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LYSABILD SOGNEHISTORISKE FORENING 1978 - 2018

40-ÅRS JUBILÆUM

INVITATION

HUSK: 
ÅBENT HUS I LYSABILD SOGNEARKIV SØNDAG DEN 2. FEBRUAR 2018, KL. 14-17

GRATIS
JUBILÆUMSBOG

TIL MEDLEMMERNE
- SE BAGSIDEN

LØRDAG DEN 10. MARTS 2018, KL. 11.00-15.00 
I KLUBHUSET VED SKOLEN, LYSABILD

Du og din familie er
velkommen til en lille
uformel reception i
Klubhuset.

Lysabild Sognehistoriske
Forening er vært ved et
lille traktement.

Kl. 14-15 kan du høre mere om
foreningens store rejse til 1.
Verdenskrigs historiske steder i
Belgien og Nordfrankrig den 2.-10.
oktober 2018.

102 unge mænd fra Lysabild sogn
mistede livet i 1. Verdenskrig,
heraf mange på Vestfronten.

Venlig hilsen
BESTYRELSEN



Sognehistorisk Forening i 40 år – Foreningens  
formand Jørn Lind, skriver om Lysabild 
Sognehistoriske Forening og betydningen af, at man 
indsamler og formidle vores fælles historie.   

Lysabild Sognehistoriske Arkiv - Inge Christiansen 
og Kirsten Madsen, skriver om Lysabild 
Sognehistoriske Arkiv, og glæden ved at vise den 
fælles historie frem for børn og voksne. 

Herrer i egen kælder på godt og ondt  – Poul Raaby 
Pedersen, skriver om arkivets trange lokale- og 
arbejdsforhold i kælderen under Lysabild Skole. Det 
gik helt galt i 2014, hvor arkivet blev oversvømmet. 

Gadevandring i Fjelby - Hans Duus, der er 9. 
generation på slægtsgården i Fjelby, tager læseren med 
på en spændende gadevandring i landsbyen, hvor han 
fortæller om livet i den lille landsby. 

Folk fortæller: Til bryllupsgilde på Lysabild Kro  - 
Christiane Petersen, krokone på Lysabild Kro fra 1922, 
fortæller om bryllupsgilder på kroen. Et lille gilde var 
et bryllup med mindre end 100 gæster. 

Folk fortæller: Erindringer fra 1. Verdenskrig – 
Jacob Bonefeld fra Mommark, fortæller om en lang vej 
til fronten – hvor han kom fra asken til ilden. Han 
deltog i nogle af de hårdeste kamp på Vestfronten. 

Folk fortæller: Lægeliv i Lysabild – Rolf Hinrichsen, 
fortæller om livet som praktiserende læge på Sydals. 
Han og faderen var læger i Lysabild i sammenlagt 70 år 
- fra 1925 til 1995.  

          
             Hans Duus skriver om gårdene i Fjelby.

  
            Jacob Bonefeld fortæller om 1. Verdenskrig. 

Der kom en mail til Kirkekontoret – Poul Raaby 
Pedersen, skriver om et besøg fra USA. Sønner af 
bager Krogh i Lysabild udvandrede til USA. 
Efterkommere besøgte Lysabild for at se, hvor de kom 
fra.   

Slægtsgårde i Lysabild – Inge Nissen skriver om 
Christen C. Lassen fra Skovby, som cyklede rundt i 
sognet for at indsamle slægtsgårdenes historie.  
Optegnelserne blev afleveret til Slægtsgårdsarkivet.   

Folk fortæller: Lysabild Telefoncentral – Didde 
Christiansen, fortæller om telefoncentralen i Lysabild. 
Kunne man ikke huske numret, så kunne hun. Om 
aftenen den 4. maj 1945 besluttede hun, at man kunne 
ringe gratis. 

Heltene fra Lysabild sogn – Henrik Ingemann skriver 
om arbejdet med hjemmesiden www.100helte.dk og en 
rejse til Vestfronten til oktober 2018. Lysabild sogn var 
hårdt ramt af 1. Verdenskrigs rædsler. 

Sommerudflugt 2016. 

 
Jubilæumsgave til foreningens medlemmer 2018 

Lysabild Sogn – herfra min verden går 
 
Ny bog om det lokalhistoriske arbejde i sognet - med eksempler på gode historier, som er  
afleveret til Sognearkivet. 

Følg os på www.facebook.com/lysabildarkiv

Sognehistorisk Forening i 40 år 
– Foreningens formand Jørn Lind, skriver om Lysabild 
Sognehistoriske Forening og betydningen af, at man 
indsamler og formidler vores fælles historie.

Lysabild Sognehistoriske Arkiv 
– Inge Christiansen og Kirsten Madsen, skriver om 
Lysabild Sognehistoriske Arkiv, og glæden ved at vise 
den fælles historie frem for børn og voksne.

Herrer i egen kælder på godt og ondt 
– Poul Raaby Pedersen, skriver om arkivets trange 
lokale- og arbejdsforhold i kælderen under Lysabild 
Skole. Det gik helt galt i 2014, hvor arkivet blev 
oversvømmet.

Gadevandring i Fjelby 
– Hans Duus, der er 9. generation på slægtsgården i 
Fjelby, tager læseren med på en spændende gadevan-
dring i landsbyen, hvor han fortæller om livet i den lille 
landsby.

Folk fortæller: Til bryllupsgilde på Lysabild Kro 
– Christiane Petersen, krokone på Lysabild Kro fra 
1922, fortæller om bryllupsgilder på kroen. Et lille gilde 
var et bryllup med mindre end 100 gæster.

Folk fortæller: Erindringer fra 1. Verdenskrig 
– Jacob Bonefeld fra Mommark, fortæller om en lang 
vej til fronten – hvor han kom fra asken til ilden. Han 
deltog i nogle af de hårdeste kampe på Vestfronten.

Folk fortæller: Lægeliv i Lysabild 
– Rolf Hinrichsen, fortæller om livet som praktiserende 
læge på Sydals. Han og faderen var læger i Lysabild i 
sammenlagt 70 år - fra 1925 til 1995.

“Lysabild Sogn – herfra min verden går”
Ny bog om det lokalhistoriske arbejde i sognet - med eksempler på gode historier, 

som er afleveret til Sognearkivet.
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Hans Duus skriver om gårdene i Fjelby.

Jacob Bonefeld fortæller om 1. Verdenskrig.

Der kom en mail til Kirkekontoret 
– Poul Raaby Pedersen, skriver om et besøg fra USA. 
Sønner af bager Krogh i Lysabild udvandrede til USA.
Efterkommere besøgte Lysabild for at se, hvor de kom fra.

Slægtsgårde i Lysabild 
– Inge Nissen skriver om Christen C. Lassen fra Skovby, 
som cyklede rundt i sognet for at indsamle slægts-
gårdenes historie. Optegnelserne blev afleveret til 
Slægtsgårdsarkivet.

Folk fortæller: Lysabild Telefoncentral 
– Didde Christiansen, fortæller om telefoncentralen i 
Lysabild. Kunne man ikke huske nummeret, så kunne 
hun. Om aftenen den 4. maj 1945 besluttede hun, at 
man kunne ringe gratis.

Heltene fra Lysabild sogn 
– Henrik Ingemann skriver om arbejdet med hjemme-
siden www.100helte.dk og en rejse til Vestfronten til 
oktober 2018. Lysabild sogn var hårdt ramt af  
1. Verdenskrigs rædsler.

Sommerudflugt 2016.

Følg os på www.facebook.com/lysabildarkiv


