Hyggeholdet

Det sker i sognet 2015/2016
November

21.-22. kl. 11-16.00
22. kl. 14.30-17.00
28.-29. kl.10- 16.00
29. kl. 14.00
29. kl. 16.20
29.

December

2.kl. 19.00
3.kl. 18.30
6.kl. 14.00
8. kl. 14.00
			
10.

12. kl. 13.30
			
12. kl. 16.00
12.
13. kl. 14-16
			
13. kl. 19.00
			
18. kl. 12.00
			

Januar 2016

2. kl. 24.00
9. kl. 14.00
10. kl. 09.30
			
20. kl. 16.00
			
23. kl. 14.00

Februar

Jul ved Vibæk Møllerne
Juletræsfest på Lysabild Kro. kl. 18.00 fællesspisning
Julemarked på Lysabild Kro
Juletræsfest på Skovby Kro
Juletræstænding i Skovby ved Skovbydammen
HUSK! at hænge julesokken op i Daglig’Brugsen

LB:

Julehygge og lottospil på Notmark hus – Ældresagen.
Koncert i Lysabild Kirke med Sønderborg Musikskole
Gudstjeneste med de 9 læsninger i Lysabild Kirke
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
Advent i kirken + Harmonikamusik
Julefest i Lysabild Børneunivers og Åben skole
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
Generalforsamling + lotto
Kurt Ravn giver julekoncert i Lysabild Kirke
MC Sydals Enfant Terrible afholder kort-spil og rafling
DagligBrugsen i Skovby serverer gløgg, kakao og
ævleskiver i butikken
Det længste Luciaoptog på Als, ved DagligBrugsen
i Skovby
Julegudstjeneste i Lysabild Kirke,
Lysabild Børneunivers.

Periodisk skrift for Lysabild Sogn
LokalBladet nr. 65				

For 3. år har man hver mandag kl. 19.00 på sportspladsen kunne møde en flok herrer
der spiller fodbold for sjov.
Der er plads til alle der har lyst til spille lidt fodbold, eller bare har lyst til at røre sig
lidt. Så alle er velkommen til at komme og deltage. Der spilles hele året medmindre
vejrguderne ikke tillader at banen kan bruges.
Der hygges med fodbold snak og en enkelt øl i omklædningsrummet bagefter.
Der afholdes afslutning hvor der startes med en fodboldkamp og derefter middag
på Lysabild kro, hvor der selvfølgelig kåres en ”årets spiller”.
Denne titel koster selvfølgelig en omgang øl til holdet. Ni..cklas Pedersen giver i år
”Årets spiller” pokal videre til Malthe Dam Rasmussen Fjelby.

Deadline for indlevering af “stof” til Lokalbladet nr. 66
MC Sydals spiller Dart med Sønderborg MC
Dåbsjubilæum på Helligtrekongers søndag
i Lysabild Kirke
Besøg på Siemens Flow Instruments A/S.
– Ældresagen.
MC Sydals spiller Dart med Sønderborg MC

6. kl. 14.00

MC Sydals spiller Dart med Sønderborg MC

9. kl. 16.00
10.
		
16.
27. kl. 14.00

Besøg på Mediehuset i Aabenraa– Ældresagen.
Lysabild sognehistoriske forening afholder
afstemningsfesten i skolens multisal
MC Sydals Enfant Terrible afholder julefrokost
MC Sydals spiller Dart med Sønderborg MC

Kurt Ravn giver julekoncert i Lysabild Kirke
Lørdag, den 12. dec. kl. 16.00
For 20. år i træk vil KURT RAVN fylde kirker rundt i hele landet med populære
og stemningsfulde julesange-ogFortsættes	
  
salmer.i	
  næste	
  nummer	
  af	
  lokalbladet	
  
Publikum kan glæde sig til et genhør med de tre suveræne musikere:
Oboist ved Sjællands Symfoniorkester BIRGITTE LINDUM
Kapelmester, organist, pianist CARL ULRIK MUNK-ANDERSEN
”Et ensemble, der med stor følsomhed og musikalsk kreativitet
supplerede hinanden og Kurt Ravns fyldige og karismatiske stemme”,
hed det i en anmeldelse.
Vi glæder os til at bringe publikum i julestemning.
Forsalg af billetter: billetnet.dk el. tlf. 7015 6565
Det er Lysabild Menighedsråd der arrangerer koncerten. Billetprisen er 195 kr (plus gebyr) og et
	
  
eventuelt overskud vil blive brugt som et bidrag til et nyt altertæppe i Lysabild
Kirke.
Mine	
  medbrigadister	
  

Lokalhistorisk arkiv er åbent den første torsdag i måneden kl. 18-20
STRIKKE CAFÉEN i Lysabild om onsdagen
i lige uger, fra kl. 19 til 22,
.
i klubhuset ved, Lysabild Skole

Mine medbrigadister

Et billede fra Matagalpa.

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

	
  
	
  
	
  
	
  
Freya Dahl 	
   fra Lysabild har boet i Nica	
  
ragua i fem	
   måneder, hvor hun sammen
	
  
med 10 andre
medrejsende har været
indkvarteret	
   hos lokale landsbyfami	
  
lier for at lære
om deres kultur. Hun har
	
  
skrevet nogle
spændende artikler til
	
  
billede	
  du
fra	
  Mkan
atagalpa.	
  
LokalBladet,Et	
  som
finde på vores
Byen,	
  hvor	
  vi	
  var	
  på	
  

hjemmeside www.lysabild-sydals.dk.

Desuden kan nævnes, at både Bæverne,
Ulvene, Junior- og Trop spejderne har haft
gang i forskellige aktiviteter her på det sidste.
Bæverne har haft en overnatning på Kegnæs,
hvor de sov i selvbyggede bivuakker, og de
har været med til at lave deres egen lækre
æblemost.

MC
Sydals

Ulvene har været i gang med at lave en
legeplads ved spejderhytten, og Junior og
Trop spejderne har overnattet i shelter ved
Saruphav, hvor de også har bygget en tømmerflåde.

Fra Webshop til butik Kekis

Åbningstider
Tirsdag- Onsdag- torsdagfredag kl. 14.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-13.00

Den 3. november kunne Maggi og ”Smej Jensen” fejre
70 års bryllupsdag. Et hjerteligt tillykke med dagen.

Grupperådet og lederne fra KFUM spejderne i
Lysabild bringer en stor tak for det forgangne
år til alle deres dejlige spejderbørn, deres
hjælpsomme forældre og de, der støtter spejderarbejdet.

- En anden vigtig ting er samarbejdet med hjemmene – både det direkte og
indirekte i form af forældrerådsarbejde og forældreopbakning til arrangementer i børneuniverset, fortæller Mike Foss. – Og så ser vi ser flere og flere
forældreråd, som tager initiativ til arrangementer uden om børneuniverset. Det viser, at forældrene har opdaget, at trivsel også hænger sammen
med forældrenes indbyrdes samarbejde og gode kontakt til hinanden, siger
han. - Vi har bl.a. stor succes med, at forældre til elever, som er i konflikt med
hinanden, kontakter hinanden privat, og viser deres børn, at forældrene taler
sammen voksent og ansvarligt.
Læs mere om undersøgelsen: http://www.ugebreveta4.dk/elever-trivesbedst-paa-mindre-folkeskoler_20258.aspx, der viser at elever på mindre
skoler har mere ro, og at undervisningen er spændende.

Navnet Kekis kommer fra
Ke/Kenneth (Søn)
ki/Kira(datter)
s/Søren (mand)

Jernbryllup i Skovby

TAK fra spejderne

Flot placering i landsdækkende trivselsundersøgelse

Pia Wonsild åbnede Den 10. oktober butik Kekis i det gamle
posthus i Skovby, Kegnæsvej 61, Skovby.
Inden åbning drev Pia forretningen som webshop hjemme i
privaten.Men da forespørgslen blev større, tog hun springet og
åbnede butikken i Skovby sammen med Marlene Rasmussen.
Pia arbejder til dagligt som planlægger i Hjemmeplejen
Distrikt Sydals ved Sønderborg Kommune,
Og er derfor ikke altid at finde i butikken, men så er Marlene
eller Mette Zoega i butikken til at hjælpe med at finde det
rette tøj, som er i størrelserne 36-56.

november 2015

På rejse til Nicaragua

Byen, hvor vi var på sprogskole.
sprogskole.	
  

Åben Skole hver torsdag kl. 18.30

Lysabild Børneunivers har en samlet placering som nr. 213 ud af 1238 skoler i
en landsdækkende trivselsundersøgelse foretaget blandt danske skolebørn af
Ugebrevet A4. Børnene skulle bl.a. svare på, om de var glade for deres skole,
deres klasse, om de følte sig ensomme, trygge og om de kunne koncentrere
sig i timerne. Børneuniverset scorer virkelig højt, hvad angår børnenes evne til
at koncentrere sig i timerne og at meget få føler sig ensomme.
På spørgsmålet om hvad der gøres særligt i Lysabild Børneunivers for at
fremme elevernes trivsel, fortæller skoleleder Mike Foss, at der er ansat én
dedikeret lærer med særlige erfaringer i arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel, nemlig AKT-konsulent Pernille Dalgaard og én AKT-uddannet pædagog
Anne Grete Andersen, der også arbejder fuldtids med denne problematik. Og
der-udover er der desuden 2 lærere, der også er uddannede som AKT´ere.
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Deadline til næste Lokalblad den 2. januar
LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Redaktionen:
E-mail: 		
Tlf:
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: 7440 4700

Nye i redaktionen
Vi kan byde velkommen til hele to nye medlemmer i
redaktionen. Det er Mona Pedersen og Lone Thomsen
der fremover er med til at lave LokalBladet.

MC Sydals spiller Dart med
Sønderborg MC, kom og hep
på de lokale topspillere, det
er følgende datoer 14/11,
9/1, 23/1, 6/2, 27/2 og
finale 12/3. Alle dage starter
Kl 14:00.
Der afholder kort-spil og rafling lørdag 12 december
2015 og julefrokost lørdag
16 januar 2016, begge arrangementer er åben for
alle. Kom i klubben og se
nærmere tidspunkter for
begge arrangementer. Vel
mødt til et par hyggelige
timer. Geert Corneliussen
www.mcsydals.dk/samc/news.php

Lysabild
sognehistoriske forening
‘
Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden

Nye i bestyrelsen i sognehistorisk forening
Ved foreningens generalforsamling den 29. oktober kom der to nye i bestyrelsen
- nemlig Leif Tandrup fra Lysabild og Hans Duus fra Fjelby. Jan Milo Sørensen
fra Skovby valgte at stoppe i bestyrelsen, men fortsætter som foreningens
kasserer, og Birthe E. Bladt som også valgte at stoppe bestyrelsesarbejdet. Vi
ønsker de to nye i bestyrelsen velkommen til forhåbentligt godt samarbejde,
og takker de to afgående for jeres gode indsats i bestyrelsesarbejdet. Efter
generalforsamlingen fortalte forfatteren Henrik Ingemann om sin slægt fra
Nypøl og om sit arbejde med bogen om Hans Lassen fra Lysabild. Vi var 40
personer, der fik en interessant og hyggelig aften. Jeg minder lige om afstemningsfesten den 10. februar i skolens multisal, hvor Sønderborgs tidligere borgmester A.P. Hansen holder foredrag. Venlig hilsen L.s.F., Jørn Lind

Ta’ kegler

Kegleklubben søger stadig nye medlemmer. Selvom vi har fået 15 nye fra
Kegnæs/Skovby-området, har vi plads til mange flere, der søger lidt sjov og
spænding, og så er der det sociale samvær under spillet!
Ring 29440466 og få en orientering om kegletider og –hold, så finder vi ud
af det!
Venlig Hilsen
Hans Christian Petersen, Tandslet, Tlf.nr.: 74407665, mobil: 29 440 466

!

Skovby Kro

Vidste I at Skovby nisser har fundet sig et fristed ?? På mystisk vis flytter i
nattens mulm og mørke små nisser hjem til Gitte, vores lokale dronning, hvor
de lever i skøn samhørighed. Gitte udtaler : Alle nisser er velkomne her :-D

DAGPLEJEMØDRE med fut i

s

LØRDAG D. 28-11 - 2015 - KL. 10.00 - 16.00
SØNDAG D. 29-11 - 2015 - KL. 10.00 - 16.00

Mød op til en hyggelig eftermiddag, hvor vi
synger julesange, går rundt om juletræet, og
julemanden kommer forbi og deler godteposer
ud til børnene. Der er mulighed for at købe
æbleskiver, kaffe og sodavand.

DER ER GRATIS ENTRÉ!
DER KAN KØBES KAFFE, ØL, VAND OG DIV.

Godteposerne koster 30 kr, og kan bestilles hos

VI ER CA. 20 UDSTILLERE MED BL.A.:
SMYKKER, NÅLEFILT, STRIK, NISSER, TING AF TRÆ,
HORN OG BEN, KERAMIK, PAPIRFLET.

Verena Bay tlf. 26206474

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER.
”DE KREATIVE”

Senest d. 24. november.

Juletræstænding i Skovby
Efter juletræsfesten på Skovby Kro den 29.
november (se andet sted i bladet) tændes
juletræet, for andet år i træk, ved Skovbydammen
kl. 16.20, hvorefter der er fælles julesang i gårdspladsen over for dammen. Der vil være mulighed for
at købe kaffe og gløgg.

GRATIS ENTRÈ.

!

!

Lysabild Børneunivers & Åben Skole holder

Julefest
Torsdag, den 10. december 2015

Den store eg ved Vibøgevej
Overleveringen fortæller, at der er dagsat brand i træet med ildsvåde over
landsbyen Fjelby. En handling, der selv for 3-400 år siden næppe var enhver
betroet, men var der en der kunne lidt mere end sit “Fadevor”, blev det nok
ham, der løsnede et stykke bark på stammen og borede et 10-12 cm. dybt hul i
en bredde på ca. 3 cm.
En træprop blev tilpasset hullet og efter at være blevet svedet på spidsen af
ilden fra Fjelby, blev træproppen banket i hullet, ganske givet under mystiske
formularer, og barken lagt over stedet.
En sådan sag, kan formentlig stadigvæk ses på museet i Sønderborg.
Egen er samtidigt et af de fire punkter som gennem tiderne har udløst klokkeringning, som ved en begravelse. Træet er nu fredet på foranledning af Sognehistorisk Forening. Hans Jørgen Hansen, Skovby

Ringriderpladsen i Skovby
Har du en god idé til brug af pladsen eller bruger du den allerede 		
til noget ? Fodbold, hunde træning eller måske drømmer du om at 		
starte et Tai Chi hold ??? Skriv til Vej og Park (vejeogtrafik@sonderborg.dk)
og fortæl om dine ideer. Måske tager kommunen så pladsen med i den
lokale pasning og græsset vil så blive slået regelmæssigt.

Forstod du ikke helt teksten? Så er her en lille ordforklaring:
(i overtro:) dagsætte brand
= sætte brand hen el. væk (i
træ el. lign.), dvs. ad magisk
vej forhindre ildebrand. Hvis
der var udbrudt ildebrand
i f.eks. en gård, kunne en
heksemester dagsætte den i
et træ, så den standsede øjeblikkeligt. Ilden stod så og
lurede i træet og ville bryde
ud igen hvis træet fældes.
(Kilde: www.jyskordbog.dk)

Åben kl. 8-20

Torsdag den 3. december kl. 18.30
Koncert med Sønderborg Musikskole.
Søndag den 6. december kl. 14
Gudstjeneste med de 9 læsninger.
Lørdag, den 12. dec. kl. 16.00
Kurt Ravn giver julekoncert i Lysabild Kirke.
Fredag den 18. december kl. 12
Julegudstjeneste Lysabild Børneunivers.
Søndag den 10. januar kl. 9.30
Dåbsjubilæum på Helligtrekongers søndag.

prin

g

4 dagplejemødre Tayna Foss, Nørregade Lysabild, Maria Lorenzen, Tina Kjær
og Nete Witte, Gammelhave, Lysabild - fra den kommunale dagpleje - er
under uddannelse. De 4 friske piger er i gang med uddannelsen til idræts
dagplejer. Det er en periode på ca. 1 1/2 år, hvor de skiftevis er på kursus og
tilbage i dagplejen for at arbejde med nogle ting.
I øjeblikket arbejder de med fire fokus punkter. Det fysiske, det psykiske, det
kognitive/intellektuelle og det sociale.
Hver især har de 4 dagplejere fået tildelt et fokus punkt og har lavet en leg
ud fra det.
Et eks. i forhold til det kognitive: En leg omkring form og farver, hvor børnene
skal finde en “klud” i en bestemt form og farve, som de hænger op på en
tørresnor.
Børnene er meget interesserede og går i gang med de nye lege med stor lyst.
Sønderborg kommune er med i et projekt omkring tidlig opsporing af børn
i socialt udsatte positioner. Her er der også en dagplejer, der har været på
kursus og er blevet uddannet til ambassadør.
Nu er de så i gang med implementeringen af projektet i dagplejen, og det
skal starte op fra d. 1 januar 2016. Det er et spændende projekt, og de 4 friske
piger glæder sig til at komme rigtig i gang med det.

Aktiviteter i kirken

PÅ LYSABILD KRO, SYDALS

søndag d. 29. november kl.14.00.

Hos Maria og Jan Lorenzen i Fjelby er der gang i de flittige hænder.
Maria er i fuld gang med at lave dekorationer m.m. af naturmaterialer i sin lille
blomsterbiks ”Mariahønen”. Dekorationerne sælger hun ved julemarkedet
v. Vibæk Vandmølle den 21.og 22. november.
For Jan blev vinproduktionen desværre ikke til noget i år, da foråret og sommeren har været for våd og kold for druerne, og derved er modningen blevet
forsinket.
Men ikke desto mindre har Jan igen fået to førstepladser, dels for sin hvid- og
rosévin årgang 2014, ved vinskuet i Fredericia.
Jan deltager også ved julemarkedet v. Vibæk Vandmølle, hvor begge vine kan
smages!
Foruden dekorationerne laver Maria kager til barnedåb, runde fødselsdage
m.m. mod bestilling.
Man kan ringe til
Maria på tlf. 		
30274499.

Landsbylauget opfordrer alle i Skovby til
at gøre lidt ekstra ud af deres udendørs
juleudsmykning. Den flotteste udsmykning
præmieres med en stor gavekurv. Vinderen
findes ved hjælp af stemmesedler, der bliver
hængt op i Dagli’Brugsen i december måned.

JULEMARKED

Traditionen tro holdes der juletræsfest på

Dekorationer, vin og kager i Fjelby

Skovby Landsbylaugs
julekonkurrence

S

Vidste I ....

ikke dette over

Er du mellem 8 og 12 og har lyst til at springe?
Så mød op i gymnastiksalen på Lysabild skole
mandage mellem 17-18, indgang fra kælderen i den lille skolegård mod øst. Kontakt
evt. Lone Thomsen på 24 23 73 42 for yderligere info.

Hyggelig Juletræsfest for alle på Lysabild Kro
Julemand og juletræ til loftet, kæmpe kagebord, musik og sang..
Søndag den 22. november kl 14.30 -17.00 (Spisning for tilmeldte kl.
18.00)
Billetterne kan købes fra 1.november hos
Lysabild Kro og Laila Lyck.
Hilsen Nissemor (Lis) og alle hjælpenisserne i Lysabild.
Yderligere Info: Laila Lyck. 24248870

Julefesten starter som sædvanlig i børnehaven kl. 16 og spisningen er kl. 18.
Derefter åbner skolens klasser deres forskellige boder, og vi slutter senest kl. 21.30.
Pris: Voksne: 40 kr. - Børn (til og med 6.kl.): 25 kr. pr. kuvert - Betales ved indgangen!

!

Husk tilmelding senest søndag, den 6. december

- kun til: Eva Carstensen: eva@bbsyd.dk eller sms til 2984 4285.
Opgiv barnets navn, klasse/børnehaven + antal voksne og børn + telefonnummer.
Man kan IKKE melde til på skoleintra!
Husk: Først til mølle - vi har plads til max. 400 personer!

!

Medbring selv tallerkener og bestik og glas + drikkevarer.

Dørene til spisesalene åbnes først kl. 17.30!!!!!!
Alle er velkommen - også bedsteforældre, venner og naboer.

Luciaoptog

1. søndag i advent nærmer sig, og det er ved at være tiden, hvor børn må
hænge deres julesokker op i Daglig’Brugsen i Skovby.
Julemanden kommer forbi med en overraskelse i sokkerne
1. gang d. 29. november
og herefter alle adventssøndage.

FODBOLDKLUB LYSABILD SG

Fodboldklub Lysabild SG

Den 13. december kl,19.00 vil vi gå

“Det længste Luciaoptog på Als”

Piger, drenge, mødre, tanter og andet godtfolk kan være
med - man sørger selv for hvid beklædning og lys.
Tilmelding til:
Laila Lyck på morlyck@hotmail.com
Birgitte Korsgaard: bgkorsgaard@hotmail.com
Senest 29. november.
Nærmere info 1. december
Optoget foregår ved DagligBrugsen i Skovby. Ved samme
lejlighed serverer vores nissemødre gløgg, kakao og
ævleskiver i butikken Søndag den 13. december mellem
kl. 14 og 16. Kom og se det store Lucia optog og deltag
samtidig i vor store julekonkurrence.

Holdnavn

Træner

Træningstider

Små fødder/U7

Hans Schou Christensen

Fredag kl. 16.30 - 17.30

U8/U9

Flemming Jakobsen

Fredag kl. 15.30 - 16.30

U10

Preben Brink

Fredag kl. 16.30 - 17.30

U11/U12

Martin Jürgensen
Tim Andersen
Rasmus Wolff

Fredag kl. 17.30 - 18.30

Hvor: Sydalshallen i Tandslet
Hvis du har spørgsmål: 40240457 eller stefspo@danfoss.com

