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Åben kl. 8-20

LB:
Nyt Stemningsfyldt marked den 14. september

En oplevelse for livet ved 
Landsstævnet i Esbjerg 2013 

Deadline til næste Lokalblad  15. september

Lørdag den 14. september kl. 11-16.30 
i æblehaven bag Lysabild præstegård

Næsten engelsk Barnaby-stemning   
med boder og underholdning

 Grill-middag i teltet 
 kl. 17.30

Den 14 september kl. 11-16.30 er 
der landsbymarked i æblehaven ved 
præstegården i Lysabild. I år er der lagt 
op til musikalsk underholdning både ude 
på markedspladsen og inde i kirken. Og 
ligesom de foregående år er der masser 
af aktiviteter for børn og voksne. Hvis du 
har stauder, strik, marmelader, kurveflet 
eller andet godt, du gerne vil sælge på 
markedet, så ring til Birthe Elmegaard Bladt 
på 2325 1243.
Skater-skole
Hjalte og Mathias holder skater-skole for 
de, der gerne vil have nogle tips og tricks 
til at blive dygtige skatere. Så husk at tage 
skateboard og sikkerhedsudstyr med. 
Tidspunktet annonceres senere.
Husk at tage nedfalds-æblerne med
På pladsen vil der være en æblepresse, 
hvor du kan lave din egen most, hvis du 
medbringer dine vaskede æbler og flasker 
til mosten.
Grill-middag
Når markedet er slut, er der fællesspisning 
i det store telt. Menuen er salatbord og 
diverse godter fra grill’en. Derefter kaffe og 
chokolade. Prisen er 80 kr. for voksne og 50 
kr. for børn. Tilmelding til Erling Junker på 
ejja@bbsyd.dk eller 23614729. Betaling sker 
i fadøls-baren på markedsdagen.
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i Universe parken

3 lokale drenge, Mikkel 
fra Skovby og Simon og 
Karl Johan fra Lysabildskov, 
deltog den 15. juni i et 
Rama Sjang Rally i Universe 
parken, Nordborg.
De tre drenge havde selv 
bygget deres sæbekassebil, 
og sammen med 17 andre 
sæbekassebil-hold dystede 
de om at blive vindere af 
Universe’s Rama Sjang Rally. 
– Og det lykkedes!
På billedet ses de tre 
seje og stolte drenge 
med vinderpokalen. Fra 
venstre brødrene Simon 
og Karl Johan og deres ven 
Mikkel Godt gået drenge - 
redaktionen ønsker tillykke.

August
18. kl 13.00 Vibøge traktorringridning. Indskrivning kl. 13.00 for   
    traktorer og havetraktorer. Ringridningen starter kl. 14.00
26. kl 16.30 Badmintonsæsonen starter
28.  kl 16.00 Badmintonsæsonen starter
28. kl 19.00 Konfirmandindskrivning /aftenandagt i Lysabild
31.   Brandværnets loppemarked, afholdes i Vibøge 
September
3. kl 17.00 Lysabilds sognehistoriske forening Tur til Kliplev historiske  
    forenings arkiv.
14. kl 11.00-16.30 Landsbymarked i Lysabild med efterfølgende grillmiddag
17. kl 14.00 Lysabild Efterløn- og pensionistforening, Lotto i klubhuset
24. kl 18-19.00 Motionsgymnaster, herre
24. kl 19-20.00 Motionsgymnaster, damer
oktober
3. kl 18-20.00 Åben i Sognearkivet - Lysabild Skoles østfløj
9. kl 14.00 Ældre Sagen, Afrika i ord og billeder, Knøs gård, Høruphav
14. kl 9.00-11.30 Datastue i klubhuset
10. kl 18.30 - 21.00 Juniorklubben starter
10. kl 14.30 Ældre Sagen opstart, seniordans i Kultursalen i   
    Augustenborghallerne.
24. kl 18.30 Åben Skole starter
24.  Lysabild sognehistoriske Forening, generalforsamling.
  ( nærmere annonceres senere )  
November
7.     Lysabild Skole, vælgermøde op til kommunevalget.
7. kl 18.00-20.00  Åben i Sognearkivet - Lysabild Skoles østfløj
December
5. kl 18.00-20.00  Åben i Sognearkivet - Lysabild Skoles østfløj

”ÅBEN SKOLE” sæson 16
”ÅBEN SKOLE” starter 24. oktober, hvor de sædvanlige ”tovholdere” laver maden.
Sæt X ved den 7. november, hvor vi holder det store vælgermøde op til 
kommunevalget.
Torben Ølholm fra Radio Syd kommer og holder styr på gemytterne! Alle partier 
har allerede tilmeldt sig.
Husk nu at få en kokkeaften, hvis I vil tjene penge til foreningen eller klubben.
Følg også med på Børneuniversets hjemmeside: 
http://lysabildboerneunivers.mono.net  og Landsbyrådets hjemmeside: 
http://www.lysabild-sydals.dk, der løbende bliver opdateret.
Meld jer til de første 2 gange ved Erling Junker tlf: 7440 4927, 
Jane Andresen ejja@bbsyd.dk eller Gitte Beier 7440 7181, ertebjergly@hotmail.dk.
Derefter er jeg på banen igen. Hilsen Eva Carstensen.   eva@bbsyd.dk

Stævnet var denne gang mere fleksibelt end nogensinde før. Hele byen var 
med i projektet, som  meget rammende for Esbjerg havde temaet ”Ta` del i 
energien”.
Der var mere end 20 idrætsgrene at vælge imellem, og der var mulighed for at 
tage del i flere  end én. Jeg er dog mere traditionsbundet og havde sammen 
med 85 m/k’er trænet på DGI Sønderjyllands fælles gymnastikhold for 12. år 
i træk. Det er stadigvæk en enorm oplevelse, at være en del af det glade og 
festlige selskab et sådan stævne giver. 23.000 aktive deltagere der er opsat på 
at feste og vise, hvad der er opnået gennnem træningen enten på den ene 
eller den anden måde. Landsstævnerne begynder altid med fælles indmarch, 
der er højdepunktet, lige som fredagens og lørdagens aftenfester på stadion. 
Indmarchen var dog lidt anderledes denne gang. Den startede midt i byen, 
hvor der var ca. 2 ½ km gang gennem byen, og vi mærkede at hele byen var 
med os. Folk stod og vinkede, hilste med flag, der blev spillet musik fra torvene, 
og gader og vinduer var fyldt med mennesker – meget festligt. Marchen 
fortsatte gennem Blue Water Arena for derefter at slutte i gryden ved siden af, 
der var stævnets kogende midtpunkt under hele stævnet. Der var totalt fyldt 
op af publikum og mindede lidt om en olympiade.
Det er en enorm opgave for en by at afholde et Landstævne, hvor der over 
et par dage kommer 30 – 40 tusinde flere mennesker til. 3700 frivillige havde 
sat alt ind på, at det skulle lykkes. De gjorde de godt, vi mødte kun venlighed 
og smil overalt. Der var også en deligation på ca. 30 personer fra Aalborg, der 
var observatører, for at de kan være klar allerede fra næste år til at begynde 
forberedelserne til næste Landsstævne år 2017 i Aalborg.
En del unge tager et ophold på en efterskole og de, der dermed kommer med 
til et Landsstævne, får en kæmpe oplevelse for livet. Det var enormt flot at se 
4600 unge på arenaen i flotte formationer og farver i et fantastisk show.
Kære LSG’ere og andre! Jeg kan kun opfordre til, at man til næste gang søger en 
mulighed for at komme med til Landsstævnet.
Så vi ses i Aalborg år 2017. Med venlig hilsen Helge Paulsen

Juniorklub
Juniorklubben starter igen torsdag i uge 41 fra kl. 18.30 - 21.00.
Derefter hver torsdag i ulige uger. Efter jul starter vi op i uge 2, og derefter hver 
torsdag i lige uger. 
Klubben er for børn og unge fra 4.klasse (Ta’ gerne en ven med fra en anden 
skole). 3.klasse bliver inviteret efter jul ;)Et klubkort til hele sæsonen (10 gange 
klub) koster 150,- Et gæstekort til en enkelt aften koster 20,-
Vi hygger, spiller og danser til discomusik leveret af Tobias Vohs.
Der kan købes sodavand, slik og toast/pizzasnegle/pølsebrød.
Vi glæder os til at se jer. Hilsen: Lillian, Keld og Laila Lyck. Info: 24248870

Det sker i sognet



Nyt fra klubhuset
Klubhusbestyrelsen har holdt generalforsamling, hvor vi regnede med at 
flere havde deltaget. Bestyrelsen består af:

Svend Asmussen (formand), Eskild Asmussen 
(næstformand), Bodil Gregersen (kasserer), Gert Damm, Tove Clausen, Rosa 
Sibbersen og Anni Petersen
Suppleanter: Sanne Asmussen og Marion Hymøller
Revisorer: Flemming Christensen og Lars Paulsen
Vi har et super klubhus med en sund økonomi, som vi kan bruge til 
foreningslivet bredt.
På generalforsamlingen og det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde 
fik vi en snak om, hvad Klubhuset skal bruges til og flg. regel er stadig 
gældende: Foreningslivet generelt, hvor det for aktive bestyrelsesmedlemmer 
og trænere er muligt til EGNE fester at gøre brug af klubhuset.
Klubhusbestyrelsen kan i enighed beslutte om tidligere bestyrelsesmedlemmer 
og trænere kan komme i betragtning.
Klubhuset kan ikke bruges til fester generelt af flere årsager:
• vi modtager tilskud fra kommunen
• undgå arbejdet med at låne - kontrollere – reparere
• der må ikke laves mad
• og vi vil ikke konkurrere med Skovby Kro, Lysabild Forsamlingsgård og andre.

1. plads og vandrepokal til bæverne

Lørdag den 25. maj var Lysabild/Kegnæs/Fynshav bævere og ulve til det 
årlige ”bæver-ulvetræf”, denne gang i Dybbøl. På trods af silende regn fra 
start til slut, blev der både bygget tårne af rå spagetti og skumfiduser, spist 
kiks på tid og meget andet. Den ene bæver gruppe kom hjem med en flot 1. 
plads, og bævernes samlede indsats udløste vandrepokalen ”bævertanden”.  
Billedet viser de seje bævere.

Lysabild sognehistoriske Forening havde en dejlig sommertur til vadehavsøen 
Føhr. Godt tilrettelagt af Ingrid og flot kørt af Tonni. Det blev en dejlig tur i 
rigtigt sommervejr. Det var mærkeligt at se ud over vadehavet, kun sand at se, 
dog var der en smal sejlrende. På Føhr fik vi en guidet bustur, som gav et godt 
indblik i øens historie og kultur. Som afslutning spiste vi middag i byen Vyk. 
Jeg kan anbefale alle at tage en tur derover, der er en smuk natur og velholdt 
overalt. Foreningens næste arrangement er sensommeraftenturen tirsdag 
den 3. september kl. 17 ved skolen, som sædvanlig i egne biler, som vi fylder 
op. Turen går til Kliplev historiske forening for at se deres arkiv. Det er nærmere 
et helt museum. De har virkelig gode lokaler og en interessant udstilling. På 
hjemvejen stopper vi i Vibøge ved Ellen Margrethe, hvor en forfriskning og 
en pølse venter. L.s.F. er selvfølgelig med igen ved landsbymarkedet i og ved 
præstegården lørdag den 14. september. Vi viser igen gamle maskiner og 
andre gamle ting. Veterantraktorer kommer der også et par stykker af.
Til sidst vil jeg minde om at næste generalforsamling i L.s.F. er torsdag den 
24. oktober. ( nærmere annonceres senere ) På foreningens vegne Jørn Lind
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Ny halbestyrer i  Sydalshal len
Der er kommet ny hal-bestyrer i 
Sydalshallen, men hvem er det?
Mit navn er Thomas Worm Larsen.  
Jeg er 35 år og gift med Marianne. 
Vi bor i Skovby. Marianne arbejder 
som sygeplejerske på Sønderborg 
Sygehus.
Lige nu arbejder jeg på Sønderborg  
Kaserne, hvor jeg har arbejdet 
siden 2001. Jeg har i mange år haft 
min daglige gang i hallen både 
som udøver, træner og tilskuer, nu 
træder jeg ind i en ny rolle og skal 
være den daglige leder af hallen. 
Jeg glæder mig meget til mit 

kommende arbejde, og ser frem til en masse glade mennesker i Sydalshallen, i 
løbet af den kommende sæson.

Tur til Givskud og Jelling
Der var stor tilslutning til efterløns- og pensionistforeningens heldagstur 
som gik til Givskud Løvepark. Bussen var fyldt op og det var en vellykket  
tur. Første stop var på en rasteplads for at få formiddagskaffe.  
Turen gik derefter videre til Givskud, hvor parken kunne ses fra rundtur med 
bussen. Derefter havde man et par timer på egen hånd i parken. Efter  
Givskud gik turen til Jelling, hvor der blev set på runestenene. Der blev  
også tid til at se Den Gamle Købmandsgård i Bredballe. Vi sluttede en rigtig 
god tur af på Holbøl Landbohjem med en god middag.

Konfirmandindskrivning /aftenandagt i Lysabild  
Det bliver afholdt fælles konfirmandindskrivning for både Kegnæs og 
Lysabild sogne i forbindelse med en aftenandagt i Lysabild Kirke, onsdag 
den 28.   august kl. 19.00. Ved andagten medvirker folkemusikgruppen ”Over 
Sundet”. De fire musikere, der spiller    klarinet, saxofon, cello og slagtøj, de 
fandt   sammen, mens de var studerende på Det fynske Musikkonservatorium. 
”Over Sundet”    spiIler egne kompositioner og poetiske fortolkninger af 
svenske, norske og finske   folkemelodier.

 Hallo Motionsgymnaster
 Tirsdag, den 24. september er vi klar til at starte sæsonen.
 Motionsherrer fra klokken 18 – 19.
 Motionsdamer fra klokken 19 – 20. Vel mødt! Hans Duus og Birthe Bladt

Status på Skovby vinen
Som før nævnt i lokalbladet sælger Dagli’brugsen i Skovby rød- og hvidvin, hvor 
der på etiketterne er billeder af noget så lokalt som Skovby landing og Fyret på 
Kegnæs.  For hver flaske vin der sælges, skænkes 5 kr. til en lokal forening.
Brugsuddeler Kim Johnsen fortæller, at der p.t. er solgt 1203 flasker, og salget af 
vinen fortsætter indtil 31. oktober 2013.
Foreninger og klubber opfordres til at sende en skriftlig ansøgning til 
Dagli’brugsens bestyrelse med en kort beskrivelse af hvem de er, og hvad 
formålet med pengene er.
Ansøgningerne vil blive offentliggjort i november måned, hvor Dagli’brugsens 
kunder får lov til at vælge, hvem modtageren af beløbet skal være.

Et smukt syn på den nye cykelsti
Flotte røde valmuer og mange andre grøftekantsblomster har hen over 
sommeren prydet cykelstien fra Lysabild til Skovby til stor glæde for turister, 
lokale fodgængere, løbere og cyklister, der udover at benytte stien har fået en 
æstetisk oplevelse. 
På billedet ses Benny Christensen, der ofte benytter cykelstien, når han løbetræner

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Der har været en del udrykninger igennem foråret og sommeren, dog ikke over 
det normale. Brian Hansen, Sarup, har gennemført Holdlederuddannelsen. 
Brandværnet har nu 10 uddannede holdledere, og det betyder vi er godt 
dækket ind i døgnets 24 timer. Sammensætningen ved 112 udkald skal som 
minimum bestå af 1 holdleder + 5 uddannede brandmænd, og slukningstoget 
skal have forladt stationen, inden der er gået 5 minutter.
Brandværnet har ydermere 3 unge mænd, der er i gang med brand-
mandsuddannelsen. Uddannelsen er sammensat af en grunduddannelse og 
en funktionsuddannelse (Røgdykker), et typisk forløb strækker sig over 2 år.
Brandværnets loppemarked afholdes i Vibøge, lørdag den 31. august, og 
her vil brandværnet gerne benytte lejligheden til at sige tak for de lopper, vi 
har modtaget. Vi håber på stor opbakning. Desværre vil det også være det 
sidste loppemarked, brandværnet afholder i denne omgang. Det har været 
rigtig mange gode år, hvor vi har måttet låne bygninger hos Kirsten og Hans 
Jørgen. Til dem skal der også lyde en stor tak for lån og godt samarbejde.
Besøg brandværnets hjemmeside  www.sydals-brand.dk hvor der løbende 
kommer nyheder og billeder fra forskellige aktiviteter.
Skulle der være nogen, som er interesseret i brandværnet og vil have en 
uforpligtende samtale, så er i velkommen til at kontakte undertegnede.
Brandkaptajn. Martin Kahr Knudsen,  Mobil 30 58 80 87

Lysabild sognehistoriske 
Forening tur til Føhr Lev i nuet, værn om tiden

Tænk på liv der kommer siden

Ny skoleleder på Lysabild skole:
Lysabild skole har fået ny skoleleder. 
Det er Mike Georg Foss. Mike er 39 år og 
oprindelig fra Åbenrå. Han er uddannet 
folkeskolelærer på Odense Seminarium. 
Han har tidligere været lærer på 
Hørup Central skole og Ungdoms- & 
Uddannelsesvejleder. Mike har desuden 
en Master i lærerprocesser og HR fra 
Århus Universitet. Siden 2010 har Mike 
været afdelingsleder på Lysabild skole.
Lokalbladet har bedt Mike om, at 
præsenterer sig selv hvilket han gør 
således: ”At få tildelt den ære det er, at 
blive skoleleder i vores børneunivers 
gør mig ydmyg og fuld af respekt for de børn, forældre og ansatte som har deres 
tilknytning til børneuniverset, men bestemt også overfor alle de andre interessenter 
som føler og har en tilknytning til børneuniverset.
Mine opgaver som afdelingsleder var primært præget af pædagogisk ledelse i et tæt 
samarbejde med tidligere skoleleder Kristian Ellegaard Hansen. Kristian har været et 
stort forbillede for mig og jeg har lært utroligt meget af ham. Men ingen ting kan 
forberede en på de opgaver man står overfor som skoleleder og her er hver dag en 
læreproces for mig. Jeg er ikke ekspert i skoleledelse, der findes ingen uddannelse 
hertil, jeg er ikke ekspert i LEAN, New Public management eller administration 
- men jeg er ekspert i LEARN. Og at skulle lære mange ting på ganske kort tid, vil 
være det som forbinder mig særligt tæt til skolens elever de næste mange år- vi er 
i samme båd og jeg vil kunne spejle mig i deres deres kvaler, deres glæder,  deres 
frustrationer og deres begejstring!
Mine fritidsinteresser er at være sammen med min familie, løbe lidt, læse (helst 
biografier og spændingsromaner), se en god film og at vedligeholde min blog på 
Facebook ”Eksamen & StudieFitness”. Jeg er særligt interesseret i hvad der motiverer 
mennesker til at lære, hvordan læring foregår hjernemæssigt og hvad man kan gøre 
for at optimere læreprocesser.
Jeg glæder mig til skolestart og ser frem til et godt samarbejde med alle børnene, 
forældrene, de ansatte og hele det sydalsiske samfund.”

Sarup-piger har været til EM i HIP-HOP

Laura Paulsen på 14 og Katrine Brice på næsten 14 år, begge fra Sarup og rigtig gode 
veninder, har HIP-HOP dansen som fælles hobby. Siden 6-7 års alderen har de gået 
til dans og prøvet forskellige ”dansearter”, været til afdansningsballer og osv., men 
efterhånden som pigerne er blevet ældre, er valget faldet på HIP-HOP dans. 
Til at begynde med dansede de på et hold sammen med andre HIP-HOP’ere hos 
AB-dance i Sønderborg, men nu ta’r pigerne turen til Åbenrå efter skoletid, hvor de 
træner hårdt med hver deres duopartner, 2 x 3 timer om ugen, plus at de træner 
derhjemme. Den hårde træning har givet resultat – pigerne har deltaget både 
i De Jyske Mesterskaber og i Danmarksmesterskabet, hvor Katrine og hendes 
duopartner, Ditte, vandt begge mesterskaber i deres ”klasse”, og Laura og hendes 
duopartner, Mie, vandt De Jyske mesterskaber i deres klasse.
Den største oplevelse for Laura og Katrine har dog indtil videre været at blive 
udtaget til EM HIP- HOP i Amsterdam, juni 2013, hvor de dystede sammen med 
97 andre duo par. Her fik Laura og hendes partner en 49. plads (det 5. bedste duo 
par fra Danmark) og Katrine og hendes partner en 30. plads (3. bedste duo par fra 
Danmark). Men de to friske piger kæmper og træner videre, og deres største drøm 
er nu at blive udtaget til VM, der i år finder sted i København til efteråret, hvor kun 
5 hold fra hvert land kan deltage. Og som begge piger glædesstrålende fortæller 
i munden på hinanden: ”Det vil bare være fedt at komme med – og bliver vi ikke 
udtaget, så tager vi nok til København alligevel og hepper på de andre”!
Laura og Katrine fortæller i øvrigt: ”Man bliver glad af at danse – vi kan simpelthen 
ikke undvære at danse HIP-HOP - og har vi en sur dag – så kan surheden faktisk 
danses væk. Og så er der også fællesskabet – vi hygger os, og har det rigtig sjovt 
sammen med alle de andre dansere”! Ja, bedre kan det vel ikke siges J! Redaktionen 
ønsker i hvert fald tillykke med de indtil nu opnåede resultater og held og lykke til 
Laura og Katrine fremover!
Nu venter VM i København. Kathrine og Laura ved at der skal trænes hårdt

Ditte og Katrine
Mie og Laurar

Lysabild-Kegnæs Pastorat
Mandag den 20. maj: Friluftsgudstjeneste ved Vibæk Mølle kl. 11.00 fælles for Tandslet, Lysabild 
og Kegnæs sogne. Musik ved Hans Mydtskov, saxofon, og Morten Nordal, guitar.
Leif Jordt, Tandslet, er prædikant.

Torsdag den 23. maj : Foredrag ved museumsdirektør Erland Porsmose, Johannes Larsen  
museet i Kerteminde. ”Danmark – de tusinde landsbyers land”.
Foredraget er kl. 19.30 i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård.

Lockout
På landets skoler har vi haft lockout. Vi har ikke kunne få undervisning i 
alle timer, og nogle elever har mistet al deres undervisning.  Det var 
heller ikke alle der havde mulighed for at komme til de timer de kunne 
få tilbudt pga. transport. Busserne kørte som de plejede, så der var ikke 
mulighed for at komme til de timer der lå midt på dagen medmindre 
de kunne cykle eller havde mulighed for at blive kørt. Alle har været 
meget frustreret i denne periode. Vi er alle glade for at komme tilbage 
til en normal hverdag med vores lærere igen. 
Christoffer Bladt, 6 klasse,  Formand for elevrådet
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Traktor-ringridning i Vibøge
Vibøge traktorringridning er i år den 17. august på 
Vibøgevej 17. Kom og vær med. Det er rigtig hyggeligt. Om 
aften er der fælles spisning, men vær hurtig og meld til på 
20684657. Der er rift om pladserne. Hilsen Vibøge traktorlav

Lysabild Jagtforening:”Før hunde i snor”!
På den nyligt afholdte generalforsamling 
i Lysabild Jagtforening var den måske 
kommende oversvømmelse af en stor 
del af jagtforeningens område mod Pøl 
et stort diskussionsemne. Lodsejerne er 
enkeltvis blevet orienteret om planen.
Men det var nu hundene, der blev talt 
mest om. Flere lodsejere har mødt 
løsgående hunde i netop dette område. 
Både jagtforening og lodsejere har intet 

imod at folk med eller uden hund går tur i dette område, 
men henstiller til at man af hensyn til vildtet - især råvildtet 
- fører hunde i snor.
Jagtforeningen vil inden længe opsætte skilte ved 
markvejene til området med opfordring til at føre hunde i 
snor. Ove Kryhlmann

Der var engang en strik-café i 
Mjang, som desværre lukkede …!
Derfor tog Inge Brodersen fra Vibøge og Lilian Fangel fra 
Lysabild initiativet til at starte en strik-café i Lysabild. Og det 
med stor succes.
Hver anden onsdag, i lige uger fra klokken 19.00 til 22.00, mødes 
mellem 15 og 20 flittige strikke- og hækledamer fra Tandslet, 
Skovby, Vibøge, Høruphav, Lysabild og endda Sønderborg, i 
klubhuset i Lysabild.
Og så bliver der strikket og hæklet - lige fra trøjer, bluser, hatte, 
halstørklæder, handsker og dukketøj til gulvmåtter, bamser og 
krammedyr. Kun fantasien sætter grænser!
”Snakken går lystigt”, fortæller Lilian Fangel, ”og vi har det rigtig 
gemytle”! ”Vi er ikke eksperter, men hjælper hinanden, så godt 
vi kan med strikkeopskrifter osv. Ellers søger vi på nettet, og så
skal vi nok finde ud af det”.
De flittige hænder har dog i løbet af aftenen tid til en pause. 
Der laves kaffe i klubhuset og bages kage på skift, som kan 
købes for kr. 10. Ellers er det gratis at deltage.
Og – der er plads til flere. Alle, der har lyst, kan møde op de 
pågældende aftener med strikketøj eller andet håndarbejde. 
Sæsonen for denne gang slutter en gang i juni.
Der påtænkes i øvrigt en aften med en underviser!
Har du lyst til at deltage kan følgende kontaktes:
Inge, Vibøge  tlf.: 28669036
Tove, Vibøge  tlf.: 61752495
Tina, Tandslet  tlf.: 23650477
Lena, Høruphav  tlf.: 29286453
Lilian, Lysabild  tlf.: 40291693
Ovennævnte hjælpes i øvrigt ad med at åbne og lukke strik-caféen, 
lave kaffe og stille borde op.

SFO’en har 
fået høns …
De kræver næsten ingen pasning.
Dog skal vi huske at tjekke om de 
har mad!
Maden forsvinder nemlig. 
Vi har også snuppet et par høns 
med mad i munden!
Hilsen SFO børnene.

Bisidderordning. Støtte ved f.eks. samtaler med myndigheder, sundhed-
spersonale og andre.
Kontakt: Arne Duus, tlf. 74 40 51 66. Bisidderen har tavshedspligt og 
er uddannet til opgaven.
Besøgstjenesten. Vi søger også altid nogen der gerne vil være besøgsven.
Kunne du tænke dig det, eller har du andre ideer, så ring til: 
Ingeborg Andersen, tlf.24 42 25 44.
IT – undervisning for begyndere på Knøs Gård i Høruphav
Vi begynder med nye hold torsdage den 3. og mandage den 7. oktober 
fra kl. 9.30 – 12.30, og underviser i alt 8 gange. Pris kr. 150. Ring for 
tilmelding og nærmere oplysning til: Jan Holst tlf. 28 12 51 42 eller
Ingeborg Andersen  tlf. 24 42 25 44.
Net-café i Høruphav på Knøs Gård
Kom og få gratis hjælp hvis du synes det er svært eller du har problemer 
med at bruge Internet, Skype, NEM-ID mm. Medbring gerne din egen PC.
I juni har vi åbent den 3. og 17. fra kl. 13 – 15. Juli er der
lukket. Fra august har vi åbent hver 1. og 3. mandag i måneden.
Jollmands Gaard og Dyvig badehotel, onsdag den 15. maj kl. 14.00
Vi mødes ved Jollmands Gaard i Holm, på adressen Møllegade 15. 
Holm, 6430 Nordborg. Jørgen Sarsgaard har lovet at guide os rundt 
under besøget. Derefter kører vi til Dyvig Badehotel hvor vi får forevist et 
helt nyt bygningsværk, og der bliver lejlighed til at nyde kaffe og lagkage. 
Pris: kr. 90 pr. person. Hertil kommer eventuel befordring. 
Tilmelding senest tirsdag den 7. maj til: 
Aksel Vest Hansen,  tlf. 74 41 51 76 e-mail: akselvh@gmail.com 
Hvis du savner kørelejlighed, så sig til ved tilmeldingen.
Cykltur til Østerholm slotsruin og videre ca. 1 km. til Nørreskoven, 
onsdag den 19. juni kl. 14.00.
Til mindesmærket ved ”Den lodne bøg”, for engelske flyvere fra 
2. Verdenskrig. Vi mødes ved stoppestedet i Hundslev og følges ad til 
Nørreskoven. Ved graven i Nørreskoven vil Christian Fægteborg fortsætte, 
hvor han slap sidste år, og fortælle om stedet her. Her vil der også blive 
serveret kaffe og kage til alle. Pris: kr. 25. Tilmelding senest mandag den 
17. juni til: Anne Marie Christoffersen tlf. 74470300 mobil 21670660.
Flyvevåbenets historiske samling og Team Tordenjet, onsdag den 14. 
august kl. 10. 
Kørsel i bus fra P-pladsen v/ Augustenborg skole kl. 8,30. Vi skal se helikop-
ter og F 16 fly. Frokost kan købes til rimelige priser i Stationens kantine. Efter 
frokost er der rundvisning hos Team Tordenjet, hvor vi skal se deres museum 
og deres værksted. Som afslutning er Flyvestationen vært ved en kop kaffe. 
Slut kl. 15 – 15.30. Pris: kr. 170 ved 30 tilmeldte personer. Tilmelding senest 
tirsdag den 30. juli til: 
Vibeke Jensen, tlf.74 59 13 28, mobil: 21 27 77 30, e-mail: 
ohrt@bbsyd.dk, og få nærmere informationer.
6-dages tur til Rügen og Bornholm. Fredag den 6. – onsdag den 
11. september. Opsamling: v/Brugsen i Høruphav, Sdr. Landevej 225 kl. 8, og 
fra P-pladsen v/ Augustenborg skole og hal kl. 8.15.Tilmelding til: Arne Duus, 
tlf. 74 40 51 66, e-mail: am.a.duus@mail.dk og få nærmere informationer og 
beskrivelse af turen. Teknisk arrangør: Mols Rejser medlem af rejsegaranti-
fonden. Pris for medlemmer: kr.
5.460, Pris for ikke medlemmer: kr. 5.585, Tillæg for enkeltværelse: kr. 500.

.

Kim Iwersen
Kallehave 24, Høruphav 
DK-6470 Sydals 
Tel. +45 74 41 58 03 
Fax +45 74 41 68 68
www.meier-traeprodukter.dk

Lysabild sognehistoriske 
Forening Lev i nuet, værn om tiden

Tænk på liv der kommer siden Mølledage den 15. og 16. juni 
Mølledage den 17. og 18. juli
Høstdage den 10. og 11. august. 
Der høstes med le og neg bindes  på 
gammeldags facon. Alle dagene er 
der åbent fra kl. 11 til kl. 16 og der vil 
være udstillere i bygningerne både 
ved og i vandmøllen samt i vindmøl-
len. Derudover vil der være “live” 
musik en del af dagen og der er ofte 

underholdning med et sangkor eller danseopvisning af forskellig grupper. Entre 
20 kr. for voksne - børn er gratis.
I bageriet bages der bl.a. rugbrød og franskbrød på gammeldags maner i 
den store gamle stenovn.  Det brød der bages kan købes og tages med hjem, 
hvilket  der er mange der gør. Der er b.la en café hvor man kan købe sig en for-
friskning og smage på det friskbagte brød samt en øl og pølsebod hvor sulten 
kan stilles. Man må gå rundt på hele mølleanlæget og se hvordan det hele fun-
gerer og man må røre ved tingene.
På området er der opstillet borde og bænke således at man kan nyde sin med-
bragte mad.
Der er en del sjove aktiviteter for børnene, f.eks. gamle legeredskaber, rebslagn-
ing hvor de kan lave deres eget reb til et sjippetov, pandekagebagning og meg-
et mere. Hilsen Vibæk Møllernes Støtteforening

Aktivitetsdage 2013 Vibæk Mølle

Borgere fulde af ideer
Tavlen blev skrevet fuld på både for- og bagside. Der var en lind strøm af gode 
ideer fra de 5 borgergrupper, der arbejdede med idé-generering på borgermødet 
i marts måned. Men der blev også tid til at netværke og snakke sammen – f.eks. 
fandt repræsentanterne fra foreningslivet hurtigt ud af at de fremover vil tale sam-
men om at fordele ugens dage, så der ikke udbydes aktiviteter for den samme
aldersgruppe på samme ugedag.
Mens dette Lokalblad var i trykken, var landsbyrådet samlet til møde for at bear-
bejde den lange liste over ideer og omsætte dem til en handleplan. Én af de ting 
der ikke er blevet gennemført i den nuværende handleplan er en bedre placering 
af lokalhistorisk arkiv. På borgermødet kom der imidlertid et forslag om at placere 
det i stuehuset på Vibæk Mølle.
Af andre ideer fra borgermødet kan nævnes at få trappen til kirketårnet restaureret, 
så der kunne blive offentlig adgang dertil - f.eks. i forbindelse med gudstjenester. 
En anden idé er allerede i støbeskeen. Det er nemlig ideen om at holde åben lands-
by, så potentielle tilflyttere kan opleve hvad det er for et område de flytter til, hvis 
de køber hus her. Arrangementet ”Åben landsby” finder sted allerede her den 25. 
maj kl. 14-16. Læs mere om det i artiklen her i Lokalbladet. Se i øvrigt alle ideerne fra 
borgermødet på www.lysabild-sydals.dk (TL)

 Skovby & Omegns 
Ringriderforening 2013 
den 2-3 & 4 august
www.skovby-ringridning.dk 

Pensionisterne
18-06 Heldagstur til Givskud Løvepark. Pris 325kr. for medlemmer og 425kr. for 
ikke medlemmer.
Madpakke – kaffe- middag på Holbøl Landbohjem er incl. i prisen. Afgang fra 
Lysabild Skole kl. 7.15
13-08 kl. 14. Snak – hygge – sang – kaffe og lotto i klubhuset
 17-09 kl. 14. Det store lottospil og kaffe i klubhuset
Rettelse til listen over bestyrelsesmedlemmer:
Vi fik i sidste Lokalbald skrevet et forkert efternavn ved Jens. Det skal retteligt være Jens 
Iversen og ikke Jens Hansen. Beklager fejlen.
Tilmelding: Rosa telf. 74404750 mobil 61604750 eller Birthe mobil 30205447
Alle er velkommen til vore arrangementer. 
Lysabild Efterløn og Pensionistforening

Historisk udflugt til vadehavsøen Føhr, med færge fra Dagebøl til Wyk på Føhr. 
På øen får vi en guidet rundtur til historiske og andre interessante steder. 
Derefter middag på en hyggelig kro, kaffen har vi med til på hjemvejen. Prisen 
er 350 kr.pr.pers. for det hele. Det er et sted hvor ikke så mange har været, så 
bussen bliver nok hurtigt fuld. Grib muligheden for en god oplevelse.  Søndag 
d. 26 maj
Kl. 07.30 præcis fra skolen tilmelding til Ingrid telf. 74404418-- 
mob. 30276118 senest 20 maj Venlig hilsen  Lysabild sognehistoriske Forening

Kirkekoncerter i Lysabild kirke
Den 3., 10., 17., 24. og 31. juli samt 
7. og 14. august.

Ældresagen Augustenborg-Sydals kan tilbyder bisidderordning. Støtte ved f.eks. 
samtaler med myndigheder, sundhedspersonale og andre. 
Kontakt:  Arne Duus, tlf. 74 40 51 66. 
Seniordans i Kultursalen i Augustenborghallerne.
Hver torsdag kl. 14.30. Vi starter igen den 10. oktober. 
Dansen ledes af Kathrine Petersen. 
Kontakt: Kresten Hansen, tlf. 74 47 45 15, mobil 61 27 45 15.         
Afrika i ord og billeder
Onsdag den 9. oktober kl. 14. Sted: Knøs gård, Høruphav.
Aase Bonde, Augustenborg fortæller om ”opbyggelsen af en skole i den 
vestafrikanske landsby Tourouba i Burkina Faso. Pris:kr. 30. Tilmelding senest den 30. 
september til: Arne Duus, tlf. 74 40 51 66, e-mail:  am.a.duus@mail.dk

Vi vil, i lighed med tidligere, undervise i brug af PC i LSG klubhuset, Lysabild. 
Undervisningen foregår hver mandag fra kl. 09:00 til 11:30. Det koster 20 kr. 
pr. gang at deltage. Sidste sæson arbejdede vi i hold på 4-5 deltagere. Hvert 
hold havde tilknyttet en fast underviser, og holdene blev oprettet alt efter, 
hvilket færdigheder deltageren beherskede inden for brug af PC, og hvilket 
område deltageren ønskede at lære mere om. F.eks. mail, NemID, excel, 

søgning på internet, selvbetjening på kommunens hjemmeside, musik, Skype 
m.m. Det koncept virkede godt - og vi fortsætter på samme måde i efteråret. 
Nye deltagere er velkomne. På lærerigt gensyn fra datastuen. På vegne afda-
tastuens 7 faste undervisere - Dorthe Menne

Datastue - starter igen D. 14/10-2013


