Det sker i sognet

Nyt fra menighedsrådet

							
19. kl. 11-16.00 		 Vibæk Mølle holder juleudstilling
19. kl. 19.00			 TASKLAND DUO. Edith Piaf-forestilling, Vibæk Mølle 2
19. kl. 11-17.00		 Julestue på Lebølløkke 4
20. kl. 11-17.00		 Julestue på Lebølløkke 4
20. kl. 11-16.00 		 Vibæk Mølle holder juleudstilling
23. kl. 15.00 		 YOGA i kirken
23. kl. 19.00 		 Skovby Landsbylaug afholder generalforsamling på
								 Skovby Kro
24. 		kl. 19.15-21.30 Vinmesse i Dagli’Brugsen
25. 		kl. 11-16.00		 Julestue på Skovbyvej 49
26. kl. 11-17.00		 Julestue på Lebølløkke 4
27. kl. 11-17.00			 Julestue på Lebølløkke 4
26. 		kl. 11-16.00		 Julestue på Skovbyvej 49
26. 		kl. 14-16.00		 Julehygge i Holstenerladen
27. 		kl. 14-16.00		 Juletræsfest Skovby Kro
27. 		kl. 11-16.00		 Julestue på Skovbyvej 49
27. 							 Lysabild kirke. Fernisering (børnekonfirmand). Samt
									 fejring af Haderslev Stifts 100 års dag
27. 						 Der kan hænges julesokker op i Dagli’Brugsen
30. kl. 15.00 		 YOGA i kirken

KIRKEGÅRDEN
På kirkegården er november lig med grandækning. Et arbejde, som vi de seneste
år, har udført sammen med personalet v. Hørup Kirke. Det giver en god synergi , når
der er flere om arbejdet begge steder. Også i år har både Kasper og Line været
på grandækningskursus. Vi håber, at mange vil gå en tur på kirkegården og se det
flotte arbejde.
JULEHJÆLP
I samarbejde med Dagli´Brugsen laver vi igen i år julekasser, så støt en god sag og
køb lidt ekstra til at putte i vores vogn i Brugsen. Man kan ansøge om julehjælp
ved at sende en mail til præsten på HAHAV@km.dk eller lægge en ansøgning
i den midterste postkasse i præstegården. Kasserne kan hentes i præstegården
d 22. december mellem kl. 12 og 17, hvor vores graver vil dele ud.
Der er igen YOGA i kirken kl. 15 på følgende dage 23. og 30. november samt
7. december. Efter nytår er første gang. d. 11. januar. Alle kan være med, bare
medbring en måtte, en pude, et tæppe og en flaske vand.
JUL i LADEN
D. 26. november kl. 14-16 laver vi for første gang et julearrangement i Holstenerladen. Du kan lave en kalenderlysdekoration, klippe klistre, lave perler – måske
et armbånd til en julegave. Der er gløgg, æbleskiver, Kakao og alt er helt gratis. I
kirken vil Arnout spille og man kan sætte sig ind og synge eller lytte til julesange.
Følg os på Facebook og tag også et kig på vores nye hjemmeside www.lysabildkirke.dk.
14 engagerede og glade børn afslutter BØRNEKONFIRMAND med fernisering til
Gudstjenesten d. 27. november, hvor vi også fejrer Haderslev Stifts 100 års
dag med lidt ekstra lækkert til kirkekaffen.

		

November

December

		 3. kl. 11-17.00 		 Julestue på Lebølløkke 4
		 4. kl. 11-17.00			 Julestue på Lebølløkke 4
		 4. kl. 14.00		 De ni læsninger, I Lysabild Kirke
		 5. kl. 19.30		 Julegospel i Lysabild Kirke
		 6. kl. 13.00		 Pensionistforeningen, 80-års jubilæumsfest, på
								 Skovby Kro
		7. kl. 15.00 		 YOGA i kirken
		 8. kl. 17.30		 Julefest i Lysabild Børneunivers og Åben skole
		 8.kl. 18.30 		 Julehygge i Ældresagen i Diamanten. Lotto, gløgg og
								 æbleskiver, underholdning ved Mindernes café
10. kl. 11-17.00			 Julestue på Lebølløkke 4
11. kl. 11-17.00			 Julestue på Lebølløkke 4
11. kl. 15-17.00 		 Dagli’Brugsen serverer gløgg og æbleskiver!
17. kl. 11-17.00			 Julestue på Lebølløkke 4
18. kl. 11-17.00			 Julestue på Lebølløkke 4

Januar 2023

		 7. 						 Spejderne indsamler juletræer
11. kl. 17-19.00		 Goddag/farvel reception i Sydals hallen, for ny
								 halbestyre

Februar

		 1. kl. 19.00		 Lysabild sognehistoriske Forening afholder
								 generalforsamling i klubhuset
10. kl. 19.00		 Lysabild sognehistoriske Forening afholder
Lysabild Senior
Cykelklub
er slut for i år….
Vi starter igen i april 2023
Strik-café
Kl. 19.00, hver onsdag i lige
uger i klubhuset

Lokalhistorisk
Første torsdag i måneden kl. 18.00 – 20.00
eller efter aftale med arkivlederen. De fleste
onsdage i forår, efterår og vinter arbejdes der i
arkivet. Her er arkivet også åbent for
besøgende. På skoledage fra 9-12.

❤Julestuer❤

Samt første søndag i februar fra kl. 14-17
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Ny halbestyrer i Tandslet

november 2022

Positiv udvikling på Besøgsgården
Besøgsgården Pommersgård melder om en
positiv udvikling af turistbesøg hen over sommeren, og der har været en del overnatninger
i shelteren, som besøgende kan booke.
Samtidig er nogle af de børn og forældre,
der kom på gården, da den var under navnet
Als4H, vendt tilbage, da de kan lide at færdes
på besøgsgården, hvilket også er positivt.
Så er der også gang i ponyerne igen.
Vi vil igen i forsommeren prøve at lave et
”Åbent Gård arrangement” Nærmere herom.
Skulle nogen have lyst til at kigge forbi, så
kontakt Nanna Carlsen 52435468 eller Finn
Hansen 24250523. Mvh Finn Hansen

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

Liz Paulsen har julestue på Lebølløkke 4 den 19. og 20. november samt alle weekender frem til jul.
På Skovbyvej 49 er der ligeledes julestue ved Charlotte Sørensen 25-26-27
November mellem kl. 11 -16.

Sydals hallen har ansat Kim Johnsen som halbestyrer som afløser for Thomas Worm Larsen. De vil arbejde sammen i December måned, hvorefter
Thomas fratræder. Kim vil fortsætte det gode arbejde omkring hallen og
dens brugere, og arbejde videre med de planer for ombygning og modernisering vi håber at realisere i 2023. Bestyrelsen takker Thomas for godt
samarbejde og ønsker Kim velkommen ved en goddag/farvel reception i
Sydals hallen onsdag 11. Januar fra 17-19.
Foto: Den første Yoga time i kirken 9. november 2022
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Dagli’Brugsen Skovby i november og december
Den 24. november afholdes der vinmesse i Dagli’Brugsen.
Vinmessen finder sted fra kl. 19.15 til 21.30,
og der kan smages på 20 forskellige vine–
bl.a. rødvin, hvidvin, portvin og champagne.
Billet til aftenen kan købes ved kassen!

Børn kan hænge deres julesokker op fra den 27. november.
Der bliver lidt ”fyldt op” i sokkerne hver søndag frem til jul!
11. december fra kl. 15 til 17 serverer
Dagli’Brugsen gløgg og æbleskiver!
Med venlig hilsen
Hansjørgen Boe Bonde
Uddeler

Deadline til næste Lokalblad den 28. december

Glædelig jul
LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Nyt fra Skovby Landsbylaug
Lauget afholder generalforsamling 23. November kl. 19 på Skovby Kro.
Vi mangler nye folk i bestyrelsen, så vi fortsat kan afholde SanktHans, Skovby By Night
med mere.

Skovby
Åben kl. 7.30-19.00

Stor oplevelse for U11 spillere

Det var nogle nervøse og spændte U11 fodboldpiger fra Lysabild, der stod i spillertunnelen den 8. oktober. De fik sig dog en ordentlig en på opleveren, da de gik på
banen i Haderslev foran 2200 mennesker sammen med Sønderjyske spillere.
Pigerne klarede det supergodt og siger tusind tak for oplevelsen.

Redaktionen:
E-mail: 		
Tlf:
Birgit Frank Nielsen benny.birgit@bbsyd.dk
2487 4283
Janne Jørgensen
glhave42@mail.dk
6178 4711
Tina Sahl Lydiksen tinalydiksen@gmail.com
2013 7199
Rikke Christensen rikkebvc@live,dk
2049 5274
Kim Johnsen
kimjohnsen6470@gmail.com
2872 3483
Helle Pedersen (dtp) helle5584@gmail.com
2484 4356
Tryk:
Grafisk Arbejde, Guderup
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: 6178 4711

Julefest

Lysabild Børneunivers & Åben Skole præsenterer årets store
Fællesspisning i Lysabild

Torsdag den 8. december 2022

Fællesspisningen starter kl. 17:30.

Menuen er traditionen tro flæskesteg
med rødkål, kartofler og brun sovs.
Skolens klasser åbner deres forskellige boder
efter spisningen, og vi slutter senest kl. 20:30.

Husk tilmelding til fællesspisning
senest søndag d. 4.12.

til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk eller SMS til 23614729.
Pris: Voksne: 50kr. Børn (til og med 6.kl.): 30kr. pr. kuvert
- betales ved indgangen.
Opgiv navn + antal voksne og børn, samt telefon nummer.
Medbring selv tallerkener, bestik og drikkevarer.
Dørene til spisesalene
åbnes kl. 17.

Motionsdag i Børneuniverset

De faldne sønner fra Mommark, Sarup og Ny Pøl

Det startede med, at vi skulle mødes i klassen og sige hej og godmorgen.
Bagefter gjorde vi vores cykler klar, for hele skolen skulle cykle ud til Kærneland og have motionsdag. Uglestuen fra Børnehaven skulle også være
med, men de kørte i bus derud. Vi begyndte at cykle, men det tog lang tid,
for vi var rigtig mange.
Da vi var der, fik vi lov til at få noget at spise og så fik vi en juice og et æble
og da vi havde spist det, skulle alle ned på stranden og danse motionsdagsdansen. Det var rigtig sjovt at lave den dans og der var musik med på
stranden.
Bagefter skulle vi deles ud på blandende hold og så skulle vi gå ud til en
post. Vi blev delt, så der var to sammen fra klassen på hvert hold, så vi ikke
skulle være selv. Ved den første post skulle man løbe stafet. Ved nummer 2
skulle man lave tovtrækning og kryds og bolle men man skulle være hurtig
for man skulle løbe frem og tilbage og gi en klap. Der var også en post med
sten, saks, papir hvor man skulle hoppe igennem en ring og en anden hvor
man skulle spise en mariekiks og puste en ballon op og springe den og løbe
rundt om en kegle 3 gange.
Til sidst var der fri leg og vi havde det bare så hyggeligt. Der var mange,
der hyggesnakkede. Og så skulle vi cykle hjem igen og gik ned i klassen og
sagde god efterårsferie. Det var en megahyggelig dag og også lidt hårdt
Skrevet af elever fra 3. og 4.klasse

Poststempler fra Lysabild sogn
Jens Fransen har i juni 2022 udgivet en artikel i Dansk Filatelistisk Tidsskrift om
en del af de stempler, der har været anvendt i Lysabild sogn gennem tiden. Hele
artiklen kan læses på biblioteker og omfatter 5 sider.
På illustrationen her ses et uddrag. I tidsskriftet er de gengivet med kuvert/postkort.
I rækkefølge ses følgende:
Schauby – i brug 1878-1901, Skovby - bagsidestempel i brug 1876-77
Schauby (Alsen) 1901-20, Sonderburg – Schauby togstempel, Skovby Als,
Sønderborg – Skovby Als, Lysabild pr. Skovby Als, Lysabild (Posthornsstempel),
Lysabild pr. Skovby Als (Posthornsstempel), Lysabild (Stjernestempel), Ortsschulinspektion Lysabbel (Stempelmærke), Mommark.
Alle stempler fortæller deres historie. Måske en ide at gå på jagt efter fortidens
små minder fra Lysabild og omegn?
Jens Fransen, Slagelse

😊

Bind 3 i bogserien om de faldne i 1. Verdenskrig fortæller historien om 30 unge
mænd fra Mommark, Sarup og Ny Pøl. De har alle har fået et kapitel i bogen,
hvor der bliver fortalt om deres familie, opvækst og korte liv, som endte på 1.
Verdenskrigs slagmarker.
Specielt to familier var hårdt ramt. Hans Jacobsen i Mommark, som måtte
sende alle tre sønner i krig, og Cecilie Jørgensen i Ny Pøl, hvis syv sønner skulle
af sted til fronten.
Udover historierne om de faldne er der en række kapitler om lærerne og Mommark Skole, Den sønderjyske Fond, russere, toldere, smuglere og landstorm.
Bøgerne om de faldne fra Lysabild sogn er skrevet af Inge Nissen og Henrik
Ingemann og bygger på det materiale, som er indsamlet via hjemmesiden
www.100helte.dk.
I foråret 2023 udkommer bind 4, som omhandler de faldne fra Vibøge,
Fjelby og Lysabildskov.
Den 11.11 2023 afslutter man bogserien med bind 5, hvor man har samlet de
overlevende soldaters erindringer.
Bogen om de faldne fra Mommark, Sarup & Ny Pøl kan købes i Daglig´ Brugsen
i Skovby for 150 kr. eller bestilles på tlf. 6015 0101. Bogen leveres gratis i
Sønderborg Kommune.

Julebasaren er tilbage
den 8. december
I år ser det endelig ud til, at det kan lade sig gøre at holde julebasar, som de
sidste to år desværre har været aflyst på grund af Covid19.
Julebasaren er et samarbejde mellem Åben Skole og Børneuniverset. Åben
Skole gruppen laver flæskesteg til flere hundrede personer, og klasserne
står for sjove aktiviteter og snack efter middagen. Der kan blandt andet
købes risalamande, kaffe, the, æbleskiver, gløgg, popcorn, slik og havregrynskugler. Aktiviteterne står elever og forældre for, og der er mulighed
for at smadre tallerkener i ”Det muntre køkken”, skyde nissen og prøve
lykken i tombolaen eller lykkehjulet og mange flere sjove ting. Er man
mere til det kreative, kan man pynte til og fra kort eller pynte julekugler.
Overskuddet fra boderne går til klassekasserne, så eleverne kan komme på
hytteture til foråret.
Flæskestegen serveres kl 17.30 og efter spisningen åbner boderne.
Vi glæder os til en hyggelig aften.

Pensionisterne
Andagt aflyst
På grund af sygdom er adventsandagten i Lysabild Kirke aflyst den
6. december kl. 12. Men der er som planlagt 80-års-jubilæums-festmiddag på
Skovby Kro samme dag kl. 13. Husk tilmelding. Fristen er den 22. november.
Der var fællesspisning i foreningen den 11. oktober, hvilket var en stor succes.
Tak for den store opbakning.
På vegne af Lysabild Sogns efterløn- og pensionistforening.
Hilsen Bjarne Bojsen

Spejdere fra Lysabild på Roland 1 kursus
I sidste lokalblad blev det nævnt, at de store spejdere skulle på Roland 1
kursus, som er et kursus for spejdere mellem 13 og 15 år. Der laves mange
spejderaktiviteter og læres nogle færdigheder, som spejderne kan bruge, når
kommer hjem til deres gruppe:
Bl.a.:
Vise sine kammerater hjemme i gruppen en masse færdigheder.
Arbejde bedre sammen med andre og indgå i en patrulje i forskellige
roller.
Bygge en lækker lejrplads og bo i den.

☺
☺
☺

Sisa, Alex og Rasmus har nu deltaget i kurset, og læs her hvad Sisa fortæller:
”Roland 1 kursus var et virkelig fedt og interessant kursus.
Vi lærte mange færdigheder og blev klogere på mange ting, også rigtig
mange ting vi kan bruge ude i den virkelige verden.
Første dag blev alle 49 deltagere delt op i patruljer.
Patruljen boede man sammen med på sin egen mini-lejr, som vi selv havde
bygget op, og det var dem, man skulle lave aktiviteter med hver dag.
Vi lavede aktiviteter, alt fra hike, førstehjælp, udendørs madlavning og navigering til knob osv.
Jeg synes, det var et virkelig fedt fællesskab derude, og vi lærte at arbejde
sammen med helt nye og fremmede mennesker.
Hver patrulje havde sin egen Tutor.
En Tutor var gruppens personlige leder. Tutoren kunne vi komme til, hvis vi
havde brug for at snakke eller havde spørgsmål osv.
Jeg vil huske kurset som et fedt og spændende kursus, hvor vi fik mange nye
venner og kundskaber”. Ulvene og deres forældre har været ude at sælge
julekalendere. Det var en hyggelig aften, hvor vi sluttede af med fælles risengrødsspisning. Spejdergruppen holder juleferie fra 7/12-22 til 10/01-23.
Sæt

X i kalenderen - Spejderne indsamler juletræer

🎄🎄🎄

Lørdag den 7. januar 2023 indsamler spejderne juletræer.
Så vil man slippe for at køre en tur på lossepladsen, så stil blot dit juletræ ud
til vejen og hæng 30 kr. i en pose på træet.
Pengene bruges bl.a. til at indkøbe spejdermaterialer og til forskellige
spejderture!

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Fodboldweekend på tværs af 4 skoler

Den 30. -31. oktober havde LSG fodbold arrangeret en fodboldtur til Nordals
Idrætscenter for 30 glade fodboldbørn fra både Lysabild-, Hørup-, Tandslet- og
Fynshav skole, hvor der var lagt op til en spændende weekend.
Selvfølgelig skulle der spilles fodbold, men med i weekendens program var der i høj
grad lagt op til socialt samvær.
Børnene skulle lære hinanden at kende på tværs af skolerne, evt. skabe nye venskaber, hygge sig og ha’ det sjovt med hinanden. Vigtigt var også at lære, at man
ikke altid behøver at vinde – bare man har det sjovt! Det blev gjort på forskellige
måder – bl.a. blev der
spillet UNO, arrangeret
et mini VM i fodbold,
hvor Japan tog sejren
, nogle ture i svømmehallen, og så blev der
spist kage til den store
guldmedalje! Børnene
overnattede i sovesalen
og faldt først til ro kl. 23,
men til trods for det, var
de første allerede i gang
med at spille fodbold
6.30 næste morgen.
Weekenden
sluttede
af med, at forældre og
børn spillede fodbold
mod hinanden, og alle
gik glade hjem med en
masse gode minder i
bagagen. Hvis der er
nogle børn, der har lyst
til at spille fodbold, er
de velkommen til at
kontakte mig på tlf. 21769917. Mvh Anders Duus. Formand Lysabild fodbold

☺

Mommarkvej 352, 6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk
+45 40 17 69 79

Lysabild sognehistoriske Forening

Generalforsamling og spændende foredrag

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

Lysabild sognehistoriske Forening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 1. februar 2023 kl. 19 i Klubhuset ved
Lysabild Børneunivers.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Efter beretningen og kaffebord med hjemmelavet tå’rt og småkager vil
tidligere sygeplejerske Inga Frisk, Vejle (som stammer fra Kegnæs) fortælle
om sit arbejde gennem flere år i det krigshærgede Afghanistan. En spændende aften kan vi garantere! Alle er velkomne, og vi giver kaffen.
Et par hænder til lokalhistorien
Lokalhistorisk forening er nu godt i gang med det daglige arkiveringsarbejde,
som skrider roligt frem. Et par ekstra hænder kan sagtens bruges til det megen
tastearbejde. Men den faste flok på 3-4 medarbejdere får hver onsdag bunken
af gamle dokumenter til at blive mindre.
Fredag den 10. februar kl. 19 i børneuniversets multisal vil vi i forbindelse
med den traditionelle afstemningsfest præsentere et musik- og foredragsprogram. Der-udover vil vi med bidrag
af en lokal pianist synge nogle af de
nationale sange. Det er afstemningsfest nr. 93, og hvert år siden 1929 har
man i Lysabild fejret begivenheden,
hvor Sønderjylland blev en del af det
danske rige.
Endnu en fejring, denne gang en 100
års, er blevet markeret 11/11 kl. 11 ved
obelisken på kirkegården ud mod
Lysabildgade. I 1922 rejstes, for indsamlede midler, denne mindesten
med navnene på de mere end 60
borgere fra sognet, der alle faldt i
krigen 1914-18 som ufrivillige deltagere i den preussiske hær. At der
faktisk faldt over 100 unge mænd
med tilknytning til Lysabild Sogn,
har den seneste dokumentation med
bogværket 100 HELTE (1-5) tydeligt
beskrevet. Se omtale andetsteds i Lokalbladet. Som hidtil kan vi besøges i
arkivlokalet i Lysabild Børneunivers alle onsdage på skoledage kl. 9-12.Se
også vor hjemmeside og hold øje med ”Os i Lysabild Sogn” på Facebook.

Fjelby Vingård
På Fjelby Vingård startede høsten af druer tidligt i år. Allerede den 25. september blev de grønne druer,
Solaris, høstet, og det er 14
dage tidligere end normalt.
Der blev høstet 535 kilo
druer, som blev til 250 liter
most. Solaris druen bruges
til hvidvin. Sukkerindholdet
måles i oechsle-værdi, som
på nogle af druerne var helt
oppe på 110, hvilket er højt
i DK. Det samlede sukkerindhold er dog ikke så højt,
så der tilsættes sukker for at
opnå en alkoholprocent på
ca. 12%. Oechsle-værdien
har ikke betydning for
hvor sød vinen bliver, det
er derimod den gær man
bruger, som bestemmer
sødmen.
Næste høstdag var den 8. oktober, hvor der primært blev høstet blå druer af
sorten Rondo til rød- og rosévin, men også grønne druer af sorterne Phønix og
Muscaris, som blev brugt til orangevin.
I alt blev der lavet 800 liter most af 1600 kg druer til forskellig slags vin.
Det hele er nu færdig med at gære og hygger sig i ståltanke og store glasballoner, hvor det skal stå til foråret for derefter at blive flasket.
Der bliver smagt på saften løbende, og der holdes øje med, hvordan vinen
udvikler sig. Men det tyder på, at det bliver en god årgang, fortæller Maria
og Jan Lorenzen fra Fjelby Vingård. Maria og Jan henviser i øvrigt til deres
hjemmeside www.fjelbyvin.dk.

🎄🎄🎄 🎄🎄🎄

