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Skolens fremtid – hvad gør vi?
Landsbyrådet og skolebestyrelsen arrangerer den 16. november en stor paneldebat
under overskriften: Den lokale
folkeskoles fremtid – både som
undervisnings- og kultursted.
Aftenens store spørgsmål vil
være, hvordan den lokale skoles
fremtid sikres, og hvordan skolen gøres bæredygtig – både
økonomisk og fagligt. Desuden

er der også hele det perspektiv,
der handler om skolen og det
lokale kulturliv.
Til panelet er følgende inviteret:
MF Ellen Trane Nørby, kultur- og
mediepolitisk ordfører for Venstre, Jørn Lehmann Petersen,
politisk chef for børne- og uddannelsesområdet i Ny Sønderborg, Lisbet Skyum, formand

for Sønderborg og omegns
Lærerkreds, Inger Plauborg,
Kulturudvalgsmedlem i Ny
Sønderborg, Kristian Ellegård,
skoleinspektør på Lysabild
Skole, Karen Marie Hougaard,
skoleinspektør på Hørup Skole, Erling Junker, formand for
Landsbyrådet i Lysabild Sogn
og Gitte Beier, formand for skolebestyrelsen på Lysabild Skole.

Kick off i Bosætningsgruppen
Bosætningsgruppen er sammensat af repræsentanter fra
erhvervslivet og græsrødder

Bagest fra venstre: Kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt, Erik Dreier fra
Tandslet Andelskasse, Erik Krogh fra Landsbyrådet, Annemette Jacobsen, Drejby
Strandcamping, Karen Marie Madsen, Mommark Handelskostskole og Inga
Oxholm fra Skovby. Landmand Kenneth Clausen, Vibøge, og Marianne Asmussen, Stalden på Kegnæs, er også med i gruppen, men var forhindrede i at deltage
i mødet.

Lanternefest

Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne
I den mørke by, i den mørke by
Lyser min lanterne ny
Når vi ej kan se at gå
Lyser vore lygter små
Nu er som´ren omme, nu kan vint´ren komme
Filium bom bom, filium bom bom, filium bom bom bom bom
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Erik Krogh fra Landsbyrådet
har samlet et talentfuldt hold
sydalsingere, der har sat sig det
mål, at de vil arbejde for at få
flere folk til at flytte til området.
En fredag i september mødtes
de på Mommark Handelskostskole for at gribe opgaven an.
Ideerne fik frit løb, og gruppen
vil i løbet af vinteren lave et
katalog over aktiviteter og netværk, der skal gøre det endnu
mere attraktivt at bo her. Kataloget afleveres til det nye lokalråd, der formentlig kommer i
Ny Sønderborg. Det er tanken,
at kataloget kan være en hjælp
til de mange landsbylaug, der
allerede er etableret eller er i
en etableringsfase.
Bosætningsgruppen er sammensat af repræsentanter fra
erhvervslivet, den finansielle
sektor, undervisningssektoren,
landbruget og græsrødder
(landsbyrådet). Stephan Kleinschmidt, der er Kulturudvalgsformand i Ny Sønderborg, deltog også i mødet. (tl)
Sådan lyder en lanternesang
og torsdag den 9.11. er Børnehuset Abildgård klar til at
holde lanternefest. Børn, søskende, forældre og personale
har igennem en årrække holdt
liv i den gamle tradition med
at gå med tændte lanterner
gennem Lysabild.
Lanternefesten markerer at den
lyse og varme sommertid bliver
til tiltagende mørke og at der
derfor tændes lys i mørket.
Børn og personale forbereder
lanternefesten med bl.a. at lave
lanterner og øve på de forskellige sange og selve lanternefesten starter med hjemmebagte boller og varm kakao.
Når mørket falder på går turen
gennem byen med sang og
tændte lanterner.
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Deltag i debatten den 16. november kl. 19.30 i gymnastiksalen på Lysabild Skole

Debatten starter med et oplæg
fra hver enkelt paneldeltager.
Derefter er der frit slag til at
stille spørgsmål til panelet og
debattere.
Mødet foregår den 16. november
kl. 19.30 i gymnastiksalen på
Lysabild Skole. Det er gratis at
deltage. Arrangører er Landsbyrådet for Lysabild Sogn og

skolebestyrelsen på Lysabild
Skole.
Spis med
Mødet kan med fordel kombineres med at deltage i fælles
spisningen i skolekøkkenet
(Åben skole) kl. 18.30. Det
koster 30 kr., og husk at medbringe service. Hvis du vil spise
med, skal du tilmelde dig se-

nest tirsdag den 14. november
på tlf. 7440 4927. Der er ikke
tilmelding til det efterfølgende
debatmøde. (tl)

Den halve sandhed
I sidste nummer af LokalBladet skrev vi, at der for nylig er etableret en ny forening i Lysabild Sogn,
nemlig cykleklubben. Det var imidlertid kun den halve sandhed, for der er nemlig etableret to nye
foreninger. Den anden er Vibøge Traktorlav, der i september holdt sin første traktorringridning med
overvældende deltagerantal. Der var indskrevet 42 ringridere på flotte traktorer, og de kom sågar
helt fra Bøjden Ferguson Klub, som havde skibet traktorerne med færgen. Om aftenen var der 112
spisende til sildemad og helstegt pattegris. Med sådan en premiere-succes er der lagt op til en ny
årlig tradition i Vibøge. (tl)

På den blå traktor er det Kim Fogt, Lysabild . På den røde er det Peter Nielsen, Bøjden, efterfulgt af Knud Erik Høj, Mommark.

”Ska´ vi cykle Vättern rundt”
– det startede mest som en
joke til et ”Åben Skole” arrangement i slutningen af 2005.
Og helt uvæsentlig var det heller ikke, at der livligt – med løbeklubben – blev diskuteret
Interesserede – som ikke har
tilknytning til børnehave – er
meget velkomne til at deltage
på gåturen rundt i Lysabild
– medbring gerne lanterne.
Gåturen starter fra børnehaven ca. 17.15 og ruten er Lysabildgade, Paradisvej, Lillehave,
Stien v. ældreboligerne, Lysabildgade, Gammelhave og via
stien til klubhuset tilbage til
børnehaven. (ja)
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hvilken præstation, der var den
største: et maratonløb eller et
cykelløb på 300 km.
Joken blev til virkelighed
– tilmeldingen sendt af sted
til Sverige og Lysabild-Sarup
Cykelklub blev grundlagt med
4 medlemmer Arne Duus,
Flemming Christensen, Jørgen
Hansen & Torben Flindt Dahl.
Onsdag og lørdag blev faste
træningsdage – med ture på
50 og 100 km. Sætningen ”Æ
melder av…” blev nævnt flere
gange undervejs – men da
2500 km træning var gennemført, var Team Lysabild-Sarup
Cykelklub i juni måned klar til
løbet.
Bil, campingvogn og cykler
blev pakket og turen gik mod
Sverige, hvor 16.000 forventningsfulde cyklister ventede
på, at starten skulle gå.
Starten gik kl. 01.00 om natten
og første psykiske knæk kom
iflg. de 4 deltagere efter 20
minutter, da et skilt beskrev at,
der var 290 km tilbage. (ja)

Men krisen blev overvundet
– og også de kriser der fulgte,
og gruppen kom – som aftalt
hjemmefra – samlet i mål efter
10 timer og 52 min i sadlen.
En præstation som alle fire er
yderst tilfreds med – specielt
de sidste 20 km, hvor de havde
en gennemsnitsfart på 40 km/t.
Blev din indre cykelrytter
vakt efter at have læst om
Vättern rundt..... så fortsætter
Lysabild-Sarup Cykelklub deres
træningsaftener, og hvis der er
nogle i området, der har lyst
til at cykle med, kan Torben
kontaktes på tlf. 7440 4132.
Og …. hvilken præstation er
nu den største: maraton eller
cykelløb – ja det hører vi nok
mere til – måske kommer der
en afklaring når ”Åben Skole”
starter igen til oktober måned.
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Vi har også en ”Frede Schmidt-ruin” i Vibøge

Vibøgevej nr. 42-46, som ejes af Frede Schmidt

Der bliver pudset og malet,
lagt nyt tag på og ordnet anlæg som aldrig før. Men der er
huse, hvor der ikke er aktivitet,
og hvor ejendommen tilmed
er forladt. De tomme huse
bliver hurtigt til ruiner, som er
meget triste at have i et landsbymiljø.
I Vibøge er der sådan et sted,
Vibøgevej nr. 42-46. Forhuset
har stået tomt omkring 18 år

– og det kan man godt se på
huset! Kommunen kan intet
gøre i sagen, siger de. Ejeren
har nemlig en plan for renovering af ejendommen, så den
kan anvendes til udlejning.
Planen blev sendt i høring for
to år siden - til byens store glæde, for så kunne det da være, at
der skete noget. Men intet er
sket. Huset er stadig lige forfaldent - og efterhånden også besværlig at passere på fortovet.

Ejeren er Frede Schmidt, Arnkilsøre 3. Han fortæller til LokalBladet, at han nok skal få
gjort noget ved det inden næste år, hvor byggetilladelsen
udløber i juli. I hvert fald vil han
rive baghuset væk og få lavet
soklen til et nyt baghus. Hvornår huset så bliver færdigt, kan
han ikke sige noget om. Så der
er formentlig lange udsigter til,
at landsbyens ruin bliver klar til
indflytning.
Vibøge-indbyggerne føler sig
magtesløse: For hvad gør man,
når ejeren bare lader forfaldet
fortsætte og lader hånt om
landsbymiljøet? - Hvis han bare
ville rive ejendommen ned. Så
var vi da nået langt, siger John
Bisgaard, der bor i Vibøge.
Frede Schmidt har flere forfaldne huse. I Tandslet ejer
han den gamle biograf på
Mommarkvej. I Augustenborg
er hans hus på Slotsgade 15
(omtalt i Sønderborg Ugeavis i
sommers) nu revet ned. (tl)

Lær at slukke brande,
inden det udvikler sig til en ulykke
Lysabild Sogns Frivillige Brandværn har i 2005 sammen med
Sydals Kommune indkøbt en
trailer, som vi meget gerne
vil gøre brug af i sognet. Det
drejer sig om en trailer til undervisningsbrug i elementær
brandslukning. Der kan ud fra
denne vogn laves lovpligtige
eller tilpassede kurser.
Vi i værnet syntes, det er af
stor vigtighed, at alle beboer
i sognet har et vist kendskab
til, hvorledes man med simple
midler og en hurtig indsats
kan redde mange værdifulde
ting og ikke mindst menneskeliv. Selvfølgelig rykker værnet i
fremtiden ud, når der er behov
for det, men vi vil nu engang
hellere komme ud til ulykkesteder, hvor der ikke er brug
for os, fordi man selv har klaret
opgaven – og er det en person
eller en gruppe, som vi selv har
uddannet til opgaven, så kører
vi altid stolte hjem igen.
Hvem har så brug for disse
kurser, ja i bund og grund alle,
men især de områder hvor
man er mange mennesker
samlet, som fx personalet på

skoler, i børnehaver, forretninger eller på virksomheder. Der
kan spares mange penge, hvis
en virksomhed reddes for et
produktionstab.
Et andet område, som vi meget
gerne vil slå et slag for, er de
ældre som, bor i eget hjem. Det
er ikke fordi, vi mener, at de ældre selv skal slukke ildebrande,
men det er meget vigtigt, at
man får en forståelse for, hvordan man korrekt indretter sig i
boligen, således at man i en given situation selv kan komme
ud fra bygningen og ikke falder
over møbler m.m.
Lysabild Brandværn har 5 uddannede instruktører, som meget gerne vil ud at undervise
eller slå døren op på Brandstationen.
Hvis dette har skabt jeres interesse, kan vi kontaktes på tlf. og
aftale en tid eller bare et møde,
hvor vi kan komme nærmere
ind på hvad, vi kan tilbyde.
Brandmand/ holdleder
Martin Knudsen 7440 4596
Brandkaptajn/holdleder
Jens Peder Hølmkær Hansen
7440 4505.

Rigtig bredbånd
Landsbyrådet nedsatte for nylig en styregruppe, der har til opgave
at sørge for, at hver husstand i sognet bliver kontaktet for at finde
ud af, hvor stor interessen er for at fremskynde processen med at
få ESS’ tilbud om rigtig bredbånd. Nogle steder i sognet er kablerne
gravet ned, og der mangler blot tilslutning til de enkelte huse.
Erik Krogh, tlf. 7440 4624, er formand for styregruppen. (tl)

Næste deadline på LokalBladet 3. november

–sender alt det du kan li’ at høre
på 88,0 og 107,0 MhZ
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Det er slut
med lottospil …
Lysabild Sogns frivilligeBrandværn har besluttet at
stoppe en gammel tradition
nemlig at afholde lottospil i
uge 42, Desværre er tiden
nu kommet til at stoppe.
Det har altid været målet,
at denne aften skulle give
et lille overskud til værnets
kasse, som kunne bruges til
indkøb af bl.a. sikkerhedsudstyr så som indsatsdragter. Igennem de sidste par
år har tilslutningen været
omkring 80 personer, og
der skal helst komme 140150 personer for at give et
fornuftigt overskud.
Værnet har mange år haft
en utrolig stor opbakning
fra vores forretningsdrivende i sognet, som har skænket meget fine præmier,
som skulle være med til at
støtte eller skabe overskuddet. Lysabild Sogns Frivillige Brandværn vil hermed
gerne sig, alle en stor tak for
den støtte, der er ydet os og
for det fremmøde, der trods
alt har været. Også tak til
Lysabild Forsamlingsgård,
som gratis har stillet lokalerne til rådighed.
På Brandværnets vegne
Jens Peder Hølmkær Hansen
Brandkaptajn.

Dyrk motion, når du vil. I motionsrummet i Sydals-Hallen
kan du cykle, løbe, vægttræne, støde og trække på mange
forskellige maskiner og redskaber.
Motionsrummet har bl.a. lige fået et lækkert nyt løbebånd
med masser af udfordringer.
Priser på medlemskort:
Årskort
1000,½-årskort
500,Månedskort 150,Du kan købe en nøgle til 100,-, så er du klar til at træne
- når det passer dig og lige så ofte, som du har lyst.
Halinspektør Anette Andersen i Sydals-Hallen sælger medlemskort. Kik forbi og kom i form.

Lav mad og scor kassen i Åben Skole
Så slår Lysabild Skole igen dørene op for en ny sæson med
Åben Skole og fællesspisning.
Torsdag den 26/10 kl. 18,30 er ”et
hold kokke” klar ved gryderne
– i hjemkundskabslokalet – og
der er mulighed for både hyggeligt samvær og en god menu til
30,- kr./voksen og 15,- kr./barn.
Husk at medbringe tallerken, bestik og glas.
I sæsonen 2005-2006 benyttede mange skoleklasser, foreninger og andre grupper sig af muligheden for at tjene
lidt til forenings/klubkassen – hen i forårsmånederne var
der således rift om at reservere en aften.
Spisende gæster var der også mange af – tallet svingede
mellem 25 til 75 og enkelte dage helt op til 150 gæster pr.
aften, og den helt store aften var juleafslutningen hvor
250 børn og voksne spiste julemenu i gymnastiksalen.

Skolens sløjdlokale
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Motionsrummet i Sydals-Hallen

Åben Skole og fællesspisning – hver torsdag kl. 18.30 fra
uge 43 og frem til påskeferien – er et tilbud til alle i sognet
og overskuddet fra fællesspisningen går direkte til den
enkelte forening/klassekasse eller interessegruppe der
står for madlavningen.
Fællesspisning afsluttes altid med fælles kaffebord.

NB: Da vi lige pt. godt kan bruge
1-5 nye brandmænd, vil vi meget
gerne høre, hvis nogen kunne
tænke sig at blive medlem eller
bare høre, hvad det indebærer
at være brandmand i dag. (ja)

Tidspunkt

Nyt fra foreningerne

√

Sæsonen igennem vil der efter fælles spisning lejlighedsvis være diverse aktiviteter på skolen. Blandt andet vil skolens sløjdlokale være åbent kl. 19-21, hvor Jørgen Opstrup
igen vil give kyndig vejledning. Du kan komme og lave din
egen kniv, snitte i træ, reparere en stol eller et chatol.

Juniorklubben

kl. 13.00 til 14.30
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Ligeledes vil ”Juniorklubben” være åben – hver anden
torsdag, start 12.10. – for børn fra 4. klasse.
Nye arrangementer i Åben Skole som fx foredrag, debataftener mm. vil blive annonceret på nedenstående hjemmeside.

Lysabild Skole.
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Tilmelding til fællesspisning – både som spisende
gæst og som ”kokke for en aften” kan ske på
tlf. 7440 4285 (Eva),
7440 4927 (Erling) eller
7440 4610 (Ellen) senest tirsdag inden fællesspisning.
Tjek Lysabild Skoles hjemmeside www.lysabild-skole.dk
og klik på Åben Skole for vinteren/foråret igennem at
følge med i, hvem der står for madlavningen, hvilke aktiviteter der er, og hvilke aftener der evt. er ledige.

26. kl. 18.30 Åben Skole
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Se omtale her i bladet

Guld til Lene Duus

Lene Duus, Fjelby (tidligere medlem af LSG), vandt den
17. september guldmedalje ved H.C. Andersen Marathon
2006. Hun løb de 42 km på 2 timer 40 min. og 21 sekunder, hvilket er en forbedring på knap 3 minutter fra sidste
år, hvor hun vandt sølv. Lene vandt en suveræn 1. plads,
idet hun løb alene gennem det meste af hele løbet.

