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Det spinder i præstegården

Særudgave af
LokalBladet

Augustnummeret af LokalBladet bliver lidt anderledes
end normalt, da redaktionen
med det nummer vil lave et
katalog over, hvad der foregår i
Lysabild Sogn i foreningsregi.
Foreningerne har modtaget et
brev med opfordring til at beskrive deres aktiviteter.
Hvis din forening eller aktivitetsgruppe ikke har fået brevet,
må du henvende dig til Tina
Lydiksen på tlf. 7440 4399 eller
tinalydiksen@mail.dk. Vi vil meget gerne have så mange aktiviteter som muligt med i bladet.

Brug Lysabild Sangen

ok

Vandleg og nye hytter i Lysabildskov

  

Nyt fra foreningerne

Om foreningsaktiviteter

Da foråret – endeligt – er dukket op, er motorcyklerne også
kommet på gaden. LokalBladet har i den forbindelse
arrangeret et interview med
Sognepræst Elbæk Nejsum og
hans hustru, Inger, der begge
er ivrige motorcyklister.
“Cyklerne” var kørt frem i gården og skinnede om kap i
forårssolen. Elbæk kører en Kawasaki 440 og Inger en Virago
535, begge toppudsede og
fyldt med crom. Man skulle tro
der lå en livslang interesse bag,
men begge har taget MC-kort
for blot 2 år siden og nyder den
nyopdagede frihed ved MCkørsel, også heldagsture med
venner med samme interesse.
Avisens udsendte kører også
MC, så der blev aftalt at tage
en aftentur sammen.

Leif Maibom, som bl.a. er
revy-forfatter og direktør for
Sønderborg Revyen, har for
en del år siden, skrevet en
Lysabild-sang. Hvis du ikke kender den, kan du finde den på
www.lysabild-sydals.dk

Nyt om bosætning
Een af Landsbyrådets faste
grupper, nemlig Salg og
markedsføringsgruppen,
er for tiden under rekonstruktion og har på den
baggrund skiftet navn til
Bosætningsgruppen.
Samtidig søges der nogle
personer, som kunne tænke
sig at deltage i arbejdet
med at udvikle og igang-

sætte aktiviteter, som gør,
at vi kan tiltrække nye beboere/tilflyttere til Lysabild
sogns område.
Har du lyst til at deltage i,
eller at høre nærmere om,
gruppens arbejde, så kontakt Erik Krogh på telefon
7440 4624 (mail: ekrogh@
privat.tdcadsl.dk) eller een
af de øvrige ”landsbyrødder”.

Lysabild Sogns Efterløn og
pensionistforening
Sommerudflugt
Lysabild Sogn’s Efterløn og pensionistforening tager på
sommerudflugt den 20. juni kl. 8. Turen går til Givskud Zoo,
hvor der også spises frokost. Derefter køres der gennem det
smukke danske landskab
med besøg i bl.a. Egtved. Dagen slutter med middag på
Agerskov kro. Prisen for medlemmer er 250 kr. og ikke medlemmer 350 kr. Tilmelding til Jeppe på telf. 7440 4482 eller
Anne telf. .7440 4156.

Foreningerne i Lysabild inviterer til
fælles aktivitetsweekend den 19. – 21. maj 2006

En vandsprøjtende slange, en
rutsjetur på elefantens snabel
eller en tur over poolen i svævebane er bare nogle af de nye
muligheder efter at Lysabildskov Camping & Feriecenter
har indviet deres nye pool område St. Bededag den 12/5.

Pool-området får nye rutsjebaner, en klatrevæg kombineret
med en svævebane samt en
kæmpe ”tippe-spand” - en
”tippe-spand”, som Chris Grosser fra Feriecentret forklarer
med jævne mellemrum fyldes
med vand og tømmes ud i
poolen. I børnebassinet sørger
en elefantrutsjebane for udfordring til de yngste gæster.
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Sammen med pool området
tages også 3 nye luksus hytter
i brug fra begyndelsen af maj
måned.
”Vi vil gerne følge med tiden
og hele tiden gerne tiltrække
nye gæster” fortæller Chris og
Rita Grosser. ”De nye hytter
er indrettet med kombineret
køkken – og opholdsafdeling,
soveværelse, eget bad og toilet
og med plads til 5 personer.
Med de nye hytter vil campingpladsen også være attraktiv for
familier der egentlig foretrækker sommerhusferie og som
også gerne vil have mulighed
for at benytte de mange børneaktivitets muligheder vores
campingplads kan tilbyde”.

Næste deadline til LokalBladet 1. august

LokalBladet

Lysabild Camping & Feriecenter har årligt omkring 20 000
gæster, hvoraf 90% er danske
gæster, en del kommer fra det
nære lokalområde samt fra
omegnskommunerne.
ja

Tlf: 7440 4399
www.lysabild-sydals.dk

Redaktionen:
E-mail:
Tina Sahl Lydiksen
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Jane Andresen
jane.andresen@adslhome.dk
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yok@tdcadsl.dk
Helle Pedersen (dtp)
pedersenjessen@mail.tele.dk
Tryk: Als Offset, 		

”Vores sæson er fra 1/4 til 30/9”,
fortæller Chris Grosser videre.
”Engang var vores travleste tid
fordelt over 4 uger i juli måned,
men i dag oplever vi at ferieperioden er fordelt ud over flere
måneder og det giver os jo
bedre mulighed for at modtage flere gæster. Vores ferielejligheder og værelser i hovedbygningen bliver efterhånden
brugt hele året, mange vælger
at tage en overnatning i lokalområdet fx i forbindelse med
bryllup og familiefester”.

Tlf:
7440 4399
7440 4927
7440 4728
7440 4356
7447 1448

Bladet udkommer medio januar, marts, maj, august, oktober,
og ultimo november i 1000 eksemplarer, der postomdeles til sognets beboere. Har du ikke modtaget LokalBladet ring på tlf: 7440 4927

Ser viceproblemer?
Ring til din el-fagmand:

EL HJØRNET I CENTRUM A/S
Kegnæsvej 22 · Lysabild · 6470 Sydals · Tlf. 74 40 43 41

Fredag den 19. maj:

Aktivitet

Sted

kl. 14.00-17.00
kl. 17.00-19.00

bankospil
traktorringridning

klubhuset
ringriderpladsen

Lørdag den 20. maj:

Aktivitet

Sted

kl. 11.30
kl. 12.00-18.00
kl. 12.00-18.00
kl. 12.00-15.00

Lysabildgade
ringriderpladsen
ringriderpladsen
klubhuset

kl. 12.30-15.00
kl. 13.00-17.00
kl. 13.00-17.00
kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 15.00
kl. 15.00
kl. 15.15
kl. 15.00-17.00
kl. 15.00-17.00
kl. 16.00

ringrideroptog
ringridning
bagagerumssalg
udstilling: Tøj fra Green House
og Aloe Vera produkter.
atletikstævne
”gæt en ting”
åbent arkiv
fodboldkamp
basket-turnering for børn
”shoot out” – konkurrence (basket)
Chear Leaders fra Tandslet
gymnastikopvisning Hørup pigehold
demo fra brandværn
gymnastiklegeland for 2-4 årige
fodboldkamp

atletikbanerne ved skolen
ved klubhuset
Sognehistorisk arkiv
opvisningsbanen
basketbanen i skolegården
basketbanen i skolegården
basketbanen i skolegården
atletikbanerne ved skolen
ved klubhuset
atletikbanerne ved skolen
opvisningsbanen

Søndag den 21. maj

Aktivitet

Sted

kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 12.00
kl. 11.00-15.00

udendørs gudstjeneste
Lysabildløbet
cykelringridning
udstilling: Tøj fra Green House
og Aloe Vera produkter.
”gæt en ting”
åbent arkiv
”leg uden grænser”
skumbane til børnene
slut for i år

ved spejderhytten
start/slut ved klubhuset
løbebanen ved skolen
klubhuset

kl. 11.00-14.00
kl. 11.00-14.00
kl. 13.15
kl. 14.30
kl. 15.00

ved klubhuset
atletikbanerne ved skolen
træningsbanen ved klubhuset
træningsbanen ved klubhuset

Gennem hele weekenden vil der være salg af pølser, is, slik, kaffe, kage, øl og vand. Salget vil foregå i og omkring
klubhuset, samt ved ringriderpladsen. Følgende  foreninger er repræsenteret ved aktivitetsweekenden: Ringriderforeningen,
pensionistforeningen, Lysabild frivillige brandværn, LSG, Lysabild løbeklub, Sognehistorisk forening, Lysabild menighedsråd,
Landsbyrådet, og “Åben skole”.

Udlejning af diverse maskiner
Rendegraver, flisehugger, dumper, bobcat,
havefræser, vibrator m.fl.
Ring til Jens Hansen tlf. 40 15 09 98, Kegnæsvej 20
Sydals Auto & Traktorservice
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Sønderjyske mestre i basket
Her har i dem, drengene fra LSG

Her ses de glade pokalmestre. Fra venstre er det Mathias, Lasse, Jakob,
Thomas, Jonas, træneren Tim, Søren og Simon.

Nyt fra foreningerne

Drengene fra LSG basket har
spillet om det sønderjyske mesterskab i basketball og vundet
en flot 1. plads, så de nu kan
kalde sig sønderjyske mestre.
Men det er ikke kun i klassen
Drenge, at der er talentfulde
spillere, for det blev til flotte
2. pladser til både Yngste Mini
og Ældste Mini. Så det tegner
godt for fremtiden i LSG basket.
Udendørs basket
Der er 25 spillere mellem 6
og 14 år i klubben. I vintersæsonen har de brugt skolens
gymnastiksal til træningen, og
nu har de planer om at få lagt
nyt asfalt på den udendørs

basketbane, så sæsonen kan
forlænges med udendørs spil.
Lysabild Skole er i gang med at
søge penge til den ny belægning hos Fabrikant Mads Clausens Fond.
Pokalmestre
I februar var der pokalstævne,
og Ældste Mini har placeret
pokalen hjemme i skabet,
for de vandt en flot 1. plads
og blev pokalmestre. Drenge
og Yngste Mini fik begge en
2. plads. Drenge kæmpede
mod ærkerivalerne fra Løgum,
og Yngste Mini spillede ved
pokalmesterskabet deres første kampe nogensinde, så det
må siges at være ”godt gået”.

Hærværk i
Børnehuset Abildgård
Øv Øv der har været hærværk på legepladsen i Børnehuset Abildgård. Som mange nok
ved er børnehaven i gang med
en udskiftning på legepladsen. I marts måned har nogle
unge mennesker prøvet at antænde det nye legehus med et
stearinlys, som blev fundet ved
legehuset og der blev ødelagt
et hegn til beskyttelse af beplantningen. Det er ærgerligt,
at det sker. Der er brugt mange
penge, samt en masse frivillig
arbejde fra forældre og personale for at vores børn har en
god legeplads.

Legepladserne på skolen og
børnehaven bliver flittig brugt
efter lukketid, da det er de eneste legepladser der forefindes i
Lysabild. Jeg kan kun opfordre
til, at vi som forældre forklarer
vores børn at legeredskaberne
skal behandles ordentligt. Og
når vi går en tur, at holde et øje
med, hvad der foregår på den
anden side af hegnet.
Lad os i fællesskab passe på de
få aktiviteter vi har i Lysabild.

Igen i år er der sommerkoncerter hver
onsdag kl. 19.00-19.30 i skolernes sommerferie.
28. juni: 	Eva Larsen, orgel + Børge Larsen, violin og bratsch
05. juli:
Hermann Hansen, orgel
12. juli:
	Birgitte Romme, orgel + Ole Andersen,
orgel og blokfløjte
19. juli:
	Jørgen Clausen, orgel
26. juli:
Anne Marie Henriksen, orgel
02. august: Karsten Munk, orgel
09. august: 	Anne Grethe Stork, orgel
Der er fri entre, og alle er velkomne.”

På børnehavebestyrelsen vegne
Martin Kahr Knudsen

Elendig
dækning
Lokalbladet har været i kontakt med Sonofon og har forespurgt, om man har tænkt sig
at gøre noget ved den - mildest talt - elendige dækning
i vores område, der også besøges af mange turister og

–sender alt det du kan li’ at høre
på 88,0 og 107,0 MhZ

Men nu ser det ud til, at der sker
noget. På skolens ønske har
Sydals Kommune i løbet af 2005
– lavet flere trafikundersøgelser dels på Lysabildgade og på
Nørregade.
”Resultatet af trafikundersøgelserne var lidt overraskende”
fortsætter Kent Nissen ”Alle
havde den forventning, at der
på Lysabildgade blev kørt meget stærkt – der var dog også
hastighedsoverskridelser, men
længe ikke i det forventede
omfang. Derimod tyder det
på, at de tilladte 50 km/t er for
hurtigt pga. vejens beskaffenhed med mange sving og begrænset udsyn”.
”Vi vil i skolebestyrelsen gerne
medvirke til at der bliver lavet
en god løsning for alle. Vi ønsker en sikker skolevej, men
det er også vigtigt at tage hensyn til de erhverv, der bruger
Lysabildgade i deres daglige
arbejde” tilføjer Kent Nissen.

sommerhusejere fra andre
dele af landet. Morten Møller
fra Sonofons DataErhverv forklarer, at Sonofon de seneste
år har forsøgt at rejse master i
Skovmose, Bredsten samt Sønderby. Af forskellige årsager,
bl.a. kommunale tilladelser,
egnede steder og udlejere, der
kan acceptere en GSM basestation, har det endnu ikke været

www.radioals.dk

Mangler I et sted at tage hen til Skt. Hans aften den
23. Juni…….. er der i Lysabild Sogn følgende muligheder:
Mommark Handelsskole
Afholder Skt. Hans aften allerede den 22/6. Alle er velkomne
i parken, hvor der vil være bål og underholdning med
Sønderborg Garden.
Drejby Strand Camping
Igen i år er der mulighed for at nyde en Skt. Hans Menu
i ”Strandcafeen” og omkring kl. 21 er der bål samt salg af
pølser og drikkevarer.
Skovby Landing Brolaug holder kombineret Skt. Hans/
havnefest lørdag den 24/6 for Brolaugets aktive og passive medlemmer.
Vibøge
v. Mona Larsen, Vibøgevej 17. Vibøges Skt. Hans starter
omkring kl. 19, alle er velkomne og der bliver mulighed
for at grille sin medbragte mad. Senere på aftenen
hygges og synges der omkring Skt. Hans bålet.
Skovmose Camping
Se nærmere på campingpladsens opslagstavle i juni måned.
Humbækvig
(v. Lysabildskov)
Bålet tændes kl. 21,30. Årets båltaler er stadig en hemmelighed, men det bliver traditionen tro en fra lokalområdet.
Alle er velkomne.

Sommerkoncerter i Lysabild kirke

Aktivitetskalender

Trafikchikaner på Lysabildgade
Igennem mange år har en sikker skolevej været et stort ønske blandt forældre med børn
på Lysabild Skole, og samme
problematik har også med
jævne mellemrum været på
dagsordenen hos skolebestyrelsen.
”Mange forældre vil ikke lade
deres børn cykle i skole pga.
hurtigtkørende biler, busser
og traktorer – og vi hører om
mange børn, der giver udtryk
for, at de er bange for at cykle på strækningen” fortæller
næstformand i skolebestyrelsen Kent Nissen.

Tag til Skt. Hans i sognet…….

Sydals Kommunes teknik– og
miljøudvalg har sammen med
Teknisk Forvaltning været på
endnu en vejbesigtigelse i
slutningen af april måned. Jørn
Carlsen fra Teknisk Forvaltning
oplyser, at der på nuværende
tidspunkt ikke er taget stilling
til, hvilke chikaner, der skal
etableres, hvor de skal placeres og hvornår chikanerne
skal laves. ”Men vi vil invitere både skolebestyrelse og
Lysabilds Landsbygruppe til
at være med til at udarbejde
den bedste løsning. Det er vigtigt, at chikanerne bliver placeret de rigtige steder på Lysabildgade, og her vil vi gerne
muligt at forbedre dækningen.
TDC masten i Lysabild passer
ikke så godt ind i deres net.
Der er således ingen udsigt til
forbedring af netdækningen,
og LokalBladet har tilladt sig
at gøre Sonofon opmærksom
på, at der nok vil være langt
imellem nye kunder her fra
området.
ok

benytte os af skolebestyrelsens og landsbygruppens lokalkendskab”.
På Nørregade har Teknisk Forvaltning, efter trafikundersøgelsen og efter henvendelse
fra flere beboere, opsat skilte
med gennemkørsel forbudt,
hvilket gerne skulle begrænse
trafikken væsentlig, da det nu
kun er trafikanter med ærinder
på Nørregade, der må bruge
vejen.
ja
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”Tingstedet”
Så er det snart tid til at genoptage Tingstedet nogle lørdag
formiddage ved siden af købmanden i Lysabild. Læg mærke
til opslag nogle dage før (når
vejrudsigten kendes – og den
er god). Lad os mødes og få en
snak over en kop kaffe.”
Preben Thessen tlf.7440 4876
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