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Medaljeregn i atletik

Vinteren igennem er der igen mulighed for 
at tjene en god skilling til klasse – eller for-
eningskassen og skulle der være en lille ”ga-
deforening” skal de også være meget velkom-
ne. I 2007 benyttede forskellige skoleklasser, 
SHK Håndbold, Brandværnet, foreningen ”die 
grüne Ecke”, LSG fodbold, Dansk Samfund, 
Landsbyrådet og Åben Skole gruppen sig af 
tilbuddet. Meld Jer som ”Kokke for en aften” 
og hele overskuddet går til klubben, klassen 
eller foreningen der står bag. Åben Skole og  
fællesspisning er et tilbud til alle i sognet. 
Der er mellem 25 og godt 100, der pr. gang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

benytter sig af ”Åben Skole” tilbuddet. Fælles-
spisningen er hver torsdag kl. 18,30- fra uge 
43 - i skolekøkkenet på Lysabild Skole – der 
skal medbringes tallerkner, bestik og glas og 
tilmelding sker senest tirsdag inden fælles-
spisning. Fællesspisning afsluttes altid med 
fælles kaffebord for dem der har lyst.
Prisen en 30 kr. for voksne og 15 kr. for børn 
(til og med 11 år). Tilmelding som spisende 
og som ”kokke” på tlf. 74404285 (Eva) og 
74404927 (Erling) Lige pt. er der masser af le-
dige aftener i ”Åben Skole”, dog er erfaringen, 
at der hurtigt er rift om de enkelte datoer:

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

Lysabild Forsamlingsgaard
Helaftensarrangement
til kun 309,- pr. kuvert.

Elite-
virksomhed

LSG Atletik har afsluttet en kanon sæson med 
30	børn	og	unge	i	alderen	4-14	år.	Der	er	sprun-
get, kastet, løbet og stødt rigtig mange kugler. 
”Øvelse gør mester” er en sandhed, som atleter-
ne har taget til sig, for det har nærmest regnet 
med medaljer til LSG ved flere mesterskaber. 
Lena Jørgensen og Katrine Lorenzen blev ud-
taget til Landsmesterskabet, som blev afholdt i 
Randers i august. Med deres hold kom de hjem 
med en flot bronzemedalje i 12-13 års grup-
pen. 
I september deltog 15 børn og unge i det 
Sønderjyske Børnemesterskab i Haderslev.  
Og ja: 28 medaljer blev der taget med hjem, så  

 
atletikken lever i bedste velgående i Lysabild. 
LSG Atletik sender en stor tak til alle forældre 
for den store opbakning.
Vi ses igen i marts 09, lyder det fra Henriette, 
Betina, Alex, Lisbeth og Laila.   

LSG atleterne til det Sønderjyske mesterskab i  
Haderslev:  
Stående bagest fra venstre ses 
Katrine Lorenzen, Alberte Normann,  
Lena Jørgensen, Tobias Vohs, Cecilie Vohs, 
stående forrest fra venstre Jonas Lyck,  
Liv Raarup, Casper Vohs, Martin Bonde 
og Shannon Eilertsen. Siddende fra venstre 
Simon Lyck, Fiona Eilertsen, Mikkel Bonde, 
Jacob Bonde og liggende Charlie Lorenzen.

Nyt bestyrelseshold i   
LSG Fodbold

Bestyrelsen i LSG Fodbold er fra venstre Morten Dam, 
Morten Damm, Helle Solvang, Rikke Dahl (formand), 
Anker Pedersen og Mona Pedersen.  
Der er en ledig plads på ”bestyrelsesholdet”.

Torsdag	den	23/10 Åben skole gruppen laver mad
Torsdag	den	30/10 Fri
Torsdag	den	6/11 Fri
Torsdag	den	13/11 Fri
Torsdag	den	20/11 LSG/Hovedbestyrelse
Torsdag	den	27/11 Fri
Torsdag	den	4/12 Fri ole gruppen laver mad

Torsdag	den	11/12 Den store juleafslutning kl. 18,00 – julemiddag:
Flæskesteg, kartofler, brun sovs og rødkål.

Følgende torsdag er ledige i 2009: 8/1, 15/1, 22/1, 29/1, 5/2, 19/2, 26/2, 5/3, 
12/3, 19/3 og 26/3. Følg med i hvem der skal lave mad og hvad menu´en har 
været på de enkelte aftener på www.lysabild-skole.dk

Tjen 200, 500, måske 1000 kr. – Lav mad i ”Åben skole”

Det er Rikke Dahl, der er blevet formand for 
LSG Fodbold, og med på bestyrelsesholdet er 
desuden Morten Dam, Helle Solvang, Anker Pe-
dersen og Mona Pedersen. 
 Klubben har to børnehold, hvoraf det ene er 
gået sammen med Hørup UI for at have nok 
spillere til at stille et 11-mandshold. Holdet var 
med til Vildbjerg Cup’en i august og kom til 
1/8-dels	finalen.
 Seniorholdene kører godt. Her trækker man 
endda spillere udefra, og det kan vi nok takke 
træneren Asger la Cour for, mener bestyrelsen. 
Og så er der hyggeholdet – eller supervetera-
nerne, som de også kaldes. 
 Bestyrelsen ville gerne have 1-2 mand mere 
med i arbejdet. Der er flere i bestyrelsen, der 
ikke selv spiller fodbold, så det er ikke en for-
udsætning for at gå ind i arbejdet. Flere er 
kommet med, fordi de har (haft) børn i klubben. 
- Og det ville være dejligt, hvis én eller to af for-
ældrene på børneholdene ville give en hånd 
med, siger Rikke Dahl. (tl) 

Christoffer tog flot imod, da et hold spejdere 
fra Sydslesvig kiggede forbi for at søge ly for 
natten. Da fam. Bladt på Lysabildgade 82 hav-
de sikret sig at det var uden brug af åben ild, 
bød de indenfor i det ny høstede halm på lof-
tet. Og Elisabeth bød velkommen med hjem-
mebagt brød. 
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Med	 pyntede	 barnevogne	 gik	 turen	 allerførst	 rundt	 i	 Gammelhave,	 hvor	 der	 undervejs	 blev	 sunget	 høstsange.	 Tilbage	 ved	 klubhuset	 var	 
der pyntet med halmballer, frugt og blomster og endelig var der en god frokost til alle deltagere. En rigtig dejlig dag, fortæller dagplejer  
Maria Lorenzen og Nete Wittwe fra Fjelby.

Høstfest i dagplejen Torsdag den 11. september var 28 børn og 7 dagplejere samlet i LSG´s klubhus for at fejre årets høstfest.

..i løbet af juni, juli og august. Udkaldene har 
været fordelt på én gårdbrand med efterføl-
gende to efterslukninger, to el installationer, 
én skorstenbrand, én mejetærsker i brand og 
én mindre brand i noget affald. Så det har væ-
ret en travl periode. Vi har i år haft 13 udkald 
indtil videre, og det er på niveau med hele 
2007	og	to	mere	end	i	2006.	Vi	har	i	mange	år	
ligget	mellem	14-16	udkald	i	løbet	af	et	år.	
Omkring avisindsamling, hvor Brandværnet 
og Lysabild Spejderne deles om at samle i 
Lysabild sogn, var der desværre nogle, der 
oplevede,	 at	 deres	 aviser/reklamer	 ikke	 blev	
afhentet, hvilket vi beklager meget. Der er 
desværre sket nogle misforståelser hos spej-
derne, som medførte, at nogen blev sprunget 
over. Brandværnet og spejderne arbejder på at 
fjerne muligheden for disse misforståelser. Jeg 
håber derfor, at I ikke har mistet tiltroen til, at 
vi henter jeres aviser og reklamer i fremtiden. 
Vi gør vores bedste for også at imødekomme 
specielle ønsker om afhentningssteder, og det 
er disse aftaler, der kan smutte en enkelt gang 
pga. nye folk, som ikke helt har fået denne 
instruktion. Der har i aviserne været skrevet me-
get om den fremtidige avisindsamlingsaftale,  
og at kommunerne skal lave ens aftaler for 
alle i kommunen. Vi har netop lavet en aftale 
med kommunen om, at vi bibeholder avisind-

samlingen for 2009, dog ikke med den gode 
aftale, vi har lige nu. Ligesom alt andet i kom-
munen skal også dette harmoniseres, og det 
betyder, at vi ikke får helt den samme indtægt 
som tidligere, men helt sikkert en ok aftale. 
Nu er vi mere afhængige af jer borgere, fordi 
jo flere ton vi kan indsamle, desto mere tjener 
vi.	Så	find	alt	hvad	i	har	i	jeres	gemmer	af	pa-
pir og sæt det ud til vejen hver 2. måned. Så 
henter vi det. Brandværnet og spejderne har 
delt de skes indsamlingsdage på den måde, at  
Brandværnet henter sidste lørdag i månederne 
februar, juni og oktober.
Spejderne henter i sidste lørdag i månederne 
april, august og december (her hentes der 
sidste lørdag inden juleaften). Hvis der er 
problemer med afhentningen, når brandvær-
net henter, kan Jan Lorenzen tlf. 2148 0474 
kontaktes. Hvis der er problemer med afhent-
ningen, når Spejderne henter, kan Mogens 
Gerstrøm tlf. 2425 1369 kontaktes. 
Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis i skulle 
ligge inde med nogle ”lopper”. Henvendelse 
vedrørende afhentning af lopper kan ske til 
Jan Lorenzen tlf. 2148 0474 eller 
Jon F. Rasmussen tlf. 2980 8191. 
Lysabild Friv. Brandværn har stadig stor inte-
resse for optagelse af nye medlemmer, som 
skulle have lyst til at være brandmand. Er der 
nogen som skulle vise interesse eller kender du 
én som har udtrykt lyst til at blive brandmand, 
er i velkommen til at kontakte brandkaptajn 
Claus Jensen på tlf. 4124 7785 eller mail: 
cje@bbsyd.dk
Brandkaptajn, Claus Jensen

Så er sommeren ovre og der har været brug  for brandværnet 8 gange
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I skrivende stund har håndboldspillerne været 
i gang med træningen i Sydals-Hallen i næsten 
to måneder. Så formen er ved at være i top og 
spillerne utålmodige – nu må turneringen 
gerne begynde. Det første hjemmestævne i 
Sydals-Hallen er den 19. oktober, hvor U14 
pigerne åbner ballet kl. 11. 
Vores bedste herrehold bevarede pladsen  
i jyllandsserien og skal se, om tilværelsen i 
rækken kan gøres mere stabil og dermed  
sjovere i år. Damerne undgik ikke nedrykning 
til serie 1, men den situation begræder holdet 
ikke – der er mange unge med, og en sæson i 
serie 1 er måske nok så god for integrationen 

af dem. Masser af spillere til træning og en 
god stemning i hallen lover godt for sæsonen.
Også hos børneholdene ser det rigtig godt ud.  
Vi var inden sæsonen meget spændte på, om 
det ville lykkes at få spillere nok til alle hold,  
men den bekymring har heldigvis vist sig ube-
grundet. Der er nok til alle vore hold. 
Af glade børn og boldspil er der ikke mindst 
lørdag formiddag, hvor omkring 30 (!) små  
microspillere boltrer sig. Hvis du savner en 
livsbekræftende oplevelse, så kig ind i hallen 
en lørdag formiddag og se en stor flok børn 
helt ned til tre år lege håndbold!

På rigtig  spejdermanér

En ny sæson 
er i gang 

 – og tegner godt

Vi spiller håndbold

Micro-spiller

Det sker i sognet
Oktober  
22. kl. 19.30 – 22.00: Studiekredsaften  
	 i		 Konfirmandstuen	i	Lysabild	 
 Præstegård.
23. Sæsonstart Åben Skole– Fællesspis- 
 ning kl. 18,30
25. Avisindsamling 
29. kl. 19.30 – 22.00: Studiekredsaften  
	 i		 Konfirmandstuen	i	Lysabild	 
 Præstegård.
November 
1. kl. 20.00: Sognepræst Hans Have-
 lund med flere arrangerer en fælles  
 tur til Alsion, hvor der kan opleves  
 en opførelse med Flensburger   
 Bach-Chor og Synphonischer Chor  
 Hamburg, Sønderjyllands Symfo- 
 niorkester og Matthias Janz som  
 dirigent.
6. Borgermøde den kl. 19.30 på  
 Lysabild Skole.
6. Åben Skole– Fællesspisning kl.18,30
 Juniorklub kl. 18,30
13. Åben Skole– Fællesspisning kl.18,30
20.  Åben Skole– Fællesspisning kl.18,30
 Juniorklub kl. 18,30
22-23. Jule marked ved Vibæk Møllerne 
27. Åben Skole – Fællesspisning kl. 18,30
30. Julestue på Skovby Kro fra kl. 11-17
December 
4. Åben Skole – Fællesspisning kl. 18,30
 Juniorklub kl. 18,30
11. Juleafslutning i Åben Skole – 
 Fællesspisning kl. 18,00
13. Avis indsamling. 



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

Sønderjylland_Tandslet_ann_3x45_Logo_navnetræk_fv.indd   1 21-11-2007   09:11:36

Alsgade	2	.	6400	Sønderborg.	tlf.	.7442	5253

www.cykelcentrum.dk 

www.restaurant-drejbystrand.dk

Weekend åbent: fre 17-21, lø 12-21, sø 12-20
Selskaber kan også bookes på hverdage
(dog lukket i oktober og januar)

74405004
Kegnæsvej 85

Restaurant
Drejby Strand

Restaurant
Drejby Strand

ELITE

Jule Platte168,- kr.

Gert	Abrahamsen,	47	år,		fra	”Lysborg”,	på	Keg-
næsvej, er efter nogle forrygende dage og en 
flot	 placering	 som	 nr.	 26,	 tilbage	 i	 Lysabild,	 
efter at have deltaget i VM i vandski i Spa-
nien. Gert er en del af det danske seniorlands-
hold, der sammen med 200 deltagere fra 30 
andre nationer, dystede i 10 dage i den span-
ske by Sereña, og hvor holdet hjembragte bl.a. 
en verdensmester titel og som nævnt en flot 
placering	som	nr.	26	i	slalom	disciplinen.
Forud for deltagelsen ligger mange års inte-
resse og træning indenfor vandski sporten. 
”Jeg	 fik	min	 debut	 som	 10	 årig,	 på	 stranden	
i Mommark. Senere har jeg været aktiv både 
på vandet og som bestyrelsesmedlem i Augu-
stenborg Vandskiklub, derefter blev det til 
nogle år på Sjælland i Vallensbæk og nu træ-
ner jeg 1- 2 gange om ugen i Rødekro Vandski 
klub”, fortæller Gert Abrahamsen. Søen ”Mjøls” 
ved Rødekro giver perfekte rammer til vand-
skisporten. ”Søen er en lukket sø, en del af en 
stadig aktiv grusgrav og det giver optimale 
rammer for sporten. Specielt for slalom er det 
vigtigt med læ,og ingen forstyrrelser fra andre 
på vandet”, fortæller Gert.
Gert har slalom som sin favorit disciplin, en 
disciplin som har givet Gert titler som Dansk 
mester i seniorklassen i 2007, en 2. plads ved EM 
i 2008, en 3. plads ved DM i 2008 og endelig 
også	en	3.	plads	ved	DM	i	2008	i	disciplinen	”Trick”.

Gert brænder for sporten og vil gerne være med 
til at gøre sporten mere kendt: ”Vandskisporten 
har givet mig nogle fantastiske oplevelser og 
den største har indtil videre været deltagelsen 
ved VM i Spanien. Vandski er desværre en noget 
overset sportsgren, der er mange sportstilbud 
i dag og derfor også rift om medlemmerne.  
Mange er måske tilbageholdende og tror at 
det kræver meget udstyr og at det er en dyr 
sport at begynde på. Men sådan behøver det 
ikke at være, alle klubber tilbyder et såkaldt 
 ”prøvekort”, hvor interesserede for omkring 
400,-	kr.	kan	låne	alt	udstyr	(våddragt,	vest,	ski,	
line, båd med fører) og få undervisning – og 
derefter tage beslutningen”.
”På et område er der dog fremgang for spor-
ten”, fortæller Gert videre ”det gælder for skity-
pen ”Wakeboard”. En ski – et ”board” som kan 
sammenlignes lidt med det som ”kite-surfere” 
bruger, et mindre bræt end det windsurfere 
bruger og som giver mulighed for at lave tricks 
på vandet og i luften. En vandskidisciplin som 
specielt mange unge mennesker har taget til sig.
Sæsonen for vandski strækker sig fra slutnin-
gen af april måned til omkring midten af okto-
ber måned, så dette års sæson er ved at være 
slut, men evt. interesserede er altid velkomne 
til at kontakte Gert på: lysborg@mail.dk – for 
yderligere oplysninger.
På spørgsmålet om deltagelse i kommende 
verdensmesterskaber kommer svaret fra Gert 
prompte: ”Selvfølgelig, ingen tvivl om det …!  
Næste VM afholdes i 2010 i Canada og de æld-
ste	deltagere	på	eliteplan	er	mellem	60	og	65	
år, så jeg har mange gode år i mig endnu”.
Nærmeste klub er Augustenborg se mere på:
www.augustenborgvk.dk

Tag med til borgermødet den 6. november
I den kommende vinter skal Skovby og Lysa-
bild – ligesom de øvrige landsbyer i Sønder-
borg	Kommune	 -	 lave	 en	 landsbyprofil,	 også	
kaldet en udviklingsplan. Kommunen vil gerne 
være med til at sikre, at landsdistrikterne i vo-
res område fremover er levedygtige, og derfor 
sætter man gang i debatten nu, så ideerne kan 
komme med i den kommende kommuneplan. 
I august blev en folder husstandsomdelt med 
indkaldelse til et opstartsmøde, som efterføl-
gende blev aflyst. 
Men nu inviterer kommunen og landsbyrådet 
til	borgermøde	den	6.	november	kl.	19.30	på	
Lysabild Skole. Alle er meget velkomne, da det 
er vigtigt, at så mange som muligt bringer øn-
sker og ideer til torvs. Derfor bør foreninger, 
råd, erhverv, institutioner og private og andre 
interessenter være repræsenteret denne aften. 
Se programmet på www.lysabild-sydals.dk
Der serveres kaffe, te og kage. Det er gratis 
at	 deltage.	Tilmelding	 på tlf. 2013 7199 eller 
tinalydiksen@mail.dk. Du kan kombinere mø-
det med at spise aftensmad i åben skole kl. 
18.30. Det koster 30 kr. Husk tilmelding til Eva 
tlf. 7440 4285 eller Erling tlf. 7440 4927, og 
husk at tage service med. Se mere på www.
lysabild-skole.dk. Klik på Åben Skole.

Musik og kirke
Musik og kirke
Det er altid en kirkes største og vigtigste op-
gave at forkynde evangeliet. ”I min fars hus er 
der mange boliger” står der i Johannesevan-
geliet. Og en folkekirke, der vil være der for 
sin menighed, skal være parat til gøre brug af 
en mangfoldig buket af muligheder for at for-
midle sit budskab. Det er ikke kun klaret med 
at holde traditionelle gudstjenester. Der skal 
tales til flere sanser. Billedkunsten og musik-
ken skal med, så både øjet og øret kan frydes. 
For Luther var glæden ved evangeliet direkte 
forbundet med musikkens og sangens evne til 
at vække samme. 
Lysabild kirke skal naturligvis fortsat være 
ramme om kirkekoncerter, men jeg håber 
desuden, at vi kan inddrage sangere, instru-
mentalister og kor i gudstjenesterne omkring 
kirkeårets højtider og i børne- og ungdoms-
gudstjenesterne. Og vi er jo så heldige, at 
Lysabild kirke har en fornem akustik og gode 
fysiske muligheder for koncerterende indslag i 
gudstjenesten. Desuden har vi jo det privile-
gium at bo tæt på Sønderjyllands Symfonior- 
 

kester, som i hver sæson opfører et antal større 
kirkemusikværker for kor, solister og orkester. 
Allerede den 1. november er der spændende 
nyere kirkemusik på programmet i Alsion. Der 
skal opføres værker af Poulenc, Kodály, Mozart 
og Honegger. Især den sidstnævnte, Arthur 
Honeggers værk La danse des morts.
 Studiekreds
Jeg har selv været med til at opføre værket i 
Århus Domkirke for tyve år siden og glæder 
mig til at genhøre det. Og den oplevelse vil jeg 
gerne dele med menigheden gennem to stu-
diekredsaftner	 i	 konfirmandstuen	 i	 Lysabild 
Præstegård – onsdag den 22. og onsdag 
den 29. oktober kl. 19.30-22.00.  Begge afte-
ner vil vi høre en indspilning af oratoriet. Den 
22. vil jeg koncentrere mig om det tekstlige 
indhold og den 29. vil have fokus på musik-
ken. Lørdag den 1. november kl. 20 laver vi en 
fælles tur til Alsion, hvor vi kan opleve en opfø-
relse med Flensburger Bach-Chor og Sympho-
nischer Chor Hamburg, Sønderjyllands Symfo-
niorkester og Matthias Janz som dirigent.
Deltagelse i studiekredsen er gratis, men 
koncertbilletterne koster 150 kr. eller 180 kr. 
afhængig af, hvor man vil sidde. Af hensyn 
tilbilletreservation er forhåndstilmelding nød-
vendig. 

Tilmelding på tlf. 74 40 51 77 eller 74 40 43 01. 
Man kan også tilmelde sig på: hahav@km.dk. 
Tilmelding senest den 14.oktober 2008.
Dette års første studiekreds bliver således 
ganske kort, men den vil blive fulgt op af flere 
om musik, kirkekunst og litteratur. (artiklen er  
forkortet af redaktionen).
Med venlig hilsen Hans Havelund

VM I VANDSKI
Med få hundrede meters afstand, på hver sin side 
af Vibøgevej, ligger to spændende vinmarker. De 
to hobby-vinbønder, Jan Lorenzen og Poul Erik 
Olesen har hver især, sammen med deres vin-
hjælpere, anlagt en lille vinmark. 
Går man tur gennem vinmarkerne en solskins-
dag i september måned, falder blikket straks 
påde de flotte klaser af blå og grønne druer,  
og smager  man på druerne og samtidig tager et 
kig på udsigten fra de to vinmarker opleves nær-
mest en sydlandsk stemning.

Vinavl i Fjelby
I 2007 anlagde Jan Lorenzen, i samarbejde 
med sin svigerfar, en lille vinmark i Fjelby på et 
lille stykke jord tilhørende Jans ejendom. Svi-
gerfaderen havde interessen for vinavl, og Jan 
havde pladsen.
Efter at have meldt sig ind i Dansk Vinav-
lerforening og samtidig læst og forhørt 
sig om betingelserne for vinavl, fandt Jan 
og hans svigerfar frem til hvilke vinsorter, 
der egnede sig bedst til det danske klima.  
Valget faldt på 3 forskellige blå druesorter: 
RONDO,	REGENT	og	LEON	MILLOT,	og	der	blev	
i første omgang plantet 125 vinplanter.
 Vinplanterne blev bestilt hos en gartner på 
Sjælland, og ved en fejl blev der leveret 55  
planter	ekstra	af	sorten	CABERNET	CORTIS,	og	
vinmarken kom derfor til at bestå af 180 planter.  
Det første år for Jan og hans svigerfar gik 
med at få planterne til at gro og med at holde 
ukrudtet væk.
I 2008 blev vinmarken udvidet med yderligere 
70 planter for at få den nødvendige mængde 
druer til den første vinproduktion. Indtil til vi-
dere har vinplanterne etableret sig godt, og 
der er allerede en del druer på, som Jan og 
hans svigerfar for første gang, i løbet af efter-
året, skal prøve at fremstille vin af.

For Jan og hans svigerfar står det helt klart, 
at de første mange år med vinavl vil gå med 
at prøve sig frem i forhold til hvilke sorter, der 
klarer sig bedst, og hvordan sorterne kombi-
neres. De indrømmer begge, at der er meget 
arbejde med så mange vinplanter, og der er 
mange ting, de skal sætte sig ind i: F.eks. må-
ling af sukkerindholdet i druerne, ph-værdien, 
alkoholindholdet og tilsætning af den rette 
mængde sukker inden gæringsprocessen starter. 
Alt sammen noget de kun har hørt om på et 
vinkursus, men som de begge to glæder sig til 
at få afprøvet, når druerne, som før nævnt, skal 
plukkes i løbet af efteråret, og den første vin 
skal fremstilles på ”vingården” i Fjelby.
Fjelbymark vin
Hos Poul Erik Olesen på Fjelbymark opstod 
ideen	til	vinavl,	da	han	fik	mulighed	for	at	dyr-
ke et stykke af naboens jord. En lille lokal vin-
klub,	der	samles	4	gange	om	året	til	vinsmag-
ning og god mad, var straks med på ideen og 
enige om, at det trods alt var sjovere at dyrke 
vin end blot at tilså jorden med græs!
Med hjælp fra vinklubbens medlemmer blev 
vindyrkningen til et fælles projekt, og i 2001 
blev der plantet 38 vinplanter. Poul Erik stod 
for indkøb af planterne og den økonomiske 
del af vindyrkningen. Allerede i 2002 blev 
bestanden udvidet til 105 planter: 75 planter 
med blå druer (Rondo og Don Muscat) og 30 
planter med grønne druer (Madeleine og Ori-
on). Over den næste årrække blev vinstokkene 
beskåret, passet og plejet og de voksede sig 
store og kraftige.
I	 2005	 kunne	den	 første	 vinproduktion	finde	
sted.	Der	 blev	 høstet	 48	 kg	druer,	 og	 udbyt-
tet blev ca. 25 flasker rødvin. Efter at det var 
første vinfremstilling, havde vinen en rimelig 
god smag. Der blevet fremstillet vin etiketter 
og	vinen	fik	navnet	”Fjelbymark Vin”.
 

Dette gav blod på tanden, og alle glædede sig 
til	næste	års	høst.	Høsten	i	år	2006	var	meget	
rig	på	druer	–	ca.	128	kg	blå	druer	og	6,5	kg	
grønne druer - men vinkvaliteten var ringe, 
vinen udrikkelig og hele årgangen måtte kas-
seres. Herefter opstod en lille krise, og hele 
vinfremstillingsprocessen blev revideret og 
forbedret, og alle havde store forventninger 
til den næste årgang. Og forventningerne blev 
indfriet. 
Årgang 2007 blev absolut den bedste vin ind-
til dato, selvom høsten kun lå på 50 kg blå og 
10 kg grønne druer. Udbyttet blev denne gang 
30 flasker rødvin og 5 flasker hvidvin.
I weekenden d. 27. og 28. september fandt 
dette års høst af druer sted. Fra morgenstun-
den blev druerne plukket, og en flok hjælpere 
stod	klar	 til	at	afstængle	druerne.	Travlheden	
var stor og humøret højt, da den ene spand 
druer efter den anden blev hældt på bordet. 
Ved vejningen kunne konstateres en fantastisk 
høst: 170 kg blå druer og 31 kg grønne.

Efter gammel tradition blev der trampet i  
druerne med de bare fødder, hvorefter drue-
massen blev hældt i beholdere og tilsat lidt 
svovl for at fjerne uønskede gærceller. Vinens 
alkohol % blev målt og sukker og gærmængde 
beregnet og tilsat, så vinen kan gære til den 
ønskede alkohol %. Druemassen skal nu gære 
i	3-4	uger	og	bobler	lystigt	i	beholderne,	hvor-
efter massen presses, så kærner og skaldele 
fjernes. Vinen omhældes flere gange og lagres 
frem til foråret, hvor den hældes på flas  ker. 
Processen er lang men spændende og for-
ventningens glæde stor. Familie, naboer, ven-
ner og bekendte til vinbonden på Fjelbymark 
ser allerede frem til at smage ”Fjelbymark Vi-
nen” årgang 2008. (jj)

Vinbonden Jan lorenzen i sin vinmark

Vinbonden Poul Erik Olesen i sin vinmark

 Vinavl i Fjelby og på Fjelbymark.

Jul på Vibæk Mølle
Lørdag og søndag den 22.-23. november

Åben	kl.	11	–	16
 Der er julehygge for børn og voksne og salg 

af juledekorationer, nisser og andet.  
I	cafeen	kan	købes	gløgg,	æbleskiver	m/v.	

Desuden salg af brød bagt i 
Vibæks gamle stenovn.

Arr.  Vibæk møllernes støtteforening

Der	 er	 kommet	fire	nye	hold	 til	 i	 paletten	 af	
gymnastik-tilbud i LSG denne sæson. Og de 
tre hold er kommet godt i gang, mens det ene 
hold ”Leg for sjov” ligger på vippen til aflysn-
ing, med mindre der kommer flere til. 

Efter efterårsferien beslutter man om holdet 
skal fortsætte.
Der	er	fin	opbakning	til	Forældre/barn,	Aerobic/
afspænding og Funky girls. - Der er selvfølgelig 
plads til flere, siger formanden Betina Las-
sen.	 	–	Men	folk	skal	 jo	også	lige	finde	ud	af, 
 

at der er kommet nye hold til. Motionshold-
ene kører som sædvanlig med rigtig god 
opbakning, fortæller Betina. Se holdover-
sigten og –beskrivelsen i sidste nummer 
af	 Lokalbladet.	 Du	 kan	 finde	 bladet	 på: 
www.lysabild-sydals.dk. Klik på Lokalbladet. (tl)

Hvad er det særlige ved 
Lysabild og Skovby?

Gang i gymnastikken i LSG

Skovby har fået en landskabsanalyse
Den er kun udkommet i få trykte eksem-
plarer, men er frit tilgængelig på nettet,  
hvor du kan finde den på landsbyrådets 

hjemmeside: www.lysabild-sydals.dk.

v. sognepræst Hans   Havelund
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Alsgade	2	.	6400	Sønderborg.	tlf.	.7442	5253

www.cykelcentrum.dk 

www.restaurant-drejbystrand.dk

Weekend åbent: fre 17-21, lø 12-21, sø 12-20
Selskaber kan også bookes på hverdage
(dog lukket i oktober og januar)

74405004
Kegnæsvej 85

Restaurant
Drejby Strand

Restaurant
Drejby Strand

ELITE

Jule Platte168,- kr.

Gert	Abrahamsen,	47	år,		fra	”Lysborg”,	på	Keg-
næsvej, er efter nogle forrygende dage og en 
flot	 placering	 som	 nr.	 26,	 tilbage	 i	 Lysabild,	 
efter at have deltaget i VM i vandski i Spa-
nien. Gert er en del af det danske seniorlands-
hold, der sammen med 200 deltagere fra 30 
andre nationer, dystede i 10 dage i den span-
ske by Sereña, og hvor holdet hjembragte bl.a. 
en verdensmester titel og som nævnt en flot 
placering	som	nr.	26	i	slalom	disciplinen.
Forud for deltagelsen ligger mange års inte-
resse og træning indenfor vandski sporten. 
”Jeg	 fik	min	 debut	 som	 10	 årig,	 på	 stranden	
i Mommark. Senere har jeg været aktiv både 
på vandet og som bestyrelsesmedlem i Augu-
stenborg Vandskiklub, derefter blev det til 
nogle år på Sjælland i Vallensbæk og nu træ-
ner jeg 1- 2 gange om ugen i Rødekro Vandski 
klub”, fortæller Gert Abrahamsen. Søen ”Mjøls” 
ved Rødekro giver perfekte rammer til vand-
skisporten. ”Søen er en lukket sø, en del af en 
stadig aktiv grusgrav og det giver optimale 
rammer for sporten. Specielt for slalom er det 
vigtigt med læ,og ingen forstyrrelser fra andre 
på vandet”, fortæller Gert.
Gert har slalom som sin favorit disciplin, en 
disciplin som har givet Gert titler som Dansk 
mester i seniorklassen i 2007, en 2. plads ved EM 
i 2008, en 3. plads ved DM i 2008 og endelig 
også	en	3.	plads	ved	DM	i	2008	i	disciplinen	”Trick”.

Gert brænder for sporten og vil gerne være med 
til at gøre sporten mere kendt: ”Vandskisporten 
har givet mig nogle fantastiske oplevelser og 
den største har indtil videre været deltagelsen 
ved VM i Spanien. Vandski er desværre en noget 
overset sportsgren, der er mange sportstilbud 
i dag og derfor også rift om medlemmerne.  
Mange er måske tilbageholdende og tror at 
det kræver meget udstyr og at det er en dyr 
sport at begynde på. Men sådan behøver det 
ikke at være, alle klubber tilbyder et såkaldt 
 ”prøvekort”, hvor interesserede for omkring 
400,-	kr.	kan	låne	alt	udstyr	(våddragt,	vest,	ski,	
line, båd med fører) og få undervisning – og 
derefter tage beslutningen”.
”På et område er der dog fremgang for spor-
ten”, fortæller Gert videre ”det gælder for skity-
pen ”Wakeboard”. En ski – et ”board” som kan 
sammenlignes lidt med det som ”kite-surfere” 
bruger, et mindre bræt end det windsurfere 
bruger og som giver mulighed for at lave tricks 
på vandet og i luften. En vandskidisciplin som 
specielt mange unge mennesker har taget til sig.
Sæsonen for vandski strækker sig fra slutnin-
gen af april måned til omkring midten af okto-
ber måned, så dette års sæson er ved at være 
slut, men evt. interesserede er altid velkomne 
til at kontakte Gert på: lysborg@mail.dk – for 
yderligere oplysninger.
På spørgsmålet om deltagelse i kommende 
verdensmesterskaber kommer svaret fra Gert 
prompte: ”Selvfølgelig, ingen tvivl om det …!  
Næste VM afholdes i 2010 i Canada og de æld-
ste	deltagere	på	eliteplan	er	mellem	60	og	65	
år, så jeg har mange gode år i mig endnu”.
Nærmeste klub er Augustenborg se mere på:
www.augustenborgvk.dk

Tag med til borgermødet den 6. november
I den kommende vinter skal Skovby og Lysa-
bild – ligesom de øvrige landsbyer i Sønder-
borg	Kommune	 -	 lave	 en	 landsbyprofil,	 også	
kaldet en udviklingsplan. Kommunen vil gerne 
være med til at sikre, at landsdistrikterne i vo-
res område fremover er levedygtige, og derfor 
sætter man gang i debatten nu, så ideerne kan 
komme med i den kommende kommuneplan. 
I august blev en folder husstandsomdelt med 
indkaldelse til et opstartsmøde, som efterføl-
gende blev aflyst. 
Men nu inviterer kommunen og landsbyrådet 
til	borgermøde	den	6.	november	kl.	19.30	på	
Lysabild Skole. Alle er meget velkomne, da det 
er vigtigt, at så mange som muligt bringer øn-
sker og ideer til torvs. Derfor bør foreninger, 
råd, erhverv, institutioner og private og andre 
interessenter være repræsenteret denne aften. 
Se programmet på www.lysabild-sydals.dk
Der serveres kaffe, te og kage. Det er gratis 
at	 deltage.	Tilmelding	 på tlf. 2013 7199 eller 
tinalydiksen@mail.dk. Du kan kombinere mø-
det med at spise aftensmad i åben skole kl. 
18.30. Det koster 30 kr. Husk tilmelding til Eva 
tlf. 7440 4285 eller Erling tlf. 7440 4927, og 
husk at tage service med. Se mere på www.
lysabild-skole.dk. Klik på Åben Skole.

Musik og kirke
Musik og kirke
Det er altid en kirkes største og vigtigste op-
gave at forkynde evangeliet. ”I min fars hus er 
der mange boliger” står der i Johannesevan-
geliet. Og en folkekirke, der vil være der for 
sin menighed, skal være parat til gøre brug af 
en mangfoldig buket af muligheder for at for-
midle sit budskab. Det er ikke kun klaret med 
at holde traditionelle gudstjenester. Der skal 
tales til flere sanser. Billedkunsten og musik-
ken skal med, så både øjet og øret kan frydes. 
For Luther var glæden ved evangeliet direkte 
forbundet med musikkens og sangens evne til 
at vække samme. 
Lysabild kirke skal naturligvis fortsat være 
ramme om kirkekoncerter, men jeg håber 
desuden, at vi kan inddrage sangere, instru-
mentalister og kor i gudstjenesterne omkring 
kirkeårets højtider og i børne- og ungdoms-
gudstjenesterne. Og vi er jo så heldige, at 
Lysabild kirke har en fornem akustik og gode 
fysiske muligheder for koncerterende indslag i 
gudstjenesten. Desuden har vi jo det privile-
gium at bo tæt på Sønderjyllands Symfonior- 
 

kester, som i hver sæson opfører et antal større 
kirkemusikværker for kor, solister og orkester. 
Allerede den 1. november er der spændende 
nyere kirkemusik på programmet i Alsion. Der 
skal opføres værker af Poulenc, Kodály, Mozart 
og Honegger. Især den sidstnævnte, Arthur 
Honeggers værk La danse des morts.
 Studiekreds
Jeg har selv været med til at opføre værket i 
Århus Domkirke for tyve år siden og glæder 
mig til at genhøre det. Og den oplevelse vil jeg 
gerne dele med menigheden gennem to stu-
diekredsaftner	 i	 konfirmandstuen	 i	 Lysabild 
Præstegård – onsdag den 22. og onsdag 
den 29. oktober kl. 19.30-22.00.  Begge afte-
ner vil vi høre en indspilning af oratoriet. Den 
22. vil jeg koncentrere mig om det tekstlige 
indhold og den 29. vil have fokus på musik-
ken. Lørdag den 1. november kl. 20 laver vi en 
fælles tur til Alsion, hvor vi kan opleve en opfø-
relse med Flensburger Bach-Chor og Sympho-
nischer Chor Hamburg, Sønderjyllands Symfo-
niorkester og Matthias Janz som dirigent.
Deltagelse i studiekredsen er gratis, men 
koncertbilletterne koster 150 kr. eller 180 kr. 
afhængig af, hvor man vil sidde. Af hensyn 
tilbilletreservation er forhåndstilmelding nød-
vendig. 

Tilmelding på tlf. 74 40 51 77 eller 74 40 43 01. 
Man kan også tilmelde sig på: hahav@km.dk. 
Tilmelding senest den 14.oktober 2008.
Dette års første studiekreds bliver således 
ganske kort, men den vil blive fulgt op af flere 
om musik, kirkekunst og litteratur. (artiklen er  
forkortet af redaktionen).
Med venlig hilsen Hans Havelund

VM I VANDSKI
Med få hundrede meters afstand, på hver sin side 
af Vibøgevej, ligger to spændende vinmarker. De 
to hobby-vinbønder, Jan Lorenzen og Poul Erik 
Olesen har hver især, sammen med deres vin-
hjælpere, anlagt en lille vinmark. 
Går man tur gennem vinmarkerne en solskins-
dag i september måned, falder blikket straks 
påde de flotte klaser af blå og grønne druer,  
og smager  man på druerne og samtidig tager et 
kig på udsigten fra de to vinmarker opleves nær-
mest en sydlandsk stemning.

Vinavl i Fjelby
I 2007 anlagde Jan Lorenzen, i samarbejde 
med sin svigerfar, en lille vinmark i Fjelby på et 
lille stykke jord tilhørende Jans ejendom. Svi-
gerfaderen havde interessen for vinavl, og Jan 
havde pladsen.
Efter at have meldt sig ind i Dansk Vinav-
lerforening og samtidig læst og forhørt 
sig om betingelserne for vinavl, fandt Jan 
og hans svigerfar frem til hvilke vinsorter, 
der egnede sig bedst til det danske klima.  
Valget faldt på 3 forskellige blå druesorter: 
RONDO,	REGENT	og	LEON	MILLOT,	og	der	blev	
i første omgang plantet 125 vinplanter.
 Vinplanterne blev bestilt hos en gartner på 
Sjælland, og ved en fejl blev der leveret 55  
planter	ekstra	af	sorten	CABERNET	CORTIS,	og	
vinmarken kom derfor til at bestå af 180 planter.  
Det første år for Jan og hans svigerfar gik 
med at få planterne til at gro og med at holde 
ukrudtet væk.
I 2008 blev vinmarken udvidet med yderligere 
70 planter for at få den nødvendige mængde 
druer til den første vinproduktion. Indtil til vi-
dere har vinplanterne etableret sig godt, og 
der er allerede en del druer på, som Jan og 
hans svigerfar for første gang, i løbet af efter-
året, skal prøve at fremstille vin af.

For Jan og hans svigerfar står det helt klart, 
at de første mange år med vinavl vil gå med 
at prøve sig frem i forhold til hvilke sorter, der 
klarer sig bedst, og hvordan sorterne kombi-
neres. De indrømmer begge, at der er meget 
arbejde med så mange vinplanter, og der er 
mange ting, de skal sætte sig ind i: F.eks. må-
ling af sukkerindholdet i druerne, ph-værdien, 
alkoholindholdet og tilsætning af den rette 
mængde sukker inden gæringsprocessen starter. 
Alt sammen noget de kun har hørt om på et 
vinkursus, men som de begge to glæder sig til 
at få afprøvet, når druerne, som før nævnt, skal 
plukkes i løbet af efteråret, og den første vin 
skal fremstilles på ”vingården” i Fjelby.
Fjelbymark vin
Hos Poul Erik Olesen på Fjelbymark opstod 
ideen	til	vinavl,	da	han	fik	mulighed	for	at	dyr-
ke et stykke af naboens jord. En lille lokal vin-
klub,	der	samles	4	gange	om	året	til	vinsmag-
ning og god mad, var straks med på ideen og 
enige om, at det trods alt var sjovere at dyrke 
vin end blot at tilså jorden med græs!
Med hjælp fra vinklubbens medlemmer blev 
vindyrkningen til et fælles projekt, og i 2001 
blev der plantet 38 vinplanter. Poul Erik stod 
for indkøb af planterne og den økonomiske 
del af vindyrkningen. Allerede i 2002 blev 
bestanden udvidet til 105 planter: 75 planter 
med blå druer (Rondo og Don Muscat) og 30 
planter med grønne druer (Madeleine og Ori-
on). Over den næste årrække blev vinstokkene 
beskåret, passet og plejet og de voksede sig 
store og kraftige.
I	 2005	 kunne	den	 første	 vinproduktion	finde	
sted.	Der	 blev	 høstet	 48	 kg	druer,	 og	 udbyt-
tet blev ca. 25 flasker rødvin. Efter at det var 
første vinfremstilling, havde vinen en rimelig 
god smag. Der blevet fremstillet vin etiketter 
og	vinen	fik	navnet	”Fjelbymark Vin”.
 

Dette gav blod på tanden, og alle glædede sig 
til	næste	års	høst.	Høsten	i	år	2006	var	meget	
rig	på	druer	–	ca.	128	kg	blå	druer	og	6,5	kg	
grønne druer - men vinkvaliteten var ringe, 
vinen udrikkelig og hele årgangen måtte kas-
seres. Herefter opstod en lille krise, og hele 
vinfremstillingsprocessen blev revideret og 
forbedret, og alle havde store forventninger 
til den næste årgang. Og forventningerne blev 
indfriet. 
Årgang 2007 blev absolut den bedste vin ind-
til dato, selvom høsten kun lå på 50 kg blå og 
10 kg grønne druer. Udbyttet blev denne gang 
30 flasker rødvin og 5 flasker hvidvin.
I weekenden d. 27. og 28. september fandt 
dette års høst af druer sted. Fra morgenstun-
den blev druerne plukket, og en flok hjælpere 
stod	klar	 til	at	afstængle	druerne.	Travlheden	
var stor og humøret højt, da den ene spand 
druer efter den anden blev hældt på bordet. 
Ved vejningen kunne konstateres en fantastisk 
høst: 170 kg blå druer og 31 kg grønne.

Efter gammel tradition blev der trampet i  
druerne med de bare fødder, hvorefter drue-
massen blev hældt i beholdere og tilsat lidt 
svovl for at fjerne uønskede gærceller. Vinens 
alkohol % blev målt og sukker og gærmængde 
beregnet og tilsat, så vinen kan gære til den 
ønskede alkohol %. Druemassen skal nu gære 
i	3-4	uger	og	bobler	lystigt	i	beholderne,	hvor-
efter massen presses, så kærner og skaldele 
fjernes. Vinen omhældes flere gange og lagres 
frem til foråret, hvor den hældes på flas  ker. 
Processen er lang men spændende og for-
ventningens glæde stor. Familie, naboer, ven-
ner og bekendte til vinbonden på Fjelbymark 
ser allerede frem til at smage ”Fjelbymark Vi-
nen” årgang 2008. (jj)

Vinbonden Jan lorenzen i sin vinmark

Vinbonden Poul Erik Olesen i sin vinmark

 Vinavl i Fjelby og på Fjelbymark.

Jul på Vibæk Mølle
Lørdag og søndag den 22.-23. november

Åben	kl.	11	–	16
 Der er julehygge for børn og voksne og salg 

af juledekorationer, nisser og andet.  
I	cafeen	kan	købes	gløgg,	æbleskiver	m/v.	

Desuden salg af brød bagt i 
Vibæks gamle stenovn.

Arr.  Vibæk møllernes støtteforening

Der	 er	 kommet	fire	nye	hold	 til	 i	 paletten	 af	
gymnastik-tilbud i LSG denne sæson. Og de 
tre hold er kommet godt i gang, mens det ene 
hold ”Leg for sjov” ligger på vippen til aflysn-
ing, med mindre der kommer flere til. 

Efter efterårsferien beslutter man om holdet 
skal fortsætte.
Der	er	fin	opbakning	til	Forældre/barn,	Aerobic/
afspænding og Funky girls. - Der er selvfølgelig 
plads til flere, siger formanden Betina Las-
sen.	 	–	Men	folk	skal	 jo	også	lige	finde	ud	af, 
 

at der er kommet nye hold til. Motionshold-
ene kører som sædvanlig med rigtig god 
opbakning, fortæller Betina. Se holdover-
sigten og –beskrivelsen i sidste nummer 
af	 Lokalbladet.	 Du	 kan	 finde	 bladet	 på: 
www.lysabild-sydals.dk. Klik på Lokalbladet. (tl)

Hvad er det særlige ved 
Lysabild og Skovby?

Gang i gymnastikken i LSG

Skovby har fået en landskabsanalyse
Den er kun udkommet i få trykte eksem-
plarer, men er frit tilgængelig på nettet,  
hvor du kan finde den på landsbyrådets 

hjemmeside: www.lysabild-sydals.dk.

v. sognepræst Hans   Havelund
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Medaljeregn i atletik

Vinteren igennem er der igen mulighed for 
at tjene en god skilling til klasse – eller for-
eningskassen og skulle der være en lille ”ga-
deforening” skal de også være meget velkom-
ne. I 2007 benyttede forskellige skoleklasser, 
SHK Håndbold, Brandværnet, foreningen ”die 
grüne Ecke”, LSG fodbold, Dansk Samfund, 
Landsbyrådet og Åben Skole gruppen sig af 
tilbuddet. Meld Jer som ”Kokke for en aften” 
og hele overskuddet går til klubben, klassen 
eller foreningen der står bag. Åben Skole og  
fællesspisning er et tilbud til alle i sognet. 
Der er mellem 25 og godt 100, der pr. gang  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

benytter sig af ”Åben Skole” tilbuddet. Fælles-
spisningen er hver torsdag kl. 18,30- fra uge 
43 - i skolekøkkenet på Lysabild Skole – der 
skal medbringes tallerkner, bestik og glas og 
tilmelding sker senest tirsdag inden fælles-
spisning. Fællesspisning afsluttes altid med 
fælles kaffebord for dem der har lyst.
Prisen en 30 kr. for voksne og 15 kr. for børn 
(til og med 11 år). Tilmelding som spisende 
og som ”kokke” på tlf. 74404285 (Eva) og 
74404927 (Erling) Lige pt. er der masser af le-
dige aftener i ”Åben Skole”, dog er erfaringen, 
at der hurtigt er rift om de enkelte datoer:

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

Lysabild Forsamlingsgaard
Helaftensarrangement
til kun 309,- pr. kuvert.

Elite-
virksomhed

LSG Atletik har afsluttet en kanon sæson med 
30	børn	og	unge	i	alderen	4-14	år.	Der	er	sprun-
get, kastet, løbet og stødt rigtig mange kugler. 
”Øvelse gør mester” er en sandhed, som atleter-
ne har taget til sig, for det har nærmest regnet 
med medaljer til LSG ved flere mesterskaber. 
Lena Jørgensen og Katrine Lorenzen blev ud-
taget til Landsmesterskabet, som blev afholdt i 
Randers i august. Med deres hold kom de hjem 
med en flot bronzemedalje i 12-13 års grup-
pen. 
I september deltog 15 børn og unge i det 
Sønderjyske Børnemesterskab i Haderslev.  
Og ja: 28 medaljer blev der taget med hjem, så  

 
atletikken lever i bedste velgående i Lysabild. 
LSG Atletik sender en stor tak til alle forældre 
for den store opbakning.
Vi ses igen i marts 09, lyder det fra Henriette, 
Betina, Alex, Lisbeth og Laila.   

LSG atleterne til det Sønderjyske mesterskab i  
Haderslev:  
Stående bagest fra venstre ses 
Katrine Lorenzen, Alberte Normann,  
Lena Jørgensen, Tobias Vohs, Cecilie Vohs, 
stående forrest fra venstre Jonas Lyck,  
Liv Raarup, Casper Vohs, Martin Bonde 
og Shannon Eilertsen. Siddende fra venstre 
Simon Lyck, Fiona Eilertsen, Mikkel Bonde, 
Jacob Bonde og liggende Charlie Lorenzen.

Nyt bestyrelseshold i   
LSG Fodbold

Bestyrelsen i LSG Fodbold er fra venstre Morten Dam, 
Morten Damm, Helle Solvang, Rikke Dahl (formand), 
Anker Pedersen og Mona Pedersen.  
Der er en ledig plads på ”bestyrelsesholdet”.

Torsdag	den	23/10 Åben skole gruppen laver mad
Torsdag	den	30/10 Fri
Torsdag	den	6/11 Fri
Torsdag	den	13/11 Fri
Torsdag	den	20/11 LSG/Hovedbestyrelse
Torsdag	den	27/11 Fri
Torsdag	den	4/12 Fri ole gruppen laver mad

Torsdag	den	11/12 Den store juleafslutning kl. 18,00 – julemiddag:
Flæskesteg, kartofler, brun sovs og rødkål.

Følgende torsdag er ledige i 2009: 8/1, 15/1, 22/1, 29/1, 5/2, 19/2, 26/2, 5/3, 
12/3, 19/3 og 26/3. Følg med i hvem der skal lave mad og hvad menu´en har 
været på de enkelte aftener på www.lysabild-skole.dk

Tjen 200, 500, måske 1000 kr. – Lav mad i ”Åben skole”

Det er Rikke Dahl, der er blevet formand for 
LSG Fodbold, og med på bestyrelsesholdet er 
desuden Morten Dam, Helle Solvang, Anker Pe-
dersen og Mona Pedersen. 
 Klubben har to børnehold, hvoraf det ene er 
gået sammen med Hørup UI for at have nok 
spillere til at stille et 11-mandshold. Holdet var 
med til Vildbjerg Cup’en i august og kom til 
1/8-dels	finalen.
 Seniorholdene kører godt. Her trækker man 
endda spillere udefra, og det kan vi nok takke 
træneren Asger la Cour for, mener bestyrelsen. 
Og så er der hyggeholdet – eller supervetera-
nerne, som de også kaldes. 
 Bestyrelsen ville gerne have 1-2 mand mere 
med i arbejdet. Der er flere i bestyrelsen, der 
ikke selv spiller fodbold, så det er ikke en for-
udsætning for at gå ind i arbejdet. Flere er 
kommet med, fordi de har (haft) børn i klubben. 
- Og det ville være dejligt, hvis én eller to af for-
ældrene på børneholdene ville give en hånd 
med, siger Rikke Dahl. (tl) 

Christoffer tog flot imod, da et hold spejdere 
fra Sydslesvig kiggede forbi for at søge ly for 
natten. Da fam. Bladt på Lysabildgade 82 hav-
de sikret sig at det var uden brug af åben ild, 
bød de indenfor i det ny høstede halm på lof-
tet. Og Elisabeth bød velkommen med hjem-
mebagt brød. 
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Med	 pyntede	 barnevogne	 gik	 turen	 allerførst	 rundt	 i	 Gammelhave,	 hvor	 der	 undervejs	 blev	 sunget	 høstsange.	 Tilbage	 ved	 klubhuset	 var	 
der pyntet med halmballer, frugt og blomster og endelig var der en god frokost til alle deltagere. En rigtig dejlig dag, fortæller dagplejer  
Maria Lorenzen og Nete Wittwe fra Fjelby.

Høstfest i dagplejen Torsdag den 11. september var 28 børn og 7 dagplejere samlet i LSG´s klubhus for at fejre årets høstfest.

..i løbet af juni, juli og august. Udkaldene har 
været fordelt på én gårdbrand med efterføl-
gende to efterslukninger, to el installationer, 
én skorstenbrand, én mejetærsker i brand og 
én mindre brand i noget affald. Så det har væ-
ret en travl periode. Vi har i år haft 13 udkald 
indtil videre, og det er på niveau med hele 
2007	og	to	mere	end	i	2006.	Vi	har	i	mange	år	
ligget	mellem	14-16	udkald	i	løbet	af	et	år.	
Omkring avisindsamling, hvor Brandværnet 
og Lysabild Spejderne deles om at samle i 
Lysabild sogn, var der desværre nogle, der 
oplevede,	 at	 deres	 aviser/reklamer	 ikke	 blev	
afhentet, hvilket vi beklager meget. Der er 
desværre sket nogle misforståelser hos spej-
derne, som medførte, at nogen blev sprunget 
over. Brandværnet og spejderne arbejder på at 
fjerne muligheden for disse misforståelser. Jeg 
håber derfor, at I ikke har mistet tiltroen til, at 
vi henter jeres aviser og reklamer i fremtiden. 
Vi gør vores bedste for også at imødekomme 
specielle ønsker om afhentningssteder, og det 
er disse aftaler, der kan smutte en enkelt gang 
pga. nye folk, som ikke helt har fået denne 
instruktion. Der har i aviserne været skrevet me-
get om den fremtidige avisindsamlingsaftale,  
og at kommunerne skal lave ens aftaler for 
alle i kommunen. Vi har netop lavet en aftale 
med kommunen om, at vi bibeholder avisind-

samlingen for 2009, dog ikke med den gode 
aftale, vi har lige nu. Ligesom alt andet i kom-
munen skal også dette harmoniseres, og det 
betyder, at vi ikke får helt den samme indtægt 
som tidligere, men helt sikkert en ok aftale. 
Nu er vi mere afhængige af jer borgere, fordi 
jo flere ton vi kan indsamle, desto mere tjener 
vi.	Så	find	alt	hvad	i	har	i	jeres	gemmer	af	pa-
pir og sæt det ud til vejen hver 2. måned. Så 
henter vi det. Brandværnet og spejderne har 
delt de skes indsamlingsdage på den måde, at  
Brandværnet henter sidste lørdag i månederne 
februar, juni og oktober.
Spejderne henter i sidste lørdag i månederne 
april, august og december (her hentes der 
sidste lørdag inden juleaften). Hvis der er 
problemer med afhentningen, når brandvær-
net henter, kan Jan Lorenzen tlf. 2148 0474 
kontaktes. Hvis der er problemer med afhent-
ningen, når Spejderne henter, kan Mogens 
Gerstrøm tlf. 2425 1369 kontaktes. 
Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis i skulle 
ligge inde med nogle ”lopper”. Henvendelse 
vedrørende afhentning af lopper kan ske til 
Jan Lorenzen tlf. 2148 0474 eller 
Jon F. Rasmussen tlf. 2980 8191. 
Lysabild Friv. Brandværn har stadig stor inte-
resse for optagelse af nye medlemmer, som 
skulle have lyst til at være brandmand. Er der 
nogen som skulle vise interesse eller kender du 
én som har udtrykt lyst til at blive brandmand, 
er i velkommen til at kontakte brandkaptajn 
Claus Jensen på tlf. 4124 7785 eller mail: 
cje@bbsyd.dk
Brandkaptajn, Claus Jensen

Så er sommeren ovre og der har været brug  for brandværnet 8 gange
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I skrivende stund har håndboldspillerne været 
i gang med træningen i Sydals-Hallen i næsten 
to måneder. Så formen er ved at være i top og 
spillerne utålmodige – nu må turneringen 
gerne begynde. Det første hjemmestævne i 
Sydals-Hallen er den 19. oktober, hvor U14 
pigerne åbner ballet kl. 11. 
Vores bedste herrehold bevarede pladsen  
i jyllandsserien og skal se, om tilværelsen i 
rækken kan gøres mere stabil og dermed  
sjovere i år. Damerne undgik ikke nedrykning 
til serie 1, men den situation begræder holdet 
ikke – der er mange unge med, og en sæson i 
serie 1 er måske nok så god for integrationen 

af dem. Masser af spillere til træning og en 
god stemning i hallen lover godt for sæsonen.
Også hos børneholdene ser det rigtig godt ud.  
Vi var inden sæsonen meget spændte på, om 
det ville lykkes at få spillere nok til alle hold,  
men den bekymring har heldigvis vist sig ube-
grundet. Der er nok til alle vore hold. 
Af glade børn og boldspil er der ikke mindst 
lørdag formiddag, hvor omkring 30 (!) små  
microspillere boltrer sig. Hvis du savner en 
livsbekræftende oplevelse, så kig ind i hallen 
en lørdag formiddag og se en stor flok børn 
helt ned til tre år lege håndbold!

På rigtig  spejdermanér

En ny sæson 
er i gang 

 – og tegner godt

Vi spiller håndbold

Micro-spiller

Det sker i sognet
Oktober  
22. kl. 19.30 – 22.00: Studiekredsaften  
	 i		 Konfirmandstuen	i	Lysabild	 
 Præstegård.
23. Sæsonstart Åben Skole– Fællesspis- 
 ning kl. 18,30
25. Avisindsamling 
29. kl. 19.30 – 22.00: Studiekredsaften  
	 i		 Konfirmandstuen	i	Lysabild	 
 Præstegård.
November 
1. kl. 20.00: Sognepræst Hans Have-
 lund med flere arrangerer en fælles  
 tur til Alsion, hvor der kan opleves  
 en opførelse med Flensburger   
 Bach-Chor og Synphonischer Chor  
 Hamburg, Sønderjyllands Symfo- 
 niorkester og Matthias Janz som  
 dirigent.
6. Borgermøde den kl. 19.30 på  
 Lysabild Skole.
6. Åben Skole– Fællesspisning kl.18,30
 Juniorklub kl. 18,30
13. Åben Skole– Fællesspisning kl.18,30
20.  Åben Skole– Fællesspisning kl.18,30
 Juniorklub kl. 18,30
22-23. Jule marked ved Vibæk Møllerne 
27. Åben Skole – Fællesspisning kl. 18,30
30. Julestue på Skovby Kro fra kl. 11-17
December 
4. Åben Skole – Fællesspisning kl. 18,30
 Juniorklub kl. 18,30
11. Juleafslutning i Åben Skole – 
 Fællesspisning kl. 18,00
13. Avis indsamling. 


