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Skovby
Åben kl. 9-19

”Gråspurvene” i gang med ny sæson

Sanse tema i dagplejen

Efter en sommerpause er ”Gråspurvene” klar til at dyrke en ny omgang motion 
i Sydals Hallen.
Med et tilbageblik på en fantastisk sæson 2009/2010 med omkring 105 motio-
nister samt et veloverstået 10 års jubilæum den 28. oktober 2009, er formand 
Helga Johannsen rigtig godt tilfreds og beretter om en dejlig jubilæumsdag 
med omkring 100 gæster – heriblandt forhenværende borgmester Jan Prokopek 
og Margit Fuchs. Sidstnævnte var bl.a. med til at få holdet op og stå tilbage i 1999.
Som nævnt er sæsonen allerede startet, men til evt. nye medlemmer kan  
fortælles, at ”Gråspurvene” byder på motion og velvære i Sydals Hallen hver 
onsdag kl. 9.30-11.30 for pensionister og andre interesserede.
Formiddagen starter med fælles opvarmning – derefter vælges mellem gym-
nastik, badminton, boldspil og fitness-center.
Et nyt tiltag i år er ”stolemotion” – en aktivitet der finder sted i Multisalen. 
Udover de faste motions-onsdage ser programmet således ud:
2010
Uge 42: Efterårsferie.
D. 15. december kl. 10.30: Juleafslutning – efter en times gymnastik!
2011
D. 5. januar kl. 9.30: Opstart efter jul.
Uge 7: Vinterferie.
D. 2. marts kl. 10.30: Generalforsamling – efter en times gymnastik.
D. 13. april kl. 10.30: Afslutning.
Helga Johannsen byder velkommen til en ny sæson og kan kontaktes  
for yderligere spørgsmål på tlf. 7440 7417.

Sydals Koret afholder sit traditionelle efterårsarrangement på Knøs gård man-
dag den 11. oktober kl 19.30. Denne gang har vi ladet os inspirere af korets tur 
til Rusland i pinsen, så publikum vil komme til at synge med på kendte russiske 
folkesange, og i pausen vil der være ”russisk servering”. Aftenens fortæller bli-
ver tidligere højskolelærer på idrætshøjskolen, Jørgen Hinsby, som har et stort 
kendskab til Rusland gennem studier og mange rejser til landet. Koret vil synge 
noget af det vi præsenterede for det russiske publikum og også vove sig ud i at 
synge på russisk. Sydals хор организовал ”Русские вечера”.

Hos MC Entfant Terrible har vi I april lagt klubbens 25-års fødselsdag bag os.  
Det var en vellykket fest, hvor det lykkedes os at gendanne det legendariske 
danseorkester ”Fancy”. Til vores årlige åbent hus arrangement havde vi booket 
to orkestre ”Under Cover” og ”Trouble Band.” Den 11. december kl. 15.00 har 
vi planlagt en dag med kortspil og raflen, alle interesserede kan forudbestille 
smørrebrød ved henvendelse til klubben. Alle er velkommen til vores juleglögg 
arrangement lørdag 4. december kl. 15.00, her er tilmelding ikke nødvendig.

Allehelgensdag: Søndag, d. 7. november kl. 19.00 med musikgudstjeneste.
Hubertusmesse: Søndag, d. 21. november kl. 11.00.
Sønderborg Blæsergruppe medvirker.

Efter 385 år vendte markedet tilbage til Lysabild Sogn. Styregruppens idé til at 
genoplive ”Hellig Blods Markedet” fra Middelalderen i en moderne udgave er 
blevet rigtig godt modtaget. Allerede da vi inviterede foreninger, handlende og 
privatpersoner til det første orienteringsmøde oplevede vi en stor opbakning. 
Den første interesse holdt heldigvis ved hele vejen og det resulterede i at der 
var ikke færre end 35 stande på markedet. Rammerne var på plads, måske lige 
bortset fra vejret, så det store spørgsmål, var om vi kunne tiltrække folk. 
Nu er markedet overstået og det er gået over al forventning. Vejret holdt no-
genlunde og der var folk hele dagen. Der var en herlig stemning rundt på plad-
sen hele dagen og det hele blev krydret med fine koncerter fra først Jagthorns-
blæserne under det store kastanjetræ, efter fulgt af 2 koncerter i kirken, først fra 
Sydalskoret og siden af en koncert med Sebastian Claresens og Hans Havelund.
Dagen blev festligt afsluttet med en fællesspisning med 100 deltagere som fik 
gris stegt på bål. Grisen blev sat over bålet kl. 10.00 og under Anders Brands 
kyndige opsyn var den klar til at bliver serveret kl. 18.00
Fra Styregruppens side vil vi gerne sige stor tak til alle der har bakket op om ar-
rangementet, det har været en forrygende oplevelse og vi er i hvert fald klar til 
at prøve igen næste år. På styregruppens vegne Erling Junker

Dagplejerne i Lysabild har hen over sommeren arbejdet med sanserne. Vi mød-
tes hver torsdag på skift i hinandens haver, hvor børnene fik lov til at udforske 
deres sanser. Vi havde lavet forskellige baljer som de kunne gå rundt i med bare 
fødder, eller røre med deres hænder, nogle børn fik også smag for det og guf-
fede i sig af ærter, kogt pasta og havregrød. Der var noget der duftede, andet 
skulle de mærke på og fortælle hvad det var, de store var virkelig koncentrerede 
når de havde hånden i en følepose.
Vi havde også en masse små bøtter med mel, sukker, ketchup, citron osv. Og det 
var virkelig en stor oplevelse for de små at sidde med hver en teske og smage, 
de sad lige så stille og prøvesmagte en ting af gangen, selvfølgelig var der en fa-
vorit, pålægs chokoladen og sukkeret, men alt andet blev også prøvet med stor 
ihærdighed, de delte også gerne ud til den ved siden af. Det var en fornøjelse at 
stå ved siden af og iagttage dem.
Vi sluttede emnet af i legestuen, hvor der var bagt forskelligt brød som de kunne 
smage. Det har været en god måde at være sammen på og de fik brugt deres 
sanser. Tak for en god sommer. Dagplejen i Lysabild

Sydals Koret arrangerer ”russisk aften”.

Enfant Terrible         www.mcsydals.dk

Arrangementer i Lysabild Kirke

Landsbymarked i Lysabild

Klar med tallerkner, glas og bestik

Åbent Hus hos spejderne

Oktober
11. Kl.19.30 Sydals Koret arrangerer ”russisk aften” på Knøs gård
14. kl. 18.30-21.00. Juniorklubben starter
15. Kl. 10.00 Rubækgård åbner
19. Kl. 14.00. Rejsefilm, lotto og mad i klubhuset. Arr. Pensionistforeningen
 Tilmelding til Rosa på tlf. 7440 4750
28. Sæsonstart Åben skole. Fællesspisning kl. 18.30 
 Tilmelding på tlf. 7440 4927
28. kl. 18.30-21.00. Juniorklubben er åben
30. Avisindsamling
November
4. kl. 18.30 åben skole. Tilmelding på tlf. 7440 4927
7. kl. 19.00 – Lysabild Kirke,  Allehelgensdag, musikgudstjeneste
11. kl. 18.30 åben skole. Tilmelding på tlf. 7440 4927
11. kl. 18.30-21.00. Juniorklubben er åben
13. kl. 19 - Konfirmandstuen. Offentlig Menighedsrådsmøde
18. kl. 18.30 åben skole. Tilmelding på tlf. 7440 4927
20.-21. Jul på Vibæk Møllerne
21. Lysabild Kirke kl. 11 - Hubertusmesse kl. 11 – Sønderborg   
 Blæsegruppe medvirker.
25. kl. 18.30-21.00. Juniorklubben er åben
December
2. kl. 18.30 åben skole. Tilmelding på tlf. 7440 4927
4. kl. 15.00 Enfant Terrible,  juleglögg i klubhuset
5. Lysabild Kirke kl. 14 – De 9 læsninger – Sydals Koret medvirker
7. kl. 19 - Konfirmandstuen. Offentlig Menighedsrådsmøde
9. Åben Skole, fællesspisning kl. 18.30
 kl. 18.30-21.00. Juniorklubben er åben
11. kl. 15.00 Enfant Terrible, kortspil og raflen i klubhuset
15. kl. 10.30 Gråspurvene holder juleafslutning
16. kl. 18.00 Åben Skole afholder Juleafslutning, fællesspisning 
18. Avis indsamling

Det sker i sognet Torsdag den 28. oktober slår vi igen dørene op for fællesspisning på Lysabild Skole.
Åben Skole gruppen laver mad – traditionen tro – den 28. oktober.
Husk vi tilbyder gratis kaffe og kage til de spisende gæster.
Vi håber rigtig mange vil møde op igen til denne sæson og fortælle os, hvad de 
kunne tænke sig, der skal foregå af aktiviteter den kommende vinter.
Der er altid masser af sjov og godt humør i køkkenet, når der kokkereres. Har du, 
eller kender du nogen – foreninger, kortklubber, strikkeklubber osv. – der har 
lyst til at tjene lidt til klubkassen ved at lave mad, så har vi endnu ikke kalenderen 
fuld, men det viser sig altid, at der hurtigt bliver udsolgt.
Sig til så hurtigt som muligt, så I kan få en torsdag, der passer dig.
Ring til: Eva Carstensen 7440 4287 – 2425 0537
Erling Junker 7440 4927 – 2361 4729, Gitte Beier 7440 7181
Husk tilmelding til spisning hver tirsdag inden kl. 20
Obs. Nye priser: Voksne 35,- Kr. – børn 20,- kr.
Velkommen til en ny sæson. Eva, Erling & Gitte.

Tirsdag, den 7. september holdt KFUM spejderne i Lysabild Åbent Hus.
I den anledning var der mulighed for at prøve forskellige aktiviteter og få et lille 
indblik i ”spejdernes verden”.
En af aktiviteterne var at prøve en fantastisk karrusel, som spejderne selv har 
bygget i 2007. Rigtig mange børn og nogle voksne fik sig nogle gode ture i  
karrusellen, og indimellem blev der tid til at hygge sig med kage. Et impone-
rende syn, når den flotte karrusel suste rundt.
Hvis du har lyst til at prøve og være spejder, kan du møde op i spejderhytten 
om tirsdagen fra kl. 17.30-19.00.
Spejdergruppen består p.t. af:
Bæverne (0. kl. – 1. kl.)
Ulvene (2. kl. – 4. kl.)
Spejderne mangler også voksne/store børn, der har lyst til at være ledere/assi-
stenter, så er du interesseret kan Gruppeleder og Ulveleder Keld Vohs kontaktes 
på tlf. 74404679 eller Bæverleder Anne Grete Andersen på tlf. 26243597.
I øvrigt har spejderne en hjemmeside www.lysabildspejder.dk – hvor der kan 
læses meget mere og ses flere billeder fra Åbent Hus arrangementet. (jj)

Pensionistforeningen havde den 
14. september hyggeeftermiddag, 
hvor man havde valgt at fejre en lidt 
udsædvanlig begivenhed. Ingrid 
Hakanowitz, som ud over at sidde i 
pensionistforeningens bestyrelse, også 
de sidste 14 år har bagt de lagkager 
som serveres sammen med kaffen 
ved foreningens hyggeeftermiddage, 
fik på denne dag særlig opmærk-
somhed. De øvrige bestyrelsesmed-
lemmer havde regnet sig frem til at 
antallet af lagkager som Ingrid havde 
bagt, havde passeret de 850 stk. Et 
antal, som hvis man lagde alle lag-
kager i forlængelse af hinanden, ville 
nå 2½ gange rundt om Lysabild kirke. 
I den anledning overrakte foreningen 
Ingrid et diplom samt en buket blom-
ster og en tak for en rigtig stor indsats.                                                                                                             

Lidt af en præstation
Sydals Friv. Brandværn har afholdt deres årlige loppemarked i juni måned og her 
vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak for den opbakning der har været. 
Sommeren har været stille for brandværnet og det er jo positivt. Vi har så brugt 
og bruger i øjeblikket meget tid på at forene de 2 gamle brandværn til 1 værn, 
idet der er mange ting som vi skal finde fælles fodslag på. I sammenlægning mel-
lem Tandslet og Lysabild Friv. Brandværn, er aftalen at vi flytter sammen på stati-
onen i Lysabild. For at vi kan få plads til de folk vi bliver, betyder det at vi er nødt til 
at udvide stationen og planen er at der bliver bygget en portfløj mere på bygnin-
gen ud mod marken. Vi er nu i gang med at ansøge om at udvide grunden med 
900m2, således der er plads til en større bygning, samt ekstra parkeringspladser.
Skulle der være nogen som ville have lyst til at være en del af det nye brandværn, 
så er I velkommen til at tage kontakt til undertegnede på telefon 41247785.
Brandkaptajn, Claus Jensen, Tlf. 41247785

Sydals Friv. Brandværn udvider



Lysabild sognehistoriske 
Forening
Nyt fra L.s.F.   Den 8-9 var vi i kirke, vores sensommeraftentur gik til nærområ-
det. mødestedet var præstegården og 30 fremmødte fik her en kort oplysning 
om bygningerne. Vi gik så over i kirken, hvor jeg, efter bedste evne, fortalte om 
kirken og stedets historie. På grund af vejret, havde vi reserveret plads i en lade 
i Skovby, som Ingrid havde syslet, og sørget for pølser, som pølsemester Ellen 
grillede. Tak skal i ha.
Når dette læses har L.s.F. deltaget i Landsbymarkedet ved præstegården - et 
rigtigt godt initiativ af landsbyrådet.
For god ordens skyld vil jeg oplyse om arkivets åbningstider, som fortsat er 
første torsdag i måneden kl. 18 - 20 og efter aftale med arkivleder Inge 
Christiansen tlf. 74404493. Jørn Lind                                                                                                             

TAK Jeg siger 1000 tak for den varme og overvældende modtagelse jeg 
har fået, både ved receptionen og her i hallen
Tusind tak til alle ………  Marianne Alnor, halbestyrer I Sydalshallen                                                                                                             Lev i nuet, værn om tiden

Tænk på liv der kommer siden

	 Vel	mødt	i	Lysabild	•	Michael	Marek		•	Tlf.	7440	4026

Lysabild Forsamlingsgaard
Helaftensarrangement
til kun 309,- pr. kuvert.

Elite-
virksomhed

Sarupvej 30 . 6470 . Sydals . Tlf. 61 27 40 38
www.sydjysk-eltekniq.dk

Kobbertoft 1. Vibøge . 6470 Sydals
Tlf.:  7440 4687
Biltlf.:  4056 4687
Fax:  7440 4688
CVR-nr.  4309 36576

Ren service - en tillids sag !&

Rengøring

Vindues
polering

Jonny’s

Mommark et besøg værd
LSG Atletik har netop deltaget i Sønderjysk mesterskab i atletik, der blev afholdt 
på Haderslev stadion i søndags.
I alt var der var 138 deltagere, fordelt på aldersgruppen 5 – 13år, der dystede i 
Boldkast, spydkast, kuglestød, løb, længdespring, højdespring samt stafetløb. 
Lysabild mønstrede med 21 børn, der tilsammen høstede 12 guldmedaljer, 22 
sølvmedaljer og 13 bronze medaljer – i alt 47 medaljer ud af 234 uddelte, dette 
resultat er klubben meget stolt af.
Dette var sæsonens sidste stævne og ud fra de resultater børnene har opnået, 
kan man tydeligt se, at de trives ved sporten og virkelig udfordrer sig selv til at 
yde det bedste, og selvfølgelig har det kun været muligt med de dygtige træ-
nere, som hver mandag frivilligt er mødt op til træning og ydet deres bedste.
Vi vil gerne takke sponsorerne for deres støtte i denne sæson og håber på op-
bakning igen til næste år.
Stor tak til: Andelskassen Sønderjylland, Skovby Murerne, Mommark 
Strand Havn og Camping, 
Drejby Strand Restaurant ,  Byens Bilpleje og Autolakering ApS og Den 
Prikkede Zebra.

LSG Atletik deltog I landsmesterskabet, som blev afholdt i Herning den sidste 
weekend i august. 14 børn fra Lysabild Atletik var udtaget til det store hold som 
skulle repræsentere Sønderjylland.
Tobias Vohs blev landsmester i hold for drenge 14-15 år og vandt sølv i 1000 m 
stafet sammen med 3 Vidar drenge.
Mathilde Dünnweber, Alberte Normann, Julie Vangsgård og Cecilie Vohs fik 
sølv i hold 12-13 års piger.
Casper Vohs, Jonas Lyck, Jacob Bonde og en fra Vidar fik bronce i 4x60m stafet 
Jonas Lyck, Jacob Bonde, og Martin Bonde blev Landsmestre på hold 20x200 m 
stafet.
Derudover deltog: Mikkel Jacobsen, Kristoffer Witte, Peter Müller Nielson, 
Markus Duus og Katrine Graversen.
På billedet ses desuden Emil Bønning Petersen  fhv, Lysabild nu Vidar Atletik 
som ligeledes blev Landsmester i hold for drenge 14-15 år, fik bronce i 
længdespring og i kuglekast.
Holdledere på turen var, Lisbeth Lyck, Betina Lassen og Laila Lyck.

I møllen: Maleriudstilling, julenisser, julekort og diverse smykker
Ved vandmøllen: Støtteforeningen sælger: Juledekorationer, kranse og  
 diverse pileflet, Pølser, fadøl, brændte mandler mm.
I vandmøllen: Udstilling og salg brugsting,nisser mm.
I bageriet: Brød fra møllens stenovn, rugbrød, kløben, berliner, klejner mm.
I caféen: Julehygge med gløgg, æbleskiver, kaffe og varm kakao
Julemanden:  Er på Vibæk Mølle begge dage med godteposer til børnene
Entre: Voksne 20. Kr. Børn gratis
Åben: Fra kl.11.00 til 16.00 begge dage
Overskuddet går ubeskåret til møllerne Støtteforeningen og Fonden Vibæk Mølle

Seniordans startede den 30 sept. kl. 15 i  Fryndesholmskolen. 
Efterårsfest for Ældre Sagen i  Augustenborg-Sydals samt Nordborg.
Torsdag den 28.oktober kl. 18-24 på Notmarkhus.
Kom til et spændende foredrag af tidligere jægersoldat og chef for 
Forsvarets Jægerkorps. Oberstløjtnant Poul Dahl.
Tirsdag den 16. november i Multisalen i Sydalshallen, Tandslet
Vi forsøger i år med julefrokost onsdag den 8. december kl.12.00
Notmarkhus. Tilmelding til Anna Byg tlf. 7447 3357 eller 4216 6524
Senest 23. nov. Se Ældresagens blad for detaljer.

Børnegymnastik for børn, 3 til 6 år, i gymnastiksalen på Lysabild skole kl. 16.00 
– 17.00 
Vær med til en times sjov, leg og gymnastik
Der vil være mulighed for at de børn der har behov for det afhentes i børneha-
ven kl. 15.45 og tages med over i  
gymnastiksalen.
MØD OP Den 21. SEPTEMBER 
KL. 16.00
 Med sportslig hilsen
Camilla Reader Svendsen  
og Mia Bruhn 
LSG gymnastik

Medaljehøst til LSG AtletikJul på Vibæk Møllerne den 20.-21. oktober

Ældresagen Augustenborg-Sydals

Krudtuglerne i Lysabild

”Et Mommark i udvikling”, med bl.a. en renovering af havn og af campingplads, 
blev i februar 2010 debatteret på Mommark Landsbylaugs stormøde. Det er nu 
blevet september, der er efterårs skyer på himlen, en regnbyge en igen på vej 
og blæsten har godt fat i flagene på havnen, men i cafeen er der varmt og hyg-
geligt, kaffen er på bordet og formanden for Mommark Landsbylaug Jan Kay 
fortæller, hvordan det er gået siden stormøde på Mommark Handelskostskole.
Sønderborg Kommune har renoveret havnen med bl.a. flydebroer med plads 
til 35 sejlbåde, den gamle kro er blevet fjernet og der er kommet nye toilet – og 
bade faciliteter, som kan bruges af gæster fra både campingplads, de sejlende 
og af andre gæster på havnen.
”Det har været en god sæson for havnen, der er sket rigtig meget. Campinggæs-
terne er på vej tilbage, og de nyder at opholdsbygningen er blevet renoveret og 

der er mange rosende ord fra gæsterne. De nyder den intime atmosfære der er 
på havnen, den rustikke fremtoning, de gode fiske muligheder og særligt den ro 
og fred der er i området”, fortæller Jan Kay.
Lis Godbersen, har lejet havnen, cafeen og campingpladsen for en 3 årlig periode 
af Sønderborg kommune. Campingpladsen og cafeen, har endnu ikke lukket 
ned for sæsonen, men fortsætter med at have åben frem til 1. november.
Den lokale opbakning har været stor. Da Sønderborg Kommune i forsommeren 
stillede maling til rådighed, sørgede 25 lokale for at mole og de 2 små fyrtårn 
blev malet og stod klar til den officielle indvielse den 4/7. ”Det var dejligt at så 
mange fra lokalområdet ville hjælpe med at male”, siger Jan Kay og tilføjer ”og 
alle tog det med et smil, da det ene fyrtårn skulle males igen, fordi en regnbyge 
skyllede malingen af”.
I 2009 arrangerede Landsbylauget for 1. gang jazz på havnen, i 2010 i forbindelse 
med indvielsen var overskriften Mere musik i Mommark og hvad er planen for 
det kommende år? ”Den 1. søndag i juli måned 2011 er vi klar med endnu en 
gang Mere musik i Mommark”, fortæller Jan Kay. ”Det bliver igen med jazz, men 
vi kunne også godt tænke os at udvide arrangementet, evt. med musik for børn 
eller med irsk musik”. ”Et helt nyt arrangement er dog også under planlægning”, 
fortæller Jan Kay videre. ”Vi kunne godt tænke os at springe ud i en ”open air 
film aften”, og skulle der være en interesseret sponsor, vil vi rigtig gerne have en 
henvendelse”.
Bestyrelsen for Mommark Landbylaug arbejder på en udviklingsplan for om-
rådet og planlægger også et nyt borgermøde, hvor et af fokus punkterne for-
ventes at blive mulighederne for at få et lokalt samlingssted, et borgerhus, for 
lokalbefolkningen. Endelig skal der også afholdes et opfølgningsmøde med 
Sønderborg Kommune for at snakke om hvorledes havnen skal udbygges frem-
over. ”Vi vil i Landsbylauget gerne være med til at udbygge havneområdet, så 
det er i fortsat udvikling. En udvikling der sker med respekt for vores naturskønne 
område og en udvidelse der passer til landsbyens størrelse” afslutter Jan Kay. (ja)

Åbner i efterårsferien – fredag, d. 
15.oktober kl. 10.
I år 2000 åbnede Anette og Henning Wolter butik 
på Rubækgård. En hyggelig og inspirerende butik 
indrettet i gammel stil med masser af spændende 
brugskunst og møbler til hjemmet. 
9 gode år blev det til på Rubækgård, men som så 
mange andre steder kunne finanskrisen mærkes, 
og i marts 2009 besluttede parret at flytte butikken 
til Sønderborg - dels for at komme tættere på kun-
derne, men også for at indfri drømmen om at starte 
butik i byen. Butikken fik navnet Outlet med adresse 
på Rønhaveplads. En flytning som Anette og Hen-
ning bestemt ikke har fortrudt.
Men efter godt halvandet år i Sønderborg har især 
Annette måttet erkende, at hun er meget bundet 
af åbningstiderne og mere er ”landmenneske” end  
”bymenneske” og faktisk har savnet den hygge og 
frihed, der er ved at have egen butik tæt på sin pri-
vatbolig.

Derfor flyttes butikken tilbage til Rubækgård, Ru-
bæk 16, Skovbyballe, og 1. åbningsdag er d. 15. ok-
tober kl. 10.00, hvor butikken allerede summer af 
julepynt og julehygge – både til glæde for lokalom-
rådets beboere, men også for de mange turister, der 
holder efterårsferie i området.
Det bliver fortrinsvis Anette der kommer til at passe 
butikken, og hun har allerede nye og gode ideer i 
forbindelse med tilbageflytningen. Blandt andet vil 
hun tænke børn ind i sin butik og arrangere ”små 
værksteder”, hvor der kan laves juledekorationer, ju-
lepynt, dekoreres T-shirts og bages snobrød.
Dog har Henning også nye ideer og påtænker at 
lave et V.I.P. kundekartotek, så kunderne får besked 

om gode tilbud, arrangementer m.m. pr. mail. Man 
kan tilmelde sig V.I.P. kartoteket i butikken, når den 
åbner.
Åbningstiderne fremover vil være: Fredag, lørdag, 
søndag og helligdage fra klokken 10 – 17. Men ring 
endelig om åbningstider på telefon 74 40 35 35.
P.t. har Anette og Henning også et Lagersalg 
på Skovbyvej 58 i Skovby, hvor der sælges ud af 
brugskunst og møbler, og åbningstiderne her er 
lørdage og søndage fra klokken 14.30 – 16.30.

Onsdag, d. 18. august afholdt Annemette og Poul Erik Olesen Vibøgevej 20, en 
vin-markvandring, hvor omkring 33 personer deltog.
Ideen til markvandringen opstod egentlig i efteråret 2009 hos Jan Lorenzen og 
hans svigerfar, Jørn Rørholm, der sammen dyrker vin i Fjelby. Jørn Rørholm ind-
bød dengang til en vandring, hvor ca. 15 personer mødte op. Henning Larsen, fra 
Dansk Vinavlerforening og samtidig redaktør på Vinavlerforeningens blad, del-
tog også og holdt et indlæg om vin avl i Danmark. Derefter var der vinsmagning 
af forskellige medbragte vine.
Succesen var så stor, at de fremmødte besluttede at gentage vandringen i 2010. 
Jørn Rørholm, der nu er tovholder i projektet, sendte indbydelser ud til alle de 
vinavlere, han havde kendskab til på Als og i Sundeved.
Og som nævnt var det Annemette og Poul Erik, der lagde mark til dette års vin-
markvandring. Aftenen startede med velkomst ved Jørn Rørholm – herefter for-
talte Poul Erik kort om sin egen vinmark.
Henning Larsen gennemgik proceduren ved ”grøn plukning”. Det vil sige, at 
man klipper de drueklaser af, som er for meget for planten eller måske ikke er 
for sunde. Ligeledes afklippes en masse blade for at solen bedre kan få adgang 
til druerne.
Efter en times tid i marken var der vinsmagning af forskellige medbragte vine. 
Først blev der smagt på Poul Eriks egen vin, Fjelbymarkvinen, der består af 60 % 
Rondo druer og 40 % Don Muscat druer. Henning Larsen var meget begejstret 
for vinen. Alt i alt blev der smagt på 12 forskellige vine, der alle fik ros og en kom-
mentar med på vejen af Henning Larsen. 
En hyggelig men også meget lærerig aften med en livlig diskussion rundt om 
bordet.  
Der var enighed om at gentage aftenen i 2011, og 5 avlere fra Nordborg tilbød at 
stille mark og hus til rådighed.

Annette og Henning skåler 
på genåbningen af Rubækgård

Jørn Rørholm og Henning Larsen 
på vandring i vinmarken

Henning Larsen kommenter og roser  
Poul Eriks vin

VINMARK-vandring på Fjelbymark

Rubækgård flytter tilbage –

Deadline til næste Lokalblad  1. november 


