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Sønderborg Kommune dyster sammen med Køge, Fredericia og København
om at blive Danmarks bedste børneby i 2012.

Sønderborg Kommune dyster sammen med
Køge, Fredericia og København om at blive
Danmarks bedste børneby i 2012.
Sønderborg Kommune har valgt at kalde
projektet ”Livsglæde” og fokus skal i første omgang være på sundhed og trivsel i de første år i
skolen og tiden i skolefritidsordningen.
Lokalbladets redaktion har besøgt 6. klasse på
Lysabild Skole, for at høre nærmere om deres
tanker og ideer til bl.a. deres fritid og mulighederne i lokalområdet. Klassen ligger ganske vist
udenfor målgruppen i ”Livsglæde” projektet,
men har med deres erfaring fra skole og fritid
gerne villet bidrage med deres tanker, ideer og
ønsker.
Klassens 17 elever bruger hovedsagelig deres
fritid på forskellige sportsgrene og de tilbud der
er i Kommunens Musikskole. Ingen bruger tilbud,
der er direkte i lokalområdet - men tager i stedet

til Hørup, Sønderborg og Augustenborg. Her er
mulighederne større og der oprettes hold for de
fleste årgange – dog var der et stort ønske om
oprettelse af specielt basket og fodbold for piger.
Højt på ønskesedlen stod også en idrætshal hvor
der kunne spilles indendørsfodbold.
Sport, musikundervisning og venner har en vigtig og central plads i fritiden, men i vinterhalvåret kan det godt være lidt kedeligt, her ville det
være rart at have et sted at mødes efter skoletid.
Dengang der var mulighed for at benytte skolefritidsordningen var aktiviteter som skovture,
ture til svømmehallen noget af det bedste. Det
allerbedste var dog når der var mulighed for en
fodboldkamp med de mandlige pædagoger.
Men klassen giver udtryk for, at det også var ok
at skolefritidsordningen stoppede efter 3. klasse
Der havde de brug for selv at administrere deres
fritid. I dag skulle en klub el. lignende bruges til

Eleverne benytter lejlighedsvis alle muligheder
og en madpakke hjemmefra er stadig også aktuel. Klassen var også bekendt med at der rundt
omkring i landet har været forsøg med gratis
madordninger og skulle det blive en mulighed
på Lysabild Skole måtte menuen gerne indeholde: mange forskellige slags frugt og grøntsager,
forskellig slags brød, toast, salatbar, pølsebrød,
varm mad – gerne med pasta, pastasalat og rigtig lækkert ville det være med en buffet. (ja)
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at høre musik, spille computer, bordtennis, bordfodbold, kortspil, hoppe i trampolin og se fjernsyn sammen med vennerne.
Madpakker og muligheder for skolemad var også
et emne som klassen havde nogle tanker omkring. Skolen tilbyder 2 x ugentlig et koldt eller
varm måltid til 15 kr. og i skoleboden er der mulighed for at købe brød, frugt, yoghurt, cultura og
juice.
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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

Lysabild Frivillige Brandværn
Lørdag 7. juli
kl. 10.00 til 17.00
Vibøgevej 13

Skulle nogen ligge inde med “lopper” vil brandværnet
gerne afhente dem ...
Jan Brodersen på tlf. 74404437
Jan Lorenzen på tlf. 74404499

D´ ålleføst Fjelbytræf

Så tager vi cyklerne frem ...

D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…
Dato 19/5 fra klokken 12:00…..

Landsbyudviklingsgruppen arrangerer cykeltur
tirsdag, den 22. maj med start fra Lysabild
Skole kl. 18.00 prc.

Do tæje sel MC, telt å sprit te dæ sel å æ glant
humør. Øl, vand o´ patgris ka køfes heæ ve vos.
Å så ve det veæ cd-musik å sen ka do fåe en
gemytle snak ve æ bålstej.

Turen gennemføres i lokalområdet med afslutning ved Skovby Landing, hvor der bliver mulighed for at købe grill-pølser, øl og vand.
Tilmelding er ikke nødvendig, men ønskes yderligere oplysninger om turen – kontakt
Per Andersen, Mommark, tlf. 7440 7765.

Do ka såw heæ få....kr 20,- å æ mand.
Ven de stue klube vil sej beskin om wo manne
I ka kom, ve d´ væe galt fint a hensyn te æ handlen…..

Sommerkoncerter i
Lysabild Kirke

Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ
ve vos….Brum brum Ulla 61792918,
Geert 20192080, Lilian og Henning 61859413….

En snak om stort og småt, men mest om strandede skibe

Christian Lorenzen

Siden Christian Lorenzen som 10 årig flyttede
til kysten ved Sydals er der gået 70 år. I 50 år har
Kedde været strandfoged og har i den tid hjulpet
mange strandede skibe lastet med kulstøv, sojaskrå og foderskrå.
I 1937 strandede et træskib med melasse så voldsomt, at det aldrig blev skib mere resterne blev
kørt væk på vogne.
Selv skoleskibet Georg Stage med høje master,
har siddet fast på Pøls Rev, der rækker 3 km ud i
vandet, og det samme skete for ”spritbåden” Fåborg-Gelting. Mange lystfiskere har også endt
deres dage på vandet og som ”Kedde” ved sit job
har fundet drevet i land ved kysten, men det er historier Kedde helst glemmer.
Omkring 1978 var der et par voldsomme storme
som tog 25 meter af jorden,- brøndringene stod
derefter frit 15 meter ude i vandet ! (hj).

Traditionen tro er der koncert i kirken i børnenes sommerferie hver onsdag aften kl. 19.0019.30. Se programmet i kirkebladet.

Et stort tillykke

Astrid Nørgaard fra Lysabild Tandslet Badminton klub
har været til Landsmesterskab i badminton i U13. Hvor
hun blev dobbelt landsmester et stort tillykke til hende.

Lam i Fjelby
Maria Lorenzen som er dagplejer i Fjelby, har får
og da der her i foråret var kommet lam, gik rygtet
hurtigt. Dagplejere og børn fra Lysabild området
tog turen mod Fjelby, godt med tøj på og med
madpakker i barnevognen.
Nete Witte, som er dagplejer i Lysabild fortæller
om turen:
Det ene lille lam kunne ikke være hos sin mor så
den var flyttet ind i bryggerset, hvor Marias dagplejebørn dagligt var med til at give den sutteflaske, der lå den godt og trygt og brægede.
Nogle af børnene var modige og turde både at ae
og fodre de små lam, og et par enkelte snakkede
endda med de store får selv om de brægede lidt
højt. Ulden var blød at røre ved, men det kildede
når de suttede på fingrene. Der var også et par af
de mindste børn som stod lidt på afstand for lige at
se det hele lidt an inden de også ville være med.
Vi sluttede af med at spise madpakker i Marias
køkken inden turen atter gik mod Lysabild.

Lysabild Forsamlingsgaard

www.cykelcentrum.dk . 7442 5253

Helafensarrangement
til kun 299,- pr. kuvert.

Vel mødt i Lysabild • Tove Sørensen • Tlf. 7440 4026

Alsgade 2 . 6400 Sønderborg. tlf. 7442 5263

Aktivitetsweekend til Sankt Hans
Igen i år er foreningerne i Lysabild Sogn gået sammen om at lave en fælles aktivitetsweekend med
underholdning og motion til hele familien. Efter
sidste års “søgang” med silende regn har vi flyttet
arrangementet til weekenden 23.-24. juni. Derfor
er der også helstegt pattegris og Sankt Hans bål
med båltale lørdag aften. Der bliver masser af
aktiviteter både lørdag og søndag.

128 pelargonier står klar

Det endelige program vil blive sendt ud til samtlige
husstande og her vil det også fremgå, hvordan
man kan deltage i de forskellige aktiviteter.
Du kan også holde øje med vores hjemmeside:
www.lysabild-sydals.dk for yderligere information. (tl)

”Åben Skoles” blomster gruppe er klar med
blomsterkummer til sognet.
Salg af kaffe og kage i forbindelse med åben
skole arrangementer i efteråret og vinteren
samt det store julearrangement giver igen i år
mulighed for at omkring 30 blomster kummer
kan pynte langs vejene.
Blomsterkummerne bliver tilplantet lørdag den
26. maj og fordelt ud i sognet samme dag, hvor
frivillige hjælpere passer blomsterne sommeren
igennem.

Foreløbig plan for Fælles aktivitetsweekend den 23. – 24. juni 2007

Program:
Lørdag den 23. juni:
kl. 11.00 – 16.00
			
			
			
kl. 11.00 – 13.00
kl. 13.00 – 14.00
kl. 13.15		
kl. 14.00 – 17.00
kl. 14.00 – 17.00
kl. 15.00		
kl. 19.00		
kl. 21.30		

Åbent hus i Sognehistorisk arkiv
Børneaktiviteter ved spejderne
Paratvidenkonkurrence arrangeret af Lokalbladet
Udstilling og salg af Aloe Vera produkter i klubhuset
Atletikstævne
Demonstration af redning ved trafikuheld (brandværnet)
Kom og prøv atletik 		
Fodboldstævne for drenge 7-8 år
Fodboldstævne ”Whiskeyturnering” for unge og voksne
Cheerleaders giver opvisning ved fodboldstævnerner
Gris på bål arrangeret af spejderne
St. Hans bål med båltale

Søndag den 24. juni
kl. 9.30 		
kl. 11.00		
kl. 11.00		
kl. 11.00 – 15.00
			
			
			
kl. 12.00 – 15.00
kl. 15.00 		

Udendørs gudstjeneste
Lysabildløbet		
Lysabild enkeltstart cykelløb
Åbent hus i Sognehistorisk arkiv
Børneaktiviteter ved spejderne
Paratvidenkonkurrence arrangeret af Lokalbladet
Udstilling og salg af Aloe Vera i klubhuset		
Olympiade ved brandværn og spejderne
slut for i år

Den bumpede vej

Kommunes afdeling for Anlæg og drift har overtaget Kegnæsvej efter amtets nedlæggelse ved årsskiftet. Dermed arvede de et problem, for vejen
har ligget hen med rigtig mange og grove bump
siden gravearbejdet i 2006. Men nu lysner det, for
kommunen oplyser, at man godt er klar over vejens mangler og regner med at ordne det i løbet
af sommeren. (tl)
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hver søndag
eftermiddag kl. 14-16 på p-pladsen
ved Drejby Camping.
Hilsen
Orla Kruse

LSG Gymnastik og atletik

gennem hele weekenden vil der være salg af pølser, is, slik, kaffe, kage øl og vand.
Salget vil foregå i og omkring klubhuset.

Fælles aktivitetsweekend
2006

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

Vintersæsonen er slut i gymnastikafdelingen. Vi i
bestyrelsen syntes det har været en god sæson,
og håber de aktive har det på samme måde. Vi har
i år haft vores turbo piger med til opvisning i Humlehøjhallen under ledelse af Camilla Thørring og
Lea Hansen. Det klarede de rigtig fint – ligesom de
også viste deres kunnen ved Tandslets opvisning
i marts.
LSG Gymnastik og atletik har haft generalforsamling, og bestyrelsen består nu af Betina Lassen
(formand), Maria Lorenzen, Rikke Palmholt, Helen
Molter, Camilla Nissen og Alex Knudsen.
Gitte Bertelsen, der tidligere var formand for
LSG Gymnastik og atletik er nu blevet formand for
LSG, hvor hun afløser Svend Bladt. (tl)

www.radioals.dk

Det sker i sognet
Maj
19.		Fjelbytræf fra kl. 12.00
28. 		Fælles friluftsgudstjeneste
kl. 11,00 ved Vibæk Vandmølle.
Juni
8.		Ringridning i Lysabild.
8.		KL. 14.00 Lysabild Sogns
		Efterløn- og pensionistforening
		holder lottospil.

Ringridning i Lysabild
8. juni kl. 17.
Traktorringridning, arr. Sydals Ringriderforening
9. juni kl. 11.30
Rytteroptog fra kirken mod ringriderpladsen,
arr. Sydals Ringriderforening.
9. juni kl. 12
Ringridning på pladsen i Lysabild,
arr. Sydals Ringriderforening.

Ringridning i Skovby

9.		KL. 11.30 Rytteroptog fra 		
		Lysabild kirke mod ringriderpladsen.

Fredag den 27. juli
Ringriderfest i Skovby Kros festtelt. Tilmelding til
Skovby Kro, hvor man også kan købe billetter.
Efter frokosten er der ringriderbal.

16.-17. Mølledage på Vibæk Møllerne
		kl. 11.00-16.00.

Lørdag den 28. juli
Cykel- og traktorringridning

19.

Lysabild Sogns Efterløn- og 		
pensionistforening, heldagsudflugt til Hovborg.

22.

Cykeltur med start fra
Lysabild Skole kl. 18 prc.

Søndag den 29. juli
Optog med rytterne fra Kegnæsgård til festpladsen
ledsaget af herolder, Broager Brandværns show
band og Jagthornsblæserne.
Optoget starter fra Kegnæsgård kl 12.
Kl. 13 starter ringridningen i 10 galger.
Kl. ca. 17 er der kongeomridning.

23.-24. Fælles aktivitetsweekend.
23.

30.

St. Hans ved ”Drejby Strand
Camping” med bål, snobrød og
salg af pølser.
St. Hans ved Humbækvig.
St. Hans ved spejderhytten i
Lysabild.
Papirindsamling.

Juli
8.
10.00 -17.00 Lysabild Frivillig
Brandværn afholder loppemarked.
18.-19. Aktivitetsdage på Vibæk 		
		Møllerne kl. 11.00-16.00.
27.-29. Ringridning i Skovby.
August
11.-12. Høstdage og aktiviteter på
		Vibæk Møllerne kl. 11-16.

Næste deadline til Lokalbladet 1. august

Reservebedste, Lysabild-film og besøgsordning
Et katalog fra Bosætningsgruppen er undervejs
Landsbyrådets bosætningsgruppe er ved at lave
et katalog med gode ideer til, hvordan der kommer flere tilflyttere til sognet. Der er forslag om
at lave en besøgsordning for ”måske-tilflyttere”,
hvor lokale kan være guider, der fortæller og
viser frem. Gruppen foreslår også en reservebedstegruppe, hvor tilflyttede børnefamilier uden
lokalt netværk kan henvende sig. Og hvorfor ikke
lave en film om vores område, så man med egne
øjne kan se, hvor dejligt her er?
Bliver det til noget?
Ideerne vælter ud af kataloget, der dog endnu
ikke er færdigt, men ventes at blive det inden
sommerferien. Bosætningsgruppen sidder ikke
og holder deres viden hemmelig, men omdeler
kataloget til samtlige landsbylaug efter sommerferien.

- Og det er også først til den tid, at vi går i gang
med at få nogle af ideerne ført ud i livet, fortæller Erik Krogh, der er initiativtager og formand for
arbejdsgruppen. (tl)
Deltagere i Bosætningsgruppen
Erik Dreier fra Tandslet Andelskasse
Erik Krogh fra Landsbyrådet
Annemette Jacobsen fra Drejby Strandcamping
Karen Marie Madsen fra Mommark Handelskostskole
Inga Oxholm fra Skovby
Kenneth Clausen fra Vibøge
Marianne Asmussen fra Stalden på Kegnæs
Kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt og
byrådsmedlem Jens Peter Kock fra Kegnæs har
hver især været inviteret og deltaget som gæst
en enkelt gang.

Lysabild Efterløns- og Pensionistforening:
8. juni kl. 14 i klubhuset:
Lottospil, kaffe bord og amerikansk lotteri (hovedgevinsten er en cykel)
19. juni kl. 8 ved Lysabild Kirke:
Udflugt til Houbord med havebesøg, Robert Jacobsen, besøg i gl. købmandsgård, frokost i Houborg
have og aftensmad på Agerskov Kro. Rollator må gerne medbringes. Pris for medl. 250 kr., ikkemedlemmer 300 kr.

Ser viceproblemer?
Ring til din el-fagmand:
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