LB:

Periodisk skrift for Lysabild Sogn
LokalBladet nr. 88				

Lysabild Børneunivers blev overtaget af ind

På billedet ses:
”Ham der sover på hovedet” (Mike)

Ro på skolesagen

oktober 2019

anere

Hele uge 38 stod i indianernes tegn for alle elever i 0. til 6. kl. i Lysabild Børneunivers. Det var nemlig
temaet for dette års emneuge. Så store som små, var klædt ud som indianere og lærerne naturligvis
som høvdinge.
Eleverne blev inddelt i stammer på tværs af klasserne, og hver stamme lavede deres egen boplads
med tipier. Alle fik tildelt et indianernavn ved hjælp af en hjemmeside, som høvdingene havde fundet frem til. Man indtastede sit rigtige navn og så kom indianernavnet frem. Der blev også lavet
flotte dragter og hovedpynt. Nogle af de mindre indianere fik også krigsmaling i ansigterne.
Ugen igennem blev der lavet mange spændende indianer aktiviteter, som fx mad over bål, indianer
danse og lege. Der blev produceret smykker, amuletter, drømmefangere og naturligvis buer og pile,
som ingen indianere kan undvære.
Hver dag startede med fælles samling af alle stammer til spændende fortællinger om indianere.ug.

Formanden for Børne- og uddannelsesudvalget, Claus Klaris, har sagt det.
Socialdemokraterne, Fælleslisten og
Venstre har sagt det - og sidst, men ikke
mindst har borgmesteren sagt det: Der
er ingen planer om at indføre distriktsledelse mellem Lysabild Børneunivers
og en anden skole. Stillingen som leder
af Børneuniverset består – også efter
nytår. Og endelig er der ingen planer om
at nedlægge Børneuniverset. Tværtimod
fremhæver flere politikere, at Lysabild
Børneunivers er en stor succes, både

sammenlægningen af skole og pasningsordninger samt institutionens funktion
som omdrejningspunkt for aktiviteter i
lokalsamfundet. Børneunivers-tanken
fremhæves som en løsningsmodel, når
børnetallet falder i yderområderne.
Det har betydet, at børneunivers-bestyrelsen og lokalsamfundets foreninger
har fundet ro i, at der er udtalt så klar
opbakning til Lysabild Børneunivers fra
politisk side.
Du kan læse alle sagens akter på www.
lysabild-sydals.dk/som-en-tyv-omnatten/

Parkeringspladserne på begge sider af kirken,
Vi har lagt mærke til, at parkeringspladserne på begge sider af
kirken ikke er blevet holdt tilfredsstillende fri fra ukrudt i den
senere tid. Selve parkeringspladserne er ejet af kommunen,
og vi har påtalt det over for dem. mvh Menighedsrådet

Juletræsfesten i Skovby søger nye kræfter

E-mail:
benny.birgit@bbsyd.dk
glhave42@mail.dk
tinalydiksen@gmail.com
allan.tychsen@gmail.com
mona.pedersen0@gmail.com
helle5584@gmail.com
Grafisk Arbejde, Guderup

Tlf:
2487 4283
7440 4700
2013 7199
2982 3606
2621 3966
2484 4356
7445 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

den 28. oktober

www.lysabild-sydals.dk

Deadline til næste Lokalblad

LokalBladet

Fællesspisning i Lysabild

Åben skole gruppen byder velkommen til en ny sæson med fællesspisning
i Lysabild Børneunivers.
Hver torsdag fra uge 43 – altså 1. gang torsdag den 24. oktober, er
der mulighed for at slippe for madlavningen, blot
sætte sig til bordet og betale 35 kr. for voksne og 20 kr. for børn.
Tilmelding kan ske på mail: ejja@bbsyd.dk eller på mobil 2361 4729
tirsdage inden fællesspisningen.
Fællesspisningen starter kl. 18.30. Medbring selv tallerkener, bestik og
drikkevarer. 1. gang er det Åben Skole gruppen,
der sammensætter menuen og rører i gryderne. Klasser, foreninger eller
andre kan byde ind og få en madlavningsaften og tjene lidt til klasseeller foreningskassen. Skriv en mail til ejja@bbsyd.dk og hør nærmere
om mulighederne. Vi glæder os til at se jer alle til den nye sæson.
Husk at du altid kan se kalenderen for Åben Skole, og hvem der laver
mad hvornår, på lysabild-sydals.dk/aaben-skole

Efter 5 år i foreningen vil Rikke og Karin gerne give stafetten videre.
Vi søger derfor to eller flere, der har lyst til at være med til at planlægge og afholde
Juletræsfesten i Skovby sammen med de to andre medlemmer, Line og Carina.
Vi afholder et årligt planlægningsmøde, og ellers er det kun en søndag i december,
hvor festen afholdes. Det er derfor ikke noget, der er videre tidskrævende.
Har du lyst til at være med, eller har du uddybende spørgsmål, så kontakt
Karin Lemtorp på 26 49 35 80.
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Helle Pedersen (dtp)
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Dragedag på Kerneland Strand

Har du en drage? Ellers prøv at gå på nettet og se, hvor nemt det er selv at
lave en – evt. sammen med din far eller mor.
Skovby Landsbylaug vil nemlig gerne invitere dig og din familie til dragedag
på Kerneland Strand
søndag den 13. oktober kl. 10-13.
Det er selvfølgelig gratis at deltage, og det er lige meget, om du har en
stor eller lille drage, om du har prøvet det mange gange før eller er helt ny
til drageflyvning.
Vi håber på godt vejr og en frisk brise og glæder os til at se så mange flotte
og forskellige drager som muligt. Venlig hilsen, Skovby Landsbylaug

Skovby
Åben kl. 7.30-20

.

.

.

Kegnæsvej 37 6470 Sydals 74 40 42 62 www.skovbykro.dk

Ved du ikke hvad I skal lave i efterårsferien?

....

Motion i naturen med Gråspurvene
Gå-motion er go’ motion
Motion i naturen er et tilbud om ekstra motion fra Gråspurvene. Derfor vil
det koste lidt at deltage. Prisen bliver 10 kr. pr. gang eller 150 kr. for alle 18
arrangementer. Du kan betale enten pr. MobilePay til 59328 eller overføre til kontonummer 5959-8009541. Uanset om du betaler med MobilePay eller via kontooverførsel, skal du huske at skrive dit navn og dato, hvis du
betaler pr. gang - eller skrive dit navn og “alle gange”, hvis du betaler for alle
18 arrangementer.
Stor tak til Linak for sponsorstøtte. Uden deres støtte var dette ikke muligt.
Hilsen instruktørerne, Anette Uldall 2944 9875, Inger Plauborg 2363 6736

Danmarks sjoveste legeland kommer til Sydalshallen i uge 42, og det betyder
sjov og spænding for hele familien. Arrangeret af Als Udlejning.
Entre voksne 30,- børn 50,Åbent Lørdag den 19.10 fra 10.00 til 15.00
Når entreen er betalt kan du frit benytte alle de sjove aktiviteter hele dagen! :-)
Der er selvfølgelig også mulighed for at købe lidt til den lille sult og den søde
tand :-) Vi ses til Danmarks sjoveste legeland!

Landsbybussen
Har
du brug
for pladsstopper
til ﬂere?
I snart 3½ år har borgere, foreninger og institutioner i Sydals haft mulighed for at

Du booke
kan låne
landsbybussen til samkørsel.
Landsbybussen. Det er der mange, der har været glade for. Muligheden har
Her er plads til 9 personer, og du må
køre
alm. kørekort
været
derden
fordipå
Landsbyrådet
har deltaget i

2 projekter, der har været finansieret af Trafikstyrelsen og Sønderborg Kommune.
Vi har hele tiden været klar over, at bussen alpr. k kan hvile i sig selv, men at der
drig økonomisk
ørt k
+ br for
vil være behov
m ekstern finansiering
ænd noget
stof .
enten i form af sponsorater
eller tilskud fra
kommunen.
årgang
2017
Det er VW
denCaravelle
eksterne
finansiering,
vi har arbejdet meget på i år, men det er desværre ikke lykkes og kommunen har meldt ud, at de ikke vil støtte mere.
LYSABILD
Landsbyråd
Projekterne udløb i juni måned, men da vi havde lidt penge i kassen
fra brugerbetalingerne, så har vi kunnet fortsætte lidt længere. Men nu er kassen ved at være
tom, og vi er desværre nødt til at lukke for buseventyret den 28. oktober. Det gælder også busserne i Kværs og Skelde.
Gruppen arbejder dog videre for at se, om det kan lade sig gøre at finde noget
finansiering eller finde en mulighed for at leje bussen billigere. For mig at se, kan
det kun lade sig gøre, hvis Sydtrafik og kommunen går ind i projektet. Vi kan kun
håbe, at der findes en løsning, så vi igen kan få bussen ud at køre. Det kommer dog
til at tage noget tid.
Til sidst vil jeg gerne sende en stor tak til Allan Tychsen for at administrere bookingen og Byens Bilpleje for at holde bussen ren. Erling Junker

2,-

Se hvordan på lysabild-sydals.dk

Juniorklub starter op torsdag den 11.
oktober og er for alle elever fra 4., 5.
og 6. klasse. Derefter er det torsdag i
ugerne 41, 43, 45, 47 og juleafslutning i uge 49.
Efter juleferien er også 3. klasse velkommen, når vi forsætter i ugerne 2, 4, 6,
8 og 10, altid kl. 18.30-21.00. Du kan
finde kalenderen på:
www.lysabild-sydals.dk/aaben-skole.
Vh. Laila Elkrog Lyck

Team Muttes o e kjarf
laver igen i år buffet i Åben Skole torsdag
d 31/10. Der vil være mulighed for køb af af
forskellige accessories. Hele beløbet denne
aften sender vi videre til Børnecancerfonden Danmark Rundt Team Bodenhoff v. Claus
Bodenhoff.
Venlig hilsen Team muttes o e kjarf.
Laila Elkrog Lyck

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

Holballe 2, Tandslet, 6470 Sydals
Tlf. 74 40 78 30

Program for 2019-20
Tidspunkter på samtlige ture er kl. 9.30-11. Inger og Anette (instruktører)
deltager så vidt muligt på samtlige ture.

Dato
6. september
20. september
4. oktober

Område

Mødested

Vibæk Vandmølle

Vandmøllen

Troldsmose, Nørreskoven

P-pladsen ved Fladbæk

Blommeskobbel, Østkysten P-pladsen ved Blommeskobbel

18. oktober

Mommark strand og skov

Mommark Marina

1. november
				

Strandpromenaden
Sønderborg slot

til Fiskehytten P-pladsen ved

15. november

Trillen, Høruphav

Høruphav Lystbådehavn

29. november

Stevning, Nord

P-pladsen ved Sandvig

13. december

Augustenborg

Augustiana

10. januar

Sønderskoven

Egeskov Naturskole

24. januar

Ketting Nord

Sebbelev (Genforeningsstenen)

7. februar
				

Kegnæs Ende
Sønderby

P-pladsen Kegnæs Kirke

21. februar

Kær Vestermark

Støvlen på Kær Vestermark

Mjels Sø

P-pladsen ved søen i Broballe

Rundt om Arnkil

Skovhuse, Kær halvø

3. april

Ærskov, Havnbjerg skov

P-pladsen, Havnbjerg strand

17. april
				

Bundsø/Brandsbøl skov
Bundsøen

P-pladsen Brandsbøl ved

Oleskobbel Østkysten

Asserballeskov strand

Dybbøl Banke

P-pladsen ved historiecenter

6. marts
20. marts

1. maj
15. maj
				

Næste års landsbymarked
Skal vi have landsbymarked næste år? Hvis ja, hvordan skal det så foregå?
Det spørgsmål stiller styregruppen bag landsbymarkedet. Og ja, selvfølgelig
skulle vi gerne have landsbymarked næste år, for det var jo rigtig hyggeligt i år.
Styregruppen efterspørger flere, der kunne tænke sig at være med i udviklingsarbejdet omkring markedet samt hjælp til større og mindre opgaver. Der er
jo nogle fantastiske rammer i området omkring kirken. Spørgsmålet er om vi
udnytter dem godt nok?
Kom og giv din mening til kende. Det “lugter selvfølgelig af arbejde”, men til
gengæld har vi det rigtig hyggeligt :)
Mødet finder sted efter fællesspisningen i Åben skole torsdag den
14. november kl. 19.30 i Lysabild Børneunivers. Der er ikke tilmelding til selve
mødet, men hvis du vil spise med, skal du lige give besked til Erling Junker på
ejja@bbsyd.dk senest tirsdag den 12. november kl. 18.
Hilsen menighedsrådet og Landsbyrådet

Lysabild Sognehistorisk Forening
Kunstnerbesøg, marked og kransenedlægning

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

Sognehistorisk forening og Landsbyrådet var i weekenden ved landsbymarkedet
vært for den tyske kunstner, Jo Köser. Han er den kunstner, der skal udføre Lysabilds
skulptur i forbindelse med kommunens 1920-2020 kunstprojekt SPEJLINGER. Syv
steder i kommunen har fået tildelt en skulptur, som vil symbolisere historie, befolkning og begivenheder. En skitse vil ligge klar den 7. oktober, hvorefter forskellige
lokale skal godkende skitsen.
Jo Köser mødte os på markedet. Han blev vist rundt i byområdet, fik en rundgang i
Sognearkivet og så også vor tingsamling i skolens kælder. En biltur rundt til sognets
forskellige lokaliteter og besigtigelse af vore mindesten rundt om, gjorde positivt
indtryk på kunstneren. At han deltog ved både aftenspisning i festteltet og også
overværede høstgudstjenesten søndag morgen har alt sammen ”klædt ham godt
på” til at skræddersy en skulptur med udspring i vor lokale landsbykultur og i egnens særpræg iøvrigt.
Placering af skulptur er endelig afgjort. Kommunens vejmyndighed samt kunstudvalg har bestemt, at den bliver anbragt i krydset ved skolen. Den japanske stenskulptur flyttes til Sundeved, så der bliver plads til et nyt værk. En anden placering
af værket har været ønsket af nogle borgere, men der må vi prøve at få andre kunstværker på banen. Måske fra træskærersymposiet i Sønderborg kan der erhverves
kunstværk(er).
Sognevandringen i Mommark samlede, trods det lidt rå vejr, godt 50 tilhørere, som
alle oplevede gode og veloplagte historiefortællere rundt om i byen. Afslutning
under halvtag i Marinaen med laksemadder, hotdogs og kaffe gjorde lykke. Vi blev
alle undervejs lidt klogere på stedets historie og om, hvad der alt er i vente med
den travle havnemester og kroejer ved roret. Stor tak til alle de medvirkende og til
de fremmødte.
Sognehistorisk Forening havde godt besøg i Holstenerladen. Inges solæg med
snaps solgte rigtig godt. Filmforevisning i den nu ryddede lade gav et godt resultat
med god lyd og lys og så den flotte film fra Frankrigs og Belgiens slagmarker. Filmen
kan købes i sognearkivet for kr. 100.
Våbenstilstandsdagen den 11/11 bliver afholdt, som vi plejer. Kransenedlægning
ved obelisken kl. 11.

Bike and Run

Da det var tiende gang, at der blev afholdt Landsbymarked i Lysabild, skulle
der ske noget nyt. Derfor fik vi ideen til at arrangere Bike&Run, som Landsbyrådet tog godt imod. Vi arbejdede videre med ideen og hentede derfor tilladelse
til løbet og ruten fra Teknik og Miljø, Sønderborg Kommune og Sønderjyllands
politi. Da vi fik grønt lys fra alle instanser, fik vi hurtigt skrevet et opslag med
tilmeldingsmulighed, som blev sendt ud via Landsbyrådets facebookside, delt
på Facebook, sat i Lokalbladet og hængt op forskellige steder.

Der kom hurtigt tilmeldinger til løbet, hvilket resulterede i, at vi i lørdags havde
hele 53 deltagere fordelt på 23 hold. Det var rigtig dejligt, at så mange deltagere samt tilskuere bakkede op om vores løb.
Da vi lørdag morgen mødte op på Nørregade for at sætte pavilloner, depot,
tidtagning, afspærring, præmier mm. op, blev vi informeret om, at Sarup Kirkevej, som var en del af cykelruten, dagen forinden var blevet fikset af kommunen med flydende tjære og løst grus. Det gav os sved på panden, men med
en kost i hånden og et fantastisk teamwork mellem os, tog det kun 1,5 time
at få fejet halvdelen af Sarup kirkevej. Heldigvis skete der ingen uheld på den
konto, da deltagerne kørte forsigtigt på den strækning.
Da deltagerne hentede startnumre, kunne vi tydeligt mærke deres kæmpe
overskud og energi. Der blev konkurreret mundtligt mellem holdene, og alle
var bare så klar. Da løbet blev
sat i gang, kunne vi tydeligt
se at både løbesko og cykler
var blevet støvet af, for der
var bare fart over feltet. Alle
deltagere gjorde en kæmpe
indsats for, at deres hold fik
så gode tider som muligt.
Der blev spurtet og prustet,
trampet og savlet, heppet
og klappet, mens musikken
spillede og diktafonen blev
slidt op.
For at lave lidt sjov, ville Bo
løbe turen i fuld indsatsdragt,
som han senere vandt en
flaske vin på

Augustenborg – Sydals

Spis sammen og foredrag ved Peter Duus Andersen
Den 8. november kl. 18.30
Sted: Sydals-hallen, Mommarkvej 352, 6470 Sydals.
Andesteg med tilbehør og risalamande med kirsebærsovs. Derefter foredrag ved Peter Duus Andersen, som vil fortælle fra tidligere tider i Sydals.
Foreningen har yderligere en overraskelse i form af underholdning.
Tilmelding senest den 1. november til: Anne Marie Christoffersen,
tlf. 74 47 03 33/21 67 06 60. Pris: kr. 150.
Julehygge
Den 10. december kl. 18.30.
Sted: Sydals-hallen, Mommarkvej 352, 6470 Sydals.
Der serveres 2 stk. kløben og 1 stk. svesketorte pr. mand. Der kommer en og
spiller, så vi kan synge et par julesange.
Når kaffen er drukket skal der spilles lotto. Pris pr. kort 10 kr. / 3 for 25 kr.
Tilmelding senest den 3. december til: Anne Marie Christoffersen,
tlf. 74 47 03 33 / 21 67 06 60. Pris: kr. 120.

Lysabild S.G. Gymnastik og
Det sker i sognet
												
Oktober
Atletik
									

				
8. kl. 13.30

Lysabild Efterløn og Pensionistforening.
										
De glade pensionister. Lotto og spisning.
10.		 kl. 19.30		
Koncert med Michala Petri og Lars Hannibal. Lysabild Kirke
11.		kl. 18.30-21.00 Juniorklub starter
13. 		kl. 10-13.00
Dragedag på Kerneland Strand

19.		 kl. 10-15.00

Legeland i Sydalshallen

21.		kl. 17.-18.00
22.		 kl. 14.-15.30
24.		 kl. 18.30		

Børnespringholdet (6-14 år)
Minikonfirmand starter for alle børn i 3. klasse
Opstart i Åben Skole

November

3. kl. 19.00		
8. kl. 18.30		
11. kl. 11.00 		
12. 		kl. 13.30		
								
13.		kl. 19.00		

Lysabild Kirke, Alle Helgen aftengudstjeneste
Ældre sagen. Spis sammen og foredrag i Sydals-hallen

Våbenstilstandsdagen. Kransenedlægning ved obelisken
Lysabild Efterløn og Pensionistforening.
Magnet tæpper og lotto
Hubertusmesse i Lysabild Kirke Frank Laue og en vokalsolist

14. kl. 19.30

Vintersæsonen er begyndt

Tirsdage
Kl. 17.30 - 18.30 Herre: Gymnastik og
styrketræning med instruktør Hans
Duus.
Kl. 18.30 - 19.30 Damer: Pilates- og
Yogainspireret gymnastik med instruktør
Birthe Elmegaard Bladt.

Mandag d. 21. oktober
Kl. 17.00-18.00
Børnespringholdet (6-14 år)
med instruktør Hans Halfdan
Belschner Jørgensen.
Alle hold træner i gymnastiksalen på
Lysabild Børneunivers med indgang fra
den lille skolegård mod øst. Mød op til
hyggelig, sjov og god motion. Alle er
velkomne - man behøver ikke at have dyrket sport tidligere. Med venlig hilsen, Lone
Klinge Thomsen, Kasserer, Lysabild S.G.
Gymnastik og Atletik

Restaurering af Holstenerladen

Møde landsbymarked 2020, i Lysabild Børneunivers.
Lige efter fællesspisning i Åben Skole

16.		 kl. 18.30		
Sydals-Hallen holder 50-års jubilæumsfest
		
22. -23. kl. 19.00 Julebal på Lysabild kro
24. kl. 14.30-17.00 Juletræsfest for alle på Lysabild kro
29. -30. kl. 19.00 Julebal på Lysabild kro

December

6. -7. kl. 19.00
Julebal på Lysabild kro
7. 					 		
Enfant terrible har kortspil og rafling med spisen.

									
9. kl. 19.00
10.		 kl. 18.30		
10.		 kl. 14.00

Se de nærmere tidspunkter i klubben
Julegospel i kirken
Ældre Sagen. Julehygge i Sydals-hallen

Lysabild Efterløn og Pensionistforening
Advent i kirken kl. 14 . Musik og kaffe
Julefest i Lysabild Børneunivers
Enfant terrible, Julegløgg i klubhuset

									

12.						

26.		 kl. 19.00		
Åben Skole
Opstart
24. oktober

Strik-café
hver onsdag i lige
uger kl. 19-22 i
Lysabild Klubhus.
Det koster 10 kr.
at deltage.

hver torsdag
kl. 18.30
se kalenderen på
lysabild-sydals.dk

Der er åbent
hus i MC Sydals,
Tandshede 3.
Hver torsdag fra
16.30.

Vi går en spændende tid i møde med projekt restaurering af Holstenerladen.
Forarbejdet er næsten helt færdigt, og selve restaureringen forventes at starte i 2020.
Lokalhistorisk
arkiv åbent
første torsdag
i måneden kl.
18-20.

Velkommen
til årets
store
Velkommen
til årets

Juletræsfest for alle
Søndag 24. november 2019 – kl. 14.30 til 17.00

på Lysabild Kro
Pris:

Voksne 50,Børn
30,-

Poser
til alle
BØRN
Oplev:

Lucia-pigerne
og et kæmpe
KAGEBORD

Julemanden

Konfirmandundervisningen er startet
Nu er konfirmandundervisningen startet. Det mærkede vi til gudstjenesten den
8. september, hvor Alex så fint læste både indgangs- og udgangsbøn.
Hilsen menighedsrådet

Koncert i Lysabild Kirke
Koncert med Michala Petri og Lars Hannibal
den 10. oktober kl. 19.30. Duoen Petri/Hannibal behøver vel dårligt nok en præsentation.
Gennem mere end 25 år har de givet mere end
1.500 koncerter overalt i verden, og Michala
Petri er udnævnt til årets klassiske kunstner på
P2 i Danmarks Radio. Programmet vil indeholde
musik af store mestre som Bach, Vivaldi, Händel, Nielsen, Grieg, Piazzolla – og også musik fra
andre dele af verden.
Billetter á 75,- kr. sælges ved døren. Børn og
unge under 18 år har gratis adgang.
Det sker også i kirken i efteråret:
22. oktober kl. 14-15.30: Minikonfirmand starter for alle børn i 3. klasse.
Yderlige info sendes direkte til børnene og deres forældre.
9. december: Julegospel i kirken

Sydals-Hallen holder 50-års jubilæumsfest ,
lørdag d. 16. november 2019 kl. 18.30

kommer også og
kigger ind!

Tip Top Partyband spiller op til musik.

madsen mommark · 74 40 73 44

2 Retters menu leveret af Mommark Marina
Aftenmenuen:

Kl. 18.00
Flæskesteg m/ rødkål
Voksne: 80,Børn: 40,(under 12 år)

Billetsalget starter 1. november hos:
Laila Lyck • Lille Mommarkvej 7 • Sarup • Tlf. 2424 8870

Billetpris
kr. 125,-

Menu:
Forret:Sild, Karrysalat
og 1/2 æg.
Hovedret: Krydret
kalvecuvette
BBQ marineret nakkefilet
Bønne/bulgursalat
Bladsalat med pasta og
nøddeknas
Små krydrede kartofler
Sovs, brød og smør

Billetter købes ved Thomas i Sydals-Hallen.
Der kan betales kontant eller med mobilepay.
Det er muligt at lave pladsreservationer.

