Mikro 99 siger en stor
TAK til Jens Hansen
fra Sydals Auto- og
Traktorservice, for de
fine spille dragter

Det sker i sognet
Januar

18.		Kl. 18,30 Fællesspisning på 		
		Lysabild skole, sløjdsalen er åben
23.		 Kl. 14.00 i klubhuset Lysabild 		
		Sogn’s Efterløn- og Pensionist		
		forening afholder generalforsamling.
25.		Kl. 18,30 Fællesspisning på 		
		Lysabild skole, sløjdsalen og 		
		juniorklubben er åben.
31.		kl. 19: Generalforsamling i
		Lysabild sognehistoriske forening
		i klubhuset. Kaffe og derefter 		
		foredrag og billedvisning ved
		Peter Duus Andersen, Vester 		
		Sottrup, som fortæller om gamle
		dage i Lysabild.

Februar

4.		Kyndelmissegudstjeneste/Lys		messe, Lysabild Kirke kl. 19,00.
8.		Kl. 18,30 Fællesspisning på 		
		Lysabild skole, sløjdsalen og 		
		juniorklubben er åben.
9.		 Kl. 19.30 Afstemningsfest i 		
		Lysabild skolesal.
19.		 kl. 19.30 Vibæk møllerne´s 		
		støtteforening, generalforsam		ling i klubhuset.
22.		Kl. 18,30 Fællesspisning på 		
		Lysabild skole, sløjdsalen og 		
		juniorklubben er åben.
24.		Papirindsamling fra kl. 9,00.
27. Indskrivning til børnehaveklassen
		på Lysabild Skole.
26.		Konfirmandforældremøde. 		
		Præstegården i Lysabild kl. 19,30.

Marts

1.		Kl. 18,30 Fællesspisning på
		Lysabild skole, sløjdsalen er åben.
5.		Kl. 19.30 Kræftens bekæmpelse
		afholder generalforsamling, i 		
		klubhuset.
8.		Kl. 19.30 generalforsamling i
		Landsbyrådet for Lysabild 		
		Sogn, på Lysabild skole. Stephan
		Kleinschmidt er gæst.
8. 		Kl. 18,30 Fællesspisning på
		Lysabild skole, sløjdsalen og 		
		juniorklubben er åben.
15.		Kl. 18,30 Fællesspisning på
		Lysabild skole, sløjdsalen er åben.
22.		Kl. 18,30 Fællesspisning på
		Lysabild skole (sæsonafslutning),
		teater ved 4 klasse og sløjdsalen
		er åben.

På billedet ses bagerst fra venstre:
Michael Vohs, Nicklas Pedersen,
Kristoffer Marcussen, Liv Dahl
Forrest fra venstre:
Tobias Jensen, Christoffer Witte og Jakob Møller
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***** til kokkene fra “Åben Skole” arrangementet den 14. december

I efteråret tog landsbyrådet og skolebestyrelsen i
Lysabild fat på diskussionen om folkeskolens fremtid i landsbyerne i Ny Sønderborg ved et stort offentligt møde. Skolerne i Ny Sønderborg er fredede
i denne periode, men der er bestemt ingen grund til
at tro, at de er sikret i al fremtid.
Det blev sagt flere gange - især af politikerne i
panelet - at det er forældreopbakningen, det hele
står og falder med. Og på det punkt er landsbyskolerne stærke. Det blev også slået fast, at det er vigtigt – især for de mindre skolebørn - at færdes i det
lokale miljø, hvor familien faktisk er bosiddende.
I løbet af debatten blev der sendt flere ”skolepolitiske prøveballoner” op, såsom fælles ledelse på
flere skoler i ét distrikt og efteruddannelse af lærere
udenfor undervisningstiden.
Tænketank om skolen
Skolebestyrelsen slog et slag for, at rummeligheden
på den lille skole betaler sig i sidste ende. Argumentet lyder: Jo flere børn, der ”samles op” tidligt
i skoleforløbet, desto flere unge vil færdiggøre en
ungdomsuddannelse. Og det er et mål for den nye
storkommune. Det er desuden også billigere at gøre
indsatsen tidligt i forløbet. Den politiske ledelse af
skolerne i storkommunen kvitterede med at invitere
formanden for skolebestyrelsen med i en tænketank, der skal arbejde med, hvordan de nye mål for
skoleområdet skal omsættes til virkelighed.

Torsdag den 14/12-06 blev der tilberedt 65 kg flæskesteg, 75 kg kartofler, 30 liter brun sovs og adskellige glas rødkål til ialt 290 sultne gæster. De frivillige hjælpere - kokke, kartoffelskrællere, opøsere, borddækkere og opvaskere, siger tak for en usædvanlig god opbakning til fællesspisningen i “Åben
Skole”. Aftenen fortsatte med tombola, lykkehjul, bowling, julefotografering og salg af kaffe, gløgg, småkager, konfekt mm. arrangeret af klasserne.

Stephan Kleinschmidt til Lysabild
Torsdag den 8. marts afholdes den årlige generalforsamling i Landsbyrådet for Lysabild Sogn.
Lige som sidste år vil vi indlede generalforsamlingen med et frisk pust udefra. Denne gang er det
lykkedes os at få formanden for kulturudvalget i
Ny Sønderborg kommune Stephan Kleinschmidt
til at komme. Som formand for kulturudvalget er
han samtidig formand for det nye Landdistriksudvalg. Det er tanken at han skal fortælle os noget
om hans vision for udviklingen i landdistrikterne
og noget om samarbejdet mellem os på landet
og det kommunale system i byen.

Med til Åben skole
Desværre blev der ikke levnet megen plads til at diskutere skolen som kultursted i lokalsamfundet. Men
de mange paneldeltagere og flere tilhørere startede
aftenen med at være til fællesspisning i skolekøkkenet.
Det er i øvrigt en begivenhed, der finder sted hver
torsdag i vinterhalvåret under overskriften Åben
skole (læs mere på www.lysabild-sydals.dk).
Desuden fik de mange politikere, der var mødt frem
til mødet, lejlighed til at se skolen og møde lokalbefolkningen, og det var jo ikke så ringe endda. Men
vigtigst af alt er det, at lokalbefolkningen har sendt
et signal om, at vi følger den her diskussion nøje, og
at vi ønsker at gå i dialog på et tidligt tidspunkt for
at få vendt så mange aspekter af landsbyskolernes
virke som muligt. (tl)

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

Bestyrelsen for Landsbyrådet laver denne aften
mad i ”åben skole” så husk at melde til hvis man
ønsker at spise med. Programmet for aftenen vil
se således ud:
Kl. 18.30
Kl. 19.30
Kl. 20.30
Kl. 20.45

spisning i ”åben skole”
Stephan Kleinschmidt
Kaffe
Generalforsamling ifølge vedtægterne

Indskudsbeviser i Sydals-Hallen
I 2006 er følgende indskudsbeviser udtrukket:

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

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

www.radioals.dk

Daglig Brugsen i gavehumør

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

101 120 153 113 124
157 114 141 228
Indskudsbeviset bliver tilbagebetalt jf. information på
indskudsbeviset.
Dorthe Schack

I december kunne uddeler Kim Johnsen fra Daglig Brugsen Skovby overrække 11.366 kr. i sponsor støtte fra OK til Grete Sørensen fra Lysabild
Skytte og gymnastikforening (LSG).
Sponsorafregningen er resultatet efter et gensidigt samarbejde året igennem, hvor der ved diverse aktiviteter tegnes kontokort, som giver et
pænt afkast til LSG.
Kontohaverne takkes for flittig brug og vi opfordrer alle til at få tegnet et OK kontokort i Daglig
Brugsen Skovby.

5.000 på uddannelse i Mommark

Skolen inviterer sognerødder indenfor til skolens arrangementer
I Mommark ligger der en virksomhed, som måske ikke er så kendt af lokalbefolkningen. Det er
Business College Syd, Mommark, som nogen dog
vil kende som en lokal arbejdsplads, men kun få
lokale har besøgt skolen eller været elever på
skolen. Eleverne kommer nemlig fra hele landet
– og de bor på skolen under hele opholdet. Det
bliver til 5.000 elever på årsbasis. Til forskel fra en
almindelig handelsskole får de efter undervisningen lejlighed til at tage yderligere kompetencegivende kurser. Desuden er der spændende
fritidstilbud, fordi skolehjemmet arrangerer foredrag, konkurrencer, underholdning og sportsaktiviteter.

Højskoleliv og -tilbud
- Der er lidt højskole over det, fortæller skolens
forstander Karen Marie Madsen, der gerne vil
åbne skolens døre ud til lokalsamfundet noget
mere end det hidtil har været praktiseret. – Vi har
mange arrangementer, der måske også kunne
være interessante for lokalområdets beboere. Det
kunne f.eks. være kursus i stresshåndtering og
præsentationsteknik eller et foredrag. Vi har bl.a.
haft Claus Ellehauge, Carsten Mørch og Biker Jens.
Sidstnævnte er i øvrigt også lærer på skolen.
Business College Syd, Mommark, annoncerer i
dagspressen, når de har offentlige arrangementer.
(tl)
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Turisternes Skovby

Kan vi gøre det bedre
Her ved overgangen til den nye storkommune har
lokalbladet kigget på Skovby set med turisternes
øjne. Det er et sørgeligt syn set i lyset af, at Sydals
er Sønderjyllands andet største turistområde kun
overgået af Skærbæk/Rømø.
Da langt den største del af turisterne på Sydals
kommer gennem Skovby, vil vi gerne bringe i erindring, at her er ofret meget få kommunale midler
på byforskønnelse. Vi har dog et håb om, at vi kan
råbe den nye storkommune op og måske få dem
til at være med til at gøre byen skønnere.
Lokalbladet har fiflet lidt med billeder af Skovby
for at vise, hvordan turisterne kunne modtages.

Blomster er jo smukke og burde forefindes i større
antal end hidtil vist. Vi er klar over, at der laves
frivilligt arbejde for at holde de blomster, der er
der om sommeren, og det påskønnes. Blot burde
der kunne afsættes flere penge ud af de mange,
mange millioner, turisterne giver kommunen i
indtægt.
Desuden kunne man forhåbentlig indgå aftale
om at få de store, dominerede reklameskilte pillet ned og erstattet med mindre vejvisningsskilte i
krydset Skovbyvej/Kegnæsvej.
Ligesom i Sydfrankrig bliver det nok næppe, men
vi modtager gerne gode ideer til Skovby’s forskønnelse.

Turistchefen for Sønderborg er kontaktet, men har
meget travlt, hvorfor det er aftalt, at hun kontaktes efter jul for at hjælpe med ideer til forskønnelsen. (ok)

Fakta om Business College Syd, Mommark
5.000 elever på årsbasis, 256 værelser på skolehjemmet, 30.000 overnatninger på årsbasis
Ca. 80 fuldtidsansatte, heraf 30 lærere
Omsætning på 45 mil. kr., heraf ca. 15 mil. kr. fra efteruddannelseskurser
Missionen er at uddanne og udvikle elever og kursister til virkeligheden og fremtiden.
Skolen har i år fået detailhandelsprisen og handelsuddannelsesprisen. Business College Syd,
Mommark, konkurrerer med ”almindelige” handelsskoler om eleverne, og får samme taxameter-takst pr. elev som ”almindelige” handelsskoler. Der er kun én anden handelskostskole i
landet, og den ligger i Odder.

Og vinderen blev ...

Afstemningsfest med
tale, sang og video

Ikke nok med at uddeler Kim Johnsen fra Daglig
Brugsen Skovby overrakte 11.366 kr. i sponsor
støtte fra OK Lysabild Skytte og gymnastikforening (LSG).
Ved samme lejlighed var der gløgg og æbleskiver
og gaver til børnene. Kundekonkurrencen, som
havde været i gang hele ugen, blev trukket og
vinderen blev Carsten Christiansen, som kunne
gå hjem med en vognfuld varer til en værdi af
966 kr. (hp)

”Rigtig Bredbånd”

Der har været en flot opbakning til landsbyrådets
initiativ om at få Sydenergi
(tidligere ESS) til at føre
bredbånd til Lysabildområdet. Over 60% af alle husstande her tilkendegivet, at de er interesseret i
at høre mere om muligheden. Det har fået Sydenergi til at melde klart ud, at hvis interessen fortsat er til stede, så vil alle kunne være koblet på
lyslederkabel i løbet af 2007. Så nu er det op til os
selv. Alle har fået brev med muligheder og priser,
og i februar vil der blive afholdt et informationsmøde på Lysabild skole. Invitationen til mødet vil
blive udsendt af Sydernergi, men så snart datoen

Der er traditionen tro afstemningsfest i Lysabild skolesal, og i år er det fastsat til fredag den
9. februar kl. 19.30. Programmet er følgende:
• Tale ved Elisabet Dons Christensen, biskop i 		
Ribe Stift.
er aftalt vil den også blive offentliggjort på landsbyrådets hjemmeside www.lysabild-sydals.dk.
Umiddelbart derefter vil arbejdet med kablerne
kunne begynde.
Alt i alt må vi fra landsbyrådet sige at det har været en meget god oplevelse at arbejde med dette
projekt. Dels har der været en fantastisk opbakning i hele Lysabild Sogn og dels har Sydernergi
taget os alvorligt lige fra starten. Vi håber at initiativet fører til at mange får en internet og evt. TV og
telefoniløsning der er fremtidssikret og konkurrencedygtig. 				
Erling Junker
Næste deadline til LokalBladet 7. marts
Godt Nytår

www.cykelcentrum.dk . 7442 5263

Alsgade 2 . 6400 Sønderborg. tlf. 7442 5263

• Kaffebord med lagkage.
Velkommen til Skovby

• Hans Jørgen Clausen fra Alsingergildet
underholder med alsiske viser.
• Jens Peter Kock, Kegnæs, viser en kort video 		
med alsiske landskaber.

Á
Ë
Ë

Drejby Camping
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Lysabildskov Camping Á

Det er bestyrelsesmedlemmer og tillidsmænd
i Danske Samfund, der bager lagkagerne, så der
skulle nok være mulighed for at smage et stykke
brødtort (rugbrødslagkage). Det er efterhånden
ikke mange steder i Sønderjylland, der holdes
afstemningsfest længere, men i Lysabild holder
Danske Samfund ved traditionen. Afstemningsfesten arrangeres i samarbejde med foreningen
Norden og Grænseforeningen. Alle er velkomne.

SYDBANK

Lysabild
Skovmose
Kærneland
Sol & Strand
Indkøb

Ser viceproblemer?
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

Ring til din el-fagmand:

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

Mikro 99 siger en stor
TAK til Jens Hansen
fra Sydals Auto- og
Traktorservice, for de
fine spille dragter

Det sker i sognet
Januar

18.		Kl. 18,30 Fællesspisning på 		
		Lysabild skole, sløjdsalen er åben
23.		 Kl. 14.00 i klubhuset Lysabild 		
		Sogn’s Efterløn- og Pensionist		
		forening afholder generalforsamling.
25.		Kl. 18,30 Fællesspisning på 		
		Lysabild skole, sløjdsalen og 		
		juniorklubben er åben.
31.		kl. 19: Generalforsamling i
		Lysabild sognehistoriske forening
		i klubhuset. Kaffe og derefter 		
		foredrag og billedvisning ved
		Peter Duus Andersen, Vester 		
		Sottrup, som fortæller om gamle
		dage i Lysabild.

Februar

4.		Kyndelmissegudstjeneste/Lys		messe, Lysabild Kirke kl. 19,00.
8.		Kl. 18,30 Fællesspisning på 		
		Lysabild skole, sløjdsalen og 		
		juniorklubben er åben.
9.		 Kl. 19.30 Afstemningsfest i 		
		Lysabild skolesal.
19.		 kl. 19.30 Vibæk møllerne´s 		
		støtteforening, generalforsam		ling i klubhuset.
22.		Kl. 18,30 Fællesspisning på 		
		Lysabild skole, sløjdsalen og 		
		juniorklubben er åben.
24.		Papirindsamling fra kl. 9,00.
27. Indskrivning til børnehaveklassen
		på Lysabild Skole.
26.		Konfirmandforældremøde. 		
		Præstegården i Lysabild kl. 19,30.

Marts

1.		Kl. 18,30 Fællesspisning på
		Lysabild skole, sløjdsalen er åben.
5.		Kl. 19.30 Kræftens bekæmpelse
		afholder generalforsamling, i 		
		klubhuset.
8.		Kl. 19.30 generalforsamling i
		Landsbyrådet for Lysabild 		
		Sogn, på Lysabild skole. Stephan
		Kleinschmidt er gæst.
8. 		Kl. 18,30 Fællesspisning på
		Lysabild skole, sløjdsalen og 		
		juniorklubben er åben.
15.		Kl. 18,30 Fællesspisning på
		Lysabild skole, sløjdsalen er åben.
22.		Kl. 18,30 Fællesspisning på
		Lysabild skole (sæsonafslutning),
		teater ved 4 klasse og sløjdsalen
		er åben.

På billedet ses bagerst fra venstre:
Michael Vohs, Nicklas Pedersen,
Kristoffer Marcussen, Liv Dahl
Forrest fra venstre:
Tobias Jensen, Christoffer Witte og Jakob Møller
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***** til kokkene fra “Åben Skole” arrangementet den 14. december

I efteråret tog landsbyrådet og skolebestyrelsen i
Lysabild fat på diskussionen om folkeskolens fremtid i landsbyerne i Ny Sønderborg ved et stort offentligt møde. Skolerne i Ny Sønderborg er fredede
i denne periode, men der er bestemt ingen grund til
at tro, at de er sikret i al fremtid.
Det blev sagt flere gange - især af politikerne i
panelet - at det er forældreopbakningen, det hele
står og falder med. Og på det punkt er landsbyskolerne stærke. Det blev også slået fast, at det er vigtigt – især for de mindre skolebørn - at færdes i det
lokale miljø, hvor familien faktisk er bosiddende.
I løbet af debatten blev der sendt flere ”skolepolitiske prøveballoner” op, såsom fælles ledelse på
flere skoler i ét distrikt og efteruddannelse af lærere
udenfor undervisningstiden.
Tænketank om skolen
Skolebestyrelsen slog et slag for, at rummeligheden
på den lille skole betaler sig i sidste ende. Argumentet lyder: Jo flere børn, der ”samles op” tidligt
i skoleforløbet, desto flere unge vil færdiggøre en
ungdomsuddannelse. Og det er et mål for den nye
storkommune. Det er desuden også billigere at gøre
indsatsen tidligt i forløbet. Den politiske ledelse af
skolerne i storkommunen kvitterede med at invitere
formanden for skolebestyrelsen med i en tænketank, der skal arbejde med, hvordan de nye mål for
skoleområdet skal omsættes til virkelighed.

Torsdag den 14/12-06 blev der tilberedt 65 kg flæskesteg, 75 kg kartofler, 30 liter brun sovs og adskellige glas rødkål til ialt 290 sultne gæster. De frivillige hjælpere - kokke, kartoffelskrællere, opøsere, borddækkere og opvaskere, siger tak for en usædvanlig god opbakning til fællesspisningen i “Åben
Skole”. Aftenen fortsatte med tombola, lykkehjul, bowling, julefotografering og salg af kaffe, gløgg, småkager, konfekt mm. arrangeret af klasserne.

Stephan Kleinschmidt til Lysabild
Torsdag den 8. marts afholdes den årlige generalforsamling i Landsbyrådet for Lysabild Sogn.
Lige som sidste år vil vi indlede generalforsamlingen med et frisk pust udefra. Denne gang er det
lykkedes os at få formanden for kulturudvalget i
Ny Sønderborg kommune Stephan Kleinschmidt
til at komme. Som formand for kulturudvalget er
han samtidig formand for det nye Landdistriksudvalg. Det er tanken at han skal fortælle os noget
om hans vision for udviklingen i landdistrikterne
og noget om samarbejdet mellem os på landet
og det kommunale system i byen.

Med til Åben skole
Desværre blev der ikke levnet megen plads til at diskutere skolen som kultursted i lokalsamfundet. Men
de mange paneldeltagere og flere tilhørere startede
aftenen med at være til fællesspisning i skolekøkkenet.
Det er i øvrigt en begivenhed, der finder sted hver
torsdag i vinterhalvåret under overskriften Åben
skole (læs mere på www.lysabild-sydals.dk).
Desuden fik de mange politikere, der var mødt frem
til mødet, lejlighed til at se skolen og møde lokalbefolkningen, og det var jo ikke så ringe endda. Men
vigtigst af alt er det, at lokalbefolkningen har sendt
et signal om, at vi følger den her diskussion nøje, og
at vi ønsker at gå i dialog på et tidligt tidspunkt for
at få vendt så mange aspekter af landsbyskolernes
virke som muligt. (tl)

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

Bestyrelsen for Landsbyrådet laver denne aften
mad i ”åben skole” så husk at melde til hvis man
ønsker at spise med. Programmet for aftenen vil
se således ud:
Kl. 18.30
Kl. 19.30
Kl. 20.30
Kl. 20.45

spisning i ”åben skole”
Stephan Kleinschmidt
Kaffe
Generalforsamling ifølge vedtægterne
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I december kunne uddeler Kim Johnsen fra Daglig Brugsen Skovby overrække 11.366 kr. i sponsor støtte fra OK til Grete Sørensen fra Lysabild
Skytte og gymnastikforening (LSG).
Sponsorafregningen er resultatet efter et gensidigt samarbejde året igennem, hvor der ved diverse aktiviteter tegnes kontokort, som giver et
pænt afkast til LSG.
Kontohaverne takkes for flittig brug og vi opfordrer alle til at få tegnet et OK kontokort i Daglig
Brugsen Skovby.

5.000 på uddannelse i Mommark

Skolen inviterer sognerødder indenfor til skolens arrangementer
I Mommark ligger der en virksomhed, som måske ikke er så kendt af lokalbefolkningen. Det er
Business College Syd, Mommark, som nogen dog
vil kende som en lokal arbejdsplads, men kun få
lokale har besøgt skolen eller været elever på
skolen. Eleverne kommer nemlig fra hele landet
– og de bor på skolen under hele opholdet. Det
bliver til 5.000 elever på årsbasis. Til forskel fra en
almindelig handelsskole får de efter undervisningen lejlighed til at tage yderligere kompetencegivende kurser. Desuden er der spændende
fritidstilbud, fordi skolehjemmet arrangerer foredrag, konkurrencer, underholdning og sportsaktiviteter.

Højskoleliv og -tilbud
- Der er lidt højskole over det, fortæller skolens
forstander Karen Marie Madsen, der gerne vil
åbne skolens døre ud til lokalsamfundet noget
mere end det hidtil har været praktiseret. – Vi har
mange arrangementer, der måske også kunne
være interessante for lokalområdets beboere. Det
kunne f.eks. være kursus i stresshåndtering og
præsentationsteknik eller et foredrag. Vi har bl.a.
haft Claus Ellehauge, Carsten Mørch og Biker Jens.
Sidstnævnte er i øvrigt også lærer på skolen.
Business College Syd, Mommark, annoncerer i
dagspressen, når de har offentlige arrangementer.
(tl)

ub
a
l
r
s-U
u
a
h
n
Ferie

Turisternes Skovby

Kan vi gøre det bedre
Her ved overgangen til den nye storkommune har
lokalbladet kigget på Skovby set med turisternes
øjne. Det er et sørgeligt syn set i lyset af, at Sydals
er Sønderjyllands andet største turistområde kun
overgået af Skærbæk/Rømø.
Da langt den største del af turisterne på Sydals
kommer gennem Skovby, vil vi gerne bringe i erindring, at her er ofret meget få kommunale midler
på byforskønnelse. Vi har dog et håb om, at vi kan
råbe den nye storkommune op og måske få dem
til at være med til at gøre byen skønnere.
Lokalbladet har fiflet lidt med billeder af Skovby
for at vise, hvordan turisterne kunne modtages.

Blomster er jo smukke og burde forefindes i større
antal end hidtil vist. Vi er klar over, at der laves
frivilligt arbejde for at holde de blomster, der er
der om sommeren, og det påskønnes. Blot burde
der kunne afsættes flere penge ud af de mange,
mange millioner, turisterne giver kommunen i
indtægt.
Desuden kunne man forhåbentlig indgå aftale
om at få de store, dominerede reklameskilte pillet ned og erstattet med mindre vejvisningsskilte i
krydset Skovbyvej/Kegnæsvej.
Ligesom i Sydfrankrig bliver det nok næppe, men
vi modtager gerne gode ideer til Skovby’s forskønnelse.

Turistchefen for Sønderborg er kontaktet, men har
meget travlt, hvorfor det er aftalt, at hun kontaktes efter jul for at hjælpe med ideer til forskønnelsen. (ok)

Fakta om Business College Syd, Mommark
5.000 elever på årsbasis, 256 værelser på skolehjemmet, 30.000 overnatninger på årsbasis
Ca. 80 fuldtidsansatte, heraf 30 lærere
Omsætning på 45 mil. kr., heraf ca. 15 mil. kr. fra efteruddannelseskurser
Missionen er at uddanne og udvikle elever og kursister til virkeligheden og fremtiden.
Skolen har i år fået detailhandelsprisen og handelsuddannelsesprisen. Business College Syd,
Mommark, konkurrerer med ”almindelige” handelsskoler om eleverne, og får samme taxameter-takst pr. elev som ”almindelige” handelsskoler. Der er kun én anden handelskostskole i
landet, og den ligger i Odder.

Og vinderen blev ...

Afstemningsfest med
tale, sang og video

Ikke nok med at uddeler Kim Johnsen fra Daglig
Brugsen Skovby overrakte 11.366 kr. i sponsor
støtte fra OK Lysabild Skytte og gymnastikforening (LSG).
Ved samme lejlighed var der gløgg og æbleskiver
og gaver til børnene. Kundekonkurrencen, som
havde været i gang hele ugen, blev trukket og
vinderen blev Carsten Christiansen, som kunne
gå hjem med en vognfuld varer til en værdi af
966 kr. (hp)

”Rigtig Bredbånd”

Der har været en flot opbakning til landsbyrådets
initiativ om at få Sydenergi
(tidligere ESS) til at føre
bredbånd til Lysabildområdet. Over 60% af alle husstande her tilkendegivet, at de er interesseret i
at høre mere om muligheden. Det har fået Sydenergi til at melde klart ud, at hvis interessen fortsat er til stede, så vil alle kunne være koblet på
lyslederkabel i løbet af 2007. Så nu er det op til os
selv. Alle har fået brev med muligheder og priser,
og i februar vil der blive afholdt et informationsmøde på Lysabild skole. Invitationen til mødet vil
blive udsendt af Sydernergi, men så snart datoen

Der er traditionen tro afstemningsfest i Lysabild skolesal, og i år er det fastsat til fredag den
9. februar kl. 19.30. Programmet er følgende:
• Tale ved Elisabet Dons Christensen, biskop i 		
Ribe Stift.
er aftalt vil den også blive offentliggjort på landsbyrådets hjemmeside www.lysabild-sydals.dk.
Umiddelbart derefter vil arbejdet med kablerne
kunne begynde.
Alt i alt må vi fra landsbyrådet sige at det har været en meget god oplevelse at arbejde med dette
projekt. Dels har der været en fantastisk opbakning i hele Lysabild Sogn og dels har Sydernergi
taget os alvorligt lige fra starten. Vi håber at initiativet fører til at mange får en internet og evt. TV og
telefoniløsning der er fremtidssikret og konkurrencedygtig. 				
Erling Junker
Næste deadline til LokalBladet 7. marts
Godt Nytår

www.cykelcentrum.dk . 7442 5263

Alsgade 2 . 6400 Sønderborg. tlf. 7442 5263

• Kaffebord med lagkage.
Velkommen til Skovby

• Hans Jørgen Clausen fra Alsingergildet
underholder med alsiske viser.
• Jens Peter Kock, Kegnæs, viser en kort video 		
med alsiske landskaber.
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Drejby Camping
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Lysabildskov Camping Á

Det er bestyrelsesmedlemmer og tillidsmænd
i Danske Samfund, der bager lagkagerne, så der
skulle nok være mulighed for at smage et stykke
brødtort (rugbrødslagkage). Det er efterhånden
ikke mange steder i Sønderjylland, der holdes
afstemningsfest længere, men i Lysabild holder
Danske Samfund ved traditionen. Afstemningsfesten arrangeres i samarbejde med foreningen
Norden og Grænseforeningen. Alle er velkomne.

SYDBANK

Lysabild
Skovmose
Kærneland
Sol & Strand
Indkøb

Ser viceproblemer?
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

Ring til din el-fagmand:

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

