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Flotte resultater ved Landsmesterskab i atletik
Fire unge fra Lysabild sogn var udtaget til at
deltage i Landsmesterskaber i atletik, der i år
blev afholdt i Åbenrå sidst i august. De fire var
Maria Kjær Christensen, Lysabild
Karina Johannsen, Nypøl
Mette Kryhlmand Iversen, Lysabild
Emil Bønning Petersen, Sarup
De har alle fire rødder i Lysabild atletik og træner nu i Vidar Atletikklub. Ved Landsmesterskaberne vandt alle fire guld i hold for DGI Sønderjylland. Maria vandt guld i stafet og Emil vandt
bronze i stafet.
Maria og Emil kom begge på en 3. plads i den
individuelle placering i deres aldersgruppe.
Emil vandt desuden en supernål for at have opnået 500 point over guld.

Fra venstre er det Karina, Mette, Maria og Emil.

Fra venstre er det Karina, Mette, Maria og Emil.

Fodboldpiger deltog i
Nordals Cup
Micropigerne har været til Nordals pigecup. De spillede mange
gode kampe, med sejre og nederlag.
Alle fik en fin pokal, og Camilla
Pabst var heldig at vinde en fin
sportstaske fyldt med gode ting,
så som skinnebensbeskyttere,
shampoo og strømper.
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10 års jubilæum - sæsonstart i Åben Skole
Følg også med på www.lysabild-skole.dk
Torsdag den 25. oktober slår vi igen dørene
op for fællesspisning på Lysabild Skole.
Åben skole-gruppen laver mad, og der er
som sædvanlig kaffe og kage bagefter. Vi
håber rigtig mange vil møde op til denne
jubilæumssæson og fortælle os, hvad de
kunne tænke sig, der skal foregå af aktiviteter
den kommende vinter.
Der er altid masser af sjov og godt humør i
køkkenet, når der kokkereres. Har du og/eller
din forening lyst til at svinge gryderne, er I
meget velkommen til at melde jer.
Vi har endnu ikke kalenderen fuld, så sig til
så hurtigt som muligt, så I om muligt får lige
den torsdag, der passer jer.

Ring: Eva: 7440 4285 eller Erling: 7440 4927
Vi glæder os også til at servere flæskesteg for
jer - traditionen tro - i december.
Så pak kurven med tallerkener, glas og bestik
og mød op den 25. oktober kl. 18.30
HUSK tilmelding hver tirsdag inden kl. 21.
Velkommen til en ny sæson.
Eva Carstensen

Sådan dræbes et godt initiativ
I Skovby satte en række borgere og erhvervsdrivende sig sidste vinter sammen for at få gjort
noget ved skiltning, beplantning og landsbymiljøet i Skovby – særligt ved indfaldsvejen
til byen af hensyn til hvordan vi modtager de
mange, turister der passerer igennem her. Bager
Migge meldte sig beredvilligt til at tage kontakt
til kommunen for at høre om vi kunne få noget
a la de flotte blomsteropsætninger, man tidligere havde i Hørup ved byskiltet, når man kører
mod Sønderborg gennem skoven.
Parkformanden var positiv og imødekommende, så det så umiddelbart ud til at kunne lykkes.
Men grundet aftaler og regler om kommuneveje og tidligere amtsveje blev svaret fra kommunens afdeling for Anlæg og drift at:

• vi ikke kunne få kommunale blomster til at 		
pynte ved indgangen til kommunens suve		
rænt største sommerhusområde
• og at Åben skoles blomsterkummer tilmed 		
ikke måtte stå ved Skovbyvej
Takket være parkformandens ihærdighed kom
der et par blomsteropsætninger omkring stenen ved dammen.
Tja, nu er spørgsmålet så om man skal grine
eller græde? Gruppen i Skovby havde masser af
gode ideer, men desværre indbefatter det dialog med kommunen at gennemføre dem – og
det er en ganske tung og svær disciplin.
(tl)

Velkommen til håndbold i Sydals-Hallen

Sydals-Hallen, Tandslet

En ny sæson i Sydals Håndbold Klub er netop
skudt i gang. Når dette blad udkommer, har
vi haft sæsonpremiere i Sydals-Hallen den 7.
oktober med alle hold i sving. Der er trænet i
første- og andenholdstrupperne siden begyndelsen af august, og det er med højt humør,
spænding og forventningens glæde, at det nu
er alvor. Nu skal pointene i hus.

Vi glæder os til en ny sæson med masser af
tilskuere på lægterne i Sydals-Hallen, hvor vi
cirka hver anden søndag vinteren igennem
vil byde på hjemmekampe – om formiddagen fortrinsvis børn, og hele eftermiddagen
seniorhold. Hold øje med, hvornår vore kampe
spilles på www.tandslet.dk eller på:
www.infosport.dk
Sydals Håndbold Klubs bedste herrehold spiller i år i jyllandsserien og har satset meget på
et generationsskifte, da flere af sidste sæsons
førsteholdsspillere har ønsket at trappe lidt
ned. Foryngelseskuren er lagt i hænderne på
en ny træner, Hermann Alker, Aabenraa, mens
Gert Andresen er træner for andetholdet, som
rykkede op og skal prøve kræfter i serie 1 i år.

Lysabild Forsamlingsgaard

Hos damerne er Rita Johannsen ved roret for
tredje sæson i træk, og også hun kan arbejde
med flere nye spillere – blandt andet takket
være nogle gode ynglingespillere fra klubbens egne rækker. Det bedste damehold spiller ligesom herrerne i jyllandsserien, mens
andetholdet efter oprykning nu skal gøre sig
gældende i serie 2. Dette hold trænes af et nyt
ansigt i klubben, Brian Wind, Nordborg.
De næste hjemmekampe spilles den 28.
oktober, hvor begge jyllandsserieholdene skal
spille noget, der ligner lokalopgør, nemlig
mod Næsset. Herrerne spiller klokken 14.30 damerne klokken 15.45.
Velkommen til spændende håndbold i SydalsHallen. Venlig hilsen Sydals Håndbold Klub

www.cykelcentrum.dk . 7442 5253

Helatensarrangement
til kun 299,- pr. kuvert.

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

Alsgade 2 . 6400 Sønderborg. tlf. 7442 5263

Lysabild Sognehistoriske
Forening

Sydals aktive seniorer

Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden

Arkivet
Arkivet på skolen har åbent første torsdag i måneden kl. 18-20 samt efter aftale med arkivleder
Bent Bonefeld, tel. 7440 7782.

Denne gang kommer Peter Dragsbo fra Sønderborg Slot. Der er lagt op til en spændende aften
med f.eks. ”Hvad er det?” Hør historien om en
spændende genstand, du selv har med.

Medbring genstand til ”Hvad er det?”
I løbet af året arrangeres udflugter og møder, så
hold øje med vores annoncering. Som der stod
i sidste nummer af Lokalbladet planlagde vi vores efterårsmøde. Det er nu fastlagt til tirsdag
den 13. november kl. 19.30 på skolen

Udflugten i september gik til Jollmands gård i
Holm, som bestemt var et besøg værd. Vi kørte
i egne biler derom og tilbage i Lysabild grilledes pølser. De 35 deltagere havde en hyggelig
aften.
Med venlig hilsen Jørn Lind, tel. 7440 4514

Her i vinterhalvåret er der kortspil på
Tandslet Friskole hver torsdag kl. 14-16
for Sydals aktive seniorer. Der spilles for
eksempel Skat og Lige ud, og hvis man
ikke er til kortspil, kan man tage sit håndarbejde med.
Kathrine Stolz, tlf. 7440 7442

LSGs historie-en følgeton
Fra to binds værket De jyske fodboldklubbers
historie – milepæle, bedrifter og profiler, udgivet
i 2006 af Jysk Boldspil-Union bringer vi LSGs historie, skrevet af IB Skafte. Historien bringes som
føljeton i dette nummer og følgende numre af
Lokalbladet, med tilladelse fra JBU og forfatteren.
Lysabild SG
Stiftet 1922
Medlem af JBU i 1955
Oprindelse
Af navnet LSG fremgår det, at man fra starten
havde gymnastik og skydning på programmet, mens fodbold kom til i ca. 1930. Lidt efter lidt kom også håndbold og badminton til.
Disse to idrætsgrene har i 80’erne skilt sig ud
som selvstændige idrætsgrene sammen med
deltagere fra Tandslet.
Fodboldafdelingen, der i de første år måtte
tage til takke med at spille på et par lejede

græsmarker, blomstrede for alvor op, da den
ny Lysabild skole i 1943 blev opført med gymnastiksal og sportsplads. I starten deltog fodboldholdene i SI’s turneringer, men i 1955 blev
to hold tilmeldt JBU.

get stort program og ofte med udenlandsk
deltagelse.
Fra 1966-2004 har LSG berettet om foreningens aktiviteter i kvartalsbladet ”Stafetten”,
der blev husstandsomdelt.

I 1993 blev der anlagt to tennisbaner i forbindelse med opførelsen af det nye klubhus, og
en tennisafdeling blev oprettet.

Som én af de mange aktiviteter har klubben
også i mange år arrangeret gadefodboldstævne, hvor der til tider har været over 20 deltagende hold fra lokalområdet.

Lokalsamfundet
Klubben har i de mere end 80 år spillet en stor
rolle i Lysabild. Foruden de rent sportslige aktiviteter har LSG også medvirket på det kulturelle område. Det er blandt andet sket ved
at være medarrangør af afstemningsfesterne
den 10. februar, hvor klubbens teaterafdeling har opført teater. Den første af de senere
landskendte ” Sønderborg-revyer” blev startet
af amatørskuespillere fra LSGs revy. Desuden
har der været mange idrætsuger med et me-

Den første af de senere landskendte ” Sønderborg-revyer” blev startet af amatørskuespillere fra LSGs revy.

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

Den gode opbakning til foreningen kom også
til udtryk, da der i 1993 blev opført et fint klubhus – udelukkende finansieret ved lokal indsamling og frivillig arbejdskraft. Også Lysabilds
pensionister benytter klubhusets cafeteria.
( I de følgende udgaver af Lokalbladet kan man
læse om LSGs profiler og højdepunkter)

Jonna og Leif Maibom

www.radioals.dk

Det sker i sognet
Oktober
12. Skolernes motionsløb
11. Kl. 18,30 Juniorklubben starter,
derefter er det hver anden torsdag
(i ulige uger)
16. Lysabild Sogn’s Efterløn- og
Pensionistforening afholder lottospil i
Klubhuset kl. 14, der startes med film,
lottospil og efter middagen afsluttes
med aftensmad. Pris 100 kr.
25. 10 års jubilæum Åben Skole
27. Avis indsamling
28. Lokalopgør, begge jyllandsseriehold
spiller i Sydals Hallen, mod Næsset.
Herrerne spiller klokken 14.30,
damerne klokken 15.45. i Sydals Hallen
31. Kl ca. 17,15 Lanternefest.
Start fra Børnehuset Abildgård
November
1. Åben Skole fællesspisning kl. 18,30
8. Åben Skole fællesspisning kl. 18,30
11. Kl. 11.00 Kransenedlæggelse på 		
Lysabild Kirkegård til minde om 		
de faldne danske soldater under 		
1. Verdenskrig.
Derefter byder Menighedsrådet 		
på kaffe i konfirmandstuen.
13. Lysabild Sognehistoriske
Forening kl. 19.30 på Lysabild 		
Skole. Peter Dragsbo fra
Sønderborg Slot deltager.
15. Åben Skole fællesspisning kl. 18,30
22. Åben Skole fællesspisning kl. 18,30
24.-25. Kl. 11-16: Julemarked ved 		
		 Vibæk Møllerne
24. kl. 11-16Julestue i Fjelby på 		
adressen Fjelby 5.
25. kl. 11-15: Julestue i Fjelby på 		
adressen Fjelby 5.
27. Lysabild Sogn’s Efterløn- og
Pensionistforening
Adventsarrangement kl. 14 ,00 i
Lysabild Kirke.
Derefter er der kaffe og underholdning ved sangkor i klubhuset.
December
6. Juleafslutning juniorklubben
15. Avis indsamling

Næste deadline til Lokalbladet 1. november

Lysabild Frivillige Brandværn
Frivilligt medlemskab af Lysabild Frivillige Brandværn
I perioden oktober til december vil repræsentanter fra brandværnet komme rundt i
lokalområdet og der vil være mulighed for at
tegne eller forny et medlemskab hos Lysabild
Frivillige Brandværn.
Som tidligere år er prisen 50 kr. for par og 25 kr.
for single, men vi tager også gerne imod bidrag der er højere.
Selv om vi nu er en del af en stor kommune,
har vi stadig behov for jeres bidrag, som bl.a.
bliver brugt til indsatsdragter, jakker, sweatere
til vores nye folk samt til ekstra radioer eller
opgradering af vores røgdykker udstyr.

Lysabild Frivillige Brandværn vil på forhånd
sige mange tak for jeres bidrag.
Eterspørgsel:
Lysabild Frivillige Brandværn søger en person, som har lyst til at hjælpe os med at få
redesignet vores hjemmeside. Vores nuværende hjemmeside trænger til at blive frisket
op og moderniseret, samt gøres mere brugervenlig.
Så skulle du have lyst til at supportere os med
at redesigne vores hjemmeside, så kontakt
Vicekaptajn Claus Jensen på tlf. 2144 0173

LSG - Fodbold
Indendørstræning i Sydals Hallen
Træning er startet fredag den 26/9

16,15–17,00
17,00-18,00
18,00-19,00
19,00-20,00
20,00-20,45
20,45-22,00

Yderligere oplysninger kan fås ved Sanne
Asmussen 7440 4215

U-7 M/K
U-8 Drenge
U-8 Piger
U-12 Drenge
Junior M/K
Senior M/K

Gert
Anker
Freja
Torben
Jesper C.

7440 4722
7440 4602
7440 4132
7440 4132
7440 7657

Lysabild Løbeklub
Løbeklubben har stadig fast løbedag hver
lørdag kl. 7.10, hvor vi løber distancer mellem 5 og 15 km. Søndag, d. 23. september
2007, havde klubben 4 deltagere med til ”HC
Andersen maraton” i Odense. 1 på den halve
distance, og 3 der forsøgte sig med de 42,192
km. Med venlig hilsen Rikke Dahl

Julestue i Fjelby Lysabild-Sarup
Cykelklub

For 3. år i træk er der julestue i Fjelby på
adressen Fjelby 5.
4 piger: Else, Malene, Sanne og Ulla har med
deres flittige hænder været kreative og er
klar til at udstille julepynt m.m. – bl.a. malerier,
juledekorationer, kirkegårdspynt, til- og frakort,
julekort, nisser og div. julegaver.
Julestuen holder åbent:
Lørdag, d. 24. november fra kl. 11-16
Søndag, d. 25. november fra kl. 11-15.

Alle er velkomne og der er kaffe på kanden
hele dagen.

Vi har lige deltaget i ”Grænseløbet” på 100 km,
som var det sidste i år.
Vi selvtræner resten af året, og starter næste
år med et specielt træningsprogram til turen
”Trondheim – Oslo”, som er på 540 km. Dette
cykelløb skal gennemføres i løbet af 40 timer,
så søvn og cykling skal man selv disponere. I
løbet af den lange cykeltur kommer vi op i ca.
2000 meters højde, så det kan godt blive lidt
koldt. Derudover deltager vi i en del kortere
cykelløb næste år.
Med venlig hilsen Cykelklubben

KORN OG FODERSTOFFER
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