
Der var samlet omkring 120 mennesker fra nær og fjern i gymnastiksalen på 
Lysabild Skole, da Åben skole og Landsbyrådet bød velkommen til valgmøde 
om landdistrikternes forhold. Der var rigtig mange borgere, der greb chancen 
og kom til orde med spørgsmål om busser, mad til ældre, hallernes økonomi, 
udsatte børn og unge, cykelstier, gadevold i Sønderborg og planer for Mom-
mark Havn. Forinden vælgermødet deltog 90 i fællespisningen i hjemkundsk-
abslokalet, hvor Åben Skole serverede valgflæsk i form af flæskesteg, brun sovs 
og kartofler.
6. klasse havde bagt kage og lavet kaffe, som de solgte i pausen. Og eleverne 
var særdeles glade for det flotte fremmøde, for nu er der endnu flere penge i 
klassekassen til Bornholmerturen.
Det er anden gang, der har været et velbesøgt valgmøde som optakt til kom-
munalvalget – og det er bestemt en tradition, som Åben skole og Landsbyrådet 
vil fortsætte. Det blev en festaften for demokratiet, og der er ingen tvivl - blandt 
politikerne - om hvor Lysabild ligger på landkortet. 

Torsdag, den 17. september 2009 var en anderledes dag i dagplejen. Alle dag-
plejebørn og dagplejemødre var samlet til ”æblefestival” hos dagplejemor  
Carina Jakobsen i Sarup. En idé, der opstod, da vi lavede legestueprogram, og 
fordi Carina på det tidspunkt havde rigtig mange æbler i sin ‘have.

Alle børn havde i forvejen lavet et tørklæde med æbletryk og fik på selve festi-
valdagen malet æbler på kinderne. Sunde, friske og søde så børnene ud, mens 
de i løbet af formiddagen legede med æbler i haven og fodrede Carinas geder.
Til middag spiste vi pandekager med hjemmelavet æblemos, og da forældrene 
hentede deres børn, blev der serveret kaffe, saft og kager.
En rigtig god og hyggelig dag for os alle – og en festival, der evt. kunne blive en 
årlig tilbagevendende tradition. (jj)
Venlig hilsen dagplejen.
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Efter en dejlig sommer med et par rigtig gode udflugter, er vi nu i en stille  
periode, men foreningens arbejde ligger ikke stille. Vi har vores arkiv i kælderen 
i skolens østfløj. Der er åbent første torsdag hver måned kl.18 - 20 eller efter 
aftale med arkivleder Inge Christiansen tlf. 7440 4493.
Kom og besøg os og bliv overrasket. Der er virkelig meget at se på. Find dine 
aner eller gå på opdagelse i de mange fotos. Det er gratis og spændende.
På gensyn!  Venlig hilsen Lysabild , Sognehistorisk Forening

Deadline til Lokalblad 30. december
Glædelig jul

Find dine aner i 
lokalarkivet

18000 km …

Til januar bestemmer Teknik og Miljø-udvalget, hvilke lokalsamfund i Sønder-
borg Kommune der får opfyldt deres ønske om en cykelsti. Ønske-listen over 
cykelstier er enorm, og kommunen laver nu trafikmålinger på de enkelte stræk-
ninger. Målinger, der skal underbygge prioriteringen. 
(Du kan finde bruttolisten på www.sonderborg.dk, klik på Politik og demokrati, 
dernæst på Dagsordner, og så Teknik og Miljøudvalget. Endelig klikker du på 
referatet fra mødet den 4.9.2009, hvor pkt. 4 er cykelruteplanen).

Strækningen fra Skovby til Lysabild er med på listen – ligesom stræknin-
gen fra Drejby til Skovby. Men udvalget har glemt en vigtig strækning på  
Kegnæsvej – nemlig strækningen fra Lysabild over Ll. Mommark og helt op 
til cykelstien på Østkystvejen. En strækning, som Landsbyrådet foreslog i sit 
høringssvar til kommuneplanen i februar i år.

Derfor har landsbyrådet og skolebestyrelsen skrevet til Teknik og Miljø-ud-
valget for at gøre opmærksom på forglemmelsen og desuden fremhæve, 
at der også cykler skolebørn til Lysabild skole fra Ll. Mommark-siden på  
Kegnæsvej. (Du kan se høringssvaret fra februar og det seneste brev til  
udvalget på www.lysabild-sydals.dk, klik på Landsbyrådet).

I 1974 blev der for første gang udtrykt ønske fra skolen og lokalsamfundets side 
om en cykelsti på strækningen mellem Skovby og Lysabild. Tænk, at vi her 35 
år efter stadig står med det samme lønlige håb for den 1,7 km lange strækning. 
Det eneste, der er sket i de 35 år, er at vejen om muligt er blevet endnu værre, 
da man nu også skal forcere 108 bump i asfalten efter gravearbejdet i 2006. Skal 
der mon også gå 35 år før der sker noget i dén sag? (tl)

35 års kamp for cykelsti

Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden

… Det er hvad vi 3 medlemmer i BG-Concept, Flemming Kolle, Jørgen Hansen 
og Arne Duus, har tilbagelagt i cykelsæsonen i år. På billedet kommer vi i mål 
i årets sidste løb, ”Alpetramp på Fyn”. Temperaturen var på frysepunktet ved 
starten, men der var næsten vindstille og solskin, så de 125 km blev en rigtig 
flot cykeltur i de ”Sydfynske Alper”.
Bortset fra en punktering og en lille omvej, forløb turen fint. Vi fortsætter med 
at træne hele vinteren igennem for at holde formen. Som det ser ud lige nu, har 
Torben Dahl, efter en skade, meldt sig under fanerne igen, og vi glæder os til 
atter at få den unge mand med på cykelholdet.
Tak til vores sponsor BG-concept, som har støttet os i de fire år klubben har 
eksisteret. Mange julehilsner fra Cykelklubben. (jj)

Åben Skole

Juletræsfest på Skovby Kro
 Traditionen tro og siden 1946 arrangerer ”Skovby  
 Gamle Skoles juletræsforening” juletræsfest på  
 Skovby Kro for hele byens og omegnens børn,  
 søndag den 13. december kl. 14.00.
 Program for eftermiddagen: Dans omkring  
 juletræet til musik, forskellige lege, julemanden  
 kommer på besøg og sidst men ikke mindst  
 uddeling af godte poser til børnene.
 Husk tilmelding til:
 Lone Larsen på tlf. 29286021 og Julia Jensen på  
 tlf.  30232611 senest fredag, den 4. december.
 Godteposerne koster 30 kr., og entre for voksne 15 kr.
 Mød op til en hyggelig eftermiddag sammen med  
 familie og venner. (jj)

Vi ses til håndbold i Sydals-Hallen
Håndboldsæsonen er i fuld gang, og det betyder, at Sydals Håndbold Klub 
takket være en god trænerstab har hold i gang i alle børneårgange fra U6 til U14 
- dertil otte seniorhold. Der trænes fra midt på eftermiddagen til sen aften alle 
tirsdage og torsdage, og så fylder vi Sydals-Hallen med hjemmestævner rundt 
regnet hver anden søndag indtil slutningen af marts. 
Ved skoleårets start havde vi Dansk Håndbold Forbunds håndboldkaravane på 
besøg, og de mange elever fra skolerne i Lysabild, på Kegnæs og i Tandslet, der 
fik mulighed for at lege med, fik en dejlig boldglad oplevelse. Efterfølgende var 
der heldigvis også en del børn, der fik lyst til at gå til håndbold hver uge i Sydals 
Håndbold Klub.
Skulle du have lyst til at se håndbold live i stedet for i fjernsynet, så er der de 
kommende par måneder følgende muligheder i Sydals-Hallen:  Den 6. decem-
ber, den 10. januar og den 24. januar.  Hver gang er der kampe fra kl. 13 til kl. 20, 
med hovedkampe - dvs. serie 1 damer og jyllandsserie herrer - henholdsvis kl. 
14 og kl. 15.15.
Omkring kl. 15.45 er der yderligere underholdning og mulighed for at vinde 
pizza og vin. Man køber i forvejen ærteposer ved indgangen til hallen, og så 
gælder det om fra positioner uden for banen at ramme så tæt på banens midte 
som muligt. Velkommen til håndbold i Sydals-Hallen. Venlig hilsen SHK

Det sker i sogn og kirke …
Søndag, den 6. december kl. 9.30: De 9 læsninger. Liturgisk gudstjeneste 
med læsere fra sognets foreninger og institutioner.
Fredag, d. 11. december kl. 17.00: Den traditionsrige koncert med eleverne 
fra Sønderborg Musikskole. Det er ikke bare nogle søde børn – de spiller godt!
Søndag, d. 13. december kl. 15.00: Temagudstjeneste om verdens klima i 
anledning af FN’s møde i København. ”Hvem ringer klokkerne for? De ringer 
for dig!”

Julemanden hos Købmand Callesen
Lørdag den 12. dec. og Søndag den 13. dec.

kl. 11-14.00

”Æblefestival” i SarupVel besøgt valgmøde   

Dagplejebørnene fodrer Carinas geder med spaghetti!

   

3/12 ”Freja´s” fodboldhold

10/12 Juleafslutning – Åben Skole gruppen

2010
14/1 6. klasse

21/1 Sanne Asmussen 

28/1 2. klasse

4/2 Skolefest – ingen Åben Skole

11/2 0. klasse

25/2 Støttecenter

4/3 5. klasse

11/3 Landsbyrådet

18/3 1. klasse

25/3 3. klasse - sæsonafslutning

Billedet er fra Juletræsfesten på Skovby kro dec. 2008. 

Alsgade 2 . 6400 Sønderborg. tlf. .7442 5253

www.cykelcentrum.dk 
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Lysabild Forsamlingsgaard
Helaftensarrangement
til kun 309,- pr. kuvert.

Elite-
virksomhed

En helt særlig tradition

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

DET SKER I SOGNET
November

14. kl.  18,00  Åben Skole  
21. kl.  18,00  Åben Skole
28. kl.  18,00  Åben Skole
28.-29. kl. 11-17.Julemarked , Cafe   
 Mommark Strand

December
3. kl. 18-20 Åbent i lokalhistorisk Arkiv  
 på Lysabild Skole
3. kl. 18.30 - 21.00 Juniorklub på   
 Lysabild skole (juleafslutning)
3. kl.  18,00  Åben Skole
6. kl.13-20 Håndbold i Sydals-Hallen
6. kl. 9.30: De 9 læsninger. Liturgisk  
 gudstjeneste, Lysabild Kirke
10. Åben Skole – Juleafslutning.
11. kl. 17.00: Koncert med eleverne fra   
 Sønderborg Musikskole, Lysabild Kirke
13. kl. 15.00  Temagudstjeneste om verdens   
 klima i anledning af FN’s møde i  
 København, Lysabild Kirke
12.-13. kl. 11-14.00 Julemanden på besøg hos  
 Købmand Callesen
13. kl. 14.00 juletræsfest på Skovby Kro 
19. Avisindsamling
17. Kl. 10 Julegudstjeneste for dagplejen og 
 Børnehuset Abildgård i Lysabild Kirke.

Januar
5. Hellig tre konger 
4. 1. Skoledag efter juleferien
10. kl.13-20 Håndbold i Sydals-Hallen
14. kl. 18,30  Junior Klub, Lysabild Skole
14. kl. 18,30 Åben Skole, fællesspisning  
 Lysabild skole
21. kl. 18,30  Åben Skole, fællesspisning  
 Lysabild skole
21. kl.13-20 Håndbold i Sydals-Hallen
24. kl.13-20 Håndbold i Sydals-Hallen
28. kl. 18,30 Junior Klub, Lysabild Skole 
28. kl. 18,30  Åben Skole, fællesspisning,  
 Lysabild skole

Er det mon helt slut med at gå Hellig tre konger i Lysabild Sogn? Det er jo en 
helt særlig skik, som ikke findes andre steder end på Als, Sundeved og Ærø.   
Lokalbladet vil gerne bakke op om den gamle og skægge tradition.
Tænd lyset ved fordøren
Til sidste Hellig tre konger spejdede deltagerne forgæves efter lys ved fordørene 
i husene. Lyset er signal om, at der må man gerne ringe på og aflægge besøg. 
– Når lyset er slukket ved fordørene Hellig tre konger-aften tyder det på, at der 
er mange, der ikke kender traditionen, siger Calle og Inge Christiansen, der selv 
har været med til Hellig tre konger, siden de var børn. 
- Folk må gerne ringe til os, hvis de vil have lidt mere at vide om, hvad Hellig tre 
konger er for noget, forsikrer de to. Calle og Inge har tlf. 7440 4493. 

Hvad går det ud på?
Hellig tre konger fejres den 5. januar om aftenen. Man klæder sig ud, og  
efter mørkets frembrud går man på besøg hos venner, naboer, bekendte, som 
skal forsøge at gætte, hvem de har fået gæster af. Hvis de ikke kan gætte det,  
beholder man masken på og forlader huset uden at give sig til kende. Og så 
tager man videre på besøg næste sted og så fremdeles hele aftenen. 
Her er “opskriften”
Find ud af, hvem du vil ”gå sammen med”, og find på nogle gode forklædninger. 
Husk at sløre ansigtet, men sørg for at forklæde dig, så du kan drikke – f.eks. gen-
nem et sugerør. Efter mørkets frembrud tager I på besøg og ønsker godt nytår.  
I bliver nok budt på en skænk, mens de forsøger at gætte, hvem I er. Og de stiller 
rigtig mange spørgsmål, men man må gerne forvrænge sin stemme, og fortælle 
en hvid løgn. Gætter de ikke, hvem I er, skal I ikke give jer til kende. Omvendt skal 
I lade maskerne falde, hvis de gætter Jer. Sådan kan I tage fra hus til hus, og det er 
skik, at man kun ringer på, hvor lyset er tændt ved hoveddøren.Så husk at tænde 
lyset eller sæt levende lys i vinduerne eller en lanterne ved døren. 
Praktiske fif fra Karina
Her kommer nogle fif til udklædning fra Karina Kolmos, der hvert år er af sted til 
Hellig tre konger - også selvom det er hendes fødselsdag. 
Det er tit hovedbeklædningen, der volder kvaler. Men en elefanthue, et tørklæde 
og/eller en netstrømpe gør meget ved genkendeligheden. En udsmykket pap-
kasse eller en maske kan selvfølgelig også bruges. Men maskerne er ofte meget 
varme. Masker kan man købe i legetøjsforretninger (spørg personalet) eller på 
nettet (søg f.eks. på ordene: gag og gimmick). Tøj kan købes i genbrugsforret-
ninger. Spørg personalet om de har udklædningstøj. På Sønderborg Kommunes 
”Syværkstedet”, Søndervang 4 (bag det tidl. Idémøbler) kan du leje flotte kostu-
mer/dragter til 100 kr. pr. dragt. 

”Så I slipper for opvarmningen”, lød det muntert fra en badminton spiller.  Og 
ja, Henning Jørgensen, Mommark og Henry Møller, Vollerup slap for opvarm-
ningen til badminton træningen og i stedet gik snakken om rejsen til Afrikas 
højeste bjerg, Kilimanjaro. Vi sidder i Sydals Hallens Cafeteria og Henning og 
Henry får med fantastiske billeder og med en smittende glæde, Kilimanjaro til 
for en kort stund at komme til Sydals.
Begge har kendt hinanden via badminton gennem snart 20 år og Henry har 
gennem mange år haft drømmen om at komme til tops på Kilimanjaro. En arti-
kel om Laurids Tørnæs, Ribes tidligere amtsborgmester og folketingsmedlem, 
der i en alder af 72 år besteg bjerget, gjorde udslaget: NU SKULLE DET VÆRE og 
da Henning manglede en rejsekammerat, så blev beslutningen hurtigt taget.
Den 9. oktober 2009 startede turen mod Afrika og forude ventede Afrikas 
mægtigste bjerg Kilimanjaro med sine 5895 m. 
Henning og Henry skal vandre til toppen af Kilimanjaro, men turen starter dog 
i jeep, sammen med de andre 11 deltagere og 1 rejseleder - alle fra Danmark.  
I 2400 m. højde bliver gruppen sat af og her mødes de med de afrikanske chef-
guider, der også skal deltage i opstigningen. Al bagage bliver nu vejet, både 
deltagernes og det udstyr der skal medbringes, derefter bliver der hyret 50 
lokale hjælpere til turen. Hjælpernes job er at bære deltagernes personlige  
bagage, samt udstyr som telte, køkkengrej, forplejning og… et transportabelt 
toilet! 
Henning og Henrys første bjergbestigning starter med en vandring på 31⁄2 
time – gennem skov – til den 1. lejr i 2700 m. højde. Deltagerne bærer selv de-
res ”day pack” med eget forbrug af vand, mad, toiletpapir, hygiejne servietter, 
snacks, regntøj samt ekstra tøj. 

Dag 2, bliver en ”hård nyser” som Henning stille og roligt udtrykker det. Van-
dring op og ned af bjergskråninger, fra 2700 m. til 3900 m. og for Henning ved-
kommende også en lille ekstra udflugt op til toppen ”Shira Cathedral” i 4000 
m. højde. ”Det var for mig den største oplevelse”, fortæller Henning. ”At stå på 
spidsen, kunne se skyerne komme op af den ene bjergside, nærmest røre ved 
skyerne og derefter opleve at de bliver blæst væk af vinden der kommer fra 
den anden side af bjerget, det var en ganske særlig oplevelse”.

På dag 3 og 4 forsætter opstigningen. Hjælperne vækker deltagerne kl. 06 
om morgenen, der serveres altid varm te, som drikkes siddende i soveposen, 
derefter bringer hjælperne vaskefade med lunkent vand og der en mulighed 
for at lave ”etagevask” efter behov. Bagage bliver pakket og nogle af bærerne 
tager af sted og der serveres morgenmad – for deltagerne - med toast, pølser, 
en slags ”sago” vælling, omelet og noget varmt at drikke. ”En helt ok morgen-
mad”, er både Henning og Henry enige om. ”Men vi havde fået et tip om at 
Nutella var godt at medbringe og det gjorde da også stor lykke, da vi tog det 
op af rygsækken til morgenmaden”.

På dag 4 skal ”Barranco Wall” overvindes. ”En enorm stenvæg”, er både Hen-
ning og Henry enige om. ”Den så uoverkommelig ud, da vi stod ved foden og det 
var umuligt at se de stier vi skulle gå på”. 

Men efter 4 timers vandring var toppen af væggen i 4200 m. højde nået. ”Men 
det var hårdt”, fortæller Henry. ”Vi gik på stier, men der var ind imellem høje trin 
på stierne, det tog sammen med den tynde luft fuldstændig pusten fra os” og 
Henning supplerer ”ja, man havde det som om ens batterier kørte på de sidste 
10 % ”.

På 5. dagen når gruppen op til den sidste lejr – 4600 meter oppe på bjerget.  
De er der ved middagstid, der bliver spist frokost, sovet, spist aftensmad og 
sovet igen. Den sidste opstigning skal foregå om natten” fortæller Henry og 
det er der flere grunde til: ” der er en smule mere ilt i luften om natten, toppen 
skal helst opleves ved solopgang, der skal være tid til at komme ned til campen 
igen ved dagslys og rent mentalt så virker den sidste strækning mere overkom-
melig, når man ikke kan se toppen”. Ved midnatstid kl. 00.45 starter gruppen 
den sidste tur mod toppen af Kilimanjaro. Forsynet med 6 lag tøj på kroppen 
og med 4 lag på benene samt udstyret med pandelygter, begiver gruppen sig 
ud på de sidste 1300 meter. De er ikke de eneste på bjerget, rundt omkring 
kan lysene fra andre grupper ses. ”Det var fantastisk”, er både Henning og 
Henry enige om ”Vi gik som lysende perlekæder på vej op af bjerget”. Efter  
7 1⁄2 time, i blæst, - 6 grader og småsne, nås toppen ”Stella Point”, Uhuru Peak 
i 5895 meters højde. Andre grupper er også nået toppen og selv om det lyder 
lidt utroligt, så er der ventetid for at kommme de sidste meter op til toppen. 
”Oplevelsen var så stor, så gigantisk, det er overvældende. Det var for mange 
nødvendigt at gå lidt for sig selv, og knibe en tåre, så stort var det”, fortæller 
Henry. Og fortsætter ”Og da det blev vores tur, til at komme helt op på toppen, 
så blev der taget billeder, enkeltvis, 2 og 2, af hele gruppen, og én selv i Danfoss 
trøjen, det hele skulle med”. 

5½ dag blev der brugt til at komme til toppen og turen ned tog ….. 1½ dag, 
hvilket kunne mærkes rigtig meget i benene. ”Aldrig mere”, var Hennings tan-
ker efter nedstigningen, men den store oplevelse har taget over og begge ved 
– pudsigt nok – at der også er andre bjerge (i Tyrkiet og i Uralbjergene) der også 
kan nås ved at vandre – dog er der lige nu ingen konkrete planer. 
Næste projekt er træningen i hallen, de andre venter og suset fra Afrika forsvin-
der……(ja). 

Fakta om Kilimanjaro:
Afrikas højeste bjerg 5.896 m.
Ligger i Tanzania nær grænsen til Kenya.
Bjerget omfatter 3 vulkan toppe: Uhuru Peak (5895 m), Mawenzi (5149 m)  
og Shira (3962 m)
Kilimanjaro blev første gang besteget i 1889.
Størstedelen af bjerget er nationalpark.  
Har også heddet ”Kaiser-Wilhelm-Spitze, som en del af den tidligere tyske 
koloni Østafrika. 
Kilde: Wikipedia

I de pompøse stole i et hjørne af galleriet er besøgende i  
godt selskab hos  Katherine Scrivens og Thomas Eje – her 
flankeret af en rustning i baggrunden. 

På toppen af Kilimanjaro

Her i denne weekend er det 1 år siden, at Galleri 
Eje slog dørene op og inviterede offentligheden 
ind i deres atelier og galleri. I første omgang havde  
Katherine Scrivens Eje og Thomas Eje anlagt udstil-
ling i dét rum, som mange kender som Tottes festsal 
på Nedervej. Men ret hurtigt blev endnu en bygning 
renoveret og galleriet udvidet. Atelieret flyttede ind 
i den tidligere hestestald, og er siden flyttet ind i  
privatboligen for at give plads til udstilling af male-
rier og skulpturer i samtlige rum i bygningerne. Der 
er nu totalt 400 m2 galleri hos Galleri Eje.
Udgiver digtsamling
Og der er masser at se på – dels begge Eje’rnes 
kunstværker, men også Thomas’ far, Poul Eje, har 
haft en separat udstilling i galleriet i foråret. Katherine 
og Thomas arbejder ikke alene med malerier. 

Thomas turnerer igen og bruger sine musikalske  
sider, og senest har parret startet forlagsvirksom-
hed. Katherine er aktuel med en digtsamling, der 
netop er udkommet på eget forlag. 
Drøntravlt i familien Eje
Fødselsdagen bliver fejret ved, at der er åbent i 
galleriet kl. 14-18 som sædvanligt. Der er i øjeblik-
ket drøntravlt i familien Eje, fordi Thomas laver ju-
leshow sammen med Lene Siel rundt i hele landet 
i december. Så der er ikke tid til den store fejring 
af fødselsdagen. Men Katherine og Thomas har til 
Lokalbladet fortalt, at de gerne vil sige tak til lokal-
befolkningen for opbakningen og for måden, de er 
blevet modtaget her på egnen. (tl)

Galleri Eje fylder 1 år

Malerier o
g Poesi

af Katherine Scrivens Eje

Stilheden kaldte og jeg fulgte
Jeg så alle blomster i flor
Og beundrede deres tavse mageløse væren
En dag
Jeg stod imellem disse blomster
Og fyldte min krop med deres duft
De var der for mig
For mig at nyde
Og det gjorde jeg

Eet af Katherine Scrivens Ejes digte fra bogen: Malerier og poesi,  

som netop er udkommet på Galleri Ejes forlag. 

Hun har samlet 46 malerier og 13 digte i bogen, der koster 298 kr.

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. 14.00 - 16.00 

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

Ped hedder i virkeligheden Børge Pedersen –Bad Ped er et øgenavn, 
Kurt- Frederik og Ulla-Marie har fundet til ham, fordi han er sær. Kurt-
Frederik og Ulla-Marie er tvillinger. Hver dag på vej til og fra skole 
kommer de forbi det sted, hvor Bad Ped bor. Bad Ped bor på en tre-
kantet grund og lever som spejder hele året. Bad Ped bor selvfølgelig 
i bivuak, har �agstang, fedtfælde og lejrplads.
Bad Ped er en meget traditionel, gammeldags spejder, han går selv-
følgelig med spejderhat og korte bukser hele året rundt. Kurt-Frede-
rik og Ulla-Maries far fortæller, at han engang har haft Bad Ped som 
spejderleder: ”Han hænger i de gamle spejdertraditioner, og derfor 
gider børnene ikke længere at være spejder hos ham”. Han forsætter: 
”Engang var der rigtig mange børn på pladsen hos BP, ja, sådan kaldte 
vi ham”. Bad Ped får lov til at hygge sig for sig selv, en gang imellem 
kigger nogle børn forbi, men Bad Ped skræmmer dem hurtigt væk 
med sine historier fra gamle dage.
Præsentation af Bad Ped:
Under en storm vælter �agstangen ned over Bad Ped’s bivuak, netop 
som han ligger og sover til middag. Bad Ped slår hovedet og mister 
hukommelsen. Dagen efter stormen, da Kurt-Frederik og Ulla-Marie 
er på vej hjem fra skole, møder de Bad Ped. ”Vil I hjælpe mig? Jeg har 
mistet min hukommelse, tror jeg nok…” Kurt-Frederik og Ulla-Marie, 
der lige netop har fået et projekt i skolen om marketing og PR, beslut-
ter sig for at hjælpe ham med at blive opdateret til nutiden og samti-
dig gøre lidt ved Bad Ped’s image.
Derfor inviterer Kurt-Frederik og Ulla-Marie alle børn ind til Bad Ped 
for at hjælpe ham med at få hukommelsen tilbage. Har du lyst til at 
være med, så kom ned til spejderhytten hver tirsdag kl. 18. Der er 
altid plads til dig. 
Bæverne: bh.kl og 1. kl. starter først den 2. september, så I lige 
kan vænne jer lidt til skolen inden spejderstart. 
De øvrige starter den 19. august. 
mail: moge@spejdernet.dk
Med spejderhilsen Grupperåd og ledere
 i Lysabild Gruppe
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Lysabild Forsamlingsgaard
Hela�ensarrangement
til kun 309,- pr. kuvert.

Elite-
virksomhed

Motion:

Senior:  

Ungdom:  

 
Hvis du har spørgsmål angående:

Med venlig hilsen LTB

Træningstart og tilmelding  
Lysabild Tandslet Badminton  
2008/2009

Lysabild Skytte- og Gymnastikforening,Tandslet Ungdoms-  
og Idrætsforening Sæsonprogram for 2008/09

Forældre/barn 2-3 år ved Maria Lorenzen
Sjov gymnastik med musik og redskaber for børn fra 2-3 år med 
forældre. Kom og vær med til nogle hyggelige timer sammen dit 
barn, andre børn og forældre.  
Leg for sjov 4-5 klasse ved Rikke Palmholdt
Sjove lege med bolde og redskaber, et hold hvor der bruges en masse  
energi, og man får sved på panden. Kom og vær med, få ondt i ma-
ven af grin og vær sammen med vennerne. Ingen opvisning.
Funky girls 1-4 klasse ved Betina Lassen
Kom og vær med til at sætte gang i et nyt pigehold. Vi skal lave 
øvelser til en blanding af dans og gymnastik med en masse god 
musik. Vi skal lave øvelser med elastik, bolde og meget mere. Så 
kom og vær med. 
Aerobic / afspænding ved Betina Lassen
Sommerklar året rundt. Det kunne vi vist alle tænke os at være, 
også jeg J. Så derfor kom og vær med. Vi skal lave konditions-, 
styrke og afspændingsøvelser. Der skal også arbejdes med en masse 
redskaber.
For dem der har lyst er vi nogle stykker der vil veje os efter timen 
for at se om det går den rigtige vej. Det er ingen tvang, og man skal 
selv a�æse vægten og holde styr på tallene. Men sommetider kan 
det være lidt mere motiverende, når man bare lige er nogle �ere.  
Det er nyt for mig, og jeg har en masse ideer til emner vi kan disku-
tere som f.eks. kost, vægttab, øm nakke og ryg. Hva´ gør man så? Så 
kom og vær med til at sætte mig godt i gang.
Motionsherrer ved Hans j. Duus
Motion og velvære. Styrketræning for ryg, mave og skulder.
Kom og vær med til en hyggelig time, hvor der sker lidt af hvert.
Motionsdamer ved Birte Bladt
Velvære og motion. Forskellige øvelser, hvor hele kroppen arbejdes 
igennem. Men hvor vi også har det rigtig sjovt med hinanden.
For yderligere spørgsmål om holdene, er I velkomne til at kontakte de 
forskellige ledere. Vi glæder os til at se dig og have nogle hyggelige ti-
mer sammen. 
Hilsen LSG Atletik og Gymnastik

kl-11.   Rytterne mødes på ringriderpladsen
Kl. 11.30  Ringridning starter
Ca. kl. 14  Opvisning og koncert ved  
  Sønderborg Drums and Pipes
Kl. 16   Kongerevanche for børn
Kl. 17   Kongeridning
Lysabild Sogns Pensionistforening sælger   
ka�e og hjemmelavede lagkager ved  
ringridningen.
Der er ikke optog gennem byen. Pulikum opfordres 
til at komme ind påpladsen og se aktiviteterne dér.

Fra Skagen til Lysabild d. 20.-2 juni 2008  (530 km).

Team Faktura Boks startede ude ved Grenen kl, 6.15. 
den 20. juni. Vejrudsigten var ikke for god, og vi havde 
da også stiv modvind og regnvejr de første 319 km til 
Ringkøbing, hvor vi ankom om aftenen.
Det var 3 trætte ryttere, der efter aftensmaden gik til 
køjs. Dagen efter var vejret bedre, og turen fra Ring-
købing til Lysabild startede kl. 8.15. Efter 211 km  
ankom vi til Lysabild Skole, hvor der var modtagelse 
med �ag, målsnor og kolde øl.
Klubben vil hermed takke vores sponsor Bodil  
Gregersen og Anne for sublim opvartning under 
touren, sengeredning på Ringkøbing vandrerhjem, 
aftensmad og supergode depoter på hele ruten. Uden 
Jer to kunne det ikke have ladet sig gøre. Tusind tak! 
Med cykelhilsen fra:
Flemming, Jørgen og Arne.

-
-

Hold øje med Sønderborg Ugeavis 
for nærmere information.

Hilsen Lysabild Sognehistoriske Forening

Lysabild Sognehistoriske 
Forening            

Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv 
der kommer siden

Lysabild Sogn’s Efterløn-  og Pensionistforening
Alle arrangementer er i klubhuset kl. 14 med mindre andet er nævnt:
22. 8:
23. 8:
16. 9:
21.10:
25.11:

     Vel mødt Lysabild Sogns pensionistforening

Præsteindsættelse den sidste søndag i august 
Hans Havelund

søndag den 31. august 
kl. kl. 11 på Kegnæs samt kl. 14 i Lysabild.

www.lysabild-kirke.dk

Ringridning i Lysabild 
den 23. august

Sidste nyt fra Lysabild-Sarup Cykelklub

HOLD: INSTRUKTØR: TIDSPUNKT: START: STED:
*
*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*
*

*

*

* 
*

*

*G = Gymnastiksalen på Tandslet Friskole,  *M = Multisalen ved Sydals-hallen,  *SH = Sydals-hallen  *LG = Gymnastiksalen på Lysabild skole. HH-
H2 = Hørup Hallen HAL 2. *G = Gymnastiksalen på Tandslet Friskole,  *M = Multisalen ved Sydals-hallen, *SH = Sydals-hallen *LG = Gymnastik-
salen på Lysabild skole. HH-H2 = Hørup Hallen HAL 2.

Nyt fra spejderene

Lørdag – søndag 22. – 23. november kl. 11-16 :  
Julemarked 

Støtteforeningen og Fonden Vibæk 
Mølle Tlf.  74 43 33 45 og  74 40 51 94

Vibæk møllernes støtteforenings 
Aktivitetsdage 2008

Juniorklubben starter i år torsdag den 9. oktober kl. 18.30. 
Derefter er det hver anden torsdag (i ulige uger).
Klubben er for børn fra 4. klasse. 

Der kan købes slik, chips og sodavand.
Sæsonkort til alle 10 aftener koster 50 kr.  
Gæstekort til en enkelt aften koster 10 kr.  
Voksen opsyn: Arne Duus, Annemarie Laue og Laila Lyck.
Vi glæder os til at se jer. Mere information: Laila mobil. 24 24 88 70

Juniorklub

Næste deadline til Lokalbladet
den  26. september 2008


