Det sker i sognet

Oktober
8. kl 09:00
i klubhuset vi starter med Åben Datastue
10. kl. 13.00
Ældre Sagen Augustenborg-Sydals, Gråsten 		
				
Landbrugsskole
11. kl. 18.30 - 21.00 Juniorklub på Lysabild skole. Klubben er for børn fra 4.
				
klasse. Klubben er åben hver anden torsdag (ulige uger)
11. kl. 14.30
Ældre Sagen Augustenborg-Sydals, Seniordans 		
				
Kultursalen i Augustenborghallerne
11. kl. 18.30-21.00 Juniorklubben på Lysabild skole
13. kl. 9.00
Skrot/jern indsamling
16. kl. 14.00
Lysabild Sogns efterløn og Pensionistforening, film ved
				
Jens P. Kock, Kegnæs, lottospil og aftensmad
25. kl. 18.30
SÆSONSTART nr. 15 i ÅBEN SKOLE.
November
13. Kl. 19. 00
				
25. kl. 14.30
24. og 25. kl. 11-16
27. Kl. 14.00
				
				
December
1. kl. 15:00
				
8. kl. 15:00

Lysabild Sogns efterløn og Pensionistforening 		
Modeopvisning ved Nebelling og kaffe i klubhuset
juletræsfest på Lysabild Forsamlingsgård
Jul på Vibæk Møllerne
Lysabild Sogns efterløn og Pensionistforening
Advendtsfest i Lysabild kirke og derefter julehygge i 		
Klubhuset
MC Sydals, vil der sædvanen tro blive serveret gløgg og
æbleskiver.
MC Sydals, ”Store Spilledag”

De sønderjyske børnemesterskaber i atletik
Der blev lavet utrolig mange flotte resultater og mange fik medaljer med hjem.
Enkelte måtte tage hjem uden, men med en dejlig oplevelse og fornemmelsen
af, at det er super sejt at gå til atletik i Lysabild. Atletik gi’r glade og sunde børn ;)
Hilsen en stolt leder. Laila Lyck
Udover de nævnte børn på billederne deltog også: Jacob Jürgensen, Marcus
Jürgensen, Jonas Bonde, Sarah Heinrich, Anette Heinrich, Siw Hoch og Matilde
Tychsen

Giv dit gamle jern til multisal-indsamlingen
Der er jern- og metalindsamling den 13. oktober fra kl. 9, hvor frivillige kører
rundt og afhenter ved samtlige husstande. Hvis du ikke kan vente så længe, er
du velkommen til at køre omkring Skovbyballe (Rubæk 10) og aflevere jern og
metal i containeren, der er opstillet dér. Eller du kan ringe til Kim Iwersen på
tlf. 4041 5803 eller kim@meier-aps.dk og arrangere en special-afhentning.
Pengene fra det solgte jern- og metalskrot går til indkøb af inventar til multisalen.
Borde og stole er indkøbt og leveret på skolen, men vi mangler stadig gardiner,
projektor og lydanlæg mm.
Hvis du har et par timer til at hjælpe med indsamlingen den 13. oktober, må du
også meget gerne kontakte Kim Iwersen.
Venlig hilsen bestyrelserne i Lysabild Børneunivers og Landsbyrådet for Lysabild
Sogn

Lysabild sognehistoriske
Forening

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

Når dette læses, er sommeren forbi, og det årlige marked er holdt med mange
boder og aktiviteter i et dejligt sensommervejr. Markedet var godt besøgt. Vi
havde også flot besøg i præstegårdsladen. Dog havde vi håbet at kunne sælge
flere af bøgerne om LSG. Det er måske en julegaveide. Det er en rigtig god bog.
Vores aftentur den 6. september til nydambådens værft blev en stor oplevelse.
Det var fantastisk at se en så stor håndbygget robåd, 23 m. lang. En nøjagtig kopi
af nydambåden i Slesvig, som blev fundet i Nydam mose for 149 år siden. Til jer,
som ikke var med,- I gik glip af en stor oplevelse.
På foreningens vegne, Jørn Lind

16-10 Kl. 14. Film ved Jens P. Koch, Kegnæs. Lottospil og aftensmad I klubhuset
13-11 Kl. 19. Modeopvisning ved Nebelling og kaffe i klubhuset
27-11 Kl. 14. Advendtsfest i Lysabild kirke og derefter julehygge i Klubhuset
Husk tilmelding til Rosa telf. 7440 4750 eller 6160 4750 eller
Birthe telf. 7440 4607 eller 3020 5447

Så er vi atter klar
til nogle af vores årligt tilbagevendende aktiviteter hos MC Sydals.
Lørdag d. 1. december vil der sædvanen tro blive serveret
gløgg og æbleskiver. Dørene åbnes kl. 15:00
Lørdag d. 8. december holder vi ”Store Spilledag”, hvor der vil mulighed for
at spille alskens kort- og raflespil, samt Dart og Billard. Sædvanen tro vil der
være smørrebrød og drikke til rimelige priser. Husk at bestille smørrebrød i
forvejen (senest 1. dec.). Spørg efter bestillingsseddel i klubben. Dørene åbnes
kl. 15:00. Kom og vær med til nogle hyggelige lørdage, hvor du kan møde nye
og gamle venner. For yderligere informationer til arrangementerne, kontakt
vores formand: Tlf.: 20 80 03 19 - Hans H Pedersen (Maffay), eller se vores
hjemmeside: www.mcsydals.dk Mvh. Enfant Terrible MC Sydals

Jacob Bonde, Leon Letharius, Emil M. Rudbeck og
Noah Bay løb en guld-medalje hjem til Lysabild i
4x80 m stafet på 50,9 sek.

Der er startet et forældre/barn gymnastikhold oppe i Lysabild skoles gymnastiksal. Børnene skal være mellem 0 til 4 år. Holdet laver gymnastik tirsdage kl.
16-17. Vel mødt.
Husk også motionsherre-holdet, der træner tirsdage kl. 18-19 og damemotionsholdet, der træner ligeledes tirsdage kl. 19-20. Hilsen LSG atletik og gymnastiktiksal. og gymnastik

Åben kl. 8-20
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Høstfest i dagplejen og Høstfest/bedsteforældredag i Børnehaven

Lysabild Sogns Efterløn og Pensionistforening

Mon han når at indhente mig? På billedt
løber William Bay for Lysabild Atletik

Vores 10-11 års drenge fik hjælp af to 9 års drenge, og løb en superflot broncemedalje hjem til Lysabild. På billedet, Benjamin Hansen, Magnus Rasmussen,
Mikkel Bonde og Charlie Lorenzen

LB:

Høsten er ved at være i hus, derfor blev der holdt høstfest i Maria’s lade en
torsdag formiddag.
Der blev pyntet op med halmballer, solsikke blomster, frugter og grøntsager.
På halmballerne sad en stråmand, nogle af børnene var meget interesseret
i ham, og andre kiggede på ham i god afstand. Der blev spist havregrød med
friskplukket brombær og æbletern, det var en stor succes, også selv om der kom
lidt halmstrå med.
Vi sang høst sange og øvede rim og remser, der blev leget i halmen og smagt på
de forskellige frugter og grøntsager.
Det var en rigtig hyggelig formiddag, som vi glæder os til at gentage.
Hilsen den kommunale dagpleje i Lysabild.

Lige fra morgenstunden summede det af glade børn, der næsten ikke kunne
vente til bedsteforældrenes ankomst. Børnehaven var pyntet med solsikker,
høstblomster, kranse og pyntegræskar og en lille udstilling, med blandt andet
høstredskaber fra gamle dage, prydede garderoben.
Vejret var til at starte med ikke helt med os - og da høstesangene skulle synges,
måtte børn, bedsteforældre og personale, på grund af regn, stuves sammen
indenfor i fælleskøkkenet, men det var ingen hindring – der blev sunget på
livet løs!
Derefter blev der spist medbragt mad, mens personalet i børnehaven gjorde
klar til formiddagens aktiviteter. Børn og bedsteforældre kunne sammen vælge
at lave små vindmøller, binde høstkranse, bage boller og æbleskiver og ellers
hygge sig med spil, legetøj, bøger m.m.
Der blev arbejdet flittigt og hygget alle steder, samtidig med at duften af
friskbagte æbleskiver og boller (med dej leveret fra Migges’s bageri) bredte sig.
En dejlig dag med rare og taknemmelige bedsteforældre sluttede af
med kaffe, saft, boller og æbleskiver, hvortil børnehavens hjemmelavede
brombærmarmelade og æblegelé gjorde lykke.

Ligesom i den kommunale dagleje blev der holdt høstfest og samtidig
bedsteforældre dag i Børnehuset Abildgård en ganske almindelig fredag fra
klokken 10 – 14.

Et prisværdigt initiativ…

Igen i år er der mange udstillere på Vibæk Møllerne. Der er bl.a. maleriudstilling,
brugsting. julenisser, glaskunst, smykker, akvareller, pileflet, smed og knivmager,
trædrejer, chokolade mv., salg af juledekorationer, gløgg, æbleskiver, kakao,
pølser, brændte mandler, klejner, berlinere og brød fra stenovnen.
Om lørdagen den 24. kl.14 synger sangkoret julen ind. Og ikke mindst kommer
julemanden begge dage med jule og godte poser til børnene.
Kom til julearrangement den 24. og 25.november og oplev stemningen og
atmosfæren ved julen på Vibæk Møllerne. Entre 20.- kr. Børn gratis. Åben kl. 1116 begge dage.

På hjørnet af Paradisvej og Lillehave har et lille stykke grønt areal været i
kommunens eje i mange år. Tidligere var enkelte legeredskaber sat op, og
græsset blev slået med jævne mellemrum. Legeredskaberne blev efterhånden
slidte og er nu fjernet, og træer og buske er blevet høje og brede og arealet ikke
pænt at se på for områdets beboere og byens øvrige borgere.
Tilbage står nu blot en bænk og et bord, hvor brændenælder og andet ukrudt
står i vejen for et evt. hvil, for de mange cyklister, der benytter cykelruten, der
går lige forbi arealet.
Det fik Lillian og Kurt Hansen, Lillehave 1, til at reagere. Efter flere samtaler med
kommunen, blev der lavet en aftale om, at beboerne kunne overtage arealet,
hvis blot der blev oprettet en forening.
Lillian og Kurt indkaldte beboerne i Lillehave og Paradisvej – og 35 personer
mødte op – såvel ung som ældre, og der var stor opbakning til at tage sagen i
egen hånd og selv vedligeholde arealet.
Som sagt så gjort. Arealet er p.t. ved at blive ordnet – hækken er blevet beskåret,
græsset slået og masser af ukrudt fjernet. Kurt og Lillian skal bare bede om hjælp
hos de øvrige beboere i Lillehave og Paradisvej, og fluks kommer der nogen og
hjælper.
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Da en del ukrudt blev fjernet på arealet, kom den gamle petanbane til
syne, og beboerne på den første stikvej i Lillehave blev enige om at stifte en
petanforening, og dermed er problemet løst med at overtage arealet.
Udover de frivillige hjælpere, har Knud Hansens Maskinstation lovet at beskære
hækken, og skal der bruges en rendegraver, så låner Svend Lyck fra Sarup gerne
sin ud.
Mon ikke det bliver en fornøjelse med tiden at gå forbi den grønne plet? Flot er
det i hvert fald, at nogen har taget initiativ til at pryde vores lille landsby.

Landsbyrådet vil gerne sige tak til alle, der var med til indvielsen af cykelstien.
Særlig tak til sponsorerne Migges bageri, Skovby Kro, Dagli’ Brugsen og Lysabild
Børneunivers.

Datoen for SHKs hjemmekampe i
Sydalshallen kan ses på www.sydalshk.dk

Ældre Sagen Augustenborg-Sydals

Motorcykeltur Sydeuropa rundt August 2012

Bisidderordning
Har du brug for støtte ved fx samtaler med myndigheder, sundhedspersonale
og andre? Så kan vi hjælpe dig.
Kontakt: Arne Duus, tlf. 74 40 51 66. Bisidderen har tavshedspligt og er uddannet til opgaven.

Det er Kathrine Petersen, der byder op til seniordans hver tirsdag fra klokken
14 – 16 i Sydals Hallens Multisal. Udover dansen er der tid til hyggeligt samvær,
hvor der synges sange og drikkes medbragt kaffe. HUSK skiftesko!
En opfordring til alle: Tag endelig flere interesserede dansere med!
Seniordansen startede op den 2. oktober, men du kan sagtens nå at være med!

Til frivilligt socialt arbejde søger vi
nogen der gerne vil hjælpe os, så vi kan stå til rådighed, når ældre i området
har behov for aflastning af pårørende til demente
og syge, vågekoner, sygehus venner. Eller har du lyst til at hjælpe med smil og
snak som besøgsven? Det gælder også mænd.
Ring til Ingeborg Andersen tlf. 24 42 25 44 eller Arne Duus tlf. 74 40 51 66.

Gråspurvene er rykket indenfor…

Besøgstjenesten
Sidder du hjemme og er lidt trist, fordi du ikke har nogen at tale med, har du
mulighed for at få en besøgsven,som kommer engang imellem til dig.
Vi kunne tænke os at arrangere nogen sammenkomster for flere, så hvis du
har ideer så vil vi være behjælpelige med det praktiske og finde lokaler.
Kontakt: Arne Duus, tlf. 74 40 51 66, eller
Ingeborg Andersen, tlf.24 42 25 44.

…dels fordi efteråret og kulden er over os, og dels fordi at tiden er inde til at
starte en ny sæson op med masser af god motion, så man kan svede sig til
varmen. Sæsonen startede faktisk allerede den 5. september, hvor ca. 90 m/k
Gråspurve-motionister mødte op i Sydals Hallen. 4 friske instruktører stod klar
til at tilbyde deltagerne en god gang motion i form af opvarmning, gymnastik,
badminton, stolemotion eller en tur i motionscentret.
Har du lyst til at dyrke denne form for motion og deltage i et hyggeligt samvær,
så mød endelig op hver onsdag fra klokken 9.30 – ca. 11.15.
Kontingent for sæsonen er 200 kr.
Der er stadig plads til flere, siger formand for Gråspurvene Helga Johannsen.
Program for sæsonen:
2013
Uge 42: Efterårsferie
9. januar: Opstart efter jul
12. december: Juleafslutning
Uge 7: Vinterferie
20. februar: Generalforsamling
24. april: Afslutning på sæsonen
Fra oktober/november måned mangler Gråspurvene en instruktør, da
én af de nuværende stopper. Hvis nogen har mod på dette kan Helga
Johannsen kontaktes for yderligere oplysninger på telefon 74 40 74 17.

Knap 20.000 kr i sponsorløb

Formanden for landsbyrådet, Erling Junker, har ikke kunnet afslutte regnskabet for landsbymarkedet endnu, men han anslår at overskuddet bliver
omkring 5.000 kr. De store udgifter i år har været indkøb af et telt og løn til
falkoneren, som mange markedsgæster omtalte meget positivt. Overskuddet
får til en markedspulje, som udloddes til sociale og almene formål i sognet.
Sidste år fik menighedsrådet midler til at uddele julehjælp, LSG og SFO’en fik
tilskud til et skur ved atletikbanen og LSG/Lysabild sognehistoriske Forening
til at udgive jubilæumsbogen.

Skolens auktion af inventar og bøger mm gav cirka 6.000 kr., som går til indkøb
af projektor og gardiner til multisalen.
Landsbyrådet siger tak til alle, der har givet en hjælpende hånd med, har optrådt, haft en bod eller på anden måde været med til at gøre dagen mulig og
ikke mindst festlig.

Projektidéer efterlyses

Der er stadig ledige aftenener, hvor man kan melde sig til at lave mad. Foreninger, klasseforældreråd, bestyrelser og andre interesserede skal skynde sig
at få reserveret en aften - det går pludselig stærkt!!

I forbindelse med etablering af store vindmøller er der indført en grøn ordning
til finansiering af projekter, der styrker landskabet og de rekreative muligheder i
området. Det betyder at vindmøllerne i Mintebjerg udløser omkring kr. 400.000
til sådanne projekter. Kommunen har derfor bedt Tandslet landsbyråd og Landsbyrådet for Lysabild Sogn om at finde projekter primært i Mintebjergområdet.
Vi vil gerne have så mange idéer som muligt på bordet, så har du et forslag, så
vil vi gerne høre om det inden vi mødes med kommunen igen den 8. november.
Nyt fra LTB:
Træningen er nu godt i gang, og der er stadig nogle ledige motionsbaner.
Vi har tillige plads til nogle flere børn i ungdomsafdelingen, så kom frisk
og vær med. Med venlig hilsen LTB, www.ltbadminton.dk
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2012
25/11 - Åben-skole gruppen
01/11 - ledig
08/11 - 6. klasses forældreråd
15/11 - ledig
22/11 - ledig
29/11 - ledig
06/11 - ledig
13/12 - Åben-skole gruppen

2013
10/01 - ledig
17/01 - ledig
24/01 - ledig
07/02 - ledig
21/02 - 0. klasses forældreråd
27/02 - spejderne
07/03 - 1. klasses forældreråd
14/03 - ledig
21/03 - ledig

Deadline til næste Lokalblad 30. oktober
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ÅBEN Skole

Kim Iwersen fra bestyrelsen for børneuniverset har god grund til at have armene
oppe, for hans idé om at arrangere cykelsponsorløb til landsbymarkedet
viste sig at være en succes. 22 ryttere cyklede i alt 19.282 kr. hjem på i alt 56
sponsorkontrakter fra arbejdsgivere, leverandører, kolleger, naboer og familie.
Dén rytter, der suverænt cyklede det største beløb hjem var brugsuddeler Kim
Johnsen, der alene leverede 10.142 kr. og han cyklede på en lånt Long John,
som har været brugt indtil fornylig til at levere varer fra en fynsk brugs ud til
kunderne.
Men også blandt børnene var der flotte cykelkontrakter – og flere havde
tilsammen skrabet kontrakter hjem for mere end tusind kroner. Imponerende.
Hovedarrangøren Kim Iwersen har nu planer om at næste års cykelsponsorløb
får en lidt anderledes rute og bliver en mere integreret del af markedspladsen.
Ryttere var Jacob Bonde, Mikkel Andersen, Magnus S. Andersen, Lone Larsen, Cille
Iwersen, Palle Larsen, Kim Johnsen, Freja A. Nissen, Johan Hansen, Preben Hansen,
Nicolai Clausen, Jesper Petersen, Lillifee, Silas, Thomas Møller, Jakob Møller, Karl
Clausen, Kresten Clausen, Simon Foss, Anna Foss, Noah Bay og Theis Iwersen.
Sponsorerne var Kim Johnsen, Dagli’ Brugsen i Skovby (hvis leverandører havde
leveret både pengebeløb og varer), Meier Træprodukter, Vibøge Traktorlaug,
Helle Andersen, Uffe Andersen, Joan og Børge Nielsen, Viborg, Helle Lindberg
Andersen, Janne Jørgensen, Lis Møller, Kegnæs, Ingrid Jørgensen, Palle Larsen,
Jan og Rikke, Kegnæsvej 29, Inga og Poul Iwersen, Børge Nissen, Inger Abreu,
Lars Paulsen, Sydjysk Elteqniq, Brdr.Ewers, Karina Rasmussen, Kegnæs, Preben
Hansen, Kegnæs, Lena Hansen, Kegnæs, Bianca Jefsen, Holballe, Nicolaj Clausen,
Skovbyvej 52, Michael Nørgaard, Kegnæs, Finn Rasmussen, Kegnæs, Jesper
Petersen, Skovby, Davidsen, Høruphav, Else Petersen, Kegnæs, Birthe Brosowsky,
Skovby, Peter Lassen, Skovby, Anne Hansen, Skovby, Wilhelmsen, Skovby, Kjeld
Friis, Skovby, Pilz Skandinavien, Ellegårdsvej, Ib Lind, Skovby, Bodil og Erik Møller,
Skovby, Tove Lassen, Skovby, Birthe Bladt, Tina Lydiksen/Kenneth Clausen, Tayna
Foss, Lysabild, Martins Multiservice.

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

Da jeg pr. 1. august 2012 valgte at lade mig pensionere, havde jeg besluttet at
snuppe en tur på min motorcykel. Det er en BMW R 1100 RT, en touringmodel,
som jeg har haft i 3 år. Jeg har tidligere været på Nordkap på MC, hvorfor
Gibraltar var det naturlige mål. Jeg forlod Danmark fredag den 10. august
med teltet pakket og et lille køleskab monteret ovenpå topboksen. Det
vakte en del opsigt hvor jeg kom frem. Første stop var Papenburg ved den
hollandske grænse, hvor Meyer Werft spytter 3 krydstogtsskibe ud om året.
De bygges i en hal, der er større end stor. Uden at jeg vidste det ville de
søsætte et skib dagen efter, hvorfor jeg fandt et stykke græs til mit telt og fik
den store oplevelse med.
Derefter Holland, Belgien, Frankrig langs Atlanterhavet og Biscayen rundt
og Nordspanien. I Santiago de Compostela ligger en meget stor kirke, hvor
vandrere ad Caminoen slutter deres gåtur - på op mod 800 km - og det var
en oplevelse at se og overvære en gudstjeneste der. Man kunne skrifte i små
“boder”, hvor der sad en præst parat. Der stod hvilke sprog man kunne skrifte
på, men da dansk ikke var muligt, sprang jeg dette over.
Derefter Portugal langs Atlanterhavet og Algarvekysten i det sydlige Portugal.
I Sevilla viste temperaturen 44 grader og jeg smed mere og mere af mit
syntetiske motorcykeludstyr. Gibraltar var målet og inden kom jeg til Tarifa,
der ligger endnu sydligere. Havgus gjorde, at Nordafrika ikke var at se.
Gibraltar var en oplevelse, den er engelsk med paskontrol og biler, der blev
toldundersøgt. De har formået at lave en lufthavn med landingsbane neden
for den korte klippe, den er så kort at kun de bedste piloter er tilbage.
P.g.a. varmen gik det meget hurtigt nordpå igen langs middelhavet.
Overnatning i Torresmolinos, der virkede lidt nedslidt. Badet i Middelhavet
gjorde godt. Jeg fik kigget lidt på Valencia, der var en flot by. De sidste 50 km
før den franske grænse er brændt, det var helt ufattelige områder, der var lagt
øde. Det var sidste eller forrige år.
Fra Aix-en-Provence gik det op i bjergene, hvor jeg fangede Napoleonsruten
til Geneve. En overnatning i Bern i Schweitz ved familie og derefter trak
hjemmet, så jeg kørte Bern-Skovby på en dag.
Hele turen var på 8.000 km og jeg tabte ikke en skrue og skiftede ikke en pære
på hele turen. Jeg overnattede i telt den første halvdel af turen og da det blev
varmt, fandt jeg Hostels, der havde aircondition. Ofte var der 38 grader kl.
2100. Jeg kom hjem fredag den 24. om aftenen og turen var planlagt til at vare
længere, men varmen skubbede mig op til det kolde nord igen.
Orla Kruse, Sneppevej 7, Skovby.

Juniorklub - jubiii

Juniorklub starter torsdag den 11. oktober kl. 18.30 - 21.00 på Lysabild
skole. Klubben er for børn fra 4. klasse.
I klubben kan du høre musik, danse, hygge og spille forskellige spil.
Sodavand og slik, mini pizza og pølsebrød kan købes.
Klubben er åben hver anden torsdag (ulige uger) fra kl 18.30
Musikken leveres igen i år af Tobias Vohs og Lasse Jørgensen.
Vi glæder os til at se jer allesammen :)
Pris: En enkelt aften 20 kr. Sæsonkort til alle 10 gange: 175 kr.
Hilsen Keld Vohs, Lillian Jørgensen og Laila Lyck.
Nærmere info: Laila (24248870)
Ps....3. klasse bli’r inviteret de sidste 5 gange efter jul ;)

