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Åben kl. 8-20

November
25.  kl. 14kl.14:0030  Juletræsfest på Lysabild Forsamlingsgård
24. og 25. kl. 11-16 Jul på Vibæk Møllerne
27.  Kl. 14:000 Lysabild Sogns efterløn og Pensionistforening
    Advendtsfest i Lysabild kirke og derefter   
    julehygge i Klubhuset
December
1.  kl. 15:00 MC Sydals, vil der sædvanen tro blive serveret   
    gløgg og æbleskiver
2.  kl.14:00 Juletræsfest på Skovby Kro
1.-2. kl.10-16.00 Julemarked på Lysabild Kro og Forsamlingsgård
5.  kl. 19:00 Ældre Sagen Augustenborg-Sydals Julehygge   
    med foredrag og lottospil i Notmarkhus
7.  kl. 17:00 De 9 læsninger i Lysabild Kirke
8.  kl. 15:00 MC Sydals, ”Store Spilledag”
13.  kl. 18.00 Børneunivers og Åben Skole indbyder til   
    julefest og fælles spisning, på Lysabild Skole
16.  Kl. 12:00  Lysabild Sogns efterløn og Pensionistforening   
     70 års jubilæum i Lysabild Kro
19.    Børnehuset Abildgård og dagplejen kommer   
    på julebesøg i kirken
21.  kl. 11:00 Lysabild Skole holder juleafslutning med sang   
    og krybbespil
31.  kl. 18:00 Nytårsfest Lysabild Kro
31.  kl. 23:00 Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke

Januar 2013
21.  kl. 14:00 Augustenborghallerne. Ældre Sagen    
    Augustenborg-Sydals. Formand for foreningen   
    ”Hjernesund” Regitze Siggaard vil fortælle   
    hvordan vi holder hjernen frisk
23. kl. 14:00 Knøs Gård. Ældre Sagen Augustenborg-Sydals.   
    Arne Lorenzen vil i ord og billeder fortælle om   
    sine ture til Rumænien.

    Gudstjenester i Lysabild Kirke
    Juleaften -  Mandag  d. 24. dec. kl. 16.00
    Juledag -   Tirsdag  d. 25. dec. kl. 09.30
    2. juledag -  Onsdag  d. 26. dec. kl. 11.00

Landsbyrådet har som bekendt søgt og fået LAG-midler til forskelligt udstyr til 
Multisalen. Hele projektet har en samlet pris på 425.000 hvoraf vi selv skal skaffe 
halvdelen. Vi har fået penge fra flere fonde og foreninger og der har været sat 
mange forskellige initiativer i værk. For eksempel gav sponsorcykelløbet ved 
Landsbymarkedet omkring kr. 19.000, hvoraf de 17.000 er indgået på kontoen.

Status på alt dette er at vi i øjeblikket har samlet knap 205.000, så vi er næsten 
i mål. Stor tak til alle der har bidraget med initiativer og/eller støtte.
Nye borde og stole, industrikaffemaskine og højskolesangbøger er indkøbt. 
I øjeblikket arbejdes der bl.a. med indkøb af mørklægningsgardiner og AV-
udstyr. Erling Junker

Marias blomsterbiks – ”Mariahønen”
Har du brug for dekorationer til en rund fødselsdag, konfirmation, sølv- eller 
guldbryllup, kranse, juledekorationer eller andet, så kontakt ”Mariahønen”, 
Fjelby 14, på telefon nr. 3027 4499.
Maria sælger i øvrigt dekorationer på julemarkedet ved Vibæk Vandmølle - 
den sidste weekend i november.

“Fidus” pokal ved LSG Atletik
Peter Skovmand fik en stor og meget flot overraskelse overrakt af Laila Lyck til 
Atletik afslutningen  i Klubhuset.
Da han har vist et meget stort og flot ansvar over for sin søster til Atletik, hvor 
han fik ansvaret for hende flere gange, syntes Laila at han fortjente at blive 
husket for evigt, så de fik indgraveret hans navn på pokalen og et diplom.

Julearrangementer i kirken:
Tirsdag den 27. november kl. 14.00.
Adventsandagt i Lysabild Kirke i samarbejde med Lysabild Pensionistforening.
Eva og Børge Larsen spiller sammen med sognepræst Hans Havelund.

Fredag den 7. december kl. 17.00.
Sønderborg Musikskoles julekoncert i Lysabild Kirke.
Sønderborg Musikskoles elever giver deres traditionelle julekoncert. Kom og 
hør! De er ikke blot stjerner for en aften. Der er talent til et helt liv.

Søndag den 9. december kl. 14.00.
De 9 læsninger i Lysabild Kirke.
Traditionen for denne musikgudstjeneste i adventstiden stammer fra England, 
hvor den blev holdt første gang juleaften i 1918 i Kings College Chapel i 
Cambridge. Gennem de sidste 25 år er det også blevet en fast tradition i mange 
danske kirker.
I Lysabild Kirke har vi tradition for lægmandslæsninger. Det vil sige, at oplæserne 
er medlemmer af menigheden, spejdere, konfirmandelever og repræsentanter 
for sognets foreninger og institutioner.
I 9 læsninger af bibeltekster, fra både Det Gamle Testamente og Det Nye 
Testamente afvekslende med salmesang og korsatser, fortælles om syndefaldet, 
Guds udvælgelse og frelse.
Sydals Koret medvirker under ledelse af Tine Braun.

Onsdag den 19.december.
Børnehuset Abildgård og dagplejen kommer på julebesøg i kirken. Forældre og 
bedsteforældre er også hjertelig velkommen. Bagefter er der lune æbleskiver til 
børnene i konfirmandstuen.

Fredag den 21. december kl. 11.00.
Lysabild Skole holder juleafslutning med sang og krybbespil.

Mandag den 31. december kl. 23.00.
Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke.
Nytårsaften holder vi traditionen tro midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke. 
Gudstjenesten begynder kl. 23.00, og vi slutter med at ønske hinanden godt 
nytår med et glas champagne i våbenhuset, når tårnuret falder i slag ved midnat, 
og forkynder at det nye år er begyndt på Als.

Gudstjenester i Lysabild Kirke.
Juleaften - Mandag d. 24. dec. kl. 16.00
Juledag - Tirsdag d. 25. dec. kl. 09.30
2. juledag - Onsdag d. 26. dec. kl. 11.00

Multisalen på Lysabild skole En flok seje ulveunger
En flok seje ulveunger fra Lysabild  trodsede novemberkulden og var på 
kratluskertur med overnatning i det fri fra den 3.  til den 4. november ved vibæk 
vandmølle.

Køb julegaven hos sognehistorisk forening
En julehilsen fra Lysabild sognehistoriske Forening. Der er ikke så meget nyt, 
efteråret er en stille tid i foreningen. Vi har haft møde med SKLA og kommunen 
om bedre lokaler til vores arkiv, men kom ikke en afklaring nærmere. 
Kommunen bruger ellers mange penge på kulturen. L.s.F. er vel også kultur, 
og så er det lokalkultur,men det er jo langt ude på landet. Nå ja - det skulle lige 
ud mellem sidebenene.
Nu er det snart jul. Vi har mange bøger om L.S.G. på lager. Var det ikke en god 
julegaveide? Det er en flot bog til en god pris og så er det lokalhistorie.
Foreningens generalforsamling bliver nok onsdag d. 16. januar. Der bliver 
annonceret senere i ugeavisen.Det bliver i klubhuset, som vi plejer med 
generalforsamling, kaffe og foredrag, eller fortælling.
Alle vore trofaste medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
På foreningens vegne Jørn Lind

Keglebanerne i Tandslet
Der er ledige banetimer på keglebanerne i Sydalshallen til hold af 4-6 personer. 
Prisen er 65 kr. pr. time for to baner. Eventuelle interesserede kan kontakte 
Hans Christian Petersen, Tandslet, på tlf.nr. 7440 7665 eller mobil 29 440 466.

Fredsvalg til menighedsrådet
Det blev fredsvalg til menighedsrådet i Lysabild Sogn. 
Poul Erik Olesen er igen tiltrådt bestyrelsen, som desuden består af Preben 
Thessen, Henry Pharao, Hans Duus, Jens Jacobsen og Anne Mette Lyck. Som 
suppleanter er Lis Hansen og Helge Paulsen valgt.

Det sker i sognet

Deadline til næste Lokalblad  2. januar 2013

Lysabild sognehistoriske 
Forening Lev i nuet, værn om tiden

Tænk på liv der kommer sidenKlummen 
Pludselig lå der i indbakken en mail fra kommunen om at de havde læst at 
Landsbyrådet ville lave en indsamling af jern og metal til fordel for multisalen. 
Kommunen gjorde i mailen opmærksom på at det i givet fald ville være ulovligt 
at lave sådan en indsamling. Landsbyrådet reagerede med stor undren over at 
de frivillige nu tilsyneladende var på vej ud i en kriminel løbebane, fordi de 
havde taget et godt initiativ. Det bestod i at indsamle de gamle affaldsstativer, 
som nu blev overflødige og ville give den enkelte borger en ekstra køretur på 
genbrugspladsen. Kommunen havde nemlig ikke taget initiativ til at køre ud 
og hjælpe borgerne af med dette stykke storskrald.
Det er en rigtig tåbelig sag - både for foreningslivet og for kommunen.
For foreningslivet, fordi affaldsindsamling har generet en helt nødvendig 
kapital til det frivillige foreningsliv. Spørg bare spejderne i Lysabild, der er ”på 
spanden”, fordi de mangler den indtægt, de fik, for at samle aviser førhen. Det 
får konsekvenser for hvad spejderne kan gennemføre af aktiviteter. Der findes 
selvfølgelig andre måder at forsøge at rejse penge på, men affaldsindsamling 
havde et vigtigt pædagogisk sigte for børnene (og måske også deres forældre 
:-). Så det var jo en win win sag, som man siger på nydansk.
For kommunen og politikerne er det faktisk også en tåbelig sag, fordi denne 
temmelig rigide affaldsordning er meget upopulær blandt borgerne i 
Sønderborg Kommune. Så kære politikere, lyt til borgerne: Slæk lidt på kravene 
i affaldsordningen. (af Tina Sahl Lydiksen, landsbyrådsmedlem)

Klummen er dét sted i bladet, hvor redaktionen undrer sig over den verden, der omgiver 
os og begejstres over de små ting og griner lidt af livet set fra vores eget gadehjørne: 
Lysabild Sogn.

Hvert år produceres der er en særlig plakat til årets landsbymarked – og det 
har hvert år været en lokal kunstner, der har designet og produceret plakaten. 
Landsbyrådet siger tak for plakaterne til Hanne Skyum (2010), Annette Klüver 
Andersen (2011) og Ingrid Duus (2012).

LokaLe  pLakatkunstnere

LØRDAG D. 17 SEPT 2011I ÆBLEHAVEN BAG PRÆSTEGÅRDEN

OPSTARTSMØDETIRSDAG D. 24 MAJ KL. 19.30   I KONFIRMANDSTUENMØD BARE OP - TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG

2010 
Hanne Skyum

2011
Annette 

Klüver Andersen
2012 

Ingrid Duus

Program for landsbymarked 2012

Lørdag den 15. september

ved præstegården i Lysabild

Kl. 11.00  Åbning ved jagthornsblæserne i abildgården

Kl. 11.10  Børnedyrskue/spørg dyrlægen i teltet

Kl. 12.00  Falkonér-opvisning i abildgården

Kl. 12.30  Dekorér en stol (i teltet)

Kl. 13.00  Sponsor-cykelløb med start på Nørregade

Kl. 13.30  Sydalskoret synger sensommersange i kirken

Kl. 14.15  Partering af rådyr i abildgården

Kl. 15.30  Stole-auktion i abildgården

Kl. 15.45  Auktion af lopper fra Lysabild Børneunivers

Kl. 16.30  Boderne lukker og aktiviteterne slutter

Kl. 17.30  Fællesspisning (80 kr. for voksne og 50 kr. for børn)

Søndag den 16. september 

kl. 11  Høstgudstjeneste i Lysabild Kirke

Aktiviteter: 

energi-rådgivning om boligforbedringer, halm-labyrint, træ-klatring, 

ansigtsmaling, ponyridning, det muntre køkken, sports- og spejderaktiviteter, 

vejledning om møbelrestaurering, male/dekorationsværksted, sognehistorisk

udstilling og bogsalg. Boder med lopper, håndværk, bøger, keramik, 

planter samt mad og drikke.

Overskud fra årets landsbymarked uddeles til sociale og almennyttige formål 

i Lysabild Sogn.

LB:
Periodisk skrift for Lysabild Sogns Landsbyråd



Juletræsfest på 
Skovby Kro 
den. 2. december 
Traditionen tro samles vi til en hyggelig eftermiddag 
på Skovby Kro til Juletræsfest søndag d. 2. december. 
Festen starter kl.14:00. Vi synger julesange,  går rundt 
om juletræet,  og julemanden kommer forbi og deler 
godteposer  ud til børnene. Der er også mulighed for 
at købe æbleskiver, kaffe og sodavand.
Godteposer kan bestilles hos  Verena (tlf. 
26206474/74436599) eller Sanne (tlf. 22326703)
Sidste frist er den. 25. november. 
Mød op til en hyggelig eftermiddag sammen med 
familie og venner!

Julen sig nærmer, og det gør julefesten 
i Lysabild Børneunivers og Åben Skole 
også. Der indbydes til julefest og fælles 
spisning, torsdag, den 13. december 
klokken 18.00 på Lysabild Skole.

Åben Skole gruppen laver mad, og - glæd jer til flæskesteg med rødkål, sovs og kartofler.

Pris: Voksne kr. 40,- pr. kuvert – Børn (til og med 6. klasse) 25,- kr. pr. kuvert.
Der betales ved indgangen!
Medbring selv tallerkner, bestik og glas + drikkevarer.

HUSK tilmelding senest søndag, den 9. december til Eva Carstensen, telefon nr. 2984 4285, 
mobil nr. 4250537 eller eva@bbsyd.dk (Tilmelding er bindende af hensyn til indkøb)!

TILMELDINGER EFTER DENNE DATO KAN IKKE DELTAGE I SPISNINGEN, MEN MAN ER 
VELKOMMEN TIL AKTIVITETERNE PÅ SKOLEN BAGEFTER.
Alle er velkomne!

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

Klassevenner.
I 6. klasse har vi nogle små venner fra 0.klasse. Idéen med klassevenner er, at elev-
erne i 0. klasse lærer skolen at kende og blive 
trygge ved skolen. Det kan også hjælpe med, at 
undgå mobning eller hjælpe, hvis nogen bliver 
uvenner i klassen.

Alle elever i 6. klasse har en ven i 0. klasse, men 
nogen har to, fordi de er lidt flere i klassen end 
os.
Vi skal være sammen med vores klassevenner 
i to frikvarterer om ugen, men nogen er meget mere sammen med dem. Hver 
onsdag er vi på biblioteket med dem.Vi starter med at gå ned i deres klasse, hvor 
vi finder dem, vi er storevenner for. Så går vi sammen op på biblioteket, hvor de 
afleverer deres bøger. Derefter må de låne to klogebøger, som er bøger, de selv 
kan læse og de kan lære noget af. De må låne en bog mere, men det er en, de kan 
læse sammen med deres mor eller far. Til sidst læser vi en bog for dem, som de selv 
vælger.

Man kan se, at de er glade for og trygge ved os, for når de er kede af det, kommer 
de til os, i stedet for at gå til gårdvagten eller en voksen. De vil også gerne lege med 
os, for nogen gange, står de lige udenfor døren og venter på os.
Jeg synes, at ordningen med klassevenner er rigtig god og dengang jeg startede i 
skole, blev jeg mere tryg fordi jeg havde en klasseven.
Nanna - 6.klasse.

Boden på Lysabild skole.
Skoleboden på Lysabild Skole har åben igen. 6.klasse vil gerne tjene nogle ekstra 
penge til Bornholm / tivolitur i foråret. Hele klassen hjælper i boden. Vi skiftes hver 
dag, men har en turnus, så det er de samme to der står i boden fx hver anden ons-
dag. Vores klasselærer Karin hjælper også nogen gange, men hun laver mest alting 
med budgettet og udregninger for vores indtægter og udgifter.

Dagligt sælger vi skolebrød, som vi køber hos Migges bageri. Vi plejer at få frosne 
brød, men nogen specielle dage får vi friske brød. Forældrerådet styrer så alle klas-
sens forældre på skift hjælper med at bage pølsehorn, pizzaflute og toast med 
skinke og ost. Vi bager cirka 120 af hver slags nogle forskellige torsdage, hvor no-
gen forældre og nogen fra klassen mødes og bager en hel aften. Pølsehorn, piz-
zaflutes og toast sælger vi kun om fredagen – altså kun en af tingene hver fredag.
Boden er åben alle skoledage bortset fra hvis 6. klasse skal på tur eller noget 
lignende.
Lasse W

Skolepatruljen på Lysabild Skole.
Hver morgen kl. 7.35 går 3 elever fra 6.klasse ud og står skolepatrulje. Når man 
står skolepatrulje har man en gul vest på, så bilerne kan se én og så har man en 
”slikkepind” til at styre cyklisterne.
Det er ikke de samme elever, der står hver dag. Vi har hver vores egen dag, vi 
skal stå og så har vi to, der kan stå, hvis der er nogen, der er syge eller kommer 
for sent. Det virker meget fint. Nogen gange gider man ikke rigtig, men det er 
ikke så slemt. Det er meget vigtigt, man passer sit job, så dem der ikke er så 
gode i trafikken kan føle sig trygge.
Skolepatruljerne bliver senere på året belønnet med en fest for alle skole-
patruljer i Sønderborg kommune. Når jobbet er ved at være afsluttet tæt på 
sommerferien får alle skolepatruljer også en tur til Sommerland Syd. I år gik 
Sommerland Syd konkurs, så derfor ved vi ikke helt hvor vi skal hen endnu – 
måske Legoland.
Mia 6.kl

Billetterne kan  købes på Lysabild Kro

Den 31.

december
Den 31.december

70 års jubilæum hos pensionisterne
27-11   Kl. 14. Adventsfest i Lysabild Kirke og derefter julehy-
gge i klubhuset 
16-12   Kl. 12 70 års jubilæum i Lysabild Kro 
15-01   Kl. 14 Generalforsamling med kaffe og lotto i klub-
huset.
Husk tilmelding til Rosa telf. 74404750 eller 61604750 
eller Birthe telf. 74404607 eller30205447

Dårligt drue år …
….. lyder meldingen fra de 2 lokale vinbønder!
Vejret i maj måned, hvor vinstokkene blomstrede, var for 
koldt og ligeledes sommeren, der resulterede i, at befrugt-
ningen af druerne blev mangelfuld.

Hos Jan Lorenzen og hans svigerfar Jørn Rørholm, Fjelby 
vingård, laves derfor kun hvid- og rosévin i år!

På Fjelbymark hos Poul Erik Olesen og hans vinhjælpere, bliv-
er det kun til rosévin. Her blev den totale høst i alt 20 kg druer 
fra 105 vinstokke, fordelt på Rondo-, Don Muscat, Orion- og 
Madelaine druer, medens der tidligere er høstet op mod 200 
kg druer.
De 20 kg druer, som blev høstet medio oktober, er blevet til 12 
liter druesaft, hvilket svarer til ca. 16 flasker vin. Druerne blev, 
som sædvanligt og efter gammel tradition, trampet med de 
bare fødder, og trods den ringe høst, var humøret højt, da 
vinen tegner til at blive rigtig god. Farven er flot, smagen og 
duften indtil videre god, og hvis udviklingen fortsætter i den 
retning, kan prisen pr. flaske gå hen og blive høj .

Fjelby vingård har haft 2 vine, årgang 2011, med på vinskue i 
Randers og fik 2 udmærkelser ud af i alt 97 vine. Den ene var 
en rosévin – den anden en rødvin. De to vinproducenter er 
rigtig godt tilfredse med resultatet, da det kun er 3. år, der er 
lavet vin på disse vinstokke, og derfor en endnu meget ung 
vin. Redaktionen ønsker tillykke med udmærkelsen!

Poul Erik Olesen i gang  med at plukke 
druer på  sin vinmark

Jan Lorenzen i færd med at plukke 
grønne druer

Ældre Sagen Augustenborg-Sydals

Julehygge med foredrag og lottospil i Notmarkhus.
Onsdag den 5. december kl. 19.
Knud Tarpgaard vil fortælle træk fra Kaj Munk levnedsløb fra barndommen på Lolland og fra 
tiden som sognepræst i Vedersø.
Der spilles lottospil. Pris pr. kort 10 kr. / 3 for 25 kr.
Der er flotte præmier.
Der bliver serveret kaffe med svesketorte og kløben.
Pris:100 kr.
Tilmelding senest lørdag den 1. december til: Anne Marie Christoffersen, tlf. 74 47 03 33.

Et arrangement i Augustenborg, arrangeret af Ældre Sagen i hele Sønderborg Kommune.
Mandag den 21. januar kl. 14.
Sted: Augustenborghallerne.
Formand for foreningen ”Hjernesund” Regitze Siggaard vil fortælle, hvordan vi holder
hjernen frisk. Regitze lægger op til debat, og vi får ”Prøv selv-øvelser”.
Pris inkl. Kaffe og kage: kr. 100.
Tilmelding senest den 15. januar til: Karen Kejser, tlf. 74 48 96 67, e-mail: karen.kejser@gmail.com

20 års humanitær hjælp til Rumænien.
Onsdag den 23. januar kl. 14.
Sted: Knøs Gård.
Arne Lorenzen vil i ord og billeder fortælle om sine ture til Rumænien, og leveringer af forskel-
lige ting fra Danmark.
Der er altid en følgebil med hver transport.
Pris inkl. kaffe og kage: 80 kr. Overskuddet går til børnene i Rumænien.
Tilmelding senest mandag den 21. januar til: Arne Duus, tlf. 74 40 51 66, e-mail: am.a.duus@
mail.dk eller Vibeke Jensen, tlf.74 59 13 28, mobil: 21 27 77 30, e-mail: ohrt@bbsyd.dk


