
Konfirmation i Lysabild Kirke
den 5. april 2020 kl. 10 

Nyt fra menighedsrådet
Den 12. maj kl. 18.30 holdes der orienteringsmøde for alle interesserede ang. 
det kommende menighedsrådsvalg. Det foregår i præstegården og vi serverer 
smørrebrød. 
Vi vil fortælle om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, årsregnskab, orienter-
ing om og ideer og visioner til det kommende menighedsråds opgaver, regler 
for menighedsrådsvalget og antallet af kandidater, der skal vælges til menighed-
srådsvalget 15. september 2020.
Strikning af dåbsklude er næste gang 27. april kl 19.00 i præstegården. Bare mød 
op, vi har strikkepinde, garn og mønstre og serverer kaffe og kage.
Og så en lille bøn.... en opfordring til at tage hundelort med fra kirkegården.
Menighedsrådsmøder i Lysabild
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i Lysabild Præstegård 
kl. 19.00. Onsdag d ogn 25. marts, Onsdag den 22. april, Onsdag den 27. 
maj, Onsdag den 17. juni, Onsdag den 27. august.

Søndag den 8. marts. Folkekirkens Nødhjælp samler ind til klimahjælp til 
verdens fattigste.
Hvert skridt tæller, når danskerne går på gaden for verdens fattigste  
søndag den 8. marts. 
Sådan kan klimahjælp se ud. Klimahjælp behøver hverken at være dyrt eller 
kompliceret. For eksempel kan det være at plante træer, som modvirker jord-
skred, optager CO2 og giver livsvigtig skygge, mad og medicin. Det kan også 
være at introducere sydamerikansk quinoa i Afrika. En afgrøde, der kan modstå 
utilregneligt vejr, og som kan tilberedes til sunde måltider. 
Klimahjælp kan også være opbygning af nye diger og udgravninger af opsam-
lingssøer, så ekstreme vejrforhold som orkaner og oversvømmelser ikke koster 
menneskeliv. Opsamlingssøer giver vand i tørkeperioder og mad på bordet, fordi 
der opdrættes fisk i søerne.
Vi går sammen om klimaet.Årets konfirmandelever er blandt indsamlerne i 
Lysabild og på Kegnæs. Tag godt imod vore indsamlere, når de banker på din dør. 
I Lysabild mødes indsamlerne kl. 10.00 i Præstegården, hvor ruter og indsamlings-
bøsser deles ud. Indsamlingsleder i Lysabild: Bodil Møller, tlf. 3177 2177.

Kirken Påskens gudstjenester i Lysabild-Kegnæs Skærtorsdag 9. april.  
Der er højmesse i Lysabild kl. 11.00.
Langfredag 10. april. Der er fælles liturgisk musikgudstjeneste for begge sogne 
i Kegnæs Kirke kl. 15.00 med salmer og læsninger fra lidelseshistorien, som det 
bliver fortalt i Markusevangeliet.
Påskedag 12. april. Fromesse på Kegnæs kl. 09.30. Der er højmesse i Lysabild 
kl. 11.00. Det er en fest- og musikgudstjeneste. Inge og Karsten Munk spiller musik 
af de to barokkomponister G. Ph. Telemann og G.F. Händel for violin og cembalo.
2. påskedag 13. april. Vi afholder guldkonfirmation i begge kirker. I Lysabild 
bliver det kl. 09,30 og på Kegnæs kl. 11.00.
I 1970 konfirmerede pastor Hans Ivar Madsen palmesøndag den 22. marts  
2 drenge og 10 piger. I Lysabild blev samme dag 10 drenge og 14 piger kon-
firmeret af pastor Søren Fransen. Det bliver spændende at se, hvor mange det kan 
lykkes at samle til 50-års jubilæet.
Fælles foredragsaften for Tandslet, Lysbild og Kegnæs sogne med professor i 
kirkehistorie Martin Schwarz Lausten. Tirsdag den 21. april kl. 19.30 i Multis-
alen på Lysabild Skole. Martin Schwarz Lausten, dr. theol., professor i kirkehistorie, 
vil med sit foredrag fortælle os om, de mange politiske og kulturelle problemer, som 
skulle løses ved Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i 1920.

Generalforsamling i LSG Hovedbestyrelse
Tirsdag den 5. maj kl. 19.00 i klubhuset. Dagsorden i følge vedtægter. I 2022 
har vi i LSG 100 års jubilæum, og vi ønsker at markere dette ved et eller måske 
flere arrangementer.  Mød meget gerne op for at høre hvordan det står til og 
måske sidder du med en god ide til et arrangement vi kunne lave ved jubilæet. 
Med venlig hilsen, Tim Andersen, formand - tlf 5121 0019. 

Redaktionen:  E-mail:  Tlf:
Birgit Frank Nielsen benny.birgit@bbsyd.dk  2487 4283
Janne Jørgensen  glhave42@mail.dk  6178 4711
Tina Sahl Lydiksen  tinalydiksen@gmail.com  2013 7199
Allan Tychsen allan.tychsen@gmail.com 2982 3606
Helle Pedersen (dtp)  helle5584@gmail.com  2484 4356
Tryk:  Grafisk Arbejde, Guderup  7445 8888

Bladet udgives af Lysabild Landsbyråd, og udkommer januar, marts, maj, 
august, oktober og november i 1000 eksemplarer, husstandsomdeles af  
LSG Fodbold og  spejderne til sognets beboere. 
Har du ikke modtaget LokalBladet ring på tlf: 74404700
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Det sker i sognet  
Marts
 8. kl. 10.00   Folkekirkens Nødhjælp samler ind til klimahjælp til  
        verdens fattigste 
 10. kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening Musik med  
        Flemming Marxhal. Derefter lotto
 11. kl. 19.00  Generalforsamling i SydalsHallen 
 12. kl. 18.00  Ældre Sagen.Årsmøde, i Sydalshallen 
 17. kl. 19.30  Lysabild SG Gymnastik og Atletik. Generalforsamling   
        i klubhuset  
 19. kl. 19.30  Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd i multisalen
 25. kl. 16.00  Ældre Sagen, besøg hos Sahva
 23. kl. 19.00  Generalforsamling LSG Fodbold i klubhuset
 25. kl. 19.00  Offentligt menighedsrådsmøde i Lysabild Præstegård
 26. kl. 19.00  Dagli’Brugsen afholder generalforsamling

April
  5. kl. 10.00  Konfirmation i Lysabild Kirke
  9. kl. 11.00  Højmesse i Lysabild Kirke
  9. kl. 14.00  Enfant Terrible.Jubilæums fest på Tandshede 3. 
 10. kl. 15.00  Liturgisk musikgudstjeneste I Kegnæs Kirke 
 12. kl. 9.30    Fromesse, Kegnæs kirke
 12. kl. 11.00  Højmesse, Lysabild kirke
 13. kl. 9.30    Guldkonfirmation, Lysabild Kirke
 13. kl. 11.00  Guldkonfirmation, Kegnæs Kirke
 15. kl. 17.30  Lysabild senior cykelklub sæson start fra Lysabild skole 
 16. kl. 19-20.00 Fodbold Fitness for kvinder starter 
 21. kl. 19.30  Professor Martin Schwarz Lausten foredragsaften i   
        Multisalen Lysabild Skole
 21. kl. 13.30  Lysabild efterløns- og pensionistforening.  
        Karen Thomsen fortæller om barndom på børnehjem
 23. kl. 18.00  Ældre sagen. Spis sammen og foredrag af  
        sognepræst Malene Freksen. Diamanten i Fynshav
 26. kl. 10.00  Affaldsindsamling i og omkring Skovby,. Mødested ved   
        Dagli’Brugsen
 27. kl. 19.00  Strikning af dåbsklude i Lysabild præstegård
 28. kl. 16.00  Ældre sagen. Besøg hos ABENA. Kør selv arrangement

Maj
  5. kl. 13.30  Lysabild efterløns- og pensionistforening. Besøg i
        Multihuset og Alsik i Sønderborg
  5. kl. 19.00  Generalforsamling i LSG Hovedbestyrelse i klubhuset
  7. kl. 19.00  St. Bededagstravetur omkring Vibæk
 12. kl. 18.30  Lysabild præstegård. Orienteringsmøde for alle  
        interesserede ang. det kommende menighedsrådsvalg
 15. kl. 18.00  Gourmet og vin aften på Skovby Kro
 17. kl. 10.00  En by fuld af lopper
 16.- 28. kl. 7.30  Ældre sagen. Tur til Skagen og Læsø 
 23. kl. 12.00    Inteernasjonal Fjelbytræf

Deadline til næste Lokalblad  den 1. maj
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Gry Biel Brodersen Paradisvej 10                         
Louise Fogt Kegnæsvej 18         
Lea Stolzenberg Hamann Kongshoved 11, Kegnæs    
Athena Rønnow Hansen Kegnæsvej 16    
Sophie Wehl Jakobsen Gammelhave 62        
Mai Gram Kryhlmand, Hagensig 8, Kegnæs  
Emma Wandler Lind Lysabildgade 44A    
Freja Ivalu Abreu Nissen Lysabildgade 71                               
Melanie Møller Nørskov Gammelhave 28  
Charmaine Elizabeth Genova Sabado Lillehave 53    
Anna Milther Uppdal Svennesmølle 8   
Frederik Peter Henriksen Bladt Lysabildgade 82             
Jonas Elholm Bonde Vibøgevej 19
Simon Brink Lysabildgade 26
Mathias Bonde Christiansen Kegnæsgård 2
Jannick Nygaard Dethlefsen Gammelhave 2
Alex Jensen Skovbyvej 66
Lukas Jørgensen Lille Mommarkvej 6
Mathias Mikkelsen Lassen Fasanvej 15
Gabriel Peter Jacobsen List Nedervej 12
Lucas Frederik Nielsen Fasanvej 2B
Patrick Schulz Nielsen, Lillehave 15
Frederik Pihl Petersen Ertebjergvej 27
Kevin Storm Rasmussen Mommarkvej 389
Noah Alexander Fastrup Rasmussen Klapleddet 7
Emil Andy Velgaard Vibøgevej 20

Mød Ditte Skyum - den nye leder af 
Lysabild Børneunivers

Nu har Lysabild Børneunivers endelig 
fået egen leder igen. Valget er faldet på 
den 43-årige Ditte Skyum, der tiltrådte 
stillingen den 1. marts.

”Det bliver spændende at være med til 
at sætte en retning. På mindre skoler er 
der ikke så langt fra man samles, til der 
tages en beslutning. Det er også mit  
indtryk, at der her i Lysabild er en stærk 
fællesskabsfølelse, som jeg gerne vil 
være en del af. Jeg ved godt, der er et 
forventningspres, men jeg er bare Ditte 
– ikke Lotte eller Mike. Jeg går ydmyg 
ind til opgaven og med sommerfugle i 
maven”, siger Ditte Skyum.

Ditte Skyum er opvokset i Sønderborg 
og gik på Ulkebøl Skole. Hun tog sin  
lærereksamen på Skårup Seminarium 

ved Svendborg i 2001. I studieårene mødte hun sin kommende mand 
Kasper Hansen, der er ingeniør og arbejder på Linak i dag. Efter nogle år i 
det sydfynske, drog parret tilbage til Als, hvor Ditte Skyum fik arbejde på 
Augustenborg Skole. Her var hun ansat frem til maj 2018, hvor hun start-
ede som afdelingsleder på Hørup Centralskole. Nu er hun så startet som ny 
skoleleder i Lysabild. Ditte Skyum bor i Augustenborg med sin mand og 
deres tre børn på 11, 13 og 15 år.

Ditte Skyum er ud af en rigtig lærerfamilie. Begge hendes forældre har i 
mange år været lærere på Ulkebøl Skole. Hendes far Per Skyum indtil hans 
pensionering, og hendes mor Lisbeth Skyum indtil hun i 2002 blev for-
mand for Sønderborg Lærerkreds, som hun var indtil 2016. Ditte Skyum 
er trilling og hendes ene søster Stine Skyum er også skolelærer, og har de 
seneste år været leder af Nybøl Børneunivers. For nylig blev Stine Skyum 
leder af Nydamskolen i Vester Sottrup.

SydalsHallen
Indkaldelse til generalforsamling i SydalsHallen onsdag den 11. marts kl. 19.00 
i SydalsHallens mødelokale. Dagsorden iflg vedtægter. Indkomne forslag skal 

være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 Vel mødt. Bestyrelsen for SydalsHallen

Mette Kryhlmann i Minnesota
Den 20. januar drog jeg afsted mod Minnesota i 
USA, for at arbejde i tre måneder hos en ameri-
kansk svinedyrlæge, der har 1.400 søer på sin 
gård. Medarbejderteamet består yderligere af 
fem brasilianere, som jeg bor sammen med i et 
hus et stykke fra gården. Omgivelserne består 
af et flot snelandskab og frostgrader, der vari-
erer mellem -6 og -30 grader. Rejsens primære 
formål er at blive klogere på amerikansk svine-
produktion og øge mine kompetencer inden for 
dyrlægefaget. Jeg synes det er fantastisk, når en 
rejse til udlandet kan kombineres med arbejde 
og ny faglig viden, der samtidig også ser godt 
ud på CV’et. Ren win-win!
Derudover er amerikanere simpelthen så gæst-
frie og venlige. F.eks. stødte jeg tilfældigvis ind 
i byens borgmester og hans kone, og det tog 
ikke lang tid, før de både tilbød at sørge for 
transporten frem og tilbage til et svineseminar og yderligere gav mig billetter til 
et lokalt ishockey-opgør. Det behøves slet ikke være udfordrende at være alene 
afsted, hvis man bare husker et åbent sind og møder lokalbefolkningen med et 
smil. Jeg har allerede gjort mig nogle vigtige erfaringer herovre, og jeg glæder 
mig til at lære endnu mere inden turen går hjemad igen. Derefter er det tid til at 
gøre resten af dyrlægeuddannelsen færdig i København, så jeg kan komme ud 
og gøre brug af de erfaringer, jeg har opnået gennem årenes løb.

Affaldsindsamling i og omkring Skovby
Søndag den 26. april inviterer vi både børn og voksne til vores årlige affaldsindsam-
ling – og du er mere end velkommen til at give naturen i og omkring Skovby en hånd 
med. Vi mødes ved Dagli’Brugsen kl. 10, hvor vi udleverer affaldssække og gribet-
ænger, og når vi har fået gjort hele byen og omegnen ren og fin, griller vi pølser og 
uddeler sodavand til alle deltagere. 
Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op, og tag gerne familien med, hvis du har 
lyst til at forene en gåtur og frisk luft med at gøre en god gerning til glæde for os 
allesammen.

En by fuld af En by fuld af llooppppeerr 
Igen i år vil der vrimle med lopper i Lysabild.

Søndag d. 17. maj 2020 gentages succesen: En by fuld af lopper, hvor  
byens indkørsler omdannes til loppemarkeder. Hvis man har lyst til at 
deltage, så send en mail til michele@abreu-nissen.dk senest den 

13. april. Jeg håber på, at ligeså mange har lyst til at deltage i år, som 
sidste år. Hilsen Michele Abreu Nissen

Lysabild seniorcykelklub 
 cykler hver torsdag aften kl. 17.30 fra varierende startsteder,som kan oplyses på  

tlf. 20290628.

Lysabild senior cykelklub 
Hvis cyklerne ikke allerede er pumpet og 
støvet af,  så er der dog tid endnu. Lysa-
bild senior cykelklub starter sæsonen 

midt i april - første gang onsdag, den 
15. april 2020 fra Lysabild skole 
kl.17.30. I sæsonens løb har vi nogle 
forskellige startsteder, så er man i tvivl 
kontakt 2029 0628.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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



Set fra Vibæk

Når vi ser tilbage på 2019, har det været et godt år for Vibæk Mølle med mange 
udfordringer. På mølledagene har vi haft ca. 1900 betalende gæster + børn. 
Det er mere end det foregående år, så på trods af den våde sommer har vi  
alligevel haft en god omsætning.

Der har været underholdning på pladsen af Asserballe folkedansere, jagthorns-
blæsere, tyrolerorkester, Sønderborg Harmonikaklub, et brassband fra Nordals, 
orkesteret The Joys og en tryllekunstner. Og så har vi haft duoen ”Sunshine” til 
at spille hyggemusik på gårdspladsen. Der har også været en hel del udstillere, 
der har solgt deres kreative håndværk.

Støtteforeningen har været vært ved bededagsvandringen i samarbejde med 
LSG og Lysabild Landsbyråd - en tradition vi ser frem til hvert år. Desuden tyrol-
erklubben Puchs venner ALS, som har holdt en friluftskoncert med bl.a. tyrol-
ermusik og anden folkelig musik. 

Kirkerne på Sydals ville traditionen tro have holdt fælles pinsegudstjeneste på 
Vibæk Mølles gårdsplads, men den blev flyttet til Lysabild Kirke på grund af 
dårligt vejr.

Turister, som kommer på besøg i hverdagen, har været gode til at give et kont-
ant frivilligt bidrag i den dertil opstillede spand eller på MobilePay. Derudover 
har vi haft en del rundvisninger, som også har givet et pænt beløb.

Igen i år har der hver tirsdag været et hold frivillige, som har forestået vedlige-
holdelse i form af male- og reparationsarbejde. Lige nu er det stalden, der står 
for tur. Det udvendige område har taget en del tid på grund af den våde tid, 
hvor alting gror meget stærkt. Og så har vi midlertidigt fået opsat en container 
ude på marken til opbevaring af alt vores grej i vinterhalvåret. 

Alt dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har god opbakning og rigtig 
gode hjælpere. Tak for jeres støtte!

Kuns numme 14 Inteernasjonal Fjelbytræf
D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…Dato 23/5 klokken 12.00...

Do tæje sel MC, telt å æ glant humør mæ. Øl, vand o´ ma ka køfes heæ ve vos.
Vi fer mosik om etter´merran a Anders Munch og Klaes (Kim Larsen)

Å om auten mæ Rock 4 Dummies
Å sen ka do fåe en gemytle snak ve æ bålstej.

Do ka såw heæ få....kr 25, -å æ mand mæ davre
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos….

Vi hofer å dajlæ vær i år … mæ kool bæjere
Brum brum, Ulla /Geert.....

20192080/61792918

og Skovby Kro afholder gourmet og vin aften 
fredag 15. maj kl. 18.00 på Skovby Kro. Der ser-
veres 4 retter mad og 7 tilhørende vine. Yderligere 
information kontakt venligst Skovby Kro eller  
Dagli` Brugsen.

Lysabild efterløns- og pensionistforening
Den 21/4 kl.13.30: Karen Thomsen fortæller om barndom på børnehjem. 
Derefter lotto.Den 5/5 kl. 13.30: Halvdagstur til Multihuset og Alsik. Derefter 
grill. Afgang fra skolen.

5G til Lysabild
- og resten af Sønderborg Kommune

I slutningen af januar måned kunne man i Lysabild følge med i, hvordan tekni-
kere var i gang med at montere nyt udstyr i toppen af telemasten på Nørregade.
Det er TDC NET, der i samarbejde med Ericsson, forbedrer den digitale in-
frastruktur i hele Sønderborg Kommune, ved at opgradere deres net så det 
understøtter 5G. ”Sønderborg Kommune har som målsætning at være region-
ens bedste erhvervskommune. Dét kan blandt andet hjælpes på vej med en 

fremtidssikret og digital infrastruk-
tur. De bedre mobilforbindel-
ser skal være med til at fastholde 
og tiltrække børnefamilien, der 
streamer fra adskillige tablets og 
mobiltelefoner samt erhvervs-
manden på farten, der deltager i 
videomøder fra mobiltelefonen og 
skal downloade præsentationer på 
sin tablet. Dette foruden de unge, 
hvor mobildækning og -forbindel-
sen er lige så vigtigt som at kunne 
indånde luften. Men også for ple-
jepersonalet, der tilser, at den ældre 
patient tager sin daglige medicin 
ved ’skærmbesøg’ – videoop-
kald via patientens tablet – er det 
nødvendigt med en stabil mobil-
forbindelse”, siger borgmester Erik 
Lauritzen i en pressemeddelelse.
Implementeringen af 5G vil ske 
gradvis, og først fra udgangen af 

2020 ventes de fleste mobiltelefoner og andre apparater at kunne understøtte 
5G. TDC NET forventer derfor først at aktivere 5G netværket i slutningen af 2020.

5G – hvad er det?
5G er den femte generation af det internet vi får via mobilmasterne. Lige 
nu har vi 4G som det hurtigste, og forskellen mellem de to generationer 
er enorm. Grundlæggende er der to fundamentale forbedringer fra 4G til 
5G. Det er hastighed og det som teknikerne kender som latency; vi andre 
kalder det forsinkelse. 
Hastigheden på 5G netværket er hele 65 gange hurtigere end det 4G vi har 
i dag. Tests fra TDC NET viser at det potentielt kan blive op til 1000 gange 
hurtigere. Det betyder bl.a. at din streaming af film aldrig vil komme til 
at hakke mere og næsten alt det du downloader, vil blive færdigdown-
loadet før du når at blinke. Det gør også at man kan føre videosamtaler i 
høj kvalitet helt uden tekniske problemer.
Forsinkelsen vil som sagt også være meget mindre. Altså den tid der 
går fra, der kommer et input i den ene ende til der starter en handling i 
den anden ende. På det nuværende 4G netværk er der en forsinkelse på  
omkring 70 millisekunder. Det lyder ikke af meget, men med 5G er forsin-
kelsen helt nede på et enkelt millisekund. Dette har stor betydning for fx 
udviklingen af selvkørende biler.
Med andre ord, så bliver 5G netværket langt hurtigere end selv de  
kabelforbindelser vi har i vores huse i dag, hvilket både gælder internet via 
fibernet og kobberkabler som fx antenne eller telefonkabler.
Kilde: www.bredbånd.dk

Generalforsamling LSG Fodbold
LSG Fodbold afholder ordinær generalforsamling, onsdag d. 23/3 kl. 19.00 i 
klubhuset.  Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til behandling på generalfor-
samlingen bedes sendes til formand@lysabildsg.dk senest 8 dage inden. Alle 
er velkomne til en hyggelig aften, hvor klubbens bestyrelse kan mødes, og ak-
tuelle emner kan diskuteres.Klubben er vært ved en øl/vand samt kaffe og kage.

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

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Sognehistorisk Forening

Året 2020 startede op med en travl periode med både generalforsamling, åbent 
arkiv og afholdelse af afstemningsfest nr. 91.
Generalforsamlingen samlede fuldt Klubhus. Bestyrelsens forslag til et par ved-
tægtsændringer blev begge vedtaget. Den store ændring er antallet af besty-
relsesmedlemmer. Hidtil har der været 11 - en person fra hvert af sognets loka-
liteter. Nu er vi syv i bestyrelsen og med kassereren uden for bestyrelsen. Et nyt 
medlem skulle vælges, og det blev Finn Hansen fra Pommersgård.
Fire fra bestyrelsen med sammenlagt over 60 års bestyrelseserfaring havde valgt 
at stoppe. Der i blandt Inge Christiansen - efter hele 35 års virke og de senere år 
som den arkivansvarlige.

Ved konstitueringen valgtes Poul R. Pedersen til formand og Kim Johnsen 
til næstformand. Da sognearkivet er den del af foreningen, hvor dokumenter,  
fotos, plakater, kort og bøger hører under, er den ansvarlige fremover formanden.  
Arbejdet foretages af lokale frivillige med yderligere hjælp udefra til det it-tekniske.  
Selve samlingen i kælderlokalerne har vi valgt at udskille som en særlig funktion. 
Der vil hele bestyrelsen komme med forslag til nyindretning, og en arbejdsgruppe 
vil gå i gang med at udnytte lokalet på en bedre måde. Vi håber og tror på, at vi får 
en fin udstilling sat op, hvor brugere i alle aldre kan få et godt udbytte af et besøg. 
Forslag udefra er meget velkomne, og frivillige fra sognet må meget gerne deltage 
i udformning og indretning af museumsafdelingen. Hvad angår frivillige hjælpere, 
er vi så heldige, at flere fra den gamle bestyrelse fortsætter med at sortere og  
registrere de mange dokumenter i Arkibas5-systemet hver onsdag formiddag.

Efter generalforsamlingen underholdt Kirsten Holm, Langeskov, tidl. Taskland, 
med gode historier og billedshow. Hun spillede også til udvalgte sange. Vi lyttede 
til spændende lydoptagelse, hvor Holger Jørgensen fortalte om livet omkring  
vandmøllen med det en gang så store lakseklækkeri.  
Afstemningsfesten i Multisalen søndag den 9. februar trak fuld sal. Knap 90  
tilhørere var, trods et usædvanligt møgvejr, mødt op, og vi oplevede en veloplagt 
Siegfried Matlok. Med humor, lune og markante meninger om mangt og meget 
omkring grænselandsspørgsmål, gav han os alle noget at tænke over. Inden 
Matloks entre havde den lokale og ligeså veloplagte Tina Lydiksen læst op fra en 
familiedagbog med morsomme indtryk nedskrevet omkring fejringen i 1920 af  
genforeningsfesten på Dybbøl og med omtale af datidens besværlige rejseforhold.

Sange fra 1920-sanghæftet blev sunget under kyndigt akkompagnement af 
Hanne Bladt Brandt. Kaffebord med tårt’ og småkager gjorde også lykke. 
Igen en stor sognefest, som kun var mulig med hjælp af de mange frivillige. Tak 
til alle! Medlemskortsalg 2020 er i fuld gang. Tag godt imod vore sælgere – og tak 
for støtten!

Sydjysk Eltekniq 
hovedsponsor
Als-HF har indgået en 
2-årig sponsorkontrakt 
med Sydjysk Eltekniq.
Vi er meget stolte over, at 
Sydjysk Eltekniq fortsat 
ønsker at støtte klubben 
som hovedsponsor, hvilket 
giver Als-HF muligheden 
for at tilbyde alle medlem
merne en klubdragt til en 

meget fordelagtig pris. Als-HF er en samarbejdsklub mellem NSU Håndbold og 
Sydals Håndbold Klub og tilbyder håndboldtræning i Tandslet og Fynshav. Mere 
info på www.Als-HF.dk 

Pengeautomat og PostNord 
nærboks i Skovby
 
Ved Brugsen i Skovby opsatte Euronet sidste år en pengeautomat. Det har 
været så stor en succes, at der nu kommer endnu en automat placeret ud 
mod Kegnæsvej. 
Der har været meget omtale af denne type automater og eventuelle geb-
yrer. Fakta er at Euronet ingen gebyr tager, men kun tjener penge ved kurs-
gevinst på udenlandske hævekort. Til gengæld kan kortholders egen bank 
opkræve et gebyr, og Kim erfarer, at kunder har betalt mellem 0 og 40 kr. for 
en hævning. 
Er du i tvivl om hvad din bank tager, så kontakt din bankrådgiver, eller du kan 
hæve inde i butikken.
 
Post Nord har sat en nærboks op ved Brugsen, hvor kunder kan afhente pa-
kker døgnet rundt med en app og en kode på mobiltelefonen. Du vælger 
selv, når du bestiller pakker, om den skal leveres til nærboksen, eller om du 
vil afhente pakken inde i Brugsen. 
Nærboksen er i øvrigt en såkaldt Swip boks.  Grundlægger og direktør, 
Allan Kaczmarek, er en gammel Skovby dreng.  Han startede udviklingen 
og produktionen i forældrenes garage på Sneppevej med ét overvejende 
formål i sigte – at gøre det nemmere for kunden at hente sine pakker.

Fælles udviklingsplan for Sydals og Broagerland

Efter at landsbylaugene har arbejdet med en fælles udviklingsplan i næsten 
to år, er den nu endelig klar.
Den fælles udviklingsplan kobles med lokale udviklingsplaner, som landsby-
laugene på Broagerland og Sydals i forvejen har udarbejdet. Desuden spiller 
den sammen med kommunens overordnede ”Masterplan for turisme, han-
del og kultur 2.0”, hvor det er visionen, at Sønderborg skal være den mest 
attraktive feriedestination i Danmark for gæster, der søger autentiske oplev-
elser indenfor historie, natur og gastronomi. I forlængelse heraf har byrådet 
en vision om, at landsbyerne skal være levende og eftertragtede bo-miljøer, 
hvor livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med aktiviteter og  
fysiske mødesteder.
Som led i processen med den fælles udviklingsplan har der været holdt 
borgermøder og workshops på Sydals og Broagerland. På Sydals er der 
særligt fokus på adgang til naturen i form af cykel- og vandrestier samt alle 
mulige former for udendørs aktiviteter – særligt ved kysterne. Helt kon-
kret arbejder de fem landsbylaug med etablering af et sammenhængende 
cykelstinet på Sydals, kobling af Gendarmstien og Alsstien, etablering af en 
parkerings- og overnatningsplads for surferne ved Kerneland samt trafik-
sikkerhed for udsatte trafikanter i byerne på Sydals. Desuden vil de fem 
landsbylaug gerne lave et surfcenter ved Kerneland. Derfor har Sønderborg 
Kommune søgt Landsplandirektivet om et udviklingsområde i kystnærheds-
zonen. Du kan læse hele udviklingsplanen på www.lysabild-sydals.dk

 Enfant Terrible fylder 35 år
 Enfant Terrible fylder 35 år og derfor holder vi jubilæums fest d. 9 .april  
 2020 fra klokken 14.00 i vores lokaler på Tandshede 3. Man kan købe  
 hel stegtpattegris og høre musik med Rock4Dummies. Alle er  
 velkomne til et par hyggelige timer. Mvh MC Sydals

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd 
Der er generalforsamling i Lysabild Landsbyråd torsdag den 19. marts 
kl. 19.30 i multisalen i forlængelse af åben skole. Det er landsbyrådet, der 
er kokke i Åben skole den aften. Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg 
er Erling Junker og Tina Lydiksen. Alle borgere er velkomne. Formand  
Erling Junkers beretning for 2019 kan læses i januar udgaven af Lokalbladet  
under “Lysabild Landsbyråds tilbageblik på 2019”. Du kan finde bladet online på  
www.lysabild-sydals.dk

Fodbold Fitness for kvinder– kom og vær med
Er du kvinde og har lyst til hyggeligt samvær samtidigt med motion, så kom 
og vær med når vi spiller fodbold fitness i Lysabild. Som navnet antyder er 
det en kombination af fodbold og fitness, og det kræver ingen erfaring in-
denfor fodbold, vi skal bare røre os og have det sjovt. Vi spiller på små ba-

ner, så alle kan være med, uanset om du er 20 
år eller 60 år. Så på med fodboldstøvlerne og 
kom frisk når vi starter op igen efter påske, tors-
dag d. 16. april kl. 19.00-20.00 på fodboldba-
nerne i Lysabild. Det kræver ingen tilmelding 
- bare mød op. Derefter træner vi hver tors-
dag kl. 19.00-20.00. Hvis du har spørgsmål så  
kontakt mig endelig. 
Venlig hilsen Rikke Christensen tlf: 20495274 
mail: rikkevbc@live.dk

Foto: Lars og Christine Paulsen, Sydjysk Eltekniq

LSG, Lysabild Landsbyråd og Vibæk Støeforening arrangerer

St. Bededagstravetur omkring Vibæk
for folk i alle aldre

St. Bededagsa�en torsdag d. 26. april 2018 med start fra Vibæk vindmølle kl. 19.00

I Vibæk Møllecaféen kan der e�er traveturen købes varme hveder og kaffe/kakao. 
Pris 25,- kr. pr. person.
Vi håber, at mange har lyst l at bruge en forårsa�en på moon og godt samvær.

ALLE ER VELKOMNE - det er ikke nødvendigt med lmelding … LYSABILD
Landsbyråd

LSG, Lysabild Landsbyråd og Vibæk Støtteforening arrangerer
St. Bededagstravetur omkring Vibæk 
den 7.MAJ kl. 19.00 for folk i alle aldre

I Vibæk Møllecaféen kan der 
efter traveturen 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 … 



Set fra Vibæk

Når vi ser tilbage på 2019, har det været et godt år for Vibæk Mølle med mange 
udfordringer. På mølledagene har vi haft ca. 1900 betalende gæster + børn. 
Det er mere end det foregående år, så på trods af den våde sommer har vi  
alligevel haft en god omsætning.

Der har været underholdning på pladsen af Asserballe folkedansere, jagthorns-
blæsere, tyrolerorkester, Sønderborg Harmonikaklub, et brassband fra Nordals, 
orkesteret The Joys og en tryllekunstner. Og så har vi haft duoen ”Sunshine” til 
at spille hyggemusik på gårdspladsen. Der har også været en hel del udstillere, 
der har solgt deres kreative håndværk.

Støtteforeningen har været vært ved bededagsvandringen i samarbejde med 
LSG og Lysabild Landsbyråd - en tradition vi ser frem til hvert år. Desuden tyrol-
erklubben Puchs venner ALS, som har holdt en friluftskoncert med bl.a. tyrol-
ermusik og anden folkelig musik. 

Kirkerne på Sydals ville traditionen tro have holdt fælles pinsegudstjeneste på 
Vibæk Mølles gårdsplads, men den blev flyttet til Lysabild Kirke på grund af 
dårligt vejr.

Turister, som kommer på besøg i hverdagen, har været gode til at give et kont-
ant frivilligt bidrag i den dertil opstillede spand eller på MobilePay. Derudover 
har vi haft en del rundvisninger, som også har givet et pænt beløb.

Igen i år har der hver tirsdag været et hold frivillige, som har forestået vedlige-
holdelse i form af male- og reparationsarbejde. Lige nu er det stalden, der står 
for tur. Det udvendige område har taget en del tid på grund af den våde tid, 
hvor alting gror meget stærkt. Og så har vi midlertidigt fået opsat en container 
ude på marken til opbevaring af alt vores grej i vinterhalvåret. 

Alt dette har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har god opbakning og rigtig 
gode hjælpere. Tak for jeres støtte!

Kuns numme 14 Inteernasjonal Fjelbytræf
D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…Dato 23/5 klokken 12.00...

Do tæje sel MC, telt å æ glant humør mæ. Øl, vand o´ ma ka køfes heæ ve vos.
Vi fer mosik om etter´merran a Anders Munch og Klaes (Kim Larsen)

Å om auten mæ Rock 4 Dummies
Å sen ka do fåe en gemytle snak ve æ bålstej.

Do ka såw heæ få....kr 25, -å æ mand mæ davre
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos….

Vi hofer å dajlæ vær i år … mæ kool bæjere
Brum brum, Ulla /Geert.....

20192080/61792918

og Skovby Kro afholder gourmet og vin aften 
fredag 15. maj kl. 18.00 på Skovby Kro. Der ser-
veres 4 retter mad og 7 tilhørende vine. Yderligere 
information kontakt venligst Skovby Kro eller  
Dagli` Brugsen.

Lysabild efterløns- og pensionistforening
Den 21/4 kl.13.30: Karen Thomsen fortæller om barndom på børnehjem. 
Derefter lotto.Den 5/5 kl. 13.30: Halvdagstur til Multihuset og Alsik. Derefter 
grill. Afgang fra skolen.

5G til Lysabild
- og resten af Sønderborg Kommune

I slutningen af januar måned kunne man i Lysabild følge med i, hvordan tekni-
kere var i gang med at montere nyt udstyr i toppen af telemasten på Nørregade.
Det er TDC NET, der i samarbejde med Ericsson, forbedrer den digitale in-
frastruktur i hele Sønderborg Kommune, ved at opgradere deres net så det 
understøtter 5G. ”Sønderborg Kommune har som målsætning at være region-
ens bedste erhvervskommune. Dét kan blandt andet hjælpes på vej med en 

fremtidssikret og digital infrastruk-
tur. De bedre mobilforbindel-
ser skal være med til at fastholde 
og tiltrække børnefamilien, der 
streamer fra adskillige tablets og 
mobiltelefoner samt erhvervs-
manden på farten, der deltager i 
videomøder fra mobiltelefonen og 
skal downloade præsentationer på 
sin tablet. Dette foruden de unge, 
hvor mobildækning og -forbindel-
sen er lige så vigtigt som at kunne 
indånde luften. Men også for ple-
jepersonalet, der tilser, at den ældre 
patient tager sin daglige medicin 
ved ’skærmbesøg’ – videoop-
kald via patientens tablet – er det 
nødvendigt med en stabil mobil-
forbindelse”, siger borgmester Erik 
Lauritzen i en pressemeddelelse.
Implementeringen af 5G vil ske 
gradvis, og først fra udgangen af 

2020 ventes de fleste mobiltelefoner og andre apparater at kunne understøtte 
5G. TDC NET forventer derfor først at aktivere 5G netværket i slutningen af 2020.

5G – hvad er det?
5G er den femte generation af det internet vi får via mobilmasterne. Lige 
nu har vi 4G som det hurtigste, og forskellen mellem de to generationer 
er enorm. Grundlæggende er der to fundamentale forbedringer fra 4G til 
5G. Det er hastighed og det som teknikerne kender som latency; vi andre 
kalder det forsinkelse. 
Hastigheden på 5G netværket er hele 65 gange hurtigere end det 4G vi har 
i dag. Tests fra TDC NET viser at det potentielt kan blive op til 1000 gange 
hurtigere. Det betyder bl.a. at din streaming af film aldrig vil komme til 
at hakke mere og næsten alt det du downloader, vil blive færdigdown-
loadet før du når at blinke. Det gør også at man kan føre videosamtaler i 
høj kvalitet helt uden tekniske problemer.
Forsinkelsen vil som sagt også være meget mindre. Altså den tid der 
går fra, der kommer et input i den ene ende til der starter en handling i 
den anden ende. På det nuværende 4G netværk er der en forsinkelse på  
omkring 70 millisekunder. Det lyder ikke af meget, men med 5G er forsin-
kelsen helt nede på et enkelt millisekund. Dette har stor betydning for fx 
udviklingen af selvkørende biler.
Med andre ord, så bliver 5G netværket langt hurtigere end selv de  
kabelforbindelser vi har i vores huse i dag, hvilket både gælder internet via 
fibernet og kobberkabler som fx antenne eller telefonkabler.
Kilde: www.bredbånd.dk

Generalforsamling LSG Fodbold
LSG Fodbold afholder ordinær generalforsamling, onsdag d. 23/3 kl. 19.00 i 
klubhuset.  Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til behandling på generalfor-
samlingen bedes sendes til formand@lysabildsg.dk senest 8 dage inden. Alle 
er velkomne til en hyggelig aften, hvor klubbens bestyrelse kan mødes, og ak-
tuelle emner kan diskuteres.Klubben er vært ved en øl/vand samt kaffe og kage.

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

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Sognehistorisk Forening

Året 2020 startede op med en travl periode med både generalforsamling, åbent 
arkiv og afholdelse af afstemningsfest nr. 91.
Generalforsamlingen samlede fuldt Klubhus. Bestyrelsens forslag til et par ved-
tægtsændringer blev begge vedtaget. Den store ændring er antallet af besty-
relsesmedlemmer. Hidtil har der været 11 - en person fra hvert af sognets loka-
liteter. Nu er vi syv i bestyrelsen og med kassereren uden for bestyrelsen. Et nyt 
medlem skulle vælges, og det blev Finn Hansen fra Pommersgård.
Fire fra bestyrelsen med sammenlagt over 60 års bestyrelseserfaring havde valgt 
at stoppe. Der i blandt Inge Christiansen - efter hele 35 års virke og de senere år 
som den arkivansvarlige.

Ved konstitueringen valgtes Poul R. Pedersen til formand og Kim Johnsen 
til næstformand. Da sognearkivet er den del af foreningen, hvor dokumenter,  
fotos, plakater, kort og bøger hører under, er den ansvarlige fremover formanden.  
Arbejdet foretages af lokale frivillige med yderligere hjælp udefra til det it-tekniske.  
Selve samlingen i kælderlokalerne har vi valgt at udskille som en særlig funktion. 
Der vil hele bestyrelsen komme med forslag til nyindretning, og en arbejdsgruppe 
vil gå i gang med at udnytte lokalet på en bedre måde. Vi håber og tror på, at vi får 
en fin udstilling sat op, hvor brugere i alle aldre kan få et godt udbytte af et besøg. 
Forslag udefra er meget velkomne, og frivillige fra sognet må meget gerne deltage 
i udformning og indretning af museumsafdelingen. Hvad angår frivillige hjælpere, 
er vi så heldige, at flere fra den gamle bestyrelse fortsætter med at sortere og  
registrere de mange dokumenter i Arkibas5-systemet hver onsdag formiddag.

Efter generalforsamlingen underholdt Kirsten Holm, Langeskov, tidl. Taskland, 
med gode historier og billedshow. Hun spillede også til udvalgte sange. Vi lyttede 
til spændende lydoptagelse, hvor Holger Jørgensen fortalte om livet omkring  
vandmøllen med det en gang så store lakseklækkeri.  
Afstemningsfesten i Multisalen søndag den 9. februar trak fuld sal. Knap 90  
tilhørere var, trods et usædvanligt møgvejr, mødt op, og vi oplevede en veloplagt 
Siegfried Matlok. Med humor, lune og markante meninger om mangt og meget 
omkring grænselandsspørgsmål, gav han os alle noget at tænke over. Inden 
Matloks entre havde den lokale og ligeså veloplagte Tina Lydiksen læst op fra en 
familiedagbog med morsomme indtryk nedskrevet omkring fejringen i 1920 af  
genforeningsfesten på Dybbøl og med omtale af datidens besværlige rejseforhold.

Sange fra 1920-sanghæftet blev sunget under kyndigt akkompagnement af 
Hanne Bladt Brandt. Kaffebord med tårt’ og småkager gjorde også lykke. 
Igen en stor sognefest, som kun var mulig med hjælp af de mange frivillige. Tak 
til alle! Medlemskortsalg 2020 er i fuld gang. Tag godt imod vore sælgere – og tak 
for støtten!

Sydjysk Eltekniq 
hovedsponsor
Als-HF har indgået en 
2-årig sponsorkontrakt 
med Sydjysk Eltekniq.
Vi er meget stolte over, at 
Sydjysk Eltekniq fortsat 
ønsker at støtte klubben 
som hovedsponsor, hvilket 
giver Als-HF muligheden 
for at tilbyde alle medlem
merne en klubdragt til en 

meget fordelagtig pris. Als-HF er en samarbejdsklub mellem NSU Håndbold og 
Sydals Håndbold Klub og tilbyder håndboldtræning i Tandslet og Fynshav. Mere 
info på www.Als-HF.dk 

Pengeautomat og PostNord 
nærboks i Skovby
 
Ved Brugsen i Skovby opsatte Euronet sidste år en pengeautomat. Det har 
været så stor en succes, at der nu kommer endnu en automat placeret ud 
mod Kegnæsvej. 
Der har været meget omtale af denne type automater og eventuelle geb-
yrer. Fakta er at Euronet ingen gebyr tager, men kun tjener penge ved kurs-
gevinst på udenlandske hævekort. Til gengæld kan kortholders egen bank 
opkræve et gebyr, og Kim erfarer, at kunder har betalt mellem 0 og 40 kr. for 
en hævning. 
Er du i tvivl om hvad din bank tager, så kontakt din bankrådgiver, eller du kan 
hæve inde i butikken.
 
Post Nord har sat en nærboks op ved Brugsen, hvor kunder kan afhente pa-
kker døgnet rundt med en app og en kode på mobiltelefonen. Du vælger 
selv, når du bestiller pakker, om den skal leveres til nærboksen, eller om du 
vil afhente pakken inde i Brugsen. 
Nærboksen er i øvrigt en såkaldt Swip boks.  Grundlægger og direktør, 
Allan Kaczmarek, er en gammel Skovby dreng.  Han startede udviklingen 
og produktionen i forældrenes garage på Sneppevej med ét overvejende 
formål i sigte – at gøre det nemmere for kunden at hente sine pakker.

Fælles udviklingsplan for Sydals og Broagerland

Efter at landsbylaugene har arbejdet med en fælles udviklingsplan i næsten 
to år, er den nu endelig klar.
Den fælles udviklingsplan kobles med lokale udviklingsplaner, som landsby-
laugene på Broagerland og Sydals i forvejen har udarbejdet. Desuden spiller 
den sammen med kommunens overordnede ”Masterplan for turisme, han-
del og kultur 2.0”, hvor det er visionen, at Sønderborg skal være den mest 
attraktive feriedestination i Danmark for gæster, der søger autentiske oplev-
elser indenfor historie, natur og gastronomi. I forlængelse heraf har byrådet 
en vision om, at landsbyerne skal være levende og eftertragtede bo-miljøer, 
hvor livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med aktiviteter og  
fysiske mødesteder.
Som led i processen med den fælles udviklingsplan har der været holdt 
borgermøder og workshops på Sydals og Broagerland. På Sydals er der 
særligt fokus på adgang til naturen i form af cykel- og vandrestier samt alle 
mulige former for udendørs aktiviteter – særligt ved kysterne. Helt kon-
kret arbejder de fem landsbylaug med etablering af et sammenhængende 
cykelstinet på Sydals, kobling af Gendarmstien og Alsstien, etablering af en 
parkerings- og overnatningsplads for surferne ved Kerneland samt trafik-
sikkerhed for udsatte trafikanter i byerne på Sydals. Desuden vil de fem 
landsbylaug gerne lave et surfcenter ved Kerneland. Derfor har Sønderborg 
Kommune søgt Landsplandirektivet om et udviklingsområde i kystnærheds-
zonen. Du kan læse hele udviklingsplanen på www.lysabild-sydals.dk

 Enfant Terrible fylder 35 år
 Enfant Terrible fylder 35 år og derfor holder vi jubilæums fest d. 9 .april  
 2020 fra klokken 14.00 i vores lokaler på Tandshede 3. Man kan købe  
 hel stegtpattegris og høre musik med Rock4Dummies. Alle er  
 velkomne til et par hyggelige timer. Mvh MC Sydals

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd 
Der er generalforsamling i Lysabild Landsbyråd torsdag den 19. marts 
kl. 19.30 i multisalen i forlængelse af åben skole. Det er landsbyrådet, der 
er kokke i Åben skole den aften. Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg 
er Erling Junker og Tina Lydiksen. Alle borgere er velkomne. Formand  
Erling Junkers beretning for 2019 kan læses i januar udgaven af Lokalbladet  
under “Lysabild Landsbyråds tilbageblik på 2019”. Du kan finde bladet online på  
www.lysabild-sydals.dk

Fodbold Fitness for kvinder– kom og vær med
Er du kvinde og har lyst til hyggeligt samvær samtidigt med motion, så kom 
og vær med når vi spiller fodbold fitness i Lysabild. Som navnet antyder er 
det en kombination af fodbold og fitness, og det kræver ingen erfaring in-
denfor fodbold, vi skal bare røre os og have det sjovt. Vi spiller på små ba-

ner, så alle kan være med, uanset om du er 20 
år eller 60 år. Så på med fodboldstøvlerne og 
kom frisk når vi starter op igen efter påske, tors-
dag d. 16. april kl. 19.00-20.00 på fodboldba-
nerne i Lysabild. Det kræver ingen tilmelding 
- bare mød op. Derefter træner vi hver tors-
dag kl. 19.00-20.00. Hvis du har spørgsmål så  
kontakt mig endelig. 
Venlig hilsen Rikke Christensen tlf: 20495274 
mail: rikkevbc@live.dk

Foto: Lars og Christine Paulsen, Sydjysk Eltekniq

LSG, Lysabild Landsbyråd og Vibæk Støeforening arrangerer

St. Bededagstravetur omkring Vibæk
for folk i alle aldre

St. Bededagsa�en torsdag d. 26. april 2018 med start fra Vibæk vindmølle kl. 19.00

I Vibæk Møllecaféen kan der e�er traveturen købes varme hveder og kaffe/kakao. 
Pris 25,- kr. pr. person.
Vi håber, at mange har lyst l at bruge en forårsa�en på moon og godt samvær.

ALLE ER VELKOMNE - det er ikke nødvendigt med lmelding … LYSABILD
Landsbyråd

LSG, Lysabild Landsbyråd og Vibæk Støtteforening arrangerer
St. Bededagstravetur omkring Vibæk 
den 7.MAJ kl. 19.00 for folk i alle aldre

I Vibæk Møllecaféen kan der 
efter traveturen 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 … 



Konfirmation i Lysabild Kirke
den 5. april 2020 kl. 10 

Nyt fra menighedsrådet
Den 12. maj kl. 18.30 holdes der orienteringsmøde for alle interesserede ang. 
det kommende menighedsrådsvalg. Det foregår i præstegården og vi serverer 
smørrebrød. 
Vi vil fortælle om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, årsregnskab, orienter-
ing om og ideer og visioner til det kommende menighedsråds opgaver, regler 
for menighedsrådsvalget og antallet af kandidater, der skal vælges til menighed-
srådsvalget 15. september 2020.
Strikning af dåbsklude er næste gang 27. april kl 19.00 i præstegården. Bare mød 
op, vi har strikkepinde, garn og mønstre og serverer kaffe og kage.
Og så en lille bøn.... en opfordring til at tage hundelort med fra kirkegården.
Menighedsrådsmøder i Lysabild
Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i Lysabild Præstegård 
kl. 19.00. Onsdag d ogn 25. marts, Onsdag den 22. april, Onsdag den 27. 
maj, Onsdag den 17. juni, Onsdag den 27. august.

Søndag den 8. marts. Folkekirkens Nødhjælp samler ind til klimahjælp til 
verdens fattigste.
Hvert skridt tæller, når danskerne går på gaden for verdens fattigste  
søndag den 8. marts. 
Sådan kan klimahjælp se ud. Klimahjælp behøver hverken at være dyrt eller 
kompliceret. For eksempel kan det være at plante træer, som modvirker jord-
skred, optager CO2 og giver livsvigtig skygge, mad og medicin. Det kan også 
være at introducere sydamerikansk quinoa i Afrika. En afgrøde, der kan modstå 
utilregneligt vejr, og som kan tilberedes til sunde måltider. 
Klimahjælp kan også være opbygning af nye diger og udgravninger af opsam-
lingssøer, så ekstreme vejrforhold som orkaner og oversvømmelser ikke koster 
menneskeliv. Opsamlingssøer giver vand i tørkeperioder og mad på bordet, fordi 
der opdrættes fisk i søerne.
Vi går sammen om klimaet.Årets konfirmandelever er blandt indsamlerne i 
Lysabild og på Kegnæs. Tag godt imod vore indsamlere, når de banker på din dør. 
I Lysabild mødes indsamlerne kl. 10.00 i Præstegården, hvor ruter og indsamlings-
bøsser deles ud. Indsamlingsleder i Lysabild: Bodil Møller, tlf. 3177 2177.

Kirken Påskens gudstjenester i Lysabild-Kegnæs Skærtorsdag 9. april.  
Der er højmesse i Lysabild kl. 11.00.
Langfredag 10. april. Der er fælles liturgisk musikgudstjeneste for begge sogne 
i Kegnæs Kirke kl. 15.00 med salmer og læsninger fra lidelseshistorien, som det 
bliver fortalt i Markusevangeliet.
Påskedag 12. april. Fromesse på Kegnæs kl. 09.30. Der er højmesse i Lysabild 
kl. 11.00. Det er en fest- og musikgudstjeneste. Inge og Karsten Munk spiller musik 
af de to barokkomponister G. Ph. Telemann og G.F. Händel for violin og cembalo.
2. påskedag 13. april. Vi afholder guldkonfirmation i begge kirker. I Lysabild 
bliver det kl. 09,30 og på Kegnæs kl. 11.00.
I 1970 konfirmerede pastor Hans Ivar Madsen palmesøndag den 22. marts  
2 drenge og 10 piger. I Lysabild blev samme dag 10 drenge og 14 piger kon-
firmeret af pastor Søren Fransen. Det bliver spændende at se, hvor mange det kan 
lykkes at samle til 50-års jubilæet.
Fælles foredragsaften for Tandslet, Lysbild og Kegnæs sogne med professor i 
kirkehistorie Martin Schwarz Lausten. Tirsdag den 21. april kl. 19.30 i Multis-
alen på Lysabild Skole. Martin Schwarz Lausten, dr. theol., professor i kirkehistorie, 
vil med sit foredrag fortælle os om, de mange politiske og kulturelle problemer, som 
skulle løses ved Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i 1920.

Generalforsamling i LSG Hovedbestyrelse
Tirsdag den 5. maj kl. 19.00 i klubhuset. Dagsorden i følge vedtægter. I 2022 
har vi i LSG 100 års jubilæum, og vi ønsker at markere dette ved et eller måske 
flere arrangementer.  Mød meget gerne op for at høre hvordan det står til og 
måske sidder du med en god ide til et arrangement vi kunne lave ved jubilæet. 
Med venlig hilsen, Tim Andersen, formand - tlf 5121 0019. 

Redaktionen:  E-mail:  Tlf:
Birgit Frank Nielsen benny.birgit@bbsyd.dk  2487 4283
Janne Jørgensen  glhave42@mail.dk  6178 4711
Tina Sahl Lydiksen  tinalydiksen@gmail.com  2013 7199
Allan Tychsen allan.tychsen@gmail.com 2982 3606
Helle Pedersen (dtp)  helle5584@gmail.com  2484 4356
Tryk:  Grafisk Arbejde, Guderup  7445 8888

Bladet udgives af Lysabild Landsbyråd, og udkommer januar, marts, maj, 
august, oktober og november i 1000 eksemplarer, husstandsomdeles af  
LSG Fodbold og  spejderne til sognets beboere. 
Har du ikke modtaget LokalBladet ring på tlf: 74404700
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hver torsdag 
kl. 18.30 

se kalenderen på 
lysabild-sydals.dk

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
 8. kl. 10.00   Folkekirkens Nødhjælp samler ind til klimahjælp til  
        verdens fattigste 
 10. kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening Musik med  
        Flemming Marxhal. Derefter lotto
 11. kl. 19.00  Generalforsamling i SydalsHallen 
 12. kl. 18.00  Ældre Sagen.Årsmøde, i Sydalshallen 
 17. kl. 19.30  Lysabild SG Gymnastik og Atletik. Generalforsamling   
        i klubhuset  
 19. kl. 19.30  Generalforsamling i Lysabild Landsbyråd i multisalen
 25. kl. 16.00  Ældre Sagen, besøg hos Sahva
 23. kl. 19.00  Generalforsamling LSG Fodbold i klubhuset
 25. kl. 19.00  Offentligt menighedsrådsmøde i Lysabild Præstegård
 26. kl. 19.00  Dagli’Brugsen afholder generalforsamling

April
  5. kl. 10.00  Konfirmation i Lysabild Kirke
  9. kl. 11.00  Højmesse i Lysabild Kirke
  9. kl. 14.00  Enfant Terrible.Jubilæums fest på Tandshede 3. 
 10. kl. 15.00  Liturgisk musikgudstjeneste I Kegnæs Kirke 
 12. kl. 9.30    Fromesse, Kegnæs kirke
 12. kl. 11.00  Højmesse, Lysabild kirke
 13. kl. 9.30    Guldkonfirmation, Lysabild Kirke
 13. kl. 11.00  Guldkonfirmation, Kegnæs Kirke
 15. kl. 17.30  Lysabild senior cykelklub sæson start fra Lysabild skole 
 16. kl. 19-20.00 Fodbold Fitness for kvinder starter 
 21. kl. 19.30  Professor Martin Schwarz Lausten foredragsaften i   
        Multisalen Lysabild Skole
 21. kl. 13.30  Lysabild efterløns- og pensionistforening.  
        Karen Thomsen fortæller om barndom på børnehjem
 23. kl. 18.00  Ældre sagen. Spis sammen og foredrag af  
        sognepræst Malene Freksen. Diamanten i Fynshav
 26. kl. 10.00  Affaldsindsamling i og omkring Skovby,. Mødested ved   
        Dagli’Brugsen
 27. kl. 19.00  Strikning af dåbsklude i Lysabild præstegård
 28. kl. 16.00  Ældre sagen. Besøg hos ABENA. Kør selv arrangement

Maj
  5. kl. 13.30  Lysabild efterløns- og pensionistforening. Besøg i
        Multihuset og Alsik i Sønderborg
  5. kl. 19.00  Generalforsamling i LSG Hovedbestyrelse i klubhuset
  7. kl. 19.00  St. Bededagstravetur omkring Vibæk
 12. kl. 18.30  Lysabild præstegård. Orienteringsmøde for alle  
        interesserede ang. det kommende menighedsrådsvalg
 15. kl. 18.00  Gourmet og vin aften på Skovby Kro
 17. kl. 10.00  En by fuld af lopper
 16.- 28. kl. 7.30  Ældre sagen. Tur til Skagen og Læsø 
 23. kl. 12.00    Inteernasjonal Fjelbytræf

Deadline til næste Lokalblad  den 1. maj
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Gry Biel Brodersen Paradisvej 10                         
Louise Fogt Kegnæsvej 18         
Lea Stolzenberg Hamann Kongshoved 11, Kegnæs    
Athena Rønnow Hansen Kegnæsvej 16    
Sophie Wehl Jakobsen Gammelhave 62        
Mai Gram Kryhlmand, Hagensig 8, Kegnæs  
Emma Wandler Lind Lysabildgade 44A    
Freja Ivalu Abreu Nissen Lysabildgade 71                               
Melanie Møller Nørskov Gammelhave 28  
Charmaine Elizabeth Genova Sabado Lillehave 53    
Anna Milther Uppdal Svennesmølle 8   
Frederik Peter Henriksen Bladt Lysabildgade 82             
Jonas Elholm Bonde Vibøgevej 19
Simon Brink Lysabildgade 26
Mathias Bonde Christiansen Kegnæsgård 2
Jannick Nygaard Dethlefsen Gammelhave 2
Alex Jensen Skovbyvej 66
Lukas Jørgensen Lille Mommarkvej 6
Mathias Mikkelsen Lassen Fasanvej 15
Gabriel Peter Jacobsen List Nedervej 12
Lucas Frederik Nielsen Fasanvej 2B
Patrick Schulz Nielsen, Lillehave 15
Frederik Pihl Petersen Ertebjergvej 27
Kevin Storm Rasmussen Mommarkvej 389
Noah Alexander Fastrup Rasmussen Klapleddet 7
Emil Andy Velgaard Vibøgevej 20

Mød Ditte Skyum - den nye leder af 
Lysabild Børneunivers

Nu har Lysabild Børneunivers endelig 
fået egen leder igen. Valget er faldet på 
den 43-årige Ditte Skyum, der tiltrådte 
stillingen den 1. marts.

”Det bliver spændende at være med til 
at sætte en retning. På mindre skoler er 
der ikke så langt fra man samles, til der 
tages en beslutning. Det er også mit  
indtryk, at der her i Lysabild er en stærk 
fællesskabsfølelse, som jeg gerne vil 
være en del af. Jeg ved godt, der er et 
forventningspres, men jeg er bare Ditte 
– ikke Lotte eller Mike. Jeg går ydmyg 
ind til opgaven og med sommerfugle i 
maven”, siger Ditte Skyum.

Ditte Skyum er opvokset i Sønderborg 
og gik på Ulkebøl Skole. Hun tog sin  
lærereksamen på Skårup Seminarium 

ved Svendborg i 2001. I studieårene mødte hun sin kommende mand 
Kasper Hansen, der er ingeniør og arbejder på Linak i dag. Efter nogle år i 
det sydfynske, drog parret tilbage til Als, hvor Ditte Skyum fik arbejde på 
Augustenborg Skole. Her var hun ansat frem til maj 2018, hvor hun start-
ede som afdelingsleder på Hørup Centralskole. Nu er hun så startet som ny 
skoleleder i Lysabild. Ditte Skyum bor i Augustenborg med sin mand og 
deres tre børn på 11, 13 og 15 år.

Ditte Skyum er ud af en rigtig lærerfamilie. Begge hendes forældre har i 
mange år været lærere på Ulkebøl Skole. Hendes far Per Skyum indtil hans 
pensionering, og hendes mor Lisbeth Skyum indtil hun i 2002 blev for-
mand for Sønderborg Lærerkreds, som hun var indtil 2016. Ditte Skyum 
er trilling og hendes ene søster Stine Skyum er også skolelærer, og har de 
seneste år været leder af Nybøl Børneunivers. For nylig blev Stine Skyum 
leder af Nydamskolen i Vester Sottrup.

SydalsHallen
Indkaldelse til generalforsamling i SydalsHallen onsdag den 11. marts kl. 19.00 
i SydalsHallens mødelokale. Dagsorden iflg vedtægter. Indkomne forslag skal 

være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
 Vel mødt. Bestyrelsen for SydalsHallen

Mette Kryhlmann i Minnesota
Den 20. januar drog jeg afsted mod Minnesota i 
USA, for at arbejde i tre måneder hos en ameri-
kansk svinedyrlæge, der har 1.400 søer på sin 
gård. Medarbejderteamet består yderligere af 
fem brasilianere, som jeg bor sammen med i et 
hus et stykke fra gården. Omgivelserne består 
af et flot snelandskab og frostgrader, der vari-
erer mellem -6 og -30 grader. Rejsens primære 
formål er at blive klogere på amerikansk svine-
produktion og øge mine kompetencer inden for 
dyrlægefaget. Jeg synes det er fantastisk, når en 
rejse til udlandet kan kombineres med arbejde 
og ny faglig viden, der samtidig også ser godt 
ud på CV’et. Ren win-win!
Derudover er amerikanere simpelthen så gæst-
frie og venlige. F.eks. stødte jeg tilfældigvis ind 
i byens borgmester og hans kone, og det tog 
ikke lang tid, før de både tilbød at sørge for 
transporten frem og tilbage til et svineseminar og yderligere gav mig billetter til 
et lokalt ishockey-opgør. Det behøves slet ikke være udfordrende at være alene 
afsted, hvis man bare husker et åbent sind og møder lokalbefolkningen med et 
smil. Jeg har allerede gjort mig nogle vigtige erfaringer herovre, og jeg glæder 
mig til at lære endnu mere inden turen går hjemad igen. Derefter er det tid til at 
gøre resten af dyrlægeuddannelsen færdig i København, så jeg kan komme ud 
og gøre brug af de erfaringer, jeg har opnået gennem årenes løb.

Affaldsindsamling i og omkring Skovby
Søndag den 26. april inviterer vi både børn og voksne til vores årlige affaldsindsam-
ling – og du er mere end velkommen til at give naturen i og omkring Skovby en hånd 
med. Vi mødes ved Dagli’Brugsen kl. 10, hvor vi udleverer affaldssække og gribet-
ænger, og når vi har fået gjort hele byen og omegnen ren og fin, griller vi pølser og 
uddeler sodavand til alle deltagere. 
Tilmelding er ikke nødvendig – bare mød op, og tag gerne familien med, hvis du har 
lyst til at forene en gåtur og frisk luft med at gøre en god gerning til glæde for os 
allesammen.

En by fuld af En by fuld af llooppppeerr 
Igen i år vil der vrimle med lopper i Lysabild.

Søndag d. 17. maj 2020 gentages succesen: En by fuld af lopper, hvor  
byens indkørsler omdannes til loppemarkeder. Hvis man har lyst til at 
deltage, så send en mail til michele@abreu-nissen.dk senest den 

13. april. Jeg håber på, at ligeså mange har lyst til at deltage i år, som 
sidste år. Hilsen Michele Abreu Nissen

Lysabild seniorcykelklub 
 cykler hver torsdag aften kl. 17.30 fra varierende startsteder,som kan oplyses på  

tlf. 20290628.

Lysabild senior cykelklub 
Hvis cyklerne ikke allerede er pumpet og 
støvet af,  så er der dog tid endnu. Lysa-
bild senior cykelklub starter sæsonen 

midt i april - første gang onsdag, den 
15. april 2020 fra Lysabild skole 
kl.17.30. I sæsonens løb har vi nogle 
forskellige startsteder, så er man i tvivl 
kontakt 2029 0628.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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


