August

Det sker i sognet 2016

20. kl. 13.00
Traktorringridning i Vibøge
24. kl. 13.00
Ældre Sagen. Besøg på Sønderjyllands Mekaniske 		
		Museum
31. kl. 19.00
Møde i arbejdsgruppen “fælles paraplyorganisation.		
		
Mødet afholdes på Lysabild Brandstation

September

6. kl. 13.30
		
6. kl. 18.00
		
7. kl. 9.30 – 11.00
8.		
10. kl. 11-16.30
10. kl. 18.00
13. kl. 20.00
		
13 kl. 18.30-19.30
27. kl. 13.30
		
		
27. kl. 17.30-18.30

Lysabild Efterløn og Pensionietforening
Det store lottospil. Kun for medlemmer.
Lysabild sognehistoriske Forening. Gadevandring i
Neder Lysabild Vi mødes ved Lysabild gamle mejeri
Gråspurvene starter i i Sydals-Hallen
Skovby kro. Preben Elkjær: Mit liv som Elkjær
Lysabild Landsbymarked
Fællesspisning ved Landsbymarkedet
Orienteringsmøde i Lysabild præstegård omkring		
menighedsrådsvalget i Lysabild
Dame gymnastik på Lysabild skole
Lysabild Efterløn og Pensionistforening
Musikalsk underholdning med Flemming Gammel gård + lotto. Der afsluttes med spisning pris 150kr.
Herre gymnastik på Lysabild skole

Oktober

10.kl. 9.00 – 11.30 Lysabild Datastue sæsonstart i LSGs klubhus i
		Lysabild
18. kl. 18.30
Lysabild Efterløn og PPensionistforening
		
Oste og vinsmagning pris 100kr
24. kl. 17-18
Børne springhold (6-14 år) på Lysabild skole
STRIKKE CAFÉEN i Lysabild (klubhuset) om onsdagen i lige uger,
fra kl. 19 til 22. I klubhuset. Starter den 3. september
Der er åbent hus i MC Sydals, Tandshede 3. Hver torsdag fra 16.30
Lokalhistorisk arkiv er åbent den første torsdag i måneden kl. 18-20

Kære Kim.

Hele
redaktionen
ønsker
dig
stort
tillykke
med
de
første
10
år
i
Skovby brugs og takker samtidig for det
flotte arbejde du yder for hele vores lokalsamfund.

Arbejdsgruppe foreslår fælles
paraplyorganisation
Foreninger i lokalområdet har taget initiativ til at undersøge, om vi i fællesskab kan
styrke vores lokalsamfund.
Startskuddet var et foredrag med Søren Østergaard den 3. maj i Sydalshallen, hvor han
kom med input, sandheder og provokationer ift. udvikling af vores lokalsamfund på
Sydals.
Næste skridt var et møde 6. juni, hvor alle foreninger var inviteret sammen med Dan
Bugslag fra DGI som mødeleder. På mødet var der stor enighed om, vi på tværs af
sognegrænser, foreninger, skoler, landsbylaug mv. i fremtiden vil kunne få stor glæde
af at bruge hinandens kompetencer, interesser og viden.
I små grupper blev der talt om, hvilke bidrag et samarbejde på tværs kan bringe.
Nogle af temaerne var kvalitative udbud af aktiviteter, stærkere kommunikation,
fælles hjemmeside, paraply organisation, sociale arrangementer på tværs mv.
Senere blev der drøftet hvordan vi hver især kunne bidrage, og nøgleordene her var
bl.a..: Åbne hallen op for flere, landsbylaug med spidskompetence i idéudvikling, skole
med fælles administration, samarbejde mellem foreninger og skoler (også på tværs af
by-grænser)……
Det var en aften med rigtig mange gode input, og sluttede med, der blev etableret en
arbejdsgruppe, der skal lave et oplæg til, hvordan en paraply organisation kan se ud
og en formulering på, hvad formålet er med udviklingsprocessen.
Arbejdsgruppen består af Martin Lykke (Formand, LSG Fodbold), Martin Knudsen
(Sydals Frivillige Brandværn og instruktør i TUI), Rasmus Ladefoged (Skoleleder, Tandslet Friskole), Dorte Wehl (Interesseret i udvikling i lokalområdet), Maria Nielsen (Formand TUI), Teresa Schürmann (Næstformand TUI).
Første møde i gruppen holdes 24. august, hvorefter der igen vil blive inviteret til
møde med foreningerne med henblik på at præsentere og diskutere oplægget.

Gråspurvene starter igen:

Onsdag den 7. september kl. 9.30 – 11.00 i Sydals-Hallen
Vær med hos Gråspurvene, hvis du gerne vil:
• holde din krop frisk og stærk
• være i godt selskab med andre motionister
• være med til Gråspurvenes hygge-arrangementer
• gøre noget godt for dig selv
Gråspurvene træner hver onsdag formiddag fra september til påske og det koster
kun 200 kr. at være med i hele perioden
Fra 9.30 – 10.20 er der varieret grundtræning på ”det store hold” i hallen og
samtidig er der stolegymnastik* i Multisalen.
Fra kl. 10.30 kan du fortsætte gymnastikken på ”det lille hold” i Multisalen eller du
kan spille badminton, tæppecurling eller bruge motionsrummet.
Kom og tag din mand, kone, ven eller veninde med – det er godt for dig.
* Stolegymnastik er god motion for personer, der ikke går så godt eller som skal
skåne leddene.
–
Venlig hilsen , Gråspurvenes bestyrelse og instruktører

LB:
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Als´ hyggeligste marked

Fra kunstudstilling i Kirken til folk music i Abildgården
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LYSABILD SENIOR
CYKEL KLUB - SOMMERTUR 2016

Lørdag den 10. september danner området omkring Lysabild Præstegård igen rammen om årets Landsbymarked, den syvende af slagsen. Selve kirken fungerer som
kunstgalleri hele dagen og kl. 14 kan man nyde en koncert med organisten Amalie
Kaad. Ude på pladsen i Abildgården er der hyggelig markedsstemning til lyden af
bandet GreyZone, der spiller country og folk music. Der er masser af boder og aktiviteter, halmlabyrint til børnene og diverse kulinariske fristelser.. Når markedet er
slut, er der fællesspisning i det store telt kl. 18. Prisen er 80 kr. for voksne og 50 kr. for
børn. Tilmelding sker til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk eller 23614729, senest
tirsdag den 6. septeber. Landsbymarkedet arrangeres af Lysabild Landsbyråd i
sam-arbejde med Menigheds-rådet i Lysabild Sogn. For yderligere spørgsmål
vedrørende markedet kontakt Birthe Elmegaard Bladt på tlf. 23251243 eller
info@elmegaardcoaching.dk - også hvis du planlægger at have en bod eller aktivitet
på markedet. Markedsplakaten er vedlagt dette Lokalblad.

Snigpræmiere på 19. sæson af Åben Skole

Som afslutning på Lysabild Landsbymarked den 10. september, er der fællesspisning i det store telt kl. 18. Vi kalder det snigpræmiere på Åben Skole, der egentlig først starter efter efterårsferien. Men det er rent faktisk Åben Skole gruppen
der også laver mad til Landsbymarkedet. Så kom og nyd en hyggelig aften i teltet ved Præstegården. Menuen bliver grillet kød med stort salatbord og efterfølgende kaffe og cookies. Der kan købes fadøl og sodavand. Man skal selv medbringe eget service, desuden må egne drikkevarer også gerne medbringes.
Prisen er 80 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Tilmelding sker til Erling Junker på
ejja@bbsyd.dk eller 23614729, senest tirsdag den 6. september.
Læs meget mere om hvad Åben Skole er på lysabild-sydals.dk

Skovby landing og brolaug er færdig med renovering. De vil gerne sige mange tak for
alle donationer der er givet. De er overvældende og taknemmelige. Så smut ned til
havnen og se hvor fint der er blevet .

Atter i år tog senior cyklisterne fra Lysabild på en 2-dages cykelekspedition. I god tid var det midtjyske bakkeland omkring Silkeborgsøerne
udsøgt med vanlig grundighed for tilpas krævende ruter med både
naturskønhed og kultur.
Første dags rute med start i Ry førte os ned langs Ravnsø frem til Dover
kirke, hvorfra vi via Alken kørte til Øm Kloster ruin og museum på bredden af Mossø. Rigelige og gode pauser gjorde, at alle holdt ud.
Tilbage i Ry og derefter til vores hotel Skanderborghus, som var reserveret i god tid, og hvor vi indtog et prima 3-retters måltid med udsigt
over sø og skov samt overnattede (lidt trætte).
Anden dags cykeletape fra Vrads ad den gamle banestrækning mod
Them var en overraskende flot oplevelse. Frokost med frisksmurte
sandwichs på shelterpladsen i Them, og sidste del af etapen via et
noget krævende bakkelandskab klarede vi også. Med god hastighed
nedad og dertil hørende traven op ad bakkerne nåede vi godt rundt.
Landets vel nok flotteste gårdbutik, Skovgård ved Gjessø, krævede et
timelangt ophold, da også stedets ca. 500 køer og moderne robotstalde blev grundigt besigtiget. Et fantastisk vejr med høj sol og ind
imellem lidt frisk brise gjorde turens afvikling perfekt og mindeværdig.
Turen forløb ganske uden uheld og dårligdomme, og det gode humør
og energi fra 17 aktive cyklister huskes der tilbage på.
Vi cykler hver onsdag kl. 17,30 - ingen tilmelding - alle er velkommen,
spørg på tlf. 20 29 06 28 om næste mødested.

Vi vil fremtidssikre Landsbybussen og Landsbybilen

”De

Lysabild Datastues vinterprogram 2016/17

Vi starter igen til efteråret, nærmere bestemt mandag den 10. oktober i LSGs klubhus i Lysabild. Undervisning/hjælp vil foregå hver mandag fra kl. 9-11.30 og som de
foregående år vil det koste 20 kr. pr. gang at deltage. Pengene vil gå til kaffe og materialer. I lighed med tidligere sæsoner vil vi igen i år undervise og være behjælpelig
(så godt vi kan) i brugen af PC og de områder I måtte ønske at lære mere om- f.eks.
mail, Nem ID, søgning på internet, borger dk. osv. Nye deltagere er hjertelig velkomne.
På gensyn i datastuen. På vegne af Lysabild Datastue og dens trofaste hjælpere/
undervisere. Helge Pedersen, Sarupvej 32, 6470 Sydals. Tlf. 29 92 96 32

Åben kl. 8-20

I borgere i Lysabild Sogn har virkelig taget godt imod forsøget med Landsbybus og Landsbybil. Begge køretøjer har kørt omkring 6000 km siden ordningen
startede midt i april. Bilen kører mange korte ture og bussen færre men længere ture. Indtil nu har det været gratis op til 100 kørte km., herefter koster det 2
kr. pr. km. for bilen og 3 kr. pr. km. for bussen. Så skal man selvfølgelig selv betale for brændstof – køretøjet afleveres altid med fuld tank. Man opretter sig som
bruger og reserverer køretøjet på lysabild-sydals.dk, her kan man også finde alle regler og forsikringsbetingelser for lån af køretøjerne.
Men nu skal vi finde ud af om det stadig vil være bæredygtigt, når det ikke længere er gratis. Derfor har vi i samarbejde med de to andre landsbylaug, der er
med i forsøgsordningen, Skelde-Dynt-Gammelgab og Kværs-Tørsbøl-Snurom, samt
kommunens Landdistriktsudvalg, besluttet at der pr. 1. oktober vil være en egenLokalBladet www.lysabild-sydals.dk
betaling på 2 kr. pr. km. fra 0 km., gældende både for bus og bil. Dvs. at de første
100 km ikke længere er gratis. Desuden ændres selvrisikoen på forsikringen fra de
Redaktionen:
E-mail:
Tlf:
nuværende 0 kr. til maks. 5000 kr., hvilket gør at denne bliver væsentligt billigere.
LYSABILD
Birgit Frank Nielsen
benny.birgit@bbsyd.dk
2487 4283
Janne Jørgensen
glhave42@mail.dk
7440 4700
Tina Sahl Lydiksen
tinalydiksen@gmail.com
2013 7199
Allan Tychsen
allan.tychsen@gmail.com
2982 3606
Mona Pedersen
mona.pedersen0@gmail.com
2621 3966
Lone Klinge Thomsen LS.thomsen@mail.dk
2423 7342
Helle Pedersen (dtp) helle5584@gmail.com
2484 4356
Tryk:
Grafisk Arbejde, Guderup
74 45 8888
Bladet udgives af Lysabild Landsbyråd, og udkommer januar, marts, maj, august,
oktober og november i 1000 eksemplarer, husstandsomdeles af LSG Fodbold og
spejderne til sognets beboere. Har du ikke modtaget LokalBladet ring på tlf: 74404700
Landsbyråd

Forsøgsordningen slutter den 15. december, og vi arbejder allerede nu på højtryk
med flere løsningsforslag for at kunne fortsætte ordningen. Men det vil kræve mere
egenbetaling fra brugerne, hvis det ikke skal dø hen. Måske har du gode idéer, vi
alle kan få glæde af til en fremtidssikret, økonomisk bæredygtig løsning? Det kunne
f.eks. være abonnementsordninger, sponsorater, andelsbeviser, crowdfunding, firmaløsninger eller noget helt andet? Kontakt os endelig hvis du har nogle idéer eller
hvis du kunne tænke dig at være med til at forme fremtidens Landsbybus og bil.
Du kan også møde vores Landsbybus og Landsbybil på Lysabild Landsbymarked
d. 10. september, og få en snak med os her. Allan Tychsen, Lysabild Landsbyråd

Tirsdag
19.00 – 20.30
Hørup Hal 2

Uge 37
6. sept.

Pigefnis
0. – 3. kl.

Maria Nielsen,
Sarah Schmidt, Ida
Henningsen

Onsdag
17.00 – 18.00
Gym.sal Friskolen

Uge 37
7. sept.

NYHED:
Mave-balle-lår

Lisbeth Jensen

Onsdag
18.15 - 19.15
Multisalen

Uge 37
7. sept.

Lopperne
4-6 år

Lykke Desiree Brylle
Jacobsen, Fie Holm

Torsdag
16:45 – 17.45
Gym.sal Friskolen

Info følger
senere*

Sydals mixhold

Lisbeth Jensen
Søren Elholm

Mandag
19.00 – 20.00
Multisalen

Uge 37
5. sept.

Body Restart

Bo Freudendahl
Hansen

Tirsdag
17.45 – 19.00
Gym.sal Friskolen

Uge 37
6. sept.

Pilates-effekt

Hanne Kryhlmand
Dorthe Schack

Mandag
18.00 – 19.00
Multisalen

Uge 37
5. sept.

Funktionel træning
En, to eller tre gange
ugentlig

Martin Kahr Knudsen

Tirs- og torsdag
19:00 – 20.15
Lørdag
09.00 – 10.15
Gym.sal Friskolen

Uge 36
29. aug.

Løbetræning

Info følger senere*

Info følger senere*

Uge 36
3. sept.

Sønderborg Mix 30 +
TUI/HUI/DUI fælles

Helle M, Dorthe L,
Claus m.fl.

Tirsdag
19.00 – 21.00
Dybbøl hallen

Info
følgere
senere*

Dance It
TUI/HUI fælles

Trine Schack

Hørup
Info følger senere*

Info følger
senere*

Rytmiske dansepiger
4.-6. kl.
TUI/HUI fælles

Thea og Ida Marie

Hørup
Info følger senere*

Info følger
sener*

Find seneste opdateringer på wwwtui-gymnastik.dk og følg os på Facebook

Nu starter gymnastikken:

Herre holdet - gymnastik og styrketræning - med instruktør Hans Duus starter
tirsdag den 27. september kl. 17.30-18.30
Dame holdet - bla. pilates - med instruktør Birthe Elmegaard Bladt starter
tirsdag den 13. september kl. 18.30-19.30
Børne springholdet (6-14 år) med instruktør Hans Halfdan Belschner Jørgensen
starter mandag den 24. oktober kl. 17-18
Alle hold træner i gymnastiksalen på Lysabild Børneunivers med indgang fra lille
skolegård mod øst. Mød op til hyggelig, sjov og god motion. Alle er velkomne.

GADEVANDRING i Neder Lysabild TIRSDAG 6. SEPTEMBER 18.OO
Vi mødes ved Lysabild gamle mejeri (Lysabildgade 66)
og vandrer nen’ a Lysaffel ga’, 3. del. Der bliver fortalt om gamle dage af nuværende og tidligere beboere. Alle er velkomne. Parkering mulig omkring
mejeriet. Pølse- vand- og ølsalg efter gadevandringen

Spejdere bygger katamaran
Det er ikke første gang Rasmus Andersen fra Lysabildskov og Richard
Petersen fra Kegnæs har været opfindsomme og kreative. For ca. et år siden
havde de hver især ombygget en fræser med lad, som de bl.a. deltog med til
Kegnæs ringridning.
Siden maj måned har de to 13 årige drenge spejdere, sammen andre KFUM
spejdere fra Kegnæs og Lysabild, arbejdet på at bygge en katamaran sammen
med spejderleder Thorbjørn Petersen.
Katamaranen har de lavet af to gamle kanoer og noget træ, og der er sat to
påhængsmotorer på, der kører på de solceller, som også sidder på båden.
Torsdag, den 14. juli var katamaranen klar til at blive søsat ved Kegnæs. Foruden Rasmus og Richard skulle to andre spejderkammerater – Sisa Petersen og
Magnus Rasmussen – også med ombord. I en følgejolle ved siden af katamaranen sad Thorbjørn, som fulgte de fire børn hele vejen, så han kunne hjælpe
med de udfordringer, der evt. måtte komme.
Planen var, at de fire besætningsmedlemmer ville sejle til Sønderborg for at
spise is, men på grund af modvind, kunne katamaranen ikke klare de høje
bølger, og der måtte tages en ny beslutning på vandet. Det slog dog ikke de 4
friske børn ud af kurs – de valgte i stedet at sejle til Drejby.
Efter en spændende tur vendte en træt besætning tilbage til Kegnæs, og her
var konklusionen, at katamaranen havde sejlet bedre end forventet, og på en
dag med meget sol, kan der godt komme fart på båden, fortæller Thorbjørn.
Ønsket om at sejle en tur rundt om Als er allerede i tankerne.
Redaktionen ønsker god vind fremover – godt gået!

Mange tak for lån af Christiania cykler.

Børnehuset Abildgård og SFO ”Fristedet” havde i 2 sommerferieuger
mulighed for at låne 2 skønne Christiania cykler fra områdets 2 kommunale dagplejere Maria og Nete.
Det blev til mange dejlige cykelture i Lysabild/Skovby området.
Turene er gået til Skovby Brugs for at handle ind til den daglige café,
forbi der hvor børnene bor og ud langs de små veje, hvor vi ikke kan
komme med bussen. Og snakken er gået undervejs: om kornet på
markerne, om de traktorer vi mødte undervejs, om forsamlingshuset
og kroen, hvor nogle holdt fødselsdag, om køer, heste og æsler.
Det var SKØNNE oplevelser for alle parter og en fantastisk mulighed
for at tage rundt i lokalområdet, når vi havde tid og lyst.
Endnu engang mange tak!
Hilsen Børn & Personale i Børnehuset Abildgård og SFO ”Fristedet”.

Mandag kl. 18.30 - 20

Floorball - er det noget?

Det sidste nye skrig inden for foreningsmotion er Floorball. Det vi i
mange år har kaldt gulvhockey.
Det er hundesjovt, giver masser af sved på panden og alle kan være
med. Kræver ikke de store forkundskaber og man lægger niveauet,
hvor man vil.
Gymnastiksalen på skolen er perfekt til det og derfor overvejer vi i
Lysabild Gymnastik og Atletik at tilbyde det.
Men vi skal allerførst have fat i nogle trænere. Én kan gøre det. Men
fint, hvis der var flere, så man ikke er helt så bundet. Vi kan købe en
startpakke ved DGI med alt udstyr, trænerkurser, inspirationshæfter,
konsulent timer og medlemskab af Dansk Floorball Union, så der
også kan deltages i stævner, skulle det ønskes.
Hvornår der skal trænes, bestemmer trænerne. Skal det være
voksenhold eller for børn, bestemmer trænerne.
Kunne du måske være interesseret? Så ring eller skriv og vi kan
få en snak. Helt uforpligtende J Kontakt Lone Klinge Thomsen
24237342 LS.Thomsen@mail.dk
PS: Kunne tænke dig at være instruktør i noget helt andet indenfor
motionsverdenen, der kan foregå i gymnastiksalen, så giv også endelig et kald. Foreningen er meget villig til at give kurser, redskaber eller
andet, så vi kan udbyde flere hold vinteren igennem.

Mandag kl. 17 - 18 og
Onsdag kl. 17 - 18

Senior

Mandag kl. 17 - 18 og
Onsdag kl. 17 - 18

kl. 20.00 - 22.30

Mandag kl. 17 - 18 og
Onsdag kl. 17 - 18

Senior Herre double

1996 + 1997

Mandag kl. 17 - 18 og
Onsdag kl. 17 - 18

Motion

kl. 19.00 - 20.00

Onsdag kl. 17 - 18

kl. 18.00 - 20.00

1998 + 1999

Onsdag kl. 17 - 18

2000 + 2001

Onsdag kl. 17 - 18

Ungdom: U9, U11, U13,
U15, U17 og U19

61301575
20620260

Trine Schack
Emma Nielsen

kl. 16.45 - 18.00

Lars Nehrkorn
Martin Lykke

Rytmepiger
7. kl. +
TUI/HUI fælles

SOGNEHISTORISK FORENING ER I LADEN PÅ LANDSBYMARKEDET, hvor der som tidligere kan smages på
Inges Solæg og købes lokalhistoriske bøger.

U19

Hold

kl. 16.15 – 17.00 Ungdom: ”Nybegyndere”

51210019
30565367

Uge 37
7. sept.

U17

Onsdag

Tim Andersen
Rasmus Wolff

Onsdag
16.45 – 18.15
Multisalen

U15

kl. 20.00 – 22.30 Senior

40127788

Micki Crillesen, Thor
Iversen, Ditte Holm,
Julie Petersen

2002 + 2003

kl. 19.00 – 20.00 Motion

Martin Jürgensen

Springmix
1. – 5. kl.

2004 + 2005

U13

kl. 18.00 – 19.00 Motion

27423779
20227670

Uge 37
6. sept.

U11

Ungdom: U9, U11, U13,
U15, U17 og U19

Preben Brink
Leif Lassen

Tirsdag
16.30-17.30
Gym. Sal Friskolen

2006 og yngre

kl. 16.45 - 18.00

60498029
61301575

TUI mangler en frisk
instruktør til drenge

U9

Hold

Anders Bay
Lars Nehrkorn

NYHED:
Drengefræs
0. - 3. kl.

Med Venlig hilsen LTB,
www.ltbadminton.dk

Mandag

60498029
61301575

Uge 37
5. sept.

Lilly Paulsen

Kontingent for Senior
koster 1400 kr. og så er
der fri fjerbolde.

Anders Bay
Lars Nehrkorn

Mandag
16.45 – 17.45
Multisalen

Aktive forældre og
seje unger 2-4 år

TILMELDING MANDAG
DEN 29.08.2016 KL. 19.00

24835934
26191995

Start

Motion

Ida Rasmussen
Karla Dons Jensen

Dag, tid og sted

Nyt Nyt Nyt

24835934
26191995

Instruktører

START: MANDAG
DEN 29.08.2016 KL. 20.00

Ida Rasmussen
Karla Dons Jensen

Hold

Senior

Gitte Dammann, Skovbys dronning, har
solgt huset Kegnæsvej 52A til Brugsen.
Nøgler blev overrakt til Kim 1. Juni. Gitte
bliver boende i huset sommeren over, og
hvad der derefter sker er usikkert.
Huset som oprindelig er bygget som en
bolig til brugsuddeleren, skal være en del
af fremtidens Dagli’Brugs.
Kim fortæller, de har mange ønsker og
idéer, og at de nu skal i tænkeboksen og
have lavet en plan for en modernisering
af butikken. Vi har endnu ikke lagt os fast
på nogen tegninger, men vi kan allerede
nu love at butikken bliver ombygget til en
større, mere moderne og mere kundevenlig butik i løbet af vinteren 2017.
i løbet af efteråret vil der blive holdt et
kundeinvolverings møde, hvor vi gerne vil
høre kundernes meninger og idéer.

Små fødder/U7
<2010
3mands hold
U8
2009
5mands hold
U9
2008
5mands hold
U10
2007
5mands hold
U11
2006
8mands hold
U12
2005
8mands hold
U13
2004
8mands hold
Herre Senior
>16 år
11
mands hold

TUI Sæsonplan 2016-17

www.ltbadminton.dk

Dronningen af Skovby abdicerer

Træningstider

...Vidste I at der denne herre besøger Skovby kro? Preben Elkjær holder foredrag den 8. september om sit liv og sin karriere. Billetter skal købes på
Sønderborg biblioteks hjemmeside og koster 228 kr incl mad.

START: MANDAG
DEN 29.08.2016 KL. 16.45

Telefon

Kultur og mad mødes, når biblioteket
rykker ud i landlige omgivelser, hvor vi
ikke plejer at være.
I samarbejde med lokale spisesteder tilbyder biblioteket en aften med god mad
og inspirerende foredragsholdere, der
har noget på hjertet.
Der indledes med foredrag og vi slutter
af med en god middag.

Gadevandring, landsbymarked, mindesten og monumenter.
Lysabild sogn har en række smukke og markante mindesten. Sten for
genforeningen, for faldne soldater i 1864 og 1914-18 krigene, sten for
udflytning af gårde og enkelte fredede sten på kirkegården. Ved skolen er der
møllestenen fra Skovby, sten for 200 års skolejubilæum og befrielses-stenen.
Der er LSG’s sten ved klubhuset, stenen på Drejet for isens kraft, og stenen
med de 3 løver ved Mommark Færgegård.
Disse sten ren- og friholdes med fælles indsats af både graver, Sognehistorisk
forening samt af beboere nær stenene. Trods dette er tiden nu også inde til
nymaling af inskriptionerne på flere af dem. Især obelisken med navnene på
de faldne i første verdenskrig trænger til opmaling af bogstaver og tal på 2-3
af siderne. Det er snart 100 året for verdenskrigens afslutning. Der er mange
besøgende i det fine anlæg ved kirkegården - både af efterkommere til familier, som mistede deres unge sønner, men også mange turister med historisk
interesse finder ofte vej til mindesmærkerne.
Der vil blive arbejdet hen imod at få genmalet de 62 navne på obelisken.
Gerne med kyndig og frivillig hjælp af folk med rette malerhåndelag!
Mindestenen for Hans Lassen (omtalt i nr. 68) er genrejst og har fået en
endelig og pæn placering nær obelisken. En treenighed af graver,
menighedsråd og sognehistorisk forening fandt hurtigt denne løsning med
ny placering. Tak for det. Hilsen Lokalhistorisk forening for Lysabild Sogn

Ungdom

Kontaktperson
Træner

Skovby kro

START: ONSDAG
DEN 31.08.2016 KL. 16.15

Holdnavn / Årgang

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

Nybeg.

Efterår 2016
Lysabild SG Fodbold
Udendørs fodboldtræning uge 32 til 41

Preben Elkjær: Mit liv som Elkjær

LTB´S træningstider
i Sydals Hallen
For 2016/2017:

FODBOLDKLUB LYSABILD SG

Lysabild sognehistoriske
Forening

Vidste I ....

Universet
har fået
T-shirt

Elever og lærere
på Lysabild Skole
samt børn og personale i Børnehuset Abildgård
har fået en flot
T-shirt, så ingen
kan nu være i tvivl
om, hvor vi kommer fra.

Deadline til næste Lokalblad den 19. september
Ved Poul Erik Olesen
Vibøgevej 20, Lysabild
6470 Sydals

tlf. nr. 2014 0758
cvr. nr. 25 90 36 17
peo@ebkonsulenten.dk
www.ebkonsulenten.dk

ENERGI- & BYGNINGSKONSULENTEN

Lysabild Landsbymarked
Lørdag den 10. september 2016
I Æblehaven bag
Lysabild Præstegård

Markedet er åben kl. 11.00 - 16.30 og byder på

Solæg

Hygge

yrint

Mu

sik

als

ku

nd

erh
Masser
old
af bode
med lop
nin
r
per og
gv
aktivite
ed
ter
Gr
g
n
i
ey
t
e
d
n
e
zo
d
n
æ
sp
ne
e
r
d
n
a
e
g
n
a
...og m

e lab

ball

Halm

Café

Kl. 18.00 Fællesspisning i teltet
(kræver tilmelding til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk senest d. 6. 9.)

Program i kirken
Kl. 11.00-16.00 Kunstudstilling
Kl. 14.00 Kirkekoncert

Søndag d. 11. september
Kl. 11.00 Høstgudstjeneste

LYSABILD

Mere info på lysabild-sydals.dk og ﬁnd os på facebook

Landsbyråd

Arr.: Lysabild Landsbyråd i samarbejde med Lysabild Sogns Menighedsråd

Hvis jeg var i menighedsrådet, så ville jeg...
S l op l menighedsrådsvalget i Lysabild
Vil du være en del af Lysabild kirkes ledelse?
Så s l op l menighedsrådsvalget i september 2016 og vær med l at præge kirkens proﬁl.
På orienteringsmødet den 13. september kl. 20 i præstegårdens konﬁrmandstue i Lysabild
får du et indblik i menighedsrådets rolle og opgaver.
Orienteringsmødet er for alle, uanset om du vil s lle op eller ej.
For at blive valgt skal dit navn stå på en kandidatliste.
Det er op l dig – og andre kandidater – at få sammensat listerne.
I praksis foregår det samme a en på et ops llingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet.

Fakta om Menighedsrådet i Lysabild Sogn:
Vision:

- skabe en ak v og medlevende menighed, som slu er op om kirkens budskab og kirkens fællesskab.
- inddrage menigheden i og omkring kirkens arbejde.
- skabe et liv i og udenfor kirken, der gør at folk får lyst l at komme i kirken. Målet er at få ﬂere i kirke.

Antal møder:

1 møde hver måned (undtagen i juli måned) + udvalgsmøder e er behov (varierer meget).

Antal menighedsrådsmedlemmer:
6 valgte medlemmer og præsten.

Antal medlemmer, der ikke ønsker at genops lle:

6 pga. alder / arbejde.

Vi glæder os l at se dig
Hilsen Menighedsrådet i Lysabild Sogn

