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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
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*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

Kristen Opstrup fra Vibøge har lavet en rute med 15 caches (skatte) på en 
strækning, der starter i Lebøl og går over Tandsgårdsvej, Tandshede, Lille 
Mommark, Mommark Færgegård, Dalmose, Sarup Kirkevej, Nørregade, 
Lysabildgade, Grønforten, Birke/Nedervej, Fjelby, Vibøgetoft/Kobbertoft, 
Oddebæk og Lebølløkke. Turen er meget rost af garvede geocachere – især 
på grund af den skønne natur.
Der ligger også caches mange andre steder på Sydals: i Lysabildskov, ved 
Saruphav, ved Pølsrev og ved fyret på Pøl. På hjemmesiden www.geocach-
ing.dk kan du se, hvor der ligger caches, og det er også her, du opretter 
en profil og finder af, hvordan du søger og finder en cach ved hjælp af 
GPS‘en.
Der findes mange forskellige cach-typer og -størrelser. Der er bitte små 
nano-caches, som ikke er større end en ært. I madkasse-størrelsen er der 
plads til en lille log-bog og nogle bytteting. Så er der nogle, der er noget 
større, og derfor er der også plads til lidt større bytteting. Der er caches, 
hvor man bare skal skrive sit navn i log-bogen og så selvfølgelig også gøre 
det på sin profil på hjemmesiden. Men der er også caches, hvor man skal 
løse en opgave, inden man kan komme videre i et cach-forløb (multi-cach-
es). God fornøjelse.
Du kan læse hele Kirsten Opstrups artikel om geocaching og Sydals-ruten 
på www.lysabild-sydals.dk (tl)

GPS-skattejagt på ny skøn Sydals-rute
Find GPS’en frem og tag på geocaching i lokalområdet

I nærheden af dette sted findes slut-cachen på Sydals-turen. Gæt hvor det er…

BANKO

SPILBANKO

SPIL

Lodtrækning om 1 flaske snaps på indgangsbillet

Der spilles om flotte præmier

Entré kr. 20,-
Incl. kaffe/te og kage

Afholdes på Mommark Handelskostskole
i festsalen Latina

Mandag den 26. oktober kl. 19.00

Gerne  tilmelding på www.mommark.net eller til
formanden på tlf. 20 14 24 63 eller Svennesmølle 24

Vind anden til Mortens Aften

Et godt tilbud fra
Mommark Landsbylaug

Det var den sommer for 
Lysabild Friv. Brandværn

Det har været en meget rolig sommer for Lysabild frivillige brandværn med 
3 mindre udkald siden juni. Ild i en bil, mindre olie spild og ild i en big balle.
 Vi havde vores årlige loppemarked i juni med pænt fremmøde, og vejret 
var godt. Lysabild Friv. Brandværn vil gerne sige tak for den opbakning.
Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I skulle ligge inde med nogle ”lopper”. 
Ring til Jan Lorenzen 21 48 04 74, Brian 40 95 42 36 eller Jon 29 80 81 91. 
 Angående opbakning, så havde Lysabild Friv Brandværn den 19. sep-
tember åbent hus sammen med alle øvrige brandværn i Sønderborg kom-
mune. Et af formålene var at værge nye medlemmer, men også at folk 
kunne komme forbi for at se, hvem vi er, og hvad vi kan.
Vi havde hejst flaget, sørget for godt vejr, kørt brandbilerne ud til skue 
for alle, samt forberedt lidt ”brande” i halm og diesel. Vi var 7 meget for-
ventningsfulde brandmænd, og skuffelsen var stor, da der kun kom et par 
med nogle søde børn, samt lidt familie fra de tilstedeværende brandfolk. 
Hmm det var ikke den store opbakning fra lokal befolkningen, som vi 
havde forventet. ? Ja et lille opstød fra mig, da det at komme forbi og hilse 
på os, gør en stor lykke. Det behøves nødvendigvis ikke at betyde, I skal 
melde jer som brandmænd, Men vi vil utrolig gerne vise jer, hvad det er vi 
går og laver, og hvad vi kan. 

Ingen selvfølge med et lokalt brandværn
Lige såvel som Lysabild skole ikke er en selvfølge, er det heller ikke en 
selvfølge, at der er en brandstation i Lysabild. Det er sådan, at Lysabild 
brandværn har en kontrakt med Sønderborg Kommune om at yde en service 
for borgerne, og kravene er, at vi SKAL afgå fra stationen inden for 5 min fra 
vi modtager alarmen. Vi skal stille med 1 holdleder og 5 uddannede brand-
mænd 24 timer i døgnet, 365 dage om året.
Alle brandværn bliver stillet til ansvar for at overholde disse krav, og det 
kræver, at brandværnet hele tiden får nye medlemmer. Hvis vi ikke kan op-
fylde dette, er der ikke basis for et brandværn i Lysabild! 
 Skulle der være nogle, som gerne vil høre mere om dét at blive brand-
mand og hvilke krav der stilles, er i mere end velkomne til at kontakte 
brandkaptajn Claus Jensen på telefon 41 24 77 85.
 I vil i perioden fra oktober og til udgangen af året få besøg af en brand-
mand, som vil spørge. om I ønsker at støtte værnet med passivt medlem-
skab. Her vil jeg godt på forhånd sige tak for al den støtte, I giver.
Brandkaptajn Claus Jensen, tlf. 4124 7785
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I en tid hvor mange virksomheder har skruet ned for aktiviteterne, drøner 
Sydjysk Eltekniq i Sarup og Gråsten derudaf. Aut. elinstallatør Lars Paulsen på 
Sarupvej 30 har pr. 1. juli købt sig ind i den 11⁄2 år gamle elektriker virksomhed 
fra Gråsten, Sydjysk Eltekniq. Lars har etableret en lokal afdeling i Sarup her på 
Sydals, og hele firmaet har nu 8 ansatte, der kører for begge afdelinger. Modsat 
mange andre virksomheder har Sydjysk Eltekniq været ude at ansætte flere 
folk her hen over sommeren for at følge med. 
-Noget af forklaringen er, at vi stort set kan klare hele spektret af elopgaver 
– lige fra alle installationer i private hjem, til landbrug, industri og sågar sty-
ring i produktionsvirksomheder.  Og så har vi meget fokus på  miljø- og ener-
gibesparende tiltag, som i mange tilfælde kan tjenes hurtigt hjem på driften, 
forklarer Lars. 
Men det allervigtigste er, at vi kommer, når kunden ringer, fastslår de to ejere 
af Sydjysk Eltekniq, Michael Kurth og Lars Paulsen. Du kan læse mere om, hvad 
Sydjysk Eltekniq kan på www.sydjysk-eltekniq.dk

El firma starter afdeling i Sarup

De to virksomhedsejere af Sydjysk Eltekniq er fra venstre Michael Kurth, Gråsten, og 
Lars Paulsen, Sarup.

11 Lysabild-børn (8 aktive fra LSG og 3 aktive fra Vidar, tidl. Lysabild) var ud-
taget til Landsmesterskaber i Vejen i weekenden 22.-23. august. Her kæm-
pede de på holdet for Sønderjylland, sammen med andre børn. Alle børn 
kom hjem med medaljer:
10-11 års piger: Mathilde Dünnweber og Cecilie Vohs, som fik sølv.
12-13 års piger: Karina Johannsen, Camilla Bladt og Maria Christensen fik guld 
og blev landsmestre.
14-15 års piger: Lena Westphal Jørgensen og Katrine Lorenzen fik bronze.
10-11 års drenge: Peter Müller Nielson og Martin Bonde fik sølv.
12-13 års drenge: Emil Bønning Petersen fik sølv.
14-15 års drenge: Klaus Christiansen fik sølv.
Mathilde og Martin fik ligeledes bronze i 4 gange 60 m stafet. Og Maria og Emil 
fik guld i 4 gange 80 m stafet. På holdet 20 gange 200 m stafet, som blev vundet 
af Sønderjylland, deltog Peter, Klaus, Emil og Maria. Stort tillykke.
Med på turen som leder og dommer var Henriette Lorenzen, Betina Lassen og 
Laila Lyck. Hilsen en meget stolt atletikleder, Laila Lyck.

På billedet fra venstre: Mathilde Dünnweber, Katrine Lorenzen, Laila Lyck, Lena West-
phal Jørgensen, Camilla Bladt, Henriette Lorenzen, Karina Johannsen, Betina Lassen, 
Cecilie Vohs, Klaus Christiansen og forrest Emil Bønning Petersen. På billedet mangler 
Martin Bonde, Peter Müller Nielson og Maria Christensen.

Landsmestre i hold og stafet

Spidskandidaterne tørner 
sammen i Lysabild Torben Ølholm styrer 
debatten om nærmiljøets fremtid i ”Ølholms forsamlingshus”
Torsdag den 5. november bliver en helt speciel aften for de borgere, der er 
deltager i fællesspisningen på Lysabild Skole. Samtlige kandidater til aften-
ens vælgermøde deltager nemlig også i middagen, som “Åben skole” står for. 
Samme aften diskuteres lokalsamfundenes fremtid på det sidste store duel-
møde mellem kandidaterne fra de forskellige partier: Jan Prokopek Jensen, 
Soc.Dem, Tage Petersen, Venstre, Aase Nyegaard, Fælleslisten, Jesper Ro-
sanes, De konservative, Jørgen Jørgensen, SF, Bjarke Larsen, De radikale, 
Solveig Halvorsen, Kristendemokraterne, Lars Dyhr, Dansk Folkeparti, 
Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti.
Det kræver sin mand at styre debatten med så mange kandidater. Derfor har 
arrangørerne: ”Åben skole” og Landsbyrådet for Lysabild Sogn, allieret sig med 
DRSyds Torben Ølholm, der vil sørge for at holde debatten på sporet og kræve 
svar på ”tiltale”. 
Hvad skal debatten handle om?
Lokalsamfundene og nærdemokratiet skal under luppen. Hvad der skal til for at 
et lokalsamfund kan ”holde på sin skole”? Hvad vil politikerne gøre for, at folk kan 
bo på landet gennem hele livet? Og hvad med sikre skoleveje, så børnene kan 
cykle i skole? Og der vil være masser af andre spørgsmål fra de 175 borgere, der 
er plads til i gymnastiksalen. 
Mødet starter kl. 19.30. Kom i god tid, hvis du vil have en god plads. Det  
koster 20 kr. at deltage, men så er kaffen og kagen også betalt.



Der er  åbent i det lokalhistoriske arkiv i 
kælderen på Lysabild skole den 1. torsdag 
i måneden kl. 18-20 eller efter aftale med 
arkivleder Inge Christiansen, tlf. 7440 4493.

Alsgade 2 . 6400 Sønderborg. tlf. .7442 5253

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

Elite-
virksomhed

Kegnæsvej 39 . Skovby . 6470 Sydals . Tlf.: 7440 4506 . Mobil: 4057 4506

23 cykelture og 346 km …

En god middag og godt selskab

Kaffemik for foreningsfolk m.fl.

”Gråspurve”
- jubilæum

... Det er hvad cykelholdet, bestående af dame- 
og herremotionsgymnaster med flere, har til-
bagelagt siden sæsonens start sidst i april. 
Med afgang fra P-pladsen ved Lysabild Skole, 
hver onsdag kl. 18.30, er det blevet til mange 
fornøjelige ture, hvor samværet, dejligt vejr og 
flotte udsigter er blevet nydt. Cykelholdet har 
talt i alt 26 aktive – dog har alle ikke deltaget 
hver gang, men gennemsnitlig 14-15 personer.
Ingen ture er blevet aflyst fortæller Peter Bruhn, 
der står i spidsen for turene. Bortset fra enkelte 
punkteringer har vi ikke haft de store problemer 
undervejs, og deltagerne har kun oplevet en lille 
smule regn en enkelt gang, men nåede dog tør-
skoede hjem.

9. september blev denne sæsons sidste cykeltur 
– en lille tur på ca. 8 km - hvorefter der blev holdt 
afslutning i Klubhuset i Lysabild. Ca. 22 cyklister 
deltog, og alle havde medbragt egen madkurv 
og drikkevarer. Peter Bruhn læste op fra sin dag-
bog, hvor han nøje har beskrevet hver eneste 
cykeltur.
Et eksempel på én af turene, der blev cyklet 
den 12. august: ”Afgang fra skolen, derefter ad 
Sarup Kirkevej til Sarup og videre til Mommark 
via Dalmose, og ad Fiskervej til Svennesmølle. 
Derefter Stensgårdsvej til Tandselle, videre til 
Ertebjerghav og ind i Blommeskobbel. Her blev 
der holdt pause med øl, vand og kaffe. Vejret 
var noget blæsende, men udsigten helt til Ærø 

blev nydt. Derefter videre forbi Stendysserne til  
Ertebjerg, over Faurholm til Neder Tandslet,  
videre til Lille Mommark og tilbage til skolen.  
En strækning på 21 km og 12 personer deltog”.
Efter mange gode beretninger om cykelturene 
og en gemytlig aften i Klubhuset, blev der sat 
punktum for en dejlig cykelsæson! (jj)

Pak kurven med tallerkner, bestik og glas, måske 
en god øl eller en flaske vin, fordi….. nu starter 
der endnu en sæson med ”Åben skole” og fæl-
lesspisning.
Torsdag den 22. oktober kl. 18,30 er ”Åben 
skole” gruppen klar med en god middag og 
godt selskab, begge dele for kun 30,- kr./voksne 
og 15,- kr./barn.
Skulle der i sognet sidde nye interesserede ”mid-
dags gæster”, skal alle være meget velkomne. 
Fællesspisning er et tilbud til alle der har lyst, 
mulighed og tid til en middag ”ude i byen”.
Skulle der i sognet være nye interesserede 

”kokke”, så skal I også være meget velkomne. 
Overskuddet fra middagen tilfalder altid de ak-
tive kokke. (Tilmelding på nedenstående tlf. nr.)
I sæsonen 08/09 mødtes ca. 50 børn og voksne, 
hver torsdag, til varieret og spændende mad 
lavet af div. foreninger, skoleklasser og andre 
grupper, der alle havde lyst til at tjene et ”pænt 
tilskud” til forenings – eller klassekassen.
!NB. I 2010 er der - lige nu - ledige torsdage 
den 14, 21 og 28/1.
Tilmelding er stadig nødvendig – senest tirsda-
gen inden, på tlf. 74 40 49 27 (Erling) eller 74 
40 42 85 (Eva).

Når åben skole starter på næste torsdag den 22. 
oktober er der - udover fællesspisning – også et 
kaffemik for de mange frivillige foreningsfolk, der 
hvert år udbyder arrangementer og aktiviteter 
her i vores område.  Kaffemikken er kommet i 
stand, fordi foreningerne og landsbyrådet skal 
finde ud af om der er basis for at lave en aktivi-
tetsdag i 2010 for alle lokale borgere. Desuden 
har nogle foreninger efterspurgt et fælles foren- 

ingsmøde, hvor man kunne snakke sammen om, 
hvilke foreninger der udbyder aktiviteter på de 
enkelte ugedage – og dermed prøve at koordinere 
tilbuddene, så de ikke ligger på samme ugedag. 
Mødet er åbent, og der er ikke tilmelding. Du er 
også meget velkommen, selvom du ikke sidder 
i en bestyrelse i en forening. Mødet foregår på 
skolen kl. 19.30 den 22. oktober.
Hilsen Landsbyrådet for Lysabild Sogn,  
www.lysabild-sydals.dk

Afslutning i klubhuset: Uden mad og drikke duer ”cykelheltene” ikke!

Udover de faste motions-onsdage ser programmet for sæsonen således ud:
Onsdag, d. 28. oktober: kl. 9.30 fejres 10 års jubilæum. Onsdag, d. 17. februar: Vinterferie.

Onsdag, d. 16. december: Juleafslutning (kr. 20 for deltagelse). Onsdag, d. 24. februar kl. 10.30 holdes generalforsamling.

Onsdag, d. 06. januar: Opstart efter nytår. Onsdag, d. 21. april Afslutning (kr. 20 for deltagelse).

Lokalbladet i Lysabild  
ønsker tillykke med jubilæet.

På 10. år byder ”Gråspurvene” på motion og hyg-
geligt samvær i Sydals Hallen hver onsdag fra kl. 
9.30 – 11.30. Formiddagens motion er en stor 
succes for deltagerne, der strømmer til, og ca. 60 
pensionister og efterlønnere har d. 9. september 
allerede startet den nye sæson. I løbet af okto-
ber måned, når vejret bliver efterårsagtigt og 
markerne er gjort vinterklare, øges holdet med 
endnu flere motionister.
 Traditionen tro starter formiddagen med fælles 
opvarmning – derefter kan der vælges mellem 
gymnastik, badminton, boldspil og fitness-center. 
”Gråspurvene” har fået en ny instruktør. Det er 
Hans Duus fra Fjelby.
Og som Helga Johannsen, der er formand for 
”Gråspurvene”, glad fortæller, kan der i år fejres 
10 års jubilæum. ”Gråspurvene” startede tilbage i  

1999 efter en idé, som man havde både set og 
hørt om andre steder i landet. 
 Dette skulle også prøves i Sydals Hallen. Der 
blev oprettet et hold, og ca. 25 deltagere mødte 
frem. Siden er deltagerantallet vokset støt, og 
sidste sæson kunne der tælles op mod 100 delt- 

 

agere. Enkelte af deltagerne har været med i alle 
10 år og kan smykke sig med titlen som 10 års 
jubilarer. Jubilæet fejres med en reception for 
deltagerne og særligt indbudte.  For yderligere 
oplysninger kan Helga Johannsen kontaktes på 
tlf. 7440 7417 (jj)

Lysabild drenge var 
maskotter i superligaen

Hubertusmesse

Studiekreds 
om kirkemusik

Fair play mod Svenstrup

Åbent i arkivet 

KFUM SPEJDERNE 
i Lysabild

Den 20. september blev en stor dag for Lysabilds 
U10 drenge på Sønderjyskes hjemmebane i Had-
erslev. Her var holdet nemlig inviteret til at løbe ind 
som maskotter sammen med Sønderjyskes spillere 
til kampen mod Brøndby.  På billedet ser vi ind i 
spiller tunnelen, hvor Lysabild er længst til venstre, 
ved siden af Sønderjyskes anfører og ditto Brønd-
by. Desværre tabte Sønderjyske 2-4 til Brøndby på 
trods af drengenes energiske heppekor.

I november afholdes der Hubertusmesse i Lysa-
bild Kirke, søndag den 15. november kl. 19.00.
Det er musikgudstjenste med lokale jagthorns-
blæsere og derudover medvirker tillige Karsten 
Munk, orgel og cembal, Inge Munk, violin og 
sognepræst Hans Havelund på viola da gamba 
og kontrabas. Traditionen med at afholde Hu-
bertusgudstjense stammer fra Tyskland, og i de 
senere år har skikken bredt sig nordpå.

Der afholdes studiekreds i konfir-
mandstuen i Lysabild Præstegård på 
følgende tidspunkter .
Onsdag den 21. oktober om Purcell
Onsdag den 28 oktober om Haydn
Onsdag den 11. november Vaughan 
Willams. 
Hans Havelund vil gennemgå tekst og 
musik til de tre værker og fortælle om 
komponisterne som forberedelse til 
den fælles koncertoplevelse i Alsion. 
den 13. november med Sønderjyllands 
Symfoniorkester i samarbejde med 
Flensburger Bach-Chor og Sympho-
nischer Chor Hamburg . 

Jysk Boldspil Union (og DBU) har som tidligere 
år kørt en kampagne for fair play. I Lysabild var 
det serie 5 kampen den 12. september mod 
Svenstrup, der blev udvalgt. Det mest fair play 
spillende hold ville få overrakt en fairplay-
bamse. Kampen endte 8-2 i Lysabilds favør. Efter 
kampen skulle hvert hold finde modstanderhol-

dets fairplayspiller. Men der blev ikke valgt en 
enkelt spiller, da jbu repræsentanten ikke synes, 
der var en enkelt person, der gjorde sig særligt 
bemærket. Men derimod spillede begge hold 
en fair kamp og fik derfor som fortjent begge 
en fair-play bamse. 

Vi er startet igen efter sommerferien, og der er 
fast mødedag hver tirsdag:
Bæverne (0. – 1. klasse) møder kl. 18.00 – 19.30
Ulve (2. – 4. klasse) møder 18.00 – 19.30
Junior spejdere (5. klasse og opefter) møder 
kl. 18.30 – 20.30.
Kom og vær med.
Med venlig hilsen
Søren Dünnweber
Lysabildgade 94,
6470 Sydals
Tlf.: 7440 4479 / 5154 6323

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

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

Torsdag den 22/10 Åben Skole gruppen
Torsdag den 29/10 ”Lillehave”
Torsdag den 5/11 Åben Skole gruppen – ”valg middag”
Torsdag den 12/11 ledig
Torsdag den 19/11 ledig
Torsdag den 26/11 Lysabild Frivillige Brandværn
Torsdag den 3/12 ledig
Torsdag den 10/12 Juleafslutning ”Flæskesteg med det hele…”

Mommark Strand
Mommark StrandBesøg den hyggelige café

LØR-SØN DEN 28-29. NOVEMBER KL. 11-17

Det er i Mommark på Havnen der sker noget

JULE-MARKED
lørdag og søndag
den 28. + 29. november
kl. 11 - 17.

Kræmmerboder
Musik og hygge

Gløgg og
æbleskiver

ARM- KE EL DUJ

 Oktober
20.  Kl. 14 i klubhuset ved Lysabild Skole  
 film, lottospil og aftensmad   
 (pensionisterne).
21. Kl. 19.30 studiekreds i Lysabild Præstegård  
22. Kl. 18.30 - 21.00 Juniorklub på   
 Lysabild skole.
22. Sæson start i Åben Skole –   
 fællesspisning – kl. 18,30.
26. Kl. 19.00 Banko Spil, på Business college syd
28. Lanternefest i Børnehuset Abildgård
28. Kl. 19.30 studiekreds i Lysabild Præstegård
29. KL. 18.30 Åben Skole.
31. Avisindsamling.

 November
5. Åben Skole – fællesspisning – kl. 18,30   
 og valgmøde kl. 19,30.
5. Kl. 18.30 - 21.00 Juniorklub på    
 Lysabild skole.
5. Kl. 18-20 Åbent i lokalhistorisk Arkiv  
 på Lysabild Skole.
11. Lysabild Kirke kl. 11. Kransenedlæggelse   
 v. mindestenen for de faldne i  
 1. Verdenskrig.
11. Kl. 19.30 studiekreds i Lysabild Præstegård.
12. Kl. 18,30 Åben Skole.
15. Kl. 1 9.00 Hubertusmesse i Lysabild Kirke
19. Kl. 18,30 Åben Skole
19. Kl. 18.30 - 21.00 Juniorklub på    
 Lysabild skole.
21.-22.  Jul på Vibæk Mølle.
26. Kl. 18.30 Åben Skole. 
28-29 Kl. 11-17.00 Julemarked, 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)
10. Kl.  18,00  Åben Skole, juleafslutning.
13. Juletræsfest på Skovby Kro.
19. Avisindsamling

DET SKER I SOGNET


