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Hvor blev badelandet af ?

Nyt fra foreningerne

Lokalbladet har undersøgt, hvordan planerne skrider frem

Status på badeland og sommerhusgrunde i området
Der har været talt om at bygge et
badeland tæt ved havet mellem
Drejby og Skovmose, og LokalBladet har undersøgt, hvordan
planerne skrider frem. Derfor
har vi været i kontakt med Reka

Gruppen, Varde, hvor projektchef Henning Nørbygård har
oplyst, at der stadig arbejdes
på at etablere et feriecenter ved
Skovmose. Det ville være et
godt supplement til både nye
og eksisterende sommerhuse i
området.

Den nye regionplan har ændret
lidt ved forudsætningerne, så
projektet skal revurderes mht.
omfang, indhold og sammenhæng til den offentlige strand.
Der forventes en afklaring på
projektets mulige realisering
omkring årsskiftet.

Stor påskeudstilling
Desuden oplyses der, at der ud
af de 149 nye sommerhusgrunde
ved Skovmose er solgt 115. I påsken holdes stor udstilling med
10 nye sommerhuse på grundene, det krydres med forskellige
aktiviteter for hele familien.
På Fiskervej er halvdelen af 38
grunde allerede solgt uden markedsføring.
På Solskrænten er 25 af 28 grunde
solgt – de sidste 3 er reserveret.

ok

Landsbyrådet har fået en hjemmeside

For hele sognet
Det indtryk man får, når man
lige kigger ned over siderne, er
at det ikke bare er Landsbyrådets
hjemmeside, men nærmere en
portal for hele sognet.
- Og sådan er den også tænkt,
siger Tina Lydiksen, der er webmaster.
Landsbyernes image
En hjemmeside bliver aldrig
færdig. Og det gælder også for
lysabild-sydals.dk, for den er

Denne smukke ugle, sidder
og vogter ud over Kegnæs.
Gå en tur forbi og se den på
Sydvej i Skovby.

Tlf: 7440 4399
E-mail: jane.andresen@adslhome.dk
www.lysabild-sydals.dk
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Dagsorden iflg. vedtægterne
Evt. forslag skal være formanden Bent Nielsen i hænde
senest en uge før.
Bestyrelsen LTB

Atletik for børn
Vi starter igen mandag den 27. marts. Atletik er for børn i
aldersgruppen 5-15 år.
Vi træner hver mandag kl. 17-18 på stadion i Lysabild.
Bemærk det nye træningstidspunkt kl. 17-18.

Nyt fra spejderne

ment eller lignende, fortæller
Tina Lydiksen.
Redaktionen på LokalBladet
har i forvejen kontakt til de
enkelte foreninger, så det er
helt naturligt, at oplysningerne

ikke kun trykkes i bladet, men
også kommer på hjemmesiden.
Men alle borgere er velkomne
til at kontakte webmasteren på
tlf. 7040 4399 eller e-mail:
tinalydiksen@mail.dk
tl

Aktivitetsweekend 19. – 21. maj
Planlægningsgruppen, der blev nedsat på et stormøde med alle foreninger, har nu fastlagt den overordnede struktur for den fælles aktivitetsweekend i foråret. Da datoen for ringridningen ligger fast har
gruppen besluttet at koble det hele sammen. Gruppen forestiller sig
følgende overordnede program:
Fredag den 19. maj:
Lørdag den 20. maj.

LokalBladet

Afholdes torsdag den 23. marts 2006 kl. 19,30 i Sydalshallen

Vi er ca. 40 børn og 3 voksne. Så vi kunne godt bruge et par
ekstra hænder. Hvis du har lyst til at bruge en time om mandagen sammen med en flok dejlige unger, så hører vi meget
gerne fra dig.
Hilsen Bettina, Arne og Laila.
Yderligere oplysninger: Laila Lyck, tlf. 7440 4742 eller mobil
2424 8870, e-mail: lyck.sarup@mail.dk

”født med” ideer til, hvordan siden kan udvikles.
- For eksempel kunne vi godt
tænke os, at de enkelte landsbyer ville beskrive og eventuelt fotografere deres egen by til
hjem-mesiden. På den måde er
borgerne med til at præge landsbyernes image. Det kunne være
interessant at læse om – ikke
mindst for potentielle tilflyttere,
siger formanden for landsbyrådet Erling Junker.
Tjek lysabild-sydals.dk
Det er vigtigt for Landsbyrådets
arbejde, at kendskabet til hjemmesiden bliver udbredt.
- Den skulle gerne være det
sted, man tjekker først, når man
søger oplysninger om et arrange-

Generalforsamling i
Lysabild/Tandslet badminton klub

I løbet af sommeren er vi til 5 nålestævner. Det første er:
onsdag den 3. maj i Sønderborg (mødetid kl. 17.30).
Lysabild lørdag den 20. maj (mødetid kl. 9.30) i forbindelse
med den fælles aktivitetsweekend.
Onsdag den 31. maj skal vi til Gråsten (mødetid kl. 17.30).
Mandag den 28. august til Sønderborg (mødetid kl. 17.30)
Lysabild mandag den 4. september (mødetid kl. 17.30).

www.lysabild-sydals.dk
Det har længe været et ønske
for Landsbyrådet at få en hjemmeside. Nu er den klar og er
blevet ”lukket ud” på internettet. Den findes på adressen:
www.lysabild-sydals.dk.
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kl. 17.00 – 19.00
kl. 11.00
kl. 11.30 – 17.00
		
kl. 12.00 – 18.00
Søndag den 21. maj
kl. 11.00 – 17.00
		

traktorringridning
ringrideroptog
forskellige aktiviteter		
fra foreningerne
ringridning
forskellige aktiviteter		
fra foreningerne

Det er nu op til foreningerne at byde ind med, hvilke aktiviteter de
vil tilbyde derefter vil arbejdsgruppen koordinere og udarbejde det
endelige program. Så snart det endelige program er færdigt, vil det
kunne ses på Landsbyrådets hjemmeside. Der kommer naturligvis
også opslag rundt i sognet samt annonce i næste LokalBlad.
ja

KORN OG FODERSTOFFER

Træbriketter - Træpiller - Gødning - Hestefoder - Olie
Bemærk venligst ikke kun til landbrug også salg til private
Brødr. Ewers A/S Mommarkvej 399 6470 Sydals Tlf: 74407910 Åben: man. – ons. kl. 8.00 - 16.00 tors.
kl. 8.00 - 17.00 fred. kl. 8.00-14.00

KFUM spejderne i Lysabild
er kommet godt i gang efter
juleferien, og har haft den
store fornøjelse, at der igen
er kommet nye spejdere til.
Man er altid velkommen til
at møde op om tirsdagen i
spejderhytten fra kl. 18 og
opleve, hvad vi går og laver.
Det plejer ikke at være kedeligt, da alle enheder holder
møde på samme tid, så vi tit
er næsten 50 børn og voksne
i hytten på en gang.
Fra april er mange af vore
møder flyttet til Saruphav,
helt ude ved vandet, hvor vi
arbejder med at indrette vores lille lejrplads. Her er alle
også velkomne til at aflægge
os et besøg, eller drikke den
medbragte kaffe ved det store
spisebord.

I marts drager vi alle på hyttetur til Dybbøl og skal i den
forbindelse afholde vores
generalforsamling. Desuden
står forårets turneringer for
døren; så vi øver os ihærdigt
til venskabelig kappestrid,
med vore nabogrupper i
Nydam distrikt. Sommerlejren går i år til Ærø, hvor vi
har lånt en dejlig spejderhytte nær Marstal. Marstal
gruppe har i februar været
på besøg på vores primitive
lejrplads, hvor de har afholdt
barskmands weekend. Det
er sjovt, når vi får så mange
spejdervenner ud over landet, at vi kan låne hinandens
hytter, og dermed opleve flere lokale seværdigheder.

Løbeklubben
Der løbes hver mandag kl.
17.30 og lørdag kl. 07.30 fra
Lysabild skole. Der er forskellige ture, der kan indpasses til konditionen.

Nybegyndere må gerne ringe til Rikke Dahl, 7440 4132
og få yderligere oplysninger.

SYDBANK
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Flere af ”Leifs slags”

Nyt fra foreningerne

Frivillig på Vibæk

Leif nyder selskabet med de øvrige
frivillige på Vibæk. – Det er nu også
hyggeligt at snakke med gæsterne.
Og de kan godt forstå sjællandsk,
griner Leif, der har trådt sine barnesko på Stevns.

- Jeg er jo ikke én af dem, der
har været med så længe, så det
er jo slet ikke mig, du skal have
fat i, siger Leif Kristiansen, da
LokalBladet ringer til ham for
at høre, hvorfor han er med i
arbejdet på Vibæk møllerne.
Men det er præcis Leif, vi gerne
vil tale med, fordi der mangler
flere ”af Leifs slags”, hvis vi skal
holde gang i hjulene på Vibæk
– altså mennesker, der har fået
lidt mere tid efter at være stoppet på arbejdsmarkedet.
Perlen på Sydals
Chresten Kock har lært Leif,
hvordan man varmer bageovnen op, så der kan bages frisk
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brød, når der er åbent på møllerne i aktivitetsweekenderne.
- Og det er altså rigtig sjovt, fortæller han. - Så står vi op kl. 5
om morgenen og fyrer de sidste
to dage, før der skal bages. Ovnen skal jo have den rette temperatur. Men så kan den også
bage frem til kl. 15 på selve dagen, fortæller Leif ivrigt.
Vibæk møllerne er jo hele Sydals’ perle. Leif er interesseret i
historiske ting, og han synes det
er sjovt at være med til at holde
”perlen skinnende”. Han er med
hver gang, der er aktiviteter i
løbet af sæsonen. – Hvis jeg da
ikke skal på jagt, siger han med
et smil.
tl

Bestyrelsen i Støtteforeningen Vibæk Møllerne arrangerer i foråret nogle arbejdsdage på Vibæk, hvor
der skal males og ryddes
op m.m. Der er brug for
folk, der har håndelag for
praktisk arbejde.
Hvis du har lyst til at hjælpe, kan du henvende dig
til Hans Duus, Fjelby, tlf.
7440 4367, e-mail:
h_duus@post10.tele.dk
Du kan også støtte Vibæk
Møllerne ved at melde dig
ind i støtteforeningen. Det
koster 25 kr. pr. person pr.
år.
Kontakt Helge Paulsen, tlf.
7440 4117

1 års fødselsdag
LokalBladet fylder 1 år her i
marts. Fødselsdagsgaven består i
at næste års drift nu er sikret, fordi seks annoncører har valgt at
være med i de næste seks numre.
Deres annoncekroner finansierer bladets trykomkostninger og
udbringning til hver husstand i
sognet.
Landsbyrådet takker Tandslet
Andelskasse, Cykelcentrum, Radio Als, Sydjysk AgroAnlæg, Elhjørnet i centrum og Brdr. Ewers
Landbutik for opbakningen.
I det første år har der været udskiftning i redaktionen. Eigil
Madsen, Mommark, stoppede
i efteråret, mens Orla Kruse,
Skovby, er startet her i det nye
år. Muligvis bliver redaktionen
yderligere suppleret i foråret.

Næste deadline 28. april

Lysabild Sogns Efterløn
- og Pensionistforening
Tirsdag den 21. marts kl. 14, Klubhuset, Lysabild
Anne Line og Anders B. Jensen fortæller om en rejse til
Australien. Derefter kaffe, bankospil og fællesspisning.
Pris: kaffe og spisning 75 kr.
Tilmelding tlf. 7440 4482 eller 7440 4156.
Tirsdag den 25. april kl.14, Klubhuset, Lysabild
Hyggeeftermiddag med bankospil
Fredag den 19. maj kl.14 Bankospil (ifm. ringridning)
Tirsdag den 20. juni Den årlige udflugt, der bl.a. vil gå til
Givskud

LSG Tennis sæson 2006
Vi starter den nye sæson
Lørdag d. 29. april kl.10 med:
Morgenmad i klubhuset,
afdelingsmøde og baneklargøring (husk arbejdstøj/trillebør m.m) Tennisbanerne
åbnes senest lørdag den 6.
maj.

”Velkommen som ny beboer i Lysabild Sogn”
I efteråret 2004 da Lysabild
Sogns Landsbyråd startede, blev
der også nedsat et antal arbejdsgrupper der efter eget ønske og
ide´ skulle arbejde med forskellige nye tiltag i sognet.

En
farverig og
indbydende folder ”Velkommen som ny beboer i Lysabild Sogn” har set dagens lys og
er nu klar til at blive uddelt til
nye beboere.

Naja Brice, Sarup, som er med
i arbejdsgruppen ”Velkommen
til …” er én af initiativtagerne
til folderen. ”Det er gruppens
opgave at byde nye beboere
velkommen til sognet. Som ny
tilflytter er det vigtigt så hurtigt
som muligt at få mulighed for at
lære lokalområdet at kende, og
vi vil med folderen gerne gøre
reklame for vores lokalområde
og på en god overskuelig måde
give information både om sognet og om dets mange aktivitetsmuligheder”
Folderen er finansieret via mid-

ler fra Landsbyrådet for Lysabild Sogn, og Eigil Madsen fra
Mommark har stået bag den professionelle opsætning af folderen.
Folderen indeholder afsnit om
velkommen til sognet, information om Landsbyrådet samt billeder af rådets bestyrelse, noget
om ”LokalBladet”, samt en liste
over sognets mange foreninger
og interessegrupper. Endelig
indeholder folderen også en
invitation til nye beboere om at
engagere sig i en af Landsbyrådets projektgrupper for ”alle er
jo som borger i Lysabild Sogn
automatisk medlem af Lysabild
Sogns Landsbyråd. Det vil sige,
at alle, der har tid og interesse
for at bidrage med ideer, praktisk arbejde eller andet, er velkommen i Landsbyrådet og dets
projektgrupper” fortæller Naja.

Konfirmation i Lysabild sogn 2006
Hans Christian Bech,

Gammelpøl 1
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Lasse Lejbach Bertelsen,

Lysabildgade 54

Simon Bonde Duus,

Gammelhave 64

15.

Daniel Edlefsen,

Fasanvej 12

Mathias Schjødte Folmer,

Engmosen 1

Andreas Møsvraa Gaarde Gad,

Skovforten 9

Rasmus Rosted Hansen,

Lysabildgade 40

Jerik Kryhlmand Iversen,

Sarupvej 2
Gammelhave 58

Morten Jørgensen,

Kegnæsvej 22

Henrik Laue,

Skovbyvej 57

Jacob Damm Mikkelsen,

Skovbyvej 55 A

David Frank Søndergaard Nielsen,

Lysabildgade 29

Rasmus Dreyer Pedersen,

Lysabildgade 75

Rikke Anthony,

Lysabildgade 86

Rikke Grith Corneliussen,

Nedervej 6

Line Overgård Duus,

Rubæk 9

Kimie Erika Rørvig Grønvall,

Fasanvej 16

Camilla Kolb Hammeleff,

Lille Mommarkvej 12

Cecilie Norby Troels,

Fjelby 16
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Aktivitetskalender

– Palmesøndag, d. 9. april kl. 10.00

Asbjørn Kielberg Jacobsen,

”Vi er 6 personer i gruppen
”Velkommen til…”, fortsætter
Naja Brice, ”vores opgave med
at lave selve folderen er afsluttet
lige nu.
Vi er nu klar til at besøge nye
beboere i sognet, vi glæder os til
at skulle sige velkommen og er
spændt på, hvordan vores initiativ vil blive modtaget. Vi er så
heldige at have repræsentanter
fordelt i stort set hele sognet og
et antal ”spejdere/hjælpere” som
er os til stor hjælp, ved at give
gruppen et praj, når der er flyttet nye beboere til sognet. Men
ellers er naboer til nye beboere
altid meget velkomne til at ringe
til mig på tlf. 7440 5727, og vi vil
i gruppen sørge for at aflægge de
nye beboere et besøg”.

Kræftens Bekæmpelse Sydals afholder generalforsamling kl.19,30, i klubhuset ved Lysabild skole
Fællesspisning. Sæsonafslutning, sløjdsal åben
16.
Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening √
21.
Atleik starter op √
27.
29.    Cafe-koncert, Sydals Musikskole, Knøs´ gård kl. 19,00.
April
Konfirmation i Lysabild Kirke √
9.
Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening
25.

26.
29.

Koncert Lysabild Kirke kl. 19,30 √
LSG Tennis afdelingsmøde kl. 10,00
Papirindsamling

Maj

√

√
√

19-21. Aktivitetsweekend, ringridning i Lysabild
Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening √
19.
Juni

20.
=

√
Lysabild Sogns Efterløn- og Pensionistforening

√ Se omtale her i bladet

Kontingent
for børn u. 14 år, 100 kr.
for børn u. 18 år. 200 kr.
seniorer betaler 300 kr.
husstand
600 kr.
Spørgsmål vedr. klubben rettes til: Lars-Bo Jacobsen,
Gammelhave 58
Tlf: 74 40 48 93
E-mail: Lars-bo.jacobsen@
lysabild-skole.dk

Ny bestyrelse i
Sognehistorisk Forening
Jørn Lind, Lysabild, ny formand og Kirsten Madsen,
Fjelby, blev næstformand.
Øvrige medlemmer i bestyrelsen er Dorthe Menne, Lysabildskov, Hans Andresen,
Skovby, Hans Christensen,
Lille Mommark og Ingrid
Jørgensen, Skovby.

Som suppleanter valgtes
Tonni Sørensen, Lysabild og
Grete Agerholm.
Kontingentet blev forøget
fra 10 kr. til 20 kr., hvilket
må siges at være en historisk
begivenhed, for kontingentet
har været uændret i de sidste
20 år.

Stor koncert i Lysabild Kirke
onsdag den 26. april 2006 kl. 19.30
Alle musikelskere kan glæde sig til det største koncertarrangement i kirkens historie:
J.S. Bachs Påskeoratorium
J. S. Bachs storslåede Påskeoratorium bruger hele barokorkestret fra trompeterne over paukerne til de bløde fløjter. Musikken danser nærmest Påskedags opstandelsesevangelium
ud i kirkerummet.
Medvirkende:
Den Jyske Sinfonietta
Kammerkoret Vox Jutlandica
Anne Mette Balling, sopran
Eline Riisager, alt
Peter Lodahl, tenor
Thomas Krogh, bas
Svend E. Nielsen, dirigent
Den jyske Sinfonietta er et af landets allerbedste ensembler,
der har specialiseret sig i opførelsen af barokkens store værker.
Entré 100 kr., som betales ved indgangen.

Fodbold og julekalendere
Fodbold træning for LSG´s
ungdomsafdelingen, er så
småt ved at være på plads og
kan starte op efter påske, klik
ind på fodboldafdelingens
hjemmeside www.lysabildsg.
dk eller kontakt formand
Sanne Asmussen på tlf.

74 40 42 15 for nærmere oplysninger. Fra fodboldafdelingen lyder der også en stor
tak til de mange spillerne
i ungdomsafdelingen, som
igen i år gjorde en ihærdig
indsats med salg af julekalendere til fordel for klubben.

Ser viceproblemer?
Ring til din el-fagmand:

K. Johansen – EL HJØRNET I CENTRUM
–sender alt det du kan li’ at høre
på 88,0 og 107,0 MhZ

www.radioals.dk

v/G. Bernecker
Kegnæsvej 22 · Lysabild · 6470 Sydals · Tlf. 74 40 43 41

