huse. Solen skinner ikke rigtigt igennem det tykke lag skyer, så der er en smule dun-
kelt, selvom klokken kun er ca. 14.
Der er helt stille i Lysabild, lige nu, kun vinden og fuglene på marken kan man høre.
En ensom fugl flyver over himlen, hvor mon den skal hen, måske er det en forsinket 
rejse til de varme lande, eller måske leder den bare efter mad?
Det begynder at blive koldt her i vinduet, så jeg kaster et sidste blik rundt på mark-
erne og lukker så vinduet.

Interessen for at skrive har medført, at Freja den sidste uge af sommerferien skal 
på forfatterskole sammen med et par klassekammerater – et gratis tilbud som 
Biblioteket tilbyder.
En anden af Frejas interesser er at tegne.
I nogle år har hun været på kunstskole (et tilbud fra Sønderjyllands Kunstskole). 
Sønderjyllands kunstskole lavede for nylig en konkurrence i anledningen af 
”billedkunsten dag”. De lavede en 10 dages Challenge med en ny udfordring 
hver dag i 10 dage. 
Her vandt Freja en flot 2. plads i en tegnekonkurrence i aldersgruppen 9-13 år - 
“Sønderborgs bedste tegner”. 
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drichstadt den 20. juni kl. 9. Sted: Augustenborghallerne, Kettingvej 19 A, 
6440 Augustenborg. Ankommer til Dannevirke og ser det gamle voldanlæg. 
Kører til storkebyen Bergenhusen. Kører videre til Friedrichstadt. I Holsteinisches 
Haus, får vi en 2-retters menu, ”schweinebraten” med ”bratensauce” med ærter, 
rødkål samt saltkartofler og en  lille dessert. Vi tager på en kanalrundfart med 
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Pris kr. 420. Beløbet indbetales på Sydbanks konto 8012-1059663. 
Tilmelding gælder først når beløbet er registreret.

Dit digitale liv og din digitale arv den 20. august kl. 14 – 16.                 
Sted: Knøs´ Gård, Vestervej 1, Hørup, 6470 Sydals.
Foredrag af Willi Nielsen, som vil fortælle hvordan dit ”digitale liv” ser ud i det 
offentlige / det private. Det er lysbilledegennemgang, som varer ca. 2 timer. I 
dag har vi ikke bare ét, men to liv. Det er dog kun det ene, der slutter af sig selv, 
men hvad med det andet? Hvad sker der med NemID og hvad skal man være 
opmærksom på? Din Facebook konto? Hvorfor er det vigtigt? Hvad kan du selv 
gøre? Foredraget sætter nogle tanker i gang.  Kan man huske adgangskoderne 
til de forskellige konti, når man bruger iPad, iPhone, tablet eller PC. Hvad sker 
der med disse adgangskoder, hvis man ikke er her mere. Der serveres kaffe og 
kage i pausen.
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Så er vi klar til en ny 
sæson på 

Bededagsvandring 16. maj kl.19 
Sammen med LSG og Lysabild Landsby-
råd.  Sydals koret underholder kl. 19.00.  
Efter gåturen er der varme hveder og 
kakao ad libitum for 25 kr. pr. pers. 

Søndagskoncert 26. maj kl. 10  
Vibæk Mølle og Puch´s venner ALS 
holder Frühshoppen i det fri med for-
skellige orkestre og anden optræden. 
FRI ENTRE

Fælles Friluftsgudstjeneste den
10 juni kl. 11.00 
Med efterfølgende frokost i det grønne.  
Et samarbejde mellem de fire me-
nighedsråd og KFUM spejderne
Mølledage - 15.og 16. juni  
Dansk Mølledag - hvor de fleste gamle 
møller i Danmark  holder åbent hus. 
Mølledage - 17.og 18. juli  
Afholdes onsdag og torsdag af hensyn 
til turisterne. 
Høstdage - 10. og 11. august  
Høst på Vibæk Mølle hvor vi høster med 
le, og neg bindes op på gammeldags 
facon. Vi forventer også at kunne 
høste med de helt gamle maskiner, 
f.eks en selvbinder,
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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. 
Afslutning 31.05

Start 06.09

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         
Maj
 21.     Lysabild Efterløn og Pensionistforening
         Heldags tur til Tirpitz Blåvand ,grænsemuseum, spisning  
         på Den gamle Grænsekro. Tilmelding senest den 14.5. 
 26.     En by fuld af lopper
 26.  kl. 10  Vibæk Mølle og Puch´s venner ALS holder Frühshoppen
 26.  kl. 10-15.00 Plante- og blomstermarked på Poppelgården i Skovby!

Juni
 10.  kl. 11.00  Friluftsgudstjeneste på gårdspladsen ved Vibæk Mølle
 15.  kl. 13.00  Ældresagen afholder lottospil i teltet på Ringriderplads, i 
         Augustenborg
 15. og 16.  Mølledage på Vibæk Mølle 
 20.  kl. 09  Ældresagen, tur til Dannevirke og Friedrichstadt
 25.  kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening.  Halvdagtur til 
         Mommark og Ejners rosenhave  samt grill.   
         Senest tilmelding den 18. maj
Juli
  3. kl. 19.00  Sommerkoncert i Lysabild Kirke 
  5. kl. 14-24.00 Free Friday Festival på siloerne i Skovby
  6. kl.   Skovby Blues
 17. kl. 19.00  Sommerkoncert i Lysabild Kirke
 17. og 18.  Mølledage på  Vibæk Mølle 
 18.  kl. 16-22.00 Skovby By Night
 25.  kl. 16-22.00 Skovby By Night

August
  1. kl. 24.00  Deadline til næste Lokalblad
 10. og 11. Høstdage på Vibæk Mølle
 13. kl. 13.30  Sommerkoncert i Lysabild Kirke

 20.  kl. 14-16  Ældresagen, dit digitale liv og din digitale arv. Knøś  Gård
 21.   kl. 13.30 Lysabild Efterløn og Pensionistforening. Foredrag med  
         Bettina Jørgensen om demens og derefter lotto. 
September
 14. kl.11-16.30 Landsbymarked i Lysabild
 15. kl.11.00  Høstgudstjeneste i Lysabild Kirke

Der er friluftsgudstjeneste på gård-
spladsen ved Vibæk Mølle 2. pinse-
dag den 10. juni kl. 11. Der er musi-
kalsk medvirken af saxofonisten 

Hans Mydtskov og guitaristen 
Morten Nordal. Husk at medbringe 
en klapstol! Spejderne fra Hørup ris-
ter pølser efter gudstjenesten.
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Friluftsgudstjeneste

LSG U15 drenge til international 
fodboldfodboldturnering i Barcelona

 

⚽U15 afdelingen i LSG Fodbold nedsatte for ca. et halvt år siden et udvalg, 
som skulle arbejde på at få en drøm til at gå i opfyldelse for U15 drengene 
om at komme til en international fodboldturnering i Barcelona. Med stor 
støtte fra lokale sponsorer og foreningslivet og med en viljestærk indsats af 
spillere og forældre lykkedes det, at skaffe de nødvendige midler, så dren-
gene kunne komme afsted.

Skærtorsdag var der afgang fra Lysabild kl. 05.45, hvor BG kørte 18 spillere 
og 3 ledere til Hamburg Lufthavn. Fredag morgen skulle vi spille vores første 
kamp kl. 9 mod franske AS Courdimanche.  Franskmændene kunne intet 
stille op mod et fantastisk opsat LSG-mandskab. LSG vandt 4-0.
Efter denne kamp tog vi på bytur i Barcelona og besøgte FC Barcelonas 
hjemmebane Camp Nou. Lørdag måtte vi se os slået af Fosso San Rocco fra 
Italien og spillede senere mod Irske Springfield Ramblers. Kampen endte i 
en nervepirrende straffesparkskonkurrence, som LSG vandt 15-14.
Den sidste kamp i turneringen var en placeringskamp mod AC Calcio Tris-
sino fra Italien. Den endte også i straffesparkskonkurrence, som vi desværre 
tabte.
Helt udenfor program fik de tre ledere, med opbakning fra alle forældre, ar-
rangeret en overraskelsestur, hvor drengene skulle ind og se FC Barcelona 
spille på hjemmebane mod Real Sociedad lørdag aften. Vi fik set Messi og 
co. på meget tæt hold, da vi sad placeret lige bag det ene mål, sammen med 
FC Barcelonas fanklubber.

Der skal fra klubben og spillere lyde en kæmpe stor tak til alle vores sponsorer 
og støtter, som har gjort denne tur mulig. En tur, som går over i historien for 
klubben, og som samtidig vil være en oplevelse, vi aldrig glemmer. Stor tak 
til ES Brolægger for de fine spillesæt vi havde med på turen. Herudover vil vi gerne 
takke følgende sponsorer: soyaconcept, Skoringen, Landsbyrådets marked-
spulje, Geminor, Meyers Træprodukter, Sydalshallen, Vibøge traktorringridning, 
Åben skole, Michael Pabst, Finn Gundersen, LSG Fodbold, LSG Hovedbestyrelse, 
Strågård, Stark, Better Energy, Simon Poulsen (spillertrøje), Byens Glarmester og 
Lysabild Klubhus. De bedste hilsner, Træner/lederteamet omkring U15.

Guldkonfirmander, årgang 1964
Vi er en gruppe , som blev konfirmeret i Lysabild palmesøndag 1964. Vi var 33 konfir-
mander. Otte er desværre gået bort. Til guldkonfirmationen var vi samlet i Lysabild 
Kirke. En uforglemmelig oplevelse med brunch på Skovby Kro. 

Sidste år blev jeg kontaktet, og spurgt om vi ikke skulle ses igen efter 55 år. Da jeg  
stadig havde papirerne, tog jeg fat i at ringe til alle. Der var interesse.

Dagmar tog kontakt til skolen, som gerne ville tage imod os. Vi fik rundvisning af 
skoleleder Mike Foss og blev efterfølgende budt på kaffe i multisalen. Der var pyntet 
op med blomster og gule servietter til os 20 unge mennesker. Vi følte os meget 
velkomne. Endnu en gang tak for det, Mike.

Efterfølgende havde jeg bestilt mad på Skovby kro, hvor der blev sunget, snakket, 
spist, skålet og grint. Slutteligt blev det givet udtryk for, at vi igen - om muligt - skal 
mødes til diamantkonfirmation. En uforglemmelig dag ned af memory lane.
Sonja Jeppesen 

Konfirmander i Lysabild og Kegnæs kirker 2019
Siddende, fra venstre: Emma, Alina, Cecilie, Tatiana, Anna Sophia og Tobias.
Stående, fra venstre: Mark, Rasmus, Karl, Casper, Mathias, Johan, Lucas, 
Theis og Hans Havelund.

Nyt fra menighedsrådet
Sommerkoncerterne i år bliver:
- 3. juli med Anne Agerskov på orgel og Herbert Boersma på violin.
- 17. juli en orgelkoncert ( endnu ikke endeligt planlagt. )
Begge koncerter er  kl 19.
Til efteråret – 19. oktober kl 19.30 har vi arrangeret koncert med Michala 
Petri og Lars Hannibal. Vi har fået et godt tilbud, så vi kan tilbyde koncerten 
til 75 kr. pr. voksen. Under 18 år gratis.
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10. landsbymarked fejres med ildshow,  
Bike & Run og mange andre overraskelser
Når årets Landsbymarked i Lysabild igen samler folk til hyggelig markedsstemning 
den 14. september, er det 10. gang, det afholdes. Allerede nu kan vi løfte sløret for, 
at det bliver en sand fest, hvor du bl.a. kan opleve Ildfolkets fantastiske show. Michael 
Vogensen kigger også forbi et par gange i løbet af dagen med sin musikalske under-
holdning.

Men du kan i år også selv deltage aktivt, når vi introducerer Bike & Run. En aktivitet, 
hvor du, som navnet antyder, skal både cykle og løbe. Så tag træningstøjet og cyklen 
med. Se mere information i artiklen Bike & Run herunder.

Der vil i år også være kunstudstilling i kirken, fællesspisning om aftenen og naturlig-
vis en hyggelig Høstgudstjeneste dagen efter søndag den 15. september kl. 11. 

Hold øje med www.lysabild-sydals.dk, hvor der løbende kommer opdateringer om 
årets marked.

Du kan allerede nu tilmelde en 
stadeplads eller en aktivitet til 
Birthe Elmegaard Bladt, Lysabild-
gade 56. E-mail: 
info@elmegaardcoaching.dk / 
tlf. 2325 1243.
Stadepladsenheder á 3 x 3 m 
koster 100 kr. for private, fore-
ninger og børn er gratis. Virksom-
heder betaler 200 kr. Der skal ved 
tilmelding angives, om der skal 
bruges strøm – og hvor meget.
Landsbymarkedet arrangeres i 
et samarbejde mellem Lysabild 
Landsbyråd og Menighedsrådet 
for Lysabild Sogn.

Bike & Run i Lysabild
Kom og deltag i Bike & Run, som arrangeres i forbindelse med Landsbymarkedet den 
14. september 2019.
Cykelruten er 4 km og løberuten 1 km, så alle kan være med. I alt skal der cykles og 
løbes 20 km – altså 4 omgange. Man kan deltage alene eller som hold.
Under arrangementet er der start, mål og depot på Nørregade.
Vi håber på en masse aktive og glade cyklister og løbere                                                                                   
Tilmelding informeres der om i det næste nummer af lokalbladet.

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

Søndag 26. maj

KL. 10-16

Lopper på mange adresser i Lysabild

Kør en tur igennem Lysabild og gør en god handel

Lån vores cykeltrailer
Landsbylaugene i Kværs-Tørsbøl-
Snurom, Lysabild og Skelde-Dynt-
Gammelgab har fået fremstillet 
en trailer til transport af 10 cykler. 
Ideen er, at en større gruppe kan 
tage på cykelture andre steder 
end nærområdet med Landsby-
bussen og cykeltraileren. Traileren 
bookes på mob. 2023 4230, Hardy 
Johansen, Vestermark 8, Tørs-
bøl, 6300 Gråsten, hvor traileren 
afhentes og afleveres. (Hvis Har-
dy ikke svarer, kontaktes 2511 
3800). Leje af traileren afregnes med 100 kr. pr. gang/dag, som betales til konto  
8060-1091392 eller MobilPay 26087.
God sommer og god tur ønskes af: Lysabild, Skelde-Dynt-Gammelgab og Kværs-Tørs-
bøl-Snurom Landsbyråd


