Det sker i sognet

		s

November

16. kl. 17-20.00 Zy & Bix i håndarbejdslokalet i Lysabild
					
Børneunivers
18. kl. 11-16.00 Jul på Vibæk Mølle
19. kl. 11-16.00 Jul på Vibæk Mølle
22. -23.
Ældre Sagen, Juletur til København
23. kl. 18.30-21 Juniorklub på Lysabild Børneunivers
24. kl. 18.30
Julerevy og dans på Lysabild Lysabild Kro
25. kl. 18.30
Julerevy og dans på Lysabild Lysabild Kro
26. kl. 14.30-17.00 Juletræsfest på Lysabild Kro
30. kl. 17-20.00 Zy & Bix i håndarbejdslokalet i Lysabild
			Børneunivers

December

1. kl. 16.-17.30		 Du kan møde julemanden i Dagli’ Brugsen og 		

							
1. kl. 18.30		
		2. kl. 18.30		
3. kl. 14-16.00		
3. kl. 17.00		
5. kl. 14.00 		
				

aflevere din julesok personligt til ham
Julerevy og dans på Lysabild Lysabild Kro
Julerevy og dans på Lysabild Lysabild Kro
Juletræsfest på Skovby Kro
Juletræet tændes i dammen i Skovby
Lysabild Efterløn og Pensionistforening
Advent i Kirken kl.14 Hamonika underholdning
5. kl. 17.30		 Adventsandagt for KFUM-spejderne
5. kl. 19.00 		Ældre Sagen Foredrag ved Præst Anette
					 Hedensted på Notmarkhus
6. kl. 19-21.30		 Julekoncert med gospel i Lysabild Kirke
7. kl. 16.00 -21.30 Åben skole – julefest starter i børnehaven
					 kl. 16, og fællesspisningen starter kl. 18.00 på 		
							 skolen
7. kl. 20-21.00		 Stilleaften i Lysabild kirke
8. kl. 1 .30		 Julerevy og dans på Lysabild Kro
9. kl. 18.30		 Julerevy og dans på Lysabild Kro
9. 		
Mc Enfant terrible afholder kortspil og rafleaften
10. kl. 19.00		 De 9 læsninger i Lysabild Kirke

14. kl. 18.30-21.00 Juniorklub på Lysabild Børneunivers, juleafslutning
14. kl. 19.00		 Sønderborg Musikskoles julekoncert i Lysabild

							 Kirke
16. kl. 12.00 		 Lysabild Efterløn og Pensionistforening
							 75 års Jubilærum i Lysabild Forsamlingsgård
20. kl. 11.00		 Lysabild Skoles juleafslutning med krybbespil i
							 Lysabild Kirke
26. kl. 15.00 		 Mc Enfant terrible serverer julegløgg.
31. kl. 23.00		 Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke

Januar

4. kl. 20-21.00		 Stilleaften i Lysabild kirke
7. kl. fra kl. 12.00 Spejderne indsamler juletræer
16. kl. 14.00 		Ældre Sagen Arveregler v. Jonna Hjeds på
					

17. kl. 16-18.00		
18. kl. 17-20.00		
						
22. kl. 16-18.00		

Februar

1. kl. 20-21.00		
1. kl. 17-20.00		
						
20. kl. 13.30		

							

Knøs Gård, Høruphav

Kursus i Sidstehjælp
Zy & Bix i håndarbejdslokalet i Lysabild
Børneunivers
Kursus i Sidstehjælp

Nyt fra menighedsrådet
7. december starter vi op med vores STILLEAFTNER igen og derefter vil det være
første torsdag i måneden fra kl. 20 til 21. Der vil være levende lys og stille musik.
Man kan komme og gå, som man har lyst - selv på 10 minutter kan man finde fred
og ro i sjælen.
På KIRKEGÅRDEN sker der en masse. Fællesgraven er ved at blive ordnet, der er
plantet solhat i forskellige farver langs diget og næste skridt bliver ny flisebelægning
og planter på midten.
Der er også lavet flere hyggelige siddepladser rundt om på kirkegården og de må
rigtig gerne benyttes.
De næste måneder er vores graver KASPER SYGEMELDT efter en operation i
skulderen og det vil selvfølgelig betyde noget for, hvor meget der kan ske og hvor
hurtigt. Det håber vi på forståelse for.
6. december er der JULEGOSPEL. Vi håber på ligeså stort fremmøde som sidst.
Prisen bliver den samme - 50 kr. og børn under konfirmationsalderen er gratis.
TRADITIONEN tro vil vi i december dele “I julelampens skær “ ud til alle i sognet,
som er over 70 år.
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Fredag d. 3. november blev de første løg sat langs
cykelstien der binder Lysabild og Skovby sammen.
Arrangementet startede i multisalen, hvor repræsen-tanter for Lysabild Landsbyråd og Skovby Landsbylaug, samt formand for Teknik og Miljø, Frode
Sørensen, sagde et par ord.
Derefter gik alle sammen ned til cykelstien, hvor
børnene fra Lysabild Børneunivers lagde de første
blomsterløg.
I alt bliver der sat næsten 15.000 påskeliljeløg på
strækningen. Det var dog kun de første løg ved
transformerstationen, at børnene satte. Resten af
løgene sætter Vej og Park efterfølgende ved hjælp
af deres maskiner.
Alle børn fik desuden en blomstergave med hjem, i form af en pose med blomsterløg, som de kunne tage med hjem og sætte i deres egne haver.

Cykelsti og kitesurferstation

Byrådet har i budgetperioden 2018-2020 afsat penge til cykelstier på
strækningerne Skovby-Trænge, Broager-Nybøl, Buskmose2-Rinkenæs og 250-300 meter fra Fiskervej til havnen i Mommark.
Formand for udvalget for Teknik og miljø, Frode Sørensen, foreslår på
det kommende udvalgsmøde, at prioriteringen fra maj 2017 gentages
med Skovby-Trænge som nr. 1. Måske kommer de 250-300 meter ved
Mommark dog først, da den strækning vil være hurtig at lave.
Pengene, heraf 10 mio. kr. til strækningen Skovby-Trænge, er afsat i
budgettet, og Frode Sørensen har allerede drøftet de udfordringer,
de får med at lave sti på “dæmningen” med forvaltningen.
Herudover er der i 2018 afsat 200.000 kr. til igangsætning af en
”station” med kitesurferfaciliteter ved Drejet.
De fem landsbylaug på Sydals glæder sig over, at der er udsigt til, at
arbejdet med en udviklingsplan for Sydals fører til, at konkrete projekter bliver iværksat.

Nyvalg til bestyrelsen i
sognehistorisk forening
Lysabild sognehistoriske Forening holdt den årlige generalforsamling den 26. oktober
med 30 deltagere. Der var plads til mange flere i klubhuset, så der var rigeligt med lagkage til alle.
Bodil Kryhlmann valgte at stoppe i bestyrelsen efter flere års stor og dygtig ledelse i turudvalget. Nyvalgt til bestyrelsen blev Steen Jørgensen, Vibøge. Velkommen til arbejdet.
Det blev besluttet at flytte generalforsamlingen til januar måned, så næste generalforsamling er i januar 2019.
Den 8. marts har foreningen 40 års jubilæum. I den anledning vil vi udgive et hæfte, eller
lille bog, om foreningens virke gennem årene. Det er meningen at dette skrift skal være
medlemskortet for 2018. Derfor kommer vi først rundt efter jubilæet med medlemskort.
Mere om jubilæet senere. Venlig hilsen Jørn Lind

Landsbybussen og -bilen kører også i 2018
I styregruppen arbejdes der intenst for at opbygge den nye struktur, der fremover skal
drive Landsbybussen og -bilen. Byrådet har afsat 436.000 kr. i budgettet for 2018, til medfinansiering af forsøgsordningen med landsbybusser. Det nye transportprojekt går indtil
videre under arbejdstitlen ”Andelstanken 2.0”, og vi skal nok informere om detaljerne
senere.
For jer som brugere skulle der umiddelbart ikke komme nogle ændringer i den måde man
låner køretøjerne.
Som brugere af vores fine landsbybus og bil, har vi alle et ansvar for at aflevere dem rengjort efter brug.
Det er træls at hente den og forefinde den møgbeskidt både ude og inde.
Så hermed et lille opråb: Husk at gøre dem rene efter brug!

Foredrag v. forhåndværende politimester 		
H.J. Feldhaus + lotto

Lokalhistorisk
arkiv åbent første
torsdag i måneden kl. 18-20.
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Lysabild og Skovby bliver bundet sammen af blomsterløg

Zy & Bix i håndarbejdslokalet i Lysabild
Børneunivers

Der er åbent
hus i MC Sydals,
Tandshede 3.
Hver torsdag fra
16.30.

LB:

Periodisk skrift for Lysabild Sogn

Stilleaften i Lysabild kirke

Strik-café hver
onsdag i lige uger
hver torsdag
kl. 19-22 i Lysabild
kl. 18.30
Klubhus.
se kalenderen på Det koster 10 kr.
lysabild-sydals.dk
at deltage.
Fællesspisning i Lysabild

Arrangementer i Lysabild og Kegnæs kirker i juletiden

Tirsdag den 5. december kl. 14 i Lysabild Kirke
Adventsandagt for Lysabild Pensionistforening
Tirsdag den 5. december kl. 17.30 i Lysabild Kirke
Adventsandagt for KFUM-spejderne
Tirsdag den 5. december kl. 20
Adventskoncert med Danebod-koret i Kegnæs Kirke. Menighedsrådet byder på
glögg og klejner efter koncerten.
Søndag den 10. december kl. 19
De 9 læsninger i Lysabild Kirke. Repræsentanter for sognets foreninger, institutioner,
spejdere og konfirmandelever skildrer gennem de 9 læsninger Guds frelseshistorie
fra Skabelsen frem til Kristus. Sydalskoret medvirker under ledelse af Karsten Munk.
Torsdag den 14. december kl. 19
Sønderborg Musikskoles julekoncert i Lysabild Kirke
Onsdag den 20. december kl. 11
Lysabild Skoles juleafslutning med krybbespil i Lysabild Kirke
Søndag den 31. december kl. 23
Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke. Efter gudstjensten ønsker vi hinanden godt
nytår med et glas champagne i våbenhuset.

Sidstehjælp
Hvad sker der når et menneske er døende og hvordan kan vi hjælpe den døende
i den sidste tid? Rigtig mange mennesker har et førstehjælpsbevis. Forhåbentlig
får kun få brug for at anvende det, mens de fleste af os på et eller andet tidspunkt i
livet oplever en pårørende der skal dø. Menighedsrådet tilbyder et kursus i Sidstehjælp hvor emnerne både er fysiske og psykologiske processer, sociale og juridiske problemstillinger og eksistentielle og religiøse temaer. Kurset forløber over to
eftermiddage hhv. d. 17. januar og 22. januar – begge dage fra kl. 16.00 – 18.00
Tilmelding er nødvendig da deltagerantallet er begrænset til 20 personer.
Tilmelding senest 7. januar til Bodil Møller på tlf/sms: 3177 2177 eller
mail: vindrosen11@gmail.com

Er du med
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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

Husk man kan finde mange lokale nyheder og annonceringer på vores hjemmeside:
www.lysabild-sydals.dk Her finder man f.eks. også kalenderen for Åben Skole (med
Juniorklub og Zy & Bix). Du kan også se alle de gamle LokalBlade, helt tilbage fra det
første nummer.
På vores Facebook side ”Lysabild Landsbyråd” får du masser af info om hvad der rør
sig i lokalsamfundet. Så søg endelig efter os på fjæsen, og giv siden et like. Vi har også en
anden side på Facebook, som vi driver i samarbejde med de andre Sydalsiske landsbylaug. Prøv at søg efter ”Det Sker På Sydals” -og giv også lige den side et like.

Fælleslisten donerer overskud fra åben skole
Torsdag den 9. november var der åben skole og valgmøde. Fælleslisten stod for madlavningen, og menuen var svensk pølseret. Overskuddet på godt 3.000 kr. besluttede Fælleslisten at donere til den nye atletikbane, som LSG er ved at samle ind til.

Vidste I ....

Nyt fra spejderne
5. december
7. januar
		

Spejdernes juleafslutningsgudstjeneste.
Spejderne indsamler juletræer. Træerne indsamles over
middag, hvis de ligger klar med 25 kroner i en pose.

Mommark Handelskostskole udvider
Juletræstænding i Skovby

Søndag d. 3. december kl. 17.00 tændes
juletræet i dammen i Skovby. Der sælges
gløgg og æbleskiver fra kl. 16.00.
Der vil som noget helt nyt også være et
jule-rytteroptog gennem Skovby.

Juletræsfest for alle på LysabildKro

..... at der kun er 40 dage til jul

www.lysabild-skole.dk
Har du lagt mærke til at Lysabild Børneunivers har fået en helt ny hjemmeside…?
Tanken med det nye layout, er at det skal være nemt, hurtigt og ikke mindst overskueligt at finde de informationer man har brug for i hverdagen, i forbindelse med
børneuniverset. Det er også her man kan finde dagsordner og referater fra Børneuniversets fællesbestyrelse. Nu kan man desuden også hurtigt og nemt logge sig på
intra fra forsiden, både som forældre, elev, personale og bestyrelsesmedlem.

Den 18. og 19. november
Begge dage er der åbent fra kl. 11 til kl. 16

Besøg af julemanden.
Han deler godteposer ud til børnene.
Måske er der en EKSTRA OVERRASKELSE i posen.
Der er mange udstillere med deres flotte og spænende kreativiteter som kan købes
På pladsen og i cafeen er der salg af juledekorationer,
gløgg, æbleskiver, kaffe, kakao, pølser, pomfritter, øl,
vand, vin, brændte mandler, klejner, berliner
samt brød fra stenovnen.
Gå rundt på hele mølleanlægget og se hvordan det hele
fungerer, rør ved tingene og se vandmøllen i drift.

Augustenborg Sangkor
synger julen ind lørdag kl.14

Spejderne takker Martins Multiservice Vi takker også Kim Iwersen for sponsorat
for klipning af hegn omkring spejder- af nyt gulv til spejderhytten. Også en stor
hytten.
tak til alle de frivillige, der har hjulpet med
at udskifte gulvet.

Fællesspisning i Lysabild
Lysabild Børneunivers & Åben Skole holder Julefest
Torsdag, den 7. december 2017.
Julefesten starter som sædvanlig i børnehaven kl. 16, og spisningen er kl. 18.
Derefter åbner skolens klasser deres forskellige boder, og vi slutter senest
kl. 21.30.
Pris: Voksne: 40 kr. - Børn (til og med 6.kl.): 25 kr. pr. kuvert Betales ved indgangen!
Husk tilmelding senest søndag, den 1. december kun til: Erling Junker: ejja@bbsyd.dk eller sms til 23614729.
Opgiv barnets navn, klasse/børnehaven + antal voksne og børn + telefonnummer.
Man kan IKKE melde til på skoleintra!
Husk: Først til mølle - vi har plads til max. 400 personer!
Medbring selv tallerkener og bestik, glas + drikkevarer.
Dørene til spisesalene åbnes først kl. 17.30!
Alle er velkommen - også bedsteforældre, venner og naboer.

Lysabild Efterløn
og Pensionistforening
Tirsdag d. 05-12-17
Advent i Kirken kl.14 Hamonika
underholdning
Den. 16-12-17
75 års Jubilærum kl.12
Lysabild Forsamlingsgård.

Tilmelding og betaling senest 1-12-17

Pris 150Kr. (max 100 personer)

Der er juletræsfest for alle på Lysabild Kro søndag den 26. november
kl. 14.30 til 17.00. Vi skal hygge og danse om juletræet sammen med julemanden. Der er stort kagebord/æbleskiver, kaffe/
gløgg/sodavand og godteposer til alle børn. Lucia og nisserne kigger måske også forbi. Billetter kan købes fra 1. november
hos Laila Lyck (mob. 2424 8870). Børn 30 kr., voksne 50 kr. (efter
først til mølle princippet). Hilsen Laila Lyck og alle hjælpenisserne.

Julesokker

Kære børn

Julen sig nærmer, så HUSK at hænge
jeres julesokker op i Dagli’Brugsen.
Jeg kommer forbi alle adventssøndage
+ juleaften og putter lidt i sokkerne.
Men i år kan man også møde julemanden og aflevere sokken personligt
og snakke med ham. Det er fredag 1.
December mellem kl 16 - 17.30
Mange julehilsner fra julemanden.

Nu starter

Tilmelding altid nødvendig til
Rosa telf. 74404750/61604750
Birthe telf. 30205447
Alle arrangementer foregår i LSG’s
Klubhus kl. 13.30 hvis ikke andet er
nævnt.

Ny bestyrelse i Skovby Landsbylaug

Landsbyrådene takker for den overvældende opbakning, der var til vælgermødet
på Lysabild Skole den 9. november.

Åben kl. 8-20

igen

Vi klipper, klistrer, hækler og syer flg. torsdage fra kl. 17 til 20:
2. november, 16. november, 30. november, 18. januar og 1. marts
De børn der spiser i Åben Skole, holder ”spisepause” undervejs. �
Der er ingen tilmelding, man kommer bare.
Eneste krav er, at man selv medbringer lidt materiale.
Tilbuddet gælder for alle børn i 5. og 6. klasse.
Laila Lyck Tlf; 24248870

november til: Anne Marie Christoffersen,
tlf. 74 47 03 33/21 67 06 60.
Pris: kr. 130.
Arveregler v. Jonna Hjeds
Tirsdag den 16. januar kl. 14.
Sted: Knøs Gård, Høruphav.
Jonna Hjeds fortæller om arvereglerne, og
bagefter kan der stilles spørgsmål. Der bliver
serveret kaffe og kage.Tilmelding senest
11. januar til: Anne Marie Christoffersen,
tlf. 74 47 03 33/21 67 06 60.
Pris kr. 50

Augustenborg – Sydals

2. klasse indtog byrådssalen
Eleverne fra 2.klasse i Lysabild Børneunivers besøgte torsdag den 9.
november rådhuset i Sønderborg. Borgmester Erik Lauritzen havde
taget tid ud af sin travle valg-kalender, for at møde eleverne i byrådssalen. Han havde endda taget den flotte borgmesterkæde på, som
han også fortalte kun kom frem ved helt specielle lejligheder, og
når der kommer fine gæster som f.eks. dronningen eller 2. klasse fra
Lysabild Børneunivers…

2. klasse indtog byrådssalen

På Skovby Landsbylaugs generalforsamling, torsdag d. 12. oktober, blev der valgt
en ny bestyrelse.

Zy & Bix

Kom og vær med til nogle kreative hygge-aftener
i håndarbejdslokalet i Lysabild Børneunivers.

Tirsdag d. 20-02-18
Foredrag v. forhåndværende
politimester H.J.Feldhaus
+ lotto

Entre for voksne 20,- kr. børn har fri adgang.

Formand: Claus Nielsen,
kasserer: Kim Iversen,
øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Helle Søby, Steven Bock, Ann Marie Larsen og Ib Lind.

Til- og ombygningen på Mommark Handelskostskole er i fuld gang. Byggeriet består af
24 nye værelser og 2 loungerum samt modernisering af Skovlængen Syd – både visuelt
og energimæssigt. Bygningen kommer til at fremstå i nordisk stil med zink, tegl og træ,
og bliver en opgradering af værelsesforholdene. Elever og kursister kommer til at opleve
en mere hotellignende standard, når de flytter ind i de nye værelser. Samtidigt energioptimeres de eksisterende bygninger, og skolen har fået etableret et mini kraftvarmeværk.
Torsdag d. 9. november blev der afholdt stort rejsegilde, hvor bl.a. alle
naboer i Mommark også var inviteret. Man forventer at tage den nye bygning i brug til
skolestarten i august 2018.

Julehygge

Tirsdag den 5. december kl. 19.
Sted: Notmarkhus.
Foredrag ved Præst Anette Hedensted.
Emne: ”Livet er ikke hvordan man har det,
men hvordan man ta´r det!”. Hun trækker os
gennem menneskelivets mange facetter og
den tid, vi lever i. Der serveres kaffe med kløben og svesketorte. Bagefter spilles der lotto.
Tilmelding senest 30.

Deadline til næste Lokalblad
den 2. januar 2018
Venlig hilsen

Laila Lyck
Tlf.: 24248870

Eleverne fra 2.klasse i Lysabild Børneunivers besøgte torsdag
den 9. november rådhuset i Sønderborg. Borgmester Erik Lauritzen
havde taget tid ud af sin travle valg-kalender, for at møde eleverne i
byrådssalen. Han havde endda taget den flotte borgmesterkæde på,
som han også fortalte kun kom frem ved helt specielle lejligheder,
og når der kommer fine gæster som f.eks. dronningen eller 2. klasse
fra Lysabild Børneunivers…
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