
Det sker i sognet
November
29. Åben Skole  - fællesspisning kl. 18,30
 Sløjdsalen åben
 Juniorklub

December 
6. Åben Skole  - fællesspisning kl. 18,30
 Sløjdsalen åben
 Juleafslutning Juniorklubben
13. Julefællesspisning i gymnastiksalen 
 kl. 18.  Div. aktiviteter på skolen
15. kl.11-14 mød julemanden hos 
 købmand Callesen i Lysabild
16. Kl. 14-16 juletræsfest i Skovby
15. Papirindsamling
21. Sidste skoledag – inden juleferien

Januar 2008
3. Første skoledag -  efter juleferien
5.  Hellig tre konger, på Skovby Kro 
 senest kl. 23.30.
10. Åben Skole  - fællesspisning kl. 18,30
 Sløjdsalen åben
 Juniorklub
17. Åben Skole  - fællesspisning kl. 18,30
 Sløjdsalen åben
24. Åben Skole  - fællesspisning kl. 18,30
 Sløjdsalen åben
 Juniorklub
29. Lysabild Sogn´s Efterløn og 
 Pensionistforening.
 Generalforsamling og lottospil i 
 klubhuset kl. 14
31. Åben Skole  - fællesspisning kl. 18,30
 Sløjdsalen åben

Februar 2008
7. Åben Skole  - fællesspisning kl. 18,30
 Sløjdsalen åben
 Juniorklub
21. Åben Skole  - fællesspisning kl. 18,30
 Sløjdsalen åben
 Juniorklub
 Generalforsamling i Landbysrådet
23.    Papirindsamling
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Åben skole sæson 2007/2008

Møllehatten på Vibæk

”Lam i karry”, ”Oksekød i ovn” og ”Vildt fars-
brød” har indtil nu været på menuen til fæl-
lesspisning i ”Åben skole” – og der er flere 
spændende menu´er på vej. 
Se på kalenderen, hvem der er ”kokke – for en 
aften”, og mød rigtig gerne op i hjemkund-
skabslokalet på Lysabild Skole hver torsdag 
kl. 18,30.
Medbring tallerkner, glas og bestik og 30,- kr. 
pr. menu.
Husk tilmelding hver tirsdag inden kl. 21 – på 
tlf. Eva 7440 4285 el. Erling 7440 4927

29/11 5. klasse  Sløjdsal åben
06/12 foreningen “Die grüne Ecke”   
13/12 Juleafslutning  (flæskesteg)    
 Div. aktiviteter (klasser,foreninger)

Møllebygger John Jensen fra Vig på Sjælland 
har 2-5 mand i gang med at bygge møllehat-
ten til vindmøllen på Vibæk. Der er bygget et 
”hus” af presenning hen over møllehatten, så 
håndværkerne kan arbejde i tørvejr. Derfor er 
det som forbipasserende lidt svært at følge 
arbejdets gang, hvis man går tur omkring 
Taskland og Vibæk Mølle.

Hvis alt går vel regner møllebyggeren med, at 
hatten kan være klar sidst i november eller i 
starten af december (tl)

(Fotograf: Jens Peter Kock )

På Skovbyvej 58 i Skovby har Helle Andersen 
åbnet en butik, hvor hun sælger kvalitetstøj 
og lege-tøj til børn i alderen 2 - 8 år.

At åbne en butik har været Helles drøm lige 
siden barndommen, men hvilken butik, det 
skulle være, har hun dog først fundet ud af 
for nogle år siden. Helle arbejder til daglig 
som pædagog, har selv 2 børn, og på et 
tidspunkt stod det derfor klart for hende, at 
det skulle være en butik med børnetøj. Som 
Helle selv siger, er det blevet til en livsstils-
butik for børn og barnlige sjæle. 

Butikken er indrettet i et gammelt værksted 
på gården, hvor hun bor, og når man træder 
ind i det gamle værksted, bliver man mødt 
af en butik, der er hyggelig og stilfuld ind-
rettet. Dernæst får man øje på det flotte og 
farvestrålende børnetøj, der ligger rundt 
om på borde og reoler, for slet ikke at snak-
ke om udvalget af spændende legetøj. 
Butikken har fået navnet Den prikkede ze-
bra – et navn Helle selv har fundet på, da 
hun synes, det er et sjovt og anderledes 
navn, som tiltaler børn og barnlige sjæle, og 
fordi hun kunne se muligheden i at lave et 
sjovt logo.
Butikkens åbningstider er i øjeblikket 
torsdag fra kl. 18.00 – 21.00 samt lørdag 
og søndag fra 10.00 – 16.00. Yderligere 
information kan fås på butikkens hjem-
meside www.den-prikkede-zebra.dk 

Derudover fortæller Helle, at hun gerne ar-
rangerer en aften i butikken for mødreklub-
ber, strikkeklubber og lignende.

For Helle gælder det altså om at få afprøvet 
drømmen om egen butik, og man kan roligt 
sige, at hun er kommet godt fra start. (jj)
 

 Helle Andersen

Ruth Søe

I juni måned kom der atter liv i butikslokaler-
ne på Kegnæsvej 52 a - bag Daglig Brugsen 
i Skovby – i lokalerne som tidligere har hu-
set posthus og turistkontor. Grafisk designer  
Ruth Søe åbnede sin butik  ”RuSøeDesign” 
med bl.a. brugskunst, gaver, lys, kort og 
smykker.

Ruth Søe flyttede fra Thisted og til Sydals, for 
både at være tættere på sine børn og for at 
kombinere sine 2 internet butikker med en 
”rigtig” butik.
Egne produkter som collager og kort har 
en central og fremtrædende plads i såvel 
butikken i Skovby som i internetbutikkerne. 
Ruth fremstiller sine farverige collager – ved 
hjælp af talrige farvenuancer hentet fra bla. 
tidsskrifter og gavepapir. 
Som noget helt særligt tilbyder Ruth også 
at lave den helt personlige indbydelse til 
fx bryllup, barnedåb, konfirmation eller an-
dre særlige begivenheder. Ruth fortæller, at 
mange kunder gerne vil have deres person-
lige præg på indbydelsen og bordkort, det 
kan være ønsker om motiv, farver og tekst.  
”RuSøeDesign´s”   2 web-shops: 
www.designerkort.dk og www. luxuryby-
hand.dk viser de mange forskellige mulig-
heder og interesserede er også meget vel-
komne til at besøge butikken i Skovby.
Som en ekstra service, fortæller Ruth, at det 
er muligt at kombinere indkøbene på web-
shoppen med butikken i Skovby. ”Ikke alle 
varerne fra Web-shoppen kan ses i butikken, 
men bestilles der via nettet, kan betaling og 
afhentning klares i butikken, derved spares 
også forsendelsesomkostningerne og man 
kan sidde i sin egen stue og vælge mellem 
produkterne”.
”RuSøeDesign” har åben torsdag og 
fredag fra kl. 11-17 og lørdag fra kl. 9-13.

Der sker noget i Skovby  
 I 2007 åbnede 2 nye butikker i Skovby

 

Lørdag den 15.12. fra kl. 11 til 14.00 vil julemanden atter 
være at finde hos købmand Callesen i Lysabild, hvor, han vil 
dele godte poser ud til alle børn, der besøger butikken. 
For de  voksne vil der være vin og småkager.

Kl.16.00-18.00: Børnehuset Abildgård 
 Vi laver juledekorationer 
 og hygger os.

Kl.18.00:  Fællesspisning i gymnastik- 
 salen og tilstødende lokaler
 “Åben Skole - gruppen”  
 laver mad. - Flæskesteg  
 med rødkål!!!
30 kr. pr. kuvert - børn til og med 11 år 15 kr. 
Betales ved indgangen.
HUSK tallerkener og bestik og glas - soda-
vand kan købes- men drikkevarer må gerne 
medbringes.

Derefter er der forskellige 
julehyggekroge og juleværksteder 
rundt på skolen.

HUSK tilmelding senest mandag, den 
10. december kl.20! til: 
Børnehuset Abildgård tlf. 74 404733 
Lysabild skole  tlf. 7440 4283 
Eva  tlf. 7440 4285 
Erling  tlf. 7440 4927
Tilmeldinger efter denne dato kan ikke 
deltage i spisning, men man er velkommen til 
aktiviteterne bagefter.
Vi forventer at lukke senest kl. 21.30.
Venlig hilsen “ÅBEN SKOLE” gruppen

10 års julehygge på Lysabild Skole
Torsdag, den 13. december 2007

Mød Julemanden  hos Callesen i Lysabild
Næste deadline til Lokalbladet 

17. december

KORN OG FODERSTOFFER
Træbriketter - Træpiller - Gødning - Hestefoder - Olie

Bemærk venligst ikke kun til landbrug også salg til private
Brødr. Ewers A/S Mommarkvej 399 6470 Sydals Tlf: 74407910 Åben: man. – ons. kl. 8.00 - 16.00 

tors. kl. 8.00 - 17.00 fred. kl. 8.00-14.00



Skovby Kro og Landsbyrådet har igen sat præ-
mier på højkant til de bedst udklædte til Hellig 
tre konger lørdag den 5. januar. I år har arran-
gørerne udsat tidspunktet for maskefald til kl. 
23.30. Så er der bedre tid til at besøge en masse 
mennesker inden da. 

Vi ses på Skovby Kro lørdag den 5. januar senest 
kl. 23.30.

Hilsen Skovby Kro og Landsbyrådet

Landsbyrådet har en Velkomstgruppe, som har 
til opgave at besøge nytilflyttere og byde dem 
velkommen til sognet. Gruppen har fremstillet 
en informationsfolder, som de kan have med 
under armen, når de tager ud og siger goddag.
Men der er imidlertid nogle landsbyer, hvor ord-
ningen ikke fungerer. Det er f.eks. Mommark, 
NederLysabild, Drejby og Vibøge, som mangler 
en kontaktperson, der kunne give besked, når 
der er nye tilflyttere til området. Kontaktperso-
nen kan ringe til Ellen Skov tel. 7440 4610 eller 
Helge Paulsen tel. 7440 4117, der tager ud og 
byder velkommen. Kontaktpersonen kan også 
træde ind i Velkomstgruppen og være med til 
at ”trykke tilflytterne i hånden”. Helge Paulsen 
er koordinator for gruppen (mail: hpau@mail.dk).LSGs historie (fortsat)

www.radioals.dk
–sender alt det du kan li’ at høre
på 88,0 og 107,0 MhZVel mødt i Lysabild • Tove Sørensen • Tlf. 7440 4026

Lysabild Forsamlingsgaard
Helaftensarrangement
til kun 299,- pr. kuvert.

Hellig tre konger igen Hils på tilflyttere

Juletræsfest i SkovbyI sidste nummer af Lokalbladet bragte vi 1. del 
af LSG Fodbolds historie – om klubbens op-
rindelse og om lokalsamfundet. Denne gang 
handler det om de store profiler i klubben.  
I januar-nummeret 2008 afsluttes med ét afsnit 
om højdepunkterne i LSGs historie.

Profiler
Den ubestridte største arbejdskraft gennem 
tiderne har afgjort været Lauritz Rasmussen, 
Drejby. Han har gennem flere årtier stået for 
en stor del i LSG vedr. trænings- og kampaf-
taler, opkridtning, materiale og meget andet. 
Hver aften i sommerhalvåret var han at finde 
på Lysabild Stadion, og om vinteren var han 
leder af badminton i gymnastiksalen. Han har 
da også modtaget hædersnåle af både JBU og 
DBU for sin store indsats.

Ægteparret Sanne og Svend Asmussen, Ly-
sabild, har ligeledes ydet (og gør det stadig) 
en kæmpeindsats som LSG-ledere. Sanne var 
i mange år fodbold-formand, og Svend har  

gennem årene forvaltet kampaftaler og mate-
riel. Begge er fortjent blevet hædret med nåle.

Spiller- og trænerprofiler
Øivind Jensen-Fangel er vokset op med LSG, 
men opnåede for B 1903 (ca. 1960) 2 B-lands-
kampe. Vagn Birkeland (KB) var i midten af 
50’erne på A-landsholdet 5 gange. Har de se-
nere år spillet Super-veteran i LSG. I 2004 træ-
nede han med – som 78-årig.
Anders la Cour Møller har efter sin juniortid 
i klubben haft 12 kampe på U-16 og U-17-
landsholdene. I 1997 blev han professionel i 
Hamburg SV og har siden spillet divisionsfod-
bold i Ikast, Fremad Amager og Birkerød.
Blandt LSGs mange gode trænere gennem 
tiderne bør nævnes K.R. Poerzsch (fra LSGs 
glansperiode i 1950’erne) H.M. Nielsen, Heinz 
Behnke, Norbert Carstensen og Asger la Cour 
Møller.
Fra to binds værket De jyske fodboldklubbers  
historie – milepæle, bedrifter og profiler, udgivet i 
2006 af Jysk Boldspil-Union. LSGs historie er skre-
vet af IB Skafte.

Skovby Gamle Skoles Juletræsforening arran-
gerer juletræsfest på Skovby Kro søndag den 
16. december kl. 14-16. Julemanden kommer 
og leger julesanglege og uddeler godteposer. 
Tilmelding sker til Tayna Foss tlf. nr. 7440 3600, 
Anita Stuhr tlf.nr. 7440 4058 eller Laila Fangel 
tlf.nr. 7441 5811.

På foreningens vegne
Laila Fangel

Der er musik, sanglege, dans om juletræet og godteposer 
til børnene, når Skovby Gamle Skoles Juletræsforening 
holder julefest den 16. december. Husk tilmelding

 Luftfartsnavigationsanlægget som det så ud fra starten. Luftfartsnavigationsanlægget som det ser ud i dag.

Når man kører fra Lysabild og ud af Vibøgevej, 
ligger der, på højre side et stykke inde på en 
mark, et lille hus med en antenne på taget.
Hvis nogen har undret sig eller blot tænkt, 
hvad det mon er for et lille hus, så kan vi her 
i Lokalbladet oplyse, at det er et luftfarts-
navigationsanlæg - også kaldt et radiofyr 
eller en VOR, som er placeret under én af 
luftrummets ”motorveje”. Dette kan ses på 
de mange ”skystriber”, som flyene efterlader 
over radiofyret.
VOR er en forkortelse for ”VHF Omni-di-
rectional radio range”. Oversat til dansk er 
det noget i retning af en slags antenne, som 
udsender roterende navigationssignaler til 
flyene. Når et fly nærmer sig eller flyver væk 
fra navigationsanlægget, kan der på et viser-
instrument i flyet aflæses hvilken retning, 
der flyves i. Navigationssignalerne kan mod-
tages af flyene i en rækkevidde på ca. 130 
km og en flyhøjde på ca. 15 km.
Luftfartsnavigationsanlægget blev opstil-
let i 1965, og på daværende tidspunkt til-
hørte marken tidligere gårdejere Jørgen og  
Andrea Hansen. Parret solgte jorden fra med 

en række restriktioner, der skulle overholdes 
for ikke at genere signalerne fra navigati-
onsanlægget. - I dag tilhører marken Kirsten 
og Ebbe Madsen.

Ifølge Naviair i Kastrup kom VOR’en fra det 
tyske firma Lorentz og blev opstillet af Post 
og Telegrafvæsenets afdeling under Radio-
ingeniørtjenesten i Esbjerg, og hele projek-
tet blev ledet af en Radiomester ved navn 
Skibelund. Anlægget blev på det tidspunkt 
udstyret med en høj antenne, som var me-
kanisk roterende (se billede 1).
VOR’en fik navnet ALSIE, der forkortes til 
ALS, og det navn har anlægget stadig den 
dag i dag.
I 1985 blev det besluttet at udskifte VOR’en 
med en ny og mere moderne version (se bil-
lede 2). Ansvaret for navigationsanlægget 
var i mellemtiden overgået til Statens Luft-
fartsvæsen (SLV), som valgte et amerikansk 
firma ved navn Wilcox som ny leverandør af 
den nye VOR. Dette betød, at flere teknikere 
måtte sendes til USA for at lære den nye VOR 
at kende.

I dag er VOR’en kendetegnet ved en anten-
ne, der er skjult i en hvid radome, som er et 
hylster for antennen. I forbindelse med ud-
skiftningen blev anlægget udstyret med en 
elektrisk roterende antenne.
I foråret 1987 blev den nye VOR opsat, og 
den 10. marts 1987 blev den sat i drift.
Siden 2001 har Naviair, som er en statsvirk-
somhed under Transport- og Energiministe-
riet, haft ansvaret for driften af anlægget.

Ebbe Madsen fortæller i øvrigt, at når græs-
set omkring anlægget skal slås, skal der i 
forvejen ringes til lufthavnen i Billund, der 
sørger for at sende nogle teknikere, der skal 
forhindre at græsslåningen påvirker signa-
lerne fra VOR anlægget.
(jj)

Tak til Jan Eliassen fra Naviair i Kastrup, Mads 
og Poul Erik Olesen, Ebbe Madsen og Andrea 
Hansen for oplysninger om navigationsan-
lægget.

Forleden kunne man på forsiden af lokalsek-
tionen i JydskeVestkysten læse at Skovby 
ingen natur har. Ikke desto mindre er Skovby 
sammen med fem andre landsbyer i kom-
munen udpeget af kommunens naturafde-
ling til at få lavet en plan for landskabet og 
naturen i området. 
- Hvad skal vi med sådan én, kunne man 
spørge. Og svaret er, at den kan være et 
vigtigt stykke papir at have, hvis Skovby vil 
prøve at søge midler til at få realiseret nogle 
af de planer, som ”Skovby-gruppen” under 
Landsbyrådet har arbejdet med. Grup-
pen har foreslået forbedringer af skiltning 
og beplantning i Skovby, en vandresti fra 
Skovmose til Skovby og desuden naturlege-
plads og barbecue-faciliteter ved Drejby og  

Kærneland. Men der vil formentlig også 
dukke mange andre ideer op, når planen 
skal laves her i løbet af vintermånederne. 
Kommunen tilbyder hjælp fra et arkitekt-
firma til at klare processen og planen, og så 
er det op til borgerne at komme med ideer 
til udvikling.
Gruppens kontaktperson Michael Ketelsen 
(Migge) fortæller at man endnu ikke ved, 
hvordan samarbejdet med arkitektfirmaet 
kommer til at forløbe, men det kan man 
læse mere om i næste nummer af Lokalbla-
det medio januar og på landsbyrådets hjem-
meside: www.lysabild-sydals.dk. Hvis du har 
ideer, spørgsmål eller andet er du velkom-
men til at kontakte Migge på tel. 7440 4098 / 
2763 1506 eller mail: migges@privat.dk (tl)

”Det lille hus på marken”!

Plan for landskabet i Skovby-området

Lysabilds oldboys hold 1986. Øverst fra venstre: Knud Hansen, Asger la Cour Møller, Tonni Sørensen, Jørgen Hansen,  
Peter Agerled, Svend Asmussen. Nederst fra venstre: Arne Duus, Hans-Werner Petersen, Christen Petersen,   
Henning Andresen, Kurt Skovmand, Eskild Asmussen. Kurt Skovmand opnåede i 2002 at blive kåret til årets dametræner 
af DBU for sin indsats som træner for Lysabilds fodboldkvinder i Danmarksserien.

Serviceproblemer?
Ring til din el-fagmand:

EL HJØRNET I CENTRUM A/S
KEGNÆSVEJ 22 · LySABILD · 6470 SyDALS · TLF. 74 40 43 41

1965  - 2007
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Møllehatten på Vibæk

”Lam i karry”, ”Oksekød i ovn” og ”Vildt fars-
brød” har indtil nu været på menuen til fæl-
lesspisning i ”Åben skole” – og der er flere 
spændende menu´er på vej. 
Se på kalenderen, hvem der er ”kokke – for en 
aften”, og mød rigtig gerne op i hjemkund-
skabslokalet på Lysabild Skole hver torsdag 
kl. 18,30.
Medbring tallerkner, glas og bestik og 30,- kr. 
pr. menu.
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Møllebygger John Jensen fra Vig på Sjælland 
har 2-5 mand i gang med at bygge møllehat-
ten til vindmøllen på Vibæk. Der er bygget et 
”hus” af presenning hen over møllehatten, så 
håndværkerne kan arbejde i tørvejr. Derfor er 
det som forbipasserende lidt svært at følge 
arbejdets gang, hvis man går tur omkring 
Taskland og Vibæk Mølle.

Hvis alt går vel regner møllebyggeren med, at 
hatten kan være klar sidst i november eller i 
starten af december (tl)

(Fotograf: Jens Peter Kock )

På Skovbyvej 58 i Skovby har Helle Andersen 
åbnet en butik, hvor hun sælger kvalitetstøj 
og lege-tøj til børn i alderen 2 - 8 år.

At åbne en butik har været Helles drøm lige 
siden barndommen, men hvilken butik, det 
skulle være, har hun dog først fundet ud af 
for nogle år siden. Helle arbejder til daglig 
som pædagog, har selv 2 børn, og på et 
tidspunkt stod det derfor klart for hende, at 
det skulle være en butik med børnetøj. Som 
Helle selv siger, er det blevet til en livsstils-
butik for børn og barnlige sjæle. 

Butikken er indrettet i et gammelt værksted 
på gården, hvor hun bor, og når man træder 
ind i det gamle værksted, bliver man mødt 
af en butik, der er hyggelig og stilfuld ind-
rettet. Dernæst får man øje på det flotte og 
farvestrålende børnetøj, der ligger rundt 
om på borde og reoler, for slet ikke at snak-
ke om udvalget af spændende legetøj. 
Butikken har fået navnet Den prikkede ze-
bra – et navn Helle selv har fundet på, da 
hun synes, det er et sjovt og anderledes 
navn, som tiltaler børn og barnlige sjæle, og 
fordi hun kunne se muligheden i at lave et 
sjovt logo.
Butikkens åbningstider er i øjeblikket 
torsdag fra kl. 18.00 – 21.00 samt lørdag 
og søndag fra 10.00 – 16.00. Yderligere 
information kan fås på butikkens hjem-
meside www.den-prikkede-zebra.dk 

Derudover fortæller Helle, at hun gerne ar-
rangerer en aften i butikken for mødreklub-
ber, strikkeklubber og lignende.

For Helle gælder det altså om at få afprøvet 
drømmen om egen butik, og man kan roligt 
sige, at hun er kommet godt fra start. (jj)
 

 Helle Andersen

Ruth Søe

I juni måned kom der atter liv i butikslokaler-
ne på Kegnæsvej 52 a - bag Daglig Brugsen 
i Skovby – i lokalerne som tidligere har hu-
set posthus og turistkontor. Grafisk designer  
Ruth Søe åbnede sin butik  ”RuSøeDesign” 
med bl.a. brugskunst, gaver, lys, kort og 
smykker.

Ruth Søe flyttede fra Thisted og til Sydals, for 
både at være tættere på sine børn og for at 
kombinere sine 2 internet butikker med en 
”rigtig” butik.
Egne produkter som collager og kort har 
en central og fremtrædende plads i såvel 
butikken i Skovby som i internetbutikkerne. 
Ruth fremstiller sine farverige collager – ved 
hjælp af talrige farvenuancer hentet fra bla. 
tidsskrifter og gavepapir. 
Som noget helt særligt tilbyder Ruth også 
at lave den helt personlige indbydelse til 
fx bryllup, barnedåb, konfirmation eller an-
dre særlige begivenheder. Ruth fortæller, at 
mange kunder gerne vil have deres person-
lige præg på indbydelsen og bordkort, det 
kan være ønsker om motiv, farver og tekst.  
”RuSøeDesign´s”   2 web-shops: 
www.designerkort.dk og www. luxuryby-
hand.dk viser de mange forskellige mulig-
heder og interesserede er også meget vel-
komne til at besøge butikken i Skovby.
Som en ekstra service, fortæller Ruth, at det 
er muligt at kombinere indkøbene på web-
shoppen med butikken i Skovby. ”Ikke alle 
varerne fra Web-shoppen kan ses i butikken, 
men bestilles der via nettet, kan betaling og 
afhentning klares i butikken, derved spares 
også forsendelsesomkostningerne og man 
kan sidde i sin egen stue og vælge mellem 
produkterne”.
”RuSøeDesign” har åben torsdag og 
fredag fra kl. 11-17 og lørdag fra kl. 9-13.

Der sker noget i Skovby  
 I 2007 åbnede 2 nye butikker i Skovby

 

Lørdag den 15.12. fra kl. 11 til 14.00 vil julemanden atter 
være at finde hos købmand Callesen i Lysabild, hvor, han vil 
dele godte poser ud til alle børn, der besøger butikken. 
For de  voksne vil der være vin og småkager.

Kl.16.00-18.00: Børnehuset Abildgård 
 Vi laver juledekorationer 
 og hygger os.

Kl.18.00:  Fællesspisning i gymnastik- 
 salen og tilstødende lokaler
 “Åben Skole - gruppen”  
 laver mad. - Flæskesteg  
 med rødkål!!!
30 kr. pr. kuvert - børn til og med 11 år 15 kr. 
Betales ved indgangen.
HUSK tallerkener og bestik og glas - soda-
vand kan købes- men drikkevarer må gerne 
medbringes.

Derefter er der forskellige 
julehyggekroge og juleværksteder 
rundt på skolen.

HUSK tilmelding senest mandag, den 
10. december kl.20! til: 
Børnehuset Abildgård tlf. 74 404733 
Lysabild skole  tlf. 7440 4283 
Eva  tlf. 7440 4285 
Erling  tlf. 7440 4927
Tilmeldinger efter denne dato kan ikke 
deltage i spisning, men man er velkommen til 
aktiviteterne bagefter.
Vi forventer at lukke senest kl. 21.30.
Venlig hilsen “ÅBEN SKOLE” gruppen

10 års julehygge på Lysabild Skole
Torsdag, den 13. december 2007

Mød Julemanden  hos Callesen i Lysabild
Næste deadline til Lokalbladet 

17. december

KORN OG FODERSTOFFER
Træbriketter - Træpiller - Gødning - Hestefoder - Olie

Bemærk venligst ikke kun til landbrug også salg til private
Brødr. Ewers A/S Mommarkvej 399 6470 Sydals Tlf: 74407910 Åben: man. – ons. kl. 8.00 - 16.00 

tors. kl. 8.00 - 17.00 fred. kl. 8.00-14.00


