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Strik-café 
Strik-caféen starter op igen onsdag, 

den 2. september 2020 – samme sted 
og samme tid!

Lokalhistorisk 
Lukket til efter 
sommerferien 

Der er åbent 
hus i MC Sydals, 

Tandshede 3. 
Hver torsdag fra 

16.30.

Deadline til næste Lokalblad  den 1. august
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Jens Fransens 
erindringer fra 

Lysabild 1961-75 
Med en barndom, der gik via Aarhus og Sønder-
holm i Nordjylland, voksede jeg op i en præstegård 
på Als i de glade 60’ere. Her fik jeg kendskab til 
mange spændende personligheder og deres virke 

i det lille landsbysamfund. Mennesker, der sammen med min familie på 
hver deres måde kom til at forme mit liv. 

Senere kom skoletiden og Sønderborg Statsskole. Langsomt begyndte 
en trang til en art oprør i det små at 
udvikle sig. Hippiebevægelsen og 
følger heraf. Grænserne blev udfor-
sket. Jeg endte i den kommunistiske 
lejr – godt inspireret af mine rejser til 
det forjættede land DDR. 

Erindringerne strækker sig over de 
første 20 år af mit liv fra 1955-75, 
hvor jeg forlader barndommens 
Als og rejser til Tønder for at læse 
på seminariet. Siden da er der sket 
meget, som jeg håber at kunne 
vende tilbage til.

Jens Fransen skriver til Lokalbladets 
redaktion, at udgivelsestidspunktet 
nok var det det værst tænkelige, 
den 16. marts, midt i Corona-krisen. 
Men bogen kan købes i boghande-
len, og han står gerne til rådighed 
for eventuelle kommentarer. 
Jens Fransen bor i Slagelse, har tlf. 21669410 og mail: 
bije.fransen@mail.dk 

Fakta
Jens Fransen er søn af Søren Fransen, der var præst i Lysabild Sogn gennem 
næsten 34 år i perioden 1960-1994. 

Lysabild seniorcykelklub 
Straks Mette Frederiksen giver grønt lys, starter cykelsæsonen, og vi cykler hver 

onsdag aften kl. 17.30.
Er du i tvivl om opstartstidspunktet, så kontakt Karen Tandrup på mobil nr. 20290628.

En by fuld af lopper
Den 17. maj skulle Lysabild have 
dannet rammerne for “En by fuld af 
lopper”, men pga. corona er byens 
årlige loppemarked aflyst.

Om det kan afholdes senere på 
året, ved jeg endnu ikke, men 
næste år kan I regne med, at byen 
igen vil være fuld af liv og lop-
per. Datoen er ikke fastsat endnu, 
men hold øje med lokalbladet.  
Hilsen Michele Abreu

Landsbymarked 
og Bike & Run vender 
stærkt tilbage næste år
Selvom vores lille Landsbymarked 
i Lysabild først ligger i september 
måned, vælger vi alligevel at aflyse 
det i år. Myndighederne har for-
budt større forsamlinger til og med 
august, og Landsbymarkedet lig-
ger blot 12 dage inde i september 
måned. Derfor ser vi ingen grund til 
at tage en unødvendig risiko, ved at 
afholde markedet.
Ud over den helt store udfordring 
med corona virussen, så har vi også 
en anden udfordring for afholdelsen 
af Landsbymarkedet i år i Lysabild. 

Håndværkere er nemlig i fuld gang med at renovere Holstenerladen ved Lysabild 
Kirke. Det vil de stadig være til september, hvilket betyder at de fylder hele gård-
spladsen ved præstegården, hvor vi normalt har vores store spisetelt opsat under 
Landsbymarkedet. Vi kan naturligvis heller ikke bruge laden under markedet som 
vi plejer.
Efter sidste års marked, hvor Birthe Bladt meddelte at hun gerne ville trække sig 
fra styregruppen, var det ellers lykkedes os at finde to nye ildsjæle til at overtage 
Birthes opgaver. Barbara Duus og Rikke Christensen meldte sig på banen, hvilket 
vi er meget taknemmelige for. Vi ser derfor med stor glæde frem til markedet 
2021, hvor vi håber på at vende stærkt tilbage, både med nye kræfter i styregrup-
pen og en nyrenoveret Holstenerlade.
Bike & Run, der sidste år blev afholdt i forbindelse med Landsbymarkedet, bliver 
også aflyst i år. ”Vi glæder os til 2021, hvor vi forhåbentligt kan gentage Bike & Run 
succesen igen samtidigt med Landsbymarkedet”, siger Karin Danielsen og Sanne 
Jakobsen, der arrangerer Bike & Run.
Datoen for Landsbymarked 2021 er stadig ikke fastsat, men bliver annonceret her 
i LokalBladet og på www.lysabild-sydals.dk, hvor du i øvrigt altid kan finde de 
seneste opdateringer om markedet.

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

ONLINE GENERALFORSAMLING I LSG FODBOLD 
Da vores oprindeligt planlagte generalforsamling blev aflyst pga. Corona krisen, 
har vi nu valgt en ny dato.
Datoen bliver den 28/5 kl. 19.00, og vil blive afviklet online via Microsoft teams.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Skulle myndighederne i mellemtiden ændre samlingsforbuddet til maksimum 50 
personer, og klubhuset genåbner, vil generalforsamlingen dog foregå på tradi-
tionel vis i klubhuset.

Ønsker man at deltage skal der, senest den 25. maj, sendes en mail til:
formand@lysabildsg.dk. Man vil derefter modtage instrukser og et link med en 
invitation.

Vi har været i kontakt med en jurist fra Dansk Idræts Forbund, som ikke mener, at 
der er noget forkert i at afvikle en generalforsamling online, medmindre en større 
mængde medlemmer er utilfredse dermed. DERFOR hører vi gerne fra medlem-
mer, på ovenstående mailadresse, som evt. skulle have indsigelser til metoden. 
Mvh. Bestyrelsen i LSG Fodbold.

Konfirmations kuller
Den 16. marts kom meldingen fra præsten om at kirkerne også blev lukket helt 
ned. Dermed kunne der ikke afholdes konfirmation i Lysabild 
Kirke den 5. april på Palm- esøndag, som det ellers har 
været afholdt i rigtig mange år.
Her i vores familie var det med mange bland-
ede følelser, men samtidig også en let-
telse over at kirken blev lukket helt ned, 
for hvem har lyst til at blive konfirmeret 
med kun to til tre gæster i kirken, som 
der gik snak om på et tidspunkt. Ikke 
nok med det, så kunne alle måske 
ikke komme med til festen, fordi i vores 
familie er der no- gle stykker som er i 
risikogruppen og de ville ikke kunne delt-
age i festlighederne bagefter. 
Vi har talt med mange af de andre konfirmander 
og de står i samme situation som os, mange af dem har også 
familie i udlandet og de ville heller ikke kunne deltage, da grænserne er lukkede. 
Selvfølgelig er det rigtig træls alt dette her, for der er jo mange måneders forbere-
delse, som nu føles spildte, selv om det hele bare er udskudt. Lokalerne var booket 
flere år før konfirmationen, da det er en stor årgang. Kjolen var købt og håret var 
blevet prøve sat, invitationer, bordkort og pynt er lavet med kærlighed, sved og 
tålmodighed, for at det skulle være perfekt til den perfekte dag. Maden var bestilt, 
alt var klar til den store dag, forventninger og glæden var begyndt at blive rigtig 
stor ved os alle, ikke mindst for Gry som var meget spændt på konfirmationen,  
festen og ikke mindst gaverne. 
Da det blev udskudt, skulle alle gæsterne have besked derom og måtte også for-
holde sig afventende, som os andre, indtil der kom en ny dato. Sognepræst Hans 
Havelund havde ferie i den uge hvor udmeldingen kom. Bodil Møller som er for-
mand for menighedsrådet, var rigtig god til at informere os alle om tingene. Selv 
om Hans havde ferie, havde han og Bodil kontakt med biskoppen. Den nye dato 
kom endelig. Den 23. august. Men så kom der tusind nye spørgsmål op i hoved-
erne. Kan vi nu leje de samme lokaler eller hvor kan vi ellers holde festen? Kan alle 
gæsterne komme? Hvad med maden, kan den leveres på den nye dato?  Og ikke 
mindst: passer kjolen mon stadig til den tid? 
I denne digitale verden vi lever i, kunne der lynhurtig laves en Messenger gruppe 
hvor alle gæsterne kunne få samme information, om hvornår konfirmationen nu er 
rykket til. Desværre kunne vi ikke få de samme lokaler, men det har også løst sig. 
Maden kunne godt rykkes til den nye dato. Kjolen bliver prøvet hver 14. dag og den 
passer stadig. 
Så nu er der kun at håbe på at den nye dato holder og at vi alle kan få lov til at fejre 
vores konfirmation, lige som vi havde ønsket os, denne store dag skulle være. Det 
er bestemt en konfirmation der vil blive husket, ikke kun fordi den forhåbentlige 
gode fest. Men også at vejen derhen blev lidt anderledes end forventet. 
Men mon ikke det hele kommer til at kunne lade sig gøre, ved at vi alle holder  
sammen på afstand. Rikke Christensen - mor til Gry

Masser af nye bolde fra Juniorklubben
Alle klasser, børnehaven og vuggestuen i Lysabild Børneunivers fik i starten af 
marts måned del i overskuddet fra Juniorklubben. Der blev uddelt fodbolde,  
tennisbolde og reaktionsbolde mm. Stor tak til Kjeld, Allan, Tobias og Casper og 
ikke mindst alle børn for endnu en hyggelig sæson i Juniorklub. Håber at se jer alle 
igen i uge 41. God sommer. Venlig hilsen Laila Lyck

AFLYST

Det sker i sognet  

Maj
28. kl. 19.00  Online generalforsamling i I LSG fodbold

Juni
 9. kl. 18.30  Lysabild præstegård. Orienteringsmøde for alle  
       interesserede ang. det kommende menighedsrådsvalg

Juli
22. kl. 19.00  Lysabild Kirke. Orgelkoncert med Anne Agerskov  
       fra Mariekirken.
29.  kl. 19.00  Lysabild Kirke. Capella Clara - et nystartet kvindekor  
       under ledelse af Anne Agerskov.

August
 1. kl. 24.00 Deadline til næste Lokalblad 
 5. kl. 19.00 Lysabild Kirke. Tribato - tre unge strygere fra Sønderborg
 8. kl. 11-16.00 Høstdage på Vibæk Mølle
 9.  kl. 11-16.00 Høstdage på Vibæk Mølle

September
 7. kl. 19.00  Dåbskludestrikning  i Præstegården

Ældre Sagen aflyser alle aktiviteter
Ældre sagen har besluttet at lukke alle arrangementer og
aktiviteter i hele landet frem til 1. juni.
Vibæk Mølle aflyser alle aktiviteter frem til Høstdagene 
den 8. og 9. august.
Lysabild Sogns Efterløns- og Pensionistforening har aflyst 
aktiviteterne hen over sommeren og starter til august igen.

Nyt fra menighedsrådet
ORIENTERINGSMØDE 

9. juni 2020 kl. 18.30 i Konfirmandstuen i Præstegården. 
På orienteringsmødet orienterer Menighedsrådet bl.a. om arbejdet i den 
forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valg-
forsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.  

Dåbskludestrikning den 7. september kl 19.00 i Præstegården.

Vi beder også om forståelse for, at kirkegården ikke helt har vanlig standard. 
En af medarbejderne er holdt og pga corona har der i flere uger slet ikke været 

personale.

Vi beder om, at man, når man lufter sin hund på kirke-
gården, medbringer poser til at samle hundehømhøm i.  

Det har været et stigende problem på det sidste.

Kirken
Sommerkoncerter: 

  22. juli orgelkoncert med Anne Agerskov fra Mariekirken.
  29. juli  Capella Clara - et nystartet kvindekor under ledelse 
  af Anne Agerskov.
  5. august Tribato - tre unge strygere fra Sønderborg
  Alle med start kl 19
  Vi tror der er basis for store musikalske oplevelser.



Brandmand med COVID – 19 som sidemand
Brandværnet startede året 2020 som så mange andre år. Øvelsesforberedelse og 
øvelsesplaner bliver skræddersyet til de kommende øvelser. Arrangementer, som 
kommer løbende igennem året, lægges i kalenderen, og holdledergruppen og 
bestyrelsen gransker mandskabssituationen.

Karoline Lorenzen har siddet på posten, som konstitueret kaptajn et lille års tid. 
Karoline har sikkert påbegyndt planlægningen af den kommende generalforsam-
ling med den siddende bestyrelse, der hvert år afholdes første weekend i marts 
måned. Et af de store spørgsmål var kaptajnsposten? 
Året med Karoline ved roret var en sund proces for brandværnet. Flere ting blev 
ændret og udført anderledes, roller skiftede hænder, og arbejdsbyrden blev 
ligeligt fordelt i bestyrelsen. Stor ros til en ung pige i en mandsdomineret verden.

Marts måned bliver sikkert en måned, vi sent glemmer i Danmark. Brandværnet 
nåede akkurat at afholde generalforsamlingen, før Danmark lukkede ned. Ved 
generalforsamlingens valghandling blev flere poster erstattet af yngre kræfter. 
Rasmus Villumsen valgte at trække sig som vicekaptajn igennem 10 år. Steen 
Duus blev valgt til ny vicekaptajn. Bo Bleicken og Lars Jørgensen kom i bestyrels-
en. Claus Jensen bestrider posten som kasserer, Timo Dalldorf som garagemester. 
Kaptajnsposten blev besat af Martin Knudsen.

COVID – 19 kan stoppe mange aktiviteter, men når ulykken sker, skal beredskabet 
være klar. Alle øvelsesaktiviteter og uddannelser blev med det samme sat på hold, 
for at mindske smitterisikoen blandt mandskabet. Der blev indført særlige proce-
durer for hygiejne på køretøjerne.
De forskellige iværksatte tiltag skal tilsikre forsat drift af brandstationen, så vi ikke 
bidrager med smitte til borgere i risikogrupperne. Bestyrelsen og holdledergrup-
pen afholder alle møder ved hjælp af Skype-møder via computeren.

Brandværnets mandskabssituation er nogenlunde stabil. Inden vi gik ind i  
COVID – 19 perioden, nåede vi at optage Christian Danielsen fra Tandslet, og når 
vi forhåbentlig snart kommer tilbage til en mere normal hverdag, optager vi yder-
lige to unge mænd fra lokalområdet. 
Tilgang af nye folk har høj prioritet, da brandværnet vil miste folk pga. alder de 
kommende år. 

I år er også en milepæl efter sammenlægningen med tidligere Tandslet Frivillige 
Brandværn. 9. maj skulle brandværnet fejre 10-års jubilæum med åbent hus og 
fest. Fejringen udsættes til en endnu ikke kendt dato.

Der skal lyde en stor tak til alle borgere i lokalområdet, som bidrager ved vores 
årlige passiv medlemsindsamling, der løb af stablen fra november 2019 til  
februar 2020. Brandværnet mister desværre også en del indtægt, som så mange 
andre, pga. aflysning af Skovby By Night og andre arrangementer.

Jeg vil afslutte med at opfordre borgere i lokalområdet til at kontakte brandvær-
net, hvis man brænder inde med spørgsmål eller måske er interesseret i optagelse 
i brandværnet. Vi tager gerne en uforpligtende samtale om uddannelsen og job-
bet som brandmand. Med venlig hilsen Brandkaptajn Martin Kahr Knudsen 
Mail: kaptajnsydals@gmail.com

Renovering af Holstenerladen ved Lysabild Kirke

Laden skal totalrenoveres i så stort et omfang, at den pilles helt ned og genop-
bygges. Man regner med at kunne genbruge det meste af materialerne, der der-
for bliver omhyggeligt nummereret og opbevaret.
Træværket er ormestukket, men ifølge arkitekt og specialist i gamle bygninger 
John Kronborg betyder det intet: ”Det kan sagtens holde, og vi regner med at 
genbruge 98 procent af bygningen”, udtaler han.
Som projektleder for restaureringen, har han udarbejdet detaljerede tegninger 
over hele konstruktionen, og kender derfor den gamle lade ned i hver detalje.
Holstenerladen er opført omkring 1760, men på en af stolperne fandt man en 
indgravering fra 1695, hvilket tyder på at stolpen har siddet i et andet byggeri, 
før den er blevet genbrugt i laden.
Laden kommer til at ligne sig selv, når den er bygget op igen. Fordi ligesom 
præstegården og staldbygningen er den fredet, og derfor genopbygges fuld-
stændig efter gamle håndværkstraditioner. Den eneste forandring bliver, at der 
indlægges el i laden og at hele gulvet bliver udført som én jævn belægning, i 
stedet for at der, som hidtil, har været højdeforskelle og flere forskellige belæg-
ninger i laden.
Den store lade er oprindeligt bygget til opbevaring af halm og korn, men har på 
et tidspunkt også været brugt til husdyr, og der har sandsynligvis været et kar-
lekammer i et af hjørnerne. Men de flere hundrede års brug har betydet en del 
slitage på laden. Langsiderne var ved at skride ud, så der skulle gribes ind nu, for 
at redde laden. Derfor godkendte Sønderborg Provsti at menighedsrådet bru-
ger 3,2 mio. kroner på at restaurere den. John Kronborg forventer at laden igen 
er rejst og tækket til oktober i år.
De seneste år har laden kun været brugt til opbevaring af bl.a. nogle af kirkens 
maskiner, men menighedsrådet har et ønske om, at laden fremover kunne få 
andre funktioner. Nu hvor der både bliver installeret strøm og lavet et jævnt gulv 
i laden.

Menighedsrådet har derfor en appel til borgerne i Lysabild sogn, om at man 
meget gerne må kontakte dem, hvis man har gode idéer til hvad laden ellers kan 
bruges til fremover. Du kan finde kontaktoplysninger på menighedsrådet her: 
www.lysabild-kirke.dk/menighedsradet-1.html
På www.lysabild-sydals.dk kan du se mange flere billeder og videoklip fra 
renoveringen.

OK sponsorpenge
Så er der igen udbetalt OK sponsorpenge 
for 2020 til Lysabild SG., 
og denne gang er beløbet på 18.761 kr.

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

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Sognehistorisk Forening 
Skulpturrejsning og ny-fredet mindesmærke
Sognehistorisk forening er også ramt af coro-
nakrisen, men vi håber at kunne holde åbent 
onsdag formiddage igen efter sommerferien. 
Kabelarbejde til vort EDB udstyr mangler vi 
også at afslutte. Omplacering af vore ting i Mu-
seumskælderen må vente, til vi har fri adgang 
igen. Sønderborg kommunes arrangementer 
omkring markeringen af 100 året for Genfore-
ningen er blevet skubbet hen til efteråret.  Flere 
ting har også måttet ændres eller er helt aflyst.
Projekt SPEJLINGER
I Lysabild får vi vor skulptur rejst som planlagt  
i ugen op til den 20. juni. Den indvies dog 
først officielt til efteråret, hvor både gæster, 
sangkor og talere kan samles omkring stedet. 
Vi var 4 mand her fra Lysabild til et sidste møde 
i Sønderborg med kunstneren til vort kunst-
værk. Røbes kan det, at det er en næsten 1 
ton tung personfigur i metalplade – udformet 
som både negativ og positiv. Diskussion med  
kunstneren Jo Köser om i hvilken retning fig-
uren skulle vandre endte med, at det måtte af-
gøres lokalt. Vi er spændte på afgørelsen.   
Kommunen vil informere nøje om det æn-
drede program, og vi i LSF vil også informere 
om dette. 
En gadevandring vil blive afholdt i september. 
Det vil blive i Sarup eller i Lysabildsskov, og 
vi vil kontakte både tidligere og nuværende  
beboere, som kan fortælle lidt om fortiden. Vi 
benytter lejligheden til at takke for støtte ved 
vort medlemskortsalg.
Vi kan så glæde os over, at sognet har fået nok 
en mindesten: Kulturarvsstyrelsen har netop optaget grænsesten Kr.Dm. No. 110 på 
listen for bevaringsværdige mindesmærker. Stenen stod i 56 år ved Kongeågræns-
en et sted i nærheden af Skodborg. Den står i dag på privat grund. Grænsestenen 
blev kort efter 1920 givet til landdagsmand og gårdejer Nis Chr. Nissen i Vibøge. 
Han fik den som tak for sin store indsats i forbindelse med forhandlinger i Versailles 
om grænsedragningen, og også for hans store arbejde for danskheden i øvrigt. 
Han fik både grænsestenen og en ny flagstang som gave.
Nis Nissen måtte som 20-årig aftjene 3 års værnepligt i den tyske hær. Da 1. ver-
denskrig brød ud måtte han igen i kejserens klæder – nu som 36 årig. Han tilbragte 
næsten hele krigen i Nordfrankrig, kun afbrudt af korte perioder med fremmøde i 
Landdagen i Berlin, som han også var medlem af. Om hans oplevelser i krigen kan 
man læse på 100helte.dk, hvor hans dagbog gengiver de drabelige begivenheder 
i Belgien. Den gode mand modtog, for heltemodig indsats, jernkorset af II. grad. 
Efter afstemningen og grænsedragningen modtog Nissen invitationer fra danske 
kredse i Amerika. Derovre besøgte han så i 1920-21 mange danske foreninger og 
enkeltpersoner. Rundrejsen kronedes med et besøg hos selveste præsident W. Wil-
son, som havde fulgt afstemningen nøje. Han sendte en hilsen med Nissen hjem 
til sønderjyderne. Nissen nåede også midt i 1920’erne at blive indvalgt i det danske 
folketing som radikalt medlem. Han solgte gården i 1936 og levede et ensomt liv i 
Åbenrå til sin død 31. december 1960. Hans fredede gravsted kan stadig ses på Lys-
abild Kirkegård. Beskrivelse af hans aktive virke er samlet i ringbind og arkivkasse 
i sognearkivet.
Det var så lidt lokalhistorie. Der ligger mange spændende historier i lokalarkivet. 
De vil efterhånden dukke op på arkiv.dk, så det alt kan læses fra egen computer.
Vi ønsker her fra LSF alle en god sommer og på gensyn til efteråret.

Flere borde og stole til fællesspisning
 
Der har længe været et ønske om at indkøbe flere borde og stole til brug ved 
Åben Skole fællesspisningen og adskillige andre arrangementer i Børneuni-
verset. Der har flere gange været hen imod 200 tilmeldte til fællesspisning 
og så kniber det med at finde stole og borde nok.
Derfor har Lysabild Landsbyråd fået tilbud hjem på 75 stole og 16 borde 
samt en bordvogn. Alt af samme type som vi har i forvejen. Prisen for det 
hele er omkring 80.000 kr. inkl. moms.
For at finansiere indkøbet, har Landsbyrådet lavet en ansøgning til ”Puljen 
til borgerinitiativer fra landsbylaugene i Sønderborg Kommune”, som på 
et møde den 28. april har givet tilsagn om at finansiere 60% af beløbet. De 
sidste 40% deles mellem Lysabild Landsbymarked, Åben Skole Gruppen og 
Lysabild Landsbyråd, der alle tre er flittige brugere af møblementet.
Så håber vi at vi kan komme i gang med socialt samvær igen til efteråret.

Covid-19 - og hvad så?

Lysabild Børneunivers og resten af Danmark er i gang med at skrive historie! 
Jeg tror på ingen måde, at der er nogen i landet, der havde tænkt, at alle skoler 
og daginstitutioner skulle lukke fra den ene dag til den anden. Faktum er, at 
det skete – og med et skulle der etableres hjemmeundervisning. Det er en 
stor opgave, hvor både børn, familie og lærere lige pludselig skulle agere an-
derledes i en helt anden hverdag.
Jeg er ret sikker på, at både elever og kolleger kom til at savne hinanden. Alle 
blev pludselig placeret i en ufrivillig boble af isolation.

 Pludselig i påsken annoncerede Mette Frederiksen, at der skulle genåbnes for 
0. – 5. klasse. Alle i Lysabild Børneunivers tog arbejdshandskerne og ja-hatten 
på, og det har resulteret i en god og sikker genåbning. Vi synes dog, det er 
ærgerligt, at 6. klasse ikke kan være her. Vi har faktisk pladsen til dem også.

I børnehave og vuggestue er børnene i forvejen gode til at vaske hænder, 
og det samme er forældrene blevet. Hyppig håndvask, vask af legetøj og 
små grupper har været vejen frem. Heldigvis har vi til antallet af børn gode 
rammer, så pladsen har ikke været et problem. Børnene har været udenfor 
størstedelen af dagen. Der har været ture i nærområdet. I dagtilbudsdelen er 
der åbent fra 8-14.30 – og kun nødpasning for børn, hvis forældre lever op til 
kommunalbestyrelsens krav om nødpasning.

0.-5. årgang er drypvis kommet i skole i uge 17. Aldrig før har de været så 
meget ude, siddet så langt fra hinanden i klassen og været så gode til at tage 
hensyn til hinanden. Personalet har her igen været enormt gode til at plan-
lægge en anderledes og varieret skoledag indbefattet af de krav, sundheds-
myndighederne forlanger. 
Her har der både været stafet, ture til stranden, leg, dansk og matematik og 
meget mere. I skrivende stund venter vi alle spændt på den genåbningsplan, 
der fremlægges i næste uge. Forhåbentlig kommer Danmark mere i gang.

Her på matriklen ser vi alle frem til at kunne mødes under mere normale 
forhold, hvor vi stadig tager hensyn til hinanden. Pas godt på hinanden.

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Bike Friends/
Bike Station

Dagli’Brugsen i Skovby har tilmeldt sig som 
Bikefriends/Bike station.
Destination Sønderjylland har derfor været så 
venlig at sætte en bike station op foran butik-
ken.
Ved bikestationen kan de mange cykelturister 
låne en luftpumpe og alt det værktøj, der skal 
bruges til at lappe en cykel.

Vi træner radiokommunikation ved hjælp af LEGO klodser. 

Opfriskning af udvidet førstehjælp ved dygtige instruktører fra B&R Sønderborg.

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

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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



Brandmand med COVID – 19 som sidemand
Brandværnet startede året 2020 som så mange andre år. Øvelsesforberedelse og 
øvelsesplaner bliver skræddersyet til de kommende øvelser. Arrangementer, som 
kommer løbende igennem året, lægges i kalenderen, og holdledergruppen og 
bestyrelsen gransker mandskabssituationen.

Karoline Lorenzen har siddet på posten, som konstitueret kaptajn et lille års tid. 
Karoline har sikkert påbegyndt planlægningen af den kommende generalforsam-
ling med den siddende bestyrelse, der hvert år afholdes første weekend i marts 
måned. Et af de store spørgsmål var kaptajnsposten? 
Året med Karoline ved roret var en sund proces for brandværnet. Flere ting blev 
ændret og udført anderledes, roller skiftede hænder, og arbejdsbyrden blev 
ligeligt fordelt i bestyrelsen. Stor ros til en ung pige i en mandsdomineret verden.

Marts måned bliver sikkert en måned, vi sent glemmer i Danmark. Brandværnet 
nåede akkurat at afholde generalforsamlingen, før Danmark lukkede ned. Ved 
generalforsamlingens valghandling blev flere poster erstattet af yngre kræfter. 
Rasmus Villumsen valgte at trække sig som vicekaptajn igennem 10 år. Steen 
Duus blev valgt til ny vicekaptajn. Bo Bleicken og Lars Jørgensen kom i bestyrels-
en. Claus Jensen bestrider posten som kasserer, Timo Dalldorf som garagemester. 
Kaptajnsposten blev besat af Martin Knudsen.

COVID – 19 kan stoppe mange aktiviteter, men når ulykken sker, skal beredskabet 
være klar. Alle øvelsesaktiviteter og uddannelser blev med det samme sat på hold, 
for at mindske smitterisikoen blandt mandskabet. Der blev indført særlige proce-
durer for hygiejne på køretøjerne.
De forskellige iværksatte tiltag skal tilsikre forsat drift af brandstationen, så vi ikke 
bidrager med smitte til borgere i risikogrupperne. Bestyrelsen og holdledergrup-
pen afholder alle møder ved hjælp af Skype-møder via computeren.

Brandværnets mandskabssituation er nogenlunde stabil. Inden vi gik ind i  
COVID – 19 perioden, nåede vi at optage Christian Danielsen fra Tandslet, og når 
vi forhåbentlig snart kommer tilbage til en mere normal hverdag, optager vi yder-
lige to unge mænd fra lokalområdet. 
Tilgang af nye folk har høj prioritet, da brandværnet vil miste folk pga. alder de 
kommende år. 

I år er også en milepæl efter sammenlægningen med tidligere Tandslet Frivillige 
Brandværn. 9. maj skulle brandværnet fejre 10-års jubilæum med åbent hus og 
fest. Fejringen udsættes til en endnu ikke kendt dato.

Der skal lyde en stor tak til alle borgere i lokalområdet, som bidrager ved vores 
årlige passiv medlemsindsamling, der løb af stablen fra november 2019 til  
februar 2020. Brandværnet mister desværre også en del indtægt, som så mange 
andre, pga. aflysning af Skovby By Night og andre arrangementer.

Jeg vil afslutte med at opfordre borgere i lokalområdet til at kontakte brandvær-
net, hvis man brænder inde med spørgsmål eller måske er interesseret i optagelse 
i brandværnet. Vi tager gerne en uforpligtende samtale om uddannelsen og job-
bet som brandmand. Med venlig hilsen Brandkaptajn Martin Kahr Knudsen 
Mail: kaptajnsydals@gmail.com

Renovering af Holstenerladen ved Lysabild Kirke

Laden skal totalrenoveres i så stort et omfang, at den pilles helt ned og genop-
bygges. Man regner med at kunne genbruge det meste af materialerne, der der-
for bliver omhyggeligt nummereret og opbevaret.
Træværket er ormestukket, men ifølge arkitekt og specialist i gamle bygninger 
John Kronborg betyder det intet: ”Det kan sagtens holde, og vi regner med at 
genbruge 98 procent af bygningen”, udtaler han.
Som projektleder for restaureringen, har han udarbejdet detaljerede tegninger 
over hele konstruktionen, og kender derfor den gamle lade ned i hver detalje.
Holstenerladen er opført omkring 1760, men på en af stolperne fandt man en 
indgravering fra 1695, hvilket tyder på at stolpen har siddet i et andet byggeri, 
før den er blevet genbrugt i laden.
Laden kommer til at ligne sig selv, når den er bygget op igen. Fordi ligesom 
præstegården og staldbygningen er den fredet, og derfor genopbygges fuld-
stændig efter gamle håndværkstraditioner. Den eneste forandring bliver, at der 
indlægges el i laden og at hele gulvet bliver udført som én jævn belægning, i 
stedet for at der, som hidtil, har været højdeforskelle og flere forskellige belæg-
ninger i laden.
Den store lade er oprindeligt bygget til opbevaring af halm og korn, men har på 
et tidspunkt også været brugt til husdyr, og der har sandsynligvis været et kar-
lekammer i et af hjørnerne. Men de flere hundrede års brug har betydet en del 
slitage på laden. Langsiderne var ved at skride ud, så der skulle gribes ind nu, for 
at redde laden. Derfor godkendte Sønderborg Provsti at menighedsrådet bru-
ger 3,2 mio. kroner på at restaurere den. John Kronborg forventer at laden igen 
er rejst og tækket til oktober i år.
De seneste år har laden kun været brugt til opbevaring af bl.a. nogle af kirkens 
maskiner, men menighedsrådet har et ønske om, at laden fremover kunne få 
andre funktioner. Nu hvor der både bliver installeret strøm og lavet et jævnt gulv 
i laden.

Menighedsrådet har derfor en appel til borgerne i Lysabild sogn, om at man 
meget gerne må kontakte dem, hvis man har gode idéer til hvad laden ellers kan 
bruges til fremover. Du kan finde kontaktoplysninger på menighedsrådet her: 
www.lysabild-kirke.dk/menighedsradet-1.html
På www.lysabild-sydals.dk kan du se mange flere billeder og videoklip fra 
renoveringen.

OK sponsorpenge
Så er der igen udbetalt OK sponsorpenge 
for 2020 til Lysabild SG., 
og denne gang er beløbet på 18.761 kr.

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

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Sognehistorisk Forening 
Skulpturrejsning og ny-fredet mindesmærke
Sognehistorisk forening er også ramt af coro-
nakrisen, men vi håber at kunne holde åbent 
onsdag formiddage igen efter sommerferien. 
Kabelarbejde til vort EDB udstyr mangler vi 
også at afslutte. Omplacering af vore ting i Mu-
seumskælderen må vente, til vi har fri adgang 
igen. Sønderborg kommunes arrangementer 
omkring markeringen af 100 året for Genfore-
ningen er blevet skubbet hen til efteråret.  Flere 
ting har også måttet ændres eller er helt aflyst.
Projekt SPEJLINGER
I Lysabild får vi vor skulptur rejst som planlagt  
i ugen op til den 20. juni. Den indvies dog 
først officielt til efteråret, hvor både gæster, 
sangkor og talere kan samles omkring stedet. 
Vi var 4 mand her fra Lysabild til et sidste møde 
i Sønderborg med kunstneren til vort kunst-
værk. Røbes kan det, at det er en næsten 1 
ton tung personfigur i metalplade – udformet 
som både negativ og positiv. Diskussion med  
kunstneren Jo Köser om i hvilken retning fig-
uren skulle vandre endte med, at det måtte af-
gøres lokalt. Vi er spændte på afgørelsen.   
Kommunen vil informere nøje om det æn-
drede program, og vi i LSF vil også informere 
om dette. 
En gadevandring vil blive afholdt i september. 
Det vil blive i Sarup eller i Lysabildsskov, og 
vi vil kontakte både tidligere og nuværende  
beboere, som kan fortælle lidt om fortiden. Vi 
benytter lejligheden til at takke for støtte ved 
vort medlemskortsalg.
Vi kan så glæde os over, at sognet har fået nok 
en mindesten: Kulturarvsstyrelsen har netop optaget grænsesten Kr.Dm. No. 110 på 
listen for bevaringsværdige mindesmærker. Stenen stod i 56 år ved Kongeågræns-
en et sted i nærheden af Skodborg. Den står i dag på privat grund. Grænsestenen 
blev kort efter 1920 givet til landdagsmand og gårdejer Nis Chr. Nissen i Vibøge. 
Han fik den som tak for sin store indsats i forbindelse med forhandlinger i Versailles 
om grænsedragningen, og også for hans store arbejde for danskheden i øvrigt. 
Han fik både grænsestenen og en ny flagstang som gave.
Nis Nissen måtte som 20-årig aftjene 3 års værnepligt i den tyske hær. Da 1. ver-
denskrig brød ud måtte han igen i kejserens klæder – nu som 36 årig. Han tilbragte 
næsten hele krigen i Nordfrankrig, kun afbrudt af korte perioder med fremmøde i 
Landdagen i Berlin, som han også var medlem af. Om hans oplevelser i krigen kan 
man læse på 100helte.dk, hvor hans dagbog gengiver de drabelige begivenheder 
i Belgien. Den gode mand modtog, for heltemodig indsats, jernkorset af II. grad. 
Efter afstemningen og grænsedragningen modtog Nissen invitationer fra danske 
kredse i Amerika. Derovre besøgte han så i 1920-21 mange danske foreninger og 
enkeltpersoner. Rundrejsen kronedes med et besøg hos selveste præsident W. Wil-
son, som havde fulgt afstemningen nøje. Han sendte en hilsen med Nissen hjem 
til sønderjyderne. Nissen nåede også midt i 1920’erne at blive indvalgt i det danske 
folketing som radikalt medlem. Han solgte gården i 1936 og levede et ensomt liv i 
Åbenrå til sin død 31. december 1960. Hans fredede gravsted kan stadig ses på Lys-
abild Kirkegård. Beskrivelse af hans aktive virke er samlet i ringbind og arkivkasse 
i sognearkivet.
Det var så lidt lokalhistorie. Der ligger mange spændende historier i lokalarkivet. 
De vil efterhånden dukke op på arkiv.dk, så det alt kan læses fra egen computer.
Vi ønsker her fra LSF alle en god sommer og på gensyn til efteråret.

Flere borde og stole til fællesspisning
 
Der har længe været et ønske om at indkøbe flere borde og stole til brug ved 
Åben Skole fællesspisningen og adskillige andre arrangementer i Børneuni-
verset. Der har flere gange været hen imod 200 tilmeldte til fællesspisning 
og så kniber det med at finde stole og borde nok.
Derfor har Lysabild Landsbyråd fået tilbud hjem på 75 stole og 16 borde 
samt en bordvogn. Alt af samme type som vi har i forvejen. Prisen for det 
hele er omkring 80.000 kr. inkl. moms.
For at finansiere indkøbet, har Landsbyrådet lavet en ansøgning til ”Puljen 
til borgerinitiativer fra landsbylaugene i Sønderborg Kommune”, som på 
et møde den 28. april har givet tilsagn om at finansiere 60% af beløbet. De 
sidste 40% deles mellem Lysabild Landsbymarked, Åben Skole Gruppen og 
Lysabild Landsbyråd, der alle tre er flittige brugere af møblementet.
Så håber vi at vi kan komme i gang med socialt samvær igen til efteråret.

Covid-19 - og hvad så?

Lysabild Børneunivers og resten af Danmark er i gang med at skrive historie! 
Jeg tror på ingen måde, at der er nogen i landet, der havde tænkt, at alle skoler 
og daginstitutioner skulle lukke fra den ene dag til den anden. Faktum er, at 
det skete – og med et skulle der etableres hjemmeundervisning. Det er en 
stor opgave, hvor både børn, familie og lærere lige pludselig skulle agere an-
derledes i en helt anden hverdag.
Jeg er ret sikker på, at både elever og kolleger kom til at savne hinanden. Alle 
blev pludselig placeret i en ufrivillig boble af isolation.

 Pludselig i påsken annoncerede Mette Frederiksen, at der skulle genåbnes for 
0. – 5. klasse. Alle i Lysabild Børneunivers tog arbejdshandskerne og ja-hatten 
på, og det har resulteret i en god og sikker genåbning. Vi synes dog, det er 
ærgerligt, at 6. klasse ikke kan være her. Vi har faktisk pladsen til dem også.

I børnehave og vuggestue er børnene i forvejen gode til at vaske hænder, 
og det samme er forældrene blevet. Hyppig håndvask, vask af legetøj og 
små grupper har været vejen frem. Heldigvis har vi til antallet af børn gode 
rammer, så pladsen har ikke været et problem. Børnene har været udenfor 
størstedelen af dagen. Der har været ture i nærområdet. I dagtilbudsdelen er 
der åbent fra 8-14.30 – og kun nødpasning for børn, hvis forældre lever op til 
kommunalbestyrelsens krav om nødpasning.

0.-5. årgang er drypvis kommet i skole i uge 17. Aldrig før har de været så 
meget ude, siddet så langt fra hinanden i klassen og været så gode til at tage 
hensyn til hinanden. Personalet har her igen været enormt gode til at plan-
lægge en anderledes og varieret skoledag indbefattet af de krav, sundheds-
myndighederne forlanger. 
Her har der både været stafet, ture til stranden, leg, dansk og matematik og 
meget mere. I skrivende stund venter vi alle spændt på den genåbningsplan, 
der fremlægges i næste uge. Forhåbentlig kommer Danmark mere i gang.

Her på matriklen ser vi alle frem til at kunne mødes under mere normale 
forhold, hvor vi stadig tager hensyn til hinanden. Pas godt på hinanden.

Skovby
Åben kl.  77..3300-20

Bike Friends/
Bike Station

Dagli’Brugsen i Skovby har tilmeldt sig som 
Bikefriends/Bike station.
Destination Sønderjylland har derfor været så 
venlig at sætte en bike station op foran butik-
ken.
Ved bikestationen kan de mange cykelturister 
låne en luftpumpe og alt det værktøj, der skal 
bruges til at lappe en cykel.

Vi træner radiokommunikation ved hjælp af LEGO klodser. 

Opfriskning af udvidet førstehjælp ved dygtige instruktører fra B&R Sønderborg.

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

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

Holballe 2, Tandslet, 6470 Sydals 
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Strik-café 
Strik-caféen starter op igen onsdag, 

den 2. september 2020 – samme sted 
og samme tid!

Lokalhistorisk 
Lukket til efter 
sommerferien 

Der er åbent 
hus i MC Sydals, 

Tandshede 3. 
Hver torsdag fra 

16.30.

Deadline til næste Lokalblad  den 1. august
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Jens Fransens 
erindringer fra 

Lysabild 1961-75 
Med en barndom, der gik via Aarhus og Sønder-
holm i Nordjylland, voksede jeg op i en præstegård 
på Als i de glade 60’ere. Her fik jeg kendskab til 
mange spændende personligheder og deres virke 

i det lille landsbysamfund. Mennesker, der sammen med min familie på 
hver deres måde kom til at forme mit liv. 

Senere kom skoletiden og Sønderborg Statsskole. Langsomt begyndte 
en trang til en art oprør i det små at 
udvikle sig. Hippiebevægelsen og 
følger heraf. Grænserne blev udfor-
sket. Jeg endte i den kommunistiske 
lejr – godt inspireret af mine rejser til 
det forjættede land DDR. 

Erindringerne strækker sig over de 
første 20 år af mit liv fra 1955-75, 
hvor jeg forlader barndommens 
Als og rejser til Tønder for at læse 
på seminariet. Siden da er der sket 
meget, som jeg håber at kunne 
vende tilbage til.

Jens Fransen skriver til Lokalbladets 
redaktion, at udgivelsestidspunktet 
nok var det det værst tænkelige, 
den 16. marts, midt i Corona-krisen. 
Men bogen kan købes i boghande-
len, og han står gerne til rådighed 
for eventuelle kommentarer. 
Jens Fransen bor i Slagelse, har tlf. 21669410 og mail: 
bije.fransen@mail.dk 

Fakta
Jens Fransen er søn af Søren Fransen, der var præst i Lysabild Sogn gennem 
næsten 34 år i perioden 1960-1994. 

Lysabild seniorcykelklub 
Straks Mette Frederiksen giver grønt lys, starter cykelsæsonen, og vi cykler hver 

onsdag aften kl. 17.30.
Er du i tvivl om opstartstidspunktet, så kontakt Karen Tandrup på mobil nr. 20290628.

En by fuld af lopper
Den 17. maj skulle Lysabild have 
dannet rammerne for “En by fuld af 
lopper”, men pga. corona er byens 
årlige loppemarked aflyst.

Om det kan afholdes senere på 
året, ved jeg endnu ikke, men 
næste år kan I regne med, at byen 
igen vil være fuld af liv og lop-
per. Datoen er ikke fastsat endnu, 
men hold øje med lokalbladet.  
Hilsen Michele Abreu

Landsbymarked 
og Bike & Run vender 
stærkt tilbage næste år
Selvom vores lille Landsbymarked 
i Lysabild først ligger i september 
måned, vælger vi alligevel at aflyse 
det i år. Myndighederne har for-
budt større forsamlinger til og med 
august, og Landsbymarkedet lig-
ger blot 12 dage inde i september 
måned. Derfor ser vi ingen grund til 
at tage en unødvendig risiko, ved at 
afholde markedet.
Ud over den helt store udfordring 
med corona virussen, så har vi også 
en anden udfordring for afholdelsen 
af Landsbymarkedet i år i Lysabild. 

Håndværkere er nemlig i fuld gang med at renovere Holstenerladen ved Lysabild 
Kirke. Det vil de stadig være til september, hvilket betyder at de fylder hele gård-
spladsen ved præstegården, hvor vi normalt har vores store spisetelt opsat under 
Landsbymarkedet. Vi kan naturligvis heller ikke bruge laden under markedet som 
vi plejer.
Efter sidste års marked, hvor Birthe Bladt meddelte at hun gerne ville trække sig 
fra styregruppen, var det ellers lykkedes os at finde to nye ildsjæle til at overtage 
Birthes opgaver. Barbara Duus og Rikke Christensen meldte sig på banen, hvilket 
vi er meget taknemmelige for. Vi ser derfor med stor glæde frem til markedet 
2021, hvor vi håber på at vende stærkt tilbage, både med nye kræfter i styregrup-
pen og en nyrenoveret Holstenerlade.
Bike & Run, der sidste år blev afholdt i forbindelse med Landsbymarkedet, bliver 
også aflyst i år. ”Vi glæder os til 2021, hvor vi forhåbentligt kan gentage Bike & Run 
succesen igen samtidigt med Landsbymarkedet”, siger Karin Danielsen og Sanne 
Jakobsen, der arrangerer Bike & Run.
Datoen for Landsbymarked 2021 er stadig ikke fastsat, men bliver annonceret her 
i LokalBladet og på www.lysabild-sydals.dk, hvor du i øvrigt altid kan finde de 
seneste opdateringer om markedet.

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

ONLINE GENERALFORSAMLING I LSG FODBOLD 
Da vores oprindeligt planlagte generalforsamling blev aflyst pga. Corona krisen, 
har vi nu valgt en ny dato.
Datoen bliver den 28/5 kl. 19.00, og vil blive afviklet online via Microsoft teams.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Skulle myndighederne i mellemtiden ændre samlingsforbuddet til maksimum 50 
personer, og klubhuset genåbner, vil generalforsamlingen dog foregå på tradi-
tionel vis i klubhuset.

Ønsker man at deltage skal der, senest den 25. maj, sendes en mail til:
formand@lysabildsg.dk. Man vil derefter modtage instrukser og et link med en 
invitation.

Vi har været i kontakt med en jurist fra Dansk Idræts Forbund, som ikke mener, at 
der er noget forkert i at afvikle en generalforsamling online, medmindre en større 
mængde medlemmer er utilfredse dermed. DERFOR hører vi gerne fra medlem-
mer, på ovenstående mailadresse, som evt. skulle have indsigelser til metoden. 
Mvh. Bestyrelsen i LSG Fodbold.

Konfirmations kuller
Den 16. marts kom meldingen fra præsten om at kirkerne også blev lukket helt 
ned. Dermed kunne der ikke afholdes konfirmation i Lysabild 
Kirke den 5. april på Palm- esøndag, som det ellers har 
været afholdt i rigtig mange år.
Her i vores familie var det med mange bland-
ede følelser, men samtidig også en let-
telse over at kirken blev lukket helt ned, 
for hvem har lyst til at blive konfirmeret 
med kun to til tre gæster i kirken, som 
der gik snak om på et tidspunkt. Ikke 
nok med det, så kunne alle måske 
ikke komme med til festen, fordi i vores 
familie er der no- gle stykker som er i 
risikogruppen og de ville ikke kunne delt-
age i festlighederne bagefter. 
Vi har talt med mange af de andre konfirmander 
og de står i samme situation som os, mange af dem har også 
familie i udlandet og de ville heller ikke kunne deltage, da grænserne er lukkede. 
Selvfølgelig er det rigtig træls alt dette her, for der er jo mange måneders forbere-
delse, som nu føles spildte, selv om det hele bare er udskudt. Lokalerne var booket 
flere år før konfirmationen, da det er en stor årgang. Kjolen var købt og håret var 
blevet prøve sat, invitationer, bordkort og pynt er lavet med kærlighed, sved og 
tålmodighed, for at det skulle være perfekt til den perfekte dag. Maden var bestilt, 
alt var klar til den store dag, forventninger og glæden var begyndt at blive rigtig 
stor ved os alle, ikke mindst for Gry som var meget spændt på konfirmationen,  
festen og ikke mindst gaverne. 
Da det blev udskudt, skulle alle gæsterne have besked derom og måtte også for-
holde sig afventende, som os andre, indtil der kom en ny dato. Sognepræst Hans 
Havelund havde ferie i den uge hvor udmeldingen kom. Bodil Møller som er for-
mand for menighedsrådet, var rigtig god til at informere os alle om tingene. Selv 
om Hans havde ferie, havde han og Bodil kontakt med biskoppen. Den nye dato 
kom endelig. Den 23. august. Men så kom der tusind nye spørgsmål op i hoved-
erne. Kan vi nu leje de samme lokaler eller hvor kan vi ellers holde festen? Kan alle 
gæsterne komme? Hvad med maden, kan den leveres på den nye dato?  Og ikke 
mindst: passer kjolen mon stadig til den tid? 
I denne digitale verden vi lever i, kunne der lynhurtig laves en Messenger gruppe 
hvor alle gæsterne kunne få samme information, om hvornår konfirmationen nu er 
rykket til. Desværre kunne vi ikke få de samme lokaler, men det har også løst sig. 
Maden kunne godt rykkes til den nye dato. Kjolen bliver prøvet hver 14. dag og den 
passer stadig. 
Så nu er der kun at håbe på at den nye dato holder og at vi alle kan få lov til at fejre 
vores konfirmation, lige som vi havde ønsket os, denne store dag skulle være. Det 
er bestemt en konfirmation der vil blive husket, ikke kun fordi den forhåbentlige 
gode fest. Men også at vejen derhen blev lidt anderledes end forventet. 
Men mon ikke det hele kommer til at kunne lade sig gøre, ved at vi alle holder  
sammen på afstand. Rikke Christensen - mor til Gry

Masser af nye bolde fra Juniorklubben
Alle klasser, børnehaven og vuggestuen i Lysabild Børneunivers fik i starten af 
marts måned del i overskuddet fra Juniorklubben. Der blev uddelt fodbolde,  
tennisbolde og reaktionsbolde mm. Stor tak til Kjeld, Allan, Tobias og Casper og 
ikke mindst alle børn for endnu en hyggelig sæson i Juniorklub. Håber at se jer alle 
igen i uge 41. God sommer. Venlig hilsen Laila Lyck

AFLYST

Det sker i sognet  

Maj
28. kl. 19.00  Online generalforsamling i I LSG fodbold

Juni
 9. kl. 18.30  Lysabild præstegård. Orienteringsmøde for alle  
       interesserede ang. det kommende menighedsrådsvalg

Juli
22. kl. 19.00  Lysabild Kirke. Orgelkoncert med Anne Agerskov  
       fra Mariekirken.
29.  kl. 19.00  Lysabild Kirke. Capella Clara - et nystartet kvindekor  
       under ledelse af Anne Agerskov.

August
 1. kl. 24.00 Deadline til næste Lokalblad 
 5. kl. 19.00 Lysabild Kirke. Tribato - tre unge strygere fra Sønderborg
 8. kl. 11-16.00 Høstdage på Vibæk Mølle
 9.  kl. 11-16.00 Høstdage på Vibæk Mølle

September
 7. kl. 19.00  Dåbskludestrikning  i Præstegården

Ældre Sagen aflyser alle aktiviteter
Ældre sagen har besluttet at lukke alle arrangementer og
aktiviteter i hele landet frem til 1. juni.
Vibæk Mølle aflyser alle aktiviteter frem til Høstdagene 
den 8. og 9. august.
Lysabild Sogns Efterløns- og Pensionistforening har aflyst 
aktiviteterne hen over sommeren og starter til august igen.

Nyt fra menighedsrådet
ORIENTERINGSMØDE 

9. juni 2020 kl. 18.30 i Konfirmandstuen i Præstegården. 
På orienteringsmødet orienterer Menighedsrådet bl.a. om arbejdet i den 
forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valg-
forsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.  

Dåbskludestrikning den 7. september kl 19.00 i Præstegården.

Vi beder også om forståelse for, at kirkegården ikke helt har vanlig standard. 
En af medarbejderne er holdt og pga corona har der i flere uger slet ikke været 

personale.

Vi beder om, at man, når man lufter sin hund på kirke-
gården, medbringer poser til at samle hundehømhøm i.  

Det har været et stigende problem på det sidste.

Kirken
Sommerkoncerter: 

  22. juli orgelkoncert med Anne Agerskov fra Mariekirken.
  29. juli  Capella Clara - et nystartet kvindekor under ledelse 
  af Anne Agerskov.
  5. august Tribato - tre unge strygere fra Sønderborg
  Alle med start kl 19
  Vi tror der er basis for store musikalske oplevelser.


