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Kathrine Graversen
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LokalBladetnr.
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Periodisk skrift
skrift for
for Lysabild
Lysabild Sogns
Sogns Landsbyråd
Landsbyråd

Mathilde Dünnweber

August 2009
2008

Sydals Koret
starter ny sæson den
Præsteindsættelse
sidste
søndag
Åben
skole
sæsoni august
nr. 12.
den
22/10 starter ”Åben Skole” igen med fællesspisning på
mandag d..FOJHIFETSÌEFOFQÌ,FHOTPHJ-ZTBCJMEIBSBOTBUHans
31. august kl. 19.30. Torsdag
HavelundTPNQSTUWFEEFUGMMFTQBTUPSBUGPS-ZTBCJME
Lysabild Skole.
PH,FHOT1STUFOTLBMCPQÌ,FHOT%FSFSJOETUUFMTFBG)BOT)BWFMVOEJFNCFEFUsøndag
den
31.Erling
august
Kontakt – gerne allerede nu – Eva på tlf. 7440 4285
eller
på tlf.
7440 4927 – og reserver en aften hvor
I/du/foreningen gernePHTÌFS
vil stå for
kl. kl. 11 på Kegnæs samt kl. 14 i Lysabild.%VLBOMTFNFSFPNGZOCPFOTPN
GPSVEFOBUWSFUFPMPH
madlavningen.
PSLFTUFSNVTJLFS LBNNFSNVTJLFS EJSJHFOUPHNVTJLQEBHPH4FNFSFQÌwww.lysabild-kirke.dk
Mere om ”Åben Skole” i oktober udgaven af LOKALBLADET

Valgaften Ringridning
på Lysabild
skole
Træningstart og tilmelding Lysabild Sognehistoriske
i Lysabild
denhar23.
august
Lysabild Tandslet Badminton Forening Åben Skole og Landsbyrådet
støbt kuglerne til en rigtig spændende
kl-11.
Rytterne
mødes
ringriderpladsen
valgaften torsdag den 5.
november
kl. 19.30,
hvorpå
samtlige
partiers
2008/2009
Lev i nuet, værn om tiden
spidskandidater
Tænk på liv
der kommer siden

Kl. ja
11.30
Ringridning
starter om at komme
har takket
til invitationen
fra Lysabild
Ca. kl.
14 Opvisning
og koncert
og deltage i debatten – kun
en god
uges tid inden,
du skal ved
sætte dit
Motion: 5JNFGPSEFMJOHGPSFUBHFTEFO
Koret, som er et blandet folkekor, øver hver mandag i den &GUFSÌSFUT
smukke sal QSPHSBN
på
kryds
kommunalvalget.
Så der vilSønderborg
være rig mulighed
at Pipes
få svar på
Drumsfor
and
FStilJLLF
GSEJHU

LMJ4ZEBMT)BMMFO5SOJOHGPSF
Knøs Gård i Hørup. Koret arrangerer hvert år en folkelig aften
med masser
nogle af de spørgsmål, du
til de politikere,
stiller op til
Kl.måtte
16 have
Kongerevanche
forder
børn
FOEOV.FOEFSQMBOMHHFTTFOTPN
HÌS.BOEBHGSBLMoPH
af fællessang, korsang og fortælling. Lige nu er vi ved at planlægge en rejse
i Sønderborg.
som du måske kender fra DR Syd,
Kl. 17Ølholm,
Kongeridning
NFSBGUFOTVEøVHUbyrådet
J TFQUFNCFS
PH FG- Torben

0OTEBHGSBLMo
til Rusland i foråret 2010. Det er ikke et krav, at man kan læse noder, men at
kommer og styrer debatten.
Hilsen
ÅbenPensionistforening
skole og Landsbyrådet
Lysabild
Sogns
sælger
UFSÌSTNEFNFEGPSFESBHJOPWFNCFS
man synger rent og har lyst til nye udfordringer. Er det noget for dig, skal du
Hold øje med Sønderborg Ugeavis kaffe og hjemmelavede lagkager ved
Senior:
5SOJOHTUBSUGPS4FOJPSEFO
inden du starter mødes med vores dirigent, Tine Braun, og synge for hende
ringridningen.
nærmere information.
 sammen finde
LMJ)SVQIBM
(MIBM du skal synge i.for
og
ud af hvilken stemmegruppe
Ring og lav en
Der er ikke optog gennem byen. Pulikum opfordres

5SOJOHGPSFHÌS.BOEBH
aftale på tlf. 7341 6842.
Hilsen Lysabild Sognehistoriske Forening til at komme ind påpladsen og se aktiviteterne dér.

PH0OTEBHGSBLMo

Modeopvisning
og film for pensionisterne
Ungdom:
5JMNFMEJOHEFOLMJ
Begge arrangementer
4ZEBMT)BMMFO5SOJOHGPSFHÌS
er kl. 14 i
Den 20. oktober er der film, lott
.BOEBHPH0OTEBHGSBLMo
klubhuset
ved
Lysabild Skole.
ospil og aftensmad.

Vinsmagning
på Kegnæs forsamlingshus

på Kegnæs forsamlingshus den 1o. september
Sidste Vinsmagning
nyt
fraPris
Lysabild-Sarup
Cykelklub
kl 19:30.
75 kr. (tilmeldning i DagliBrugsen
Skovby)

Den
15.du
september
er der moHvis
har spørgsmål
angående:Tilmelding til Rosa Sibbesen på
deopvisning.
tlf. 74404750.
6OHEPN)FOOJOH+SHFOTFO  UMG

.PUJPO,OVE$ISJTUJBOTFO 
4FOJPS#FOU/JFMTFO 
Med venlig hilsen LTB

UMG
UMG

Lysabild sognehistoriske Forening
Sognehistorisk aftentur

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

Vibæk møllernes støtteforenings
Aktivitetsdage 2008

Foreningens sommertur den 28. juni til Mandø blev en meget vellykket tur.
Vejret var med os fra morgenstunden, og det var en fyldt bus med Tonni ved
rattet,
som–satte
kursen
V. november
Vedsted. Herfra
kørte vi: med Mandøbussen
Lørdag
søndag
22.mod
– 23.
kl. 11-16
udJulemarked
over Vadehavet. På den lille ø fortalte mandøbussens fører om øen, dens
befolkning og den lille kirke. Vi spiste på Mandøcentret, og der blev tid til
-SEBHKVMFIZHHFGPSCSOPHWPLTOF
afslapning i den flotte natur.
4OEBHKVMFIZHHFGPSCSOPHWPLTOF
Næste arrangement er vores sensommer aftentur, som bliver den 8. septem%FSLBOLCFTQMTFS
ber.
Vi mødes ved skolenLBòF
kl. 19,MPHTPEBWBOEJ
hvorefter vi i egne biler kører ud i det blå.
$BGÏFO4BMHBGCSE
Aftenen
slutter som denEFSFSCBHUJ7JCLTHBNMF
plejer med grillpølser et hyggeligt sted. Tilmelding
Fonden
erTUFOPWOStøtteforeningen
ikke nødvendig, bare mød opog
- husk
lige enVibæk
stol.
Mølle
Tlf.
74
43
33
45
og
74
40
51
94 Jørn Lind
Vel mødt, Lysabild sognehistoriske Forening,

LokalBladet
LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk
www.lysabild-sydals.dk

Fra Skagen til Lysabild d. 20.-2 juni 2008 (530 km).
Team Faktura Boks startede ude ved Grenen kl, 6.15.
den 20. juni. Vejrudsigten var ikke for god, og vi havde
da også stiv modvind og regnvejr de første 319 km til
Ringkøbing, hvor vi ankom om aftenen.
Det var 3 trætte ryttere, der efter aftensmaden gik til
køjs. Dagen efter var vejret bedre, og turen fra Ringkøbing til Lysabild startede kl. 8.15. Efter 211 km
ankom vi til Lysabild Skole, hvor der var modtagelse
med flag, målsnor og kolde øl.
Klubben vil hermed takke vores sponsor Bodil
Gregersen og Anne for sublim opvartning under
touren, sengeredning på Ringkøbing vandrerhjem,
aftensmad og supergode depoter på hele ruten. Uden
Jer to kunne det ikke have ladet sig gøre. Tusind tak!
Med cykelhilsen fra:
Flemming, Jørgen og Arne.

Sidste år
var Chresten
Hell igen i og
Sydafrika
for at besøge vinlandet da
Lysabild
Sogn’s
EfterlønPensionistforening

høsten var igang. Han vil i løbet af aftenen tage os med på en tur rundt på
Redaktionen:
E-mail:
Tlf:
Alle arrangementer
er i klubhuset
kl. 14derfra
medog
mindre
andet
er nævnt:
Redaktionen:
E-mail:
Tlf: 7440 4799
forskellige vingårde,
og vise billeder
vi smager
på deres
vine.
Tina
Sahl Lydiksen
tinalydiksen@mail.dk
TinaAndresen
Sahl Lydiksen
tinalydiksen@mail.dk
7440 4799
22. 8: -PUUPTQJMJGPSCJOEFMTFNFE-ZTBCJMESJOHSJEOJOH(PEFHFWJOTUFS
Jane
ejja@bbsyd.dk
7440 4927
Jane Andresen
ejja@bbsyd.dk
7440 4927
var denne gang også på safari, og drog ud på savannen kl. 04.30 om
Janne
Jørgensen
glhave42@mail.dk
7440 4700
23. 8:Han
4BMHBGLBòFPHMBHLBHFSWFE-ZTBCJME3JOHSJEOJOH
JanneAndersen
Jørgensen
glhave42@mail.dk
7440 4700
Helle
morogmille@mail.dk
7440 4603
mogenen
for at fotografere
dyrene,
som på denne tid kom til vandhullerne
16. 9: (SFUIF.BSDVTTFO
)BSEFTIK
LPNNFSPHGPSUMMFS-PUUPTQJM
Helle Pedersen
Pedersen (dtp)
(dtp) pedersenjessen@mail.tele.dk
Helle
pedersenjessen@mail.tele.dk7440 4356
7440 4356
for
at
få
noget
at
drikke
og
spise.
21.10:7JTLBMTFöMNPHTQJTFBGUFOTNBETBNNFO1SJTLS-PUUPTQJM
Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup
8888
Tryk:
Grafisk Arbejde, Guderup 74 45 74
45 8888
25.11:"EWFOUTGFTUJLJSLFOLM%FSFGUFSLBòFJLMVCIVTFU 
Bladet
udkommer
medio
januar,
marts,
maj,
august,
oktober,
og
ultimo
Han var også så heldig at komme med ud på Robben Island hvor Nelson
Bladet udkommer medio januar, marts, maj, august, oktober, og ultimo november
  Mandela
7JTZOHFSKVMFOJOETBNNFONFEFULPSPH$ISJTUB#PSSJT
i 1000 eksemplarer,
husstandsomdeles
af LSG
til sognets
inovember
1000 eksemplarer,
husstandsomdeles
af LSG Fodbold
til Fodbold
sognets beboere.
sad som fange i 18 år, og vi ser billeder derfra mens han fortæller
beboere.
Harmodtaget
du ikke modtaget
LokalBladet
på 4927
tlf: 7440 4927
Har
du ikke
LokalBladet
ring på tlf:ring
7440
om hans historie og frigivelse. Vel
Hilsen
bestyrelsen
Dagli’
Brugsen i Skovby.
mødt
Lysabild for
Sogns
pensionistforening

Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening, Lysabild Skytte- og Gymnastikforening

Sæsonprogram for 2009/1 Og igen i år er der noget for ALLE aldre, så vi har også noget vi kan tilbyde dig.
HOLD:

INSTRUKTØR:

Forældre/barn. Ca. 2 – 4 år

TIDSPUNKT:

Lilly Paulsen, Tlf. 74 40 76 94

START:

Man. kl.: 16.45 – 17.45

14. sep.

STED:
Multisalen ved Sydals-hallen

Lilly Paulsen, Tlf. 74 40 76 94
Malene Paulsen, Anne Jollmand,
Tor. kl. 17.00 – 18.00
17. sep.
Gymnastiksalen på Tandslet Friskole
Rikke Thomsen & Sebastian Paulsen
Betina Schmidt, Tlf. 28 96 16 85
”Piger” 1. – 4. kl.
Tir. kl.: 16.30 – 17.30
15. sep.
Gymnastiksalen på Tandslet Friskole
& Marianne Jørgensen
Funky Kids 1.-3. kl.
Sussi Vangsgaard, Tlf. 31 61 09 77
Ons. Kl. 18.00 – 19.00
21. okt.
Gymnastiksalen på Lysabild skole
Funky Kids 4.-6. kl.
Sussi Vangsgaard, Tlf. 31 61 09 77
Ons. Kl. 19.00 – 20.00
21. okt.
Gymnastiksalen på Lysabild skole
Rope Skipping
Rikke Palmholt, Tlf. 74 40 58 00
Man. Kl. 18.30 – 19.30 28. sep.
Gymnastiksalen på Lysabild skole
Martin Knudsen, Tlf. 21 69 05 38
”Drengefræs” 6 – 10 år
Tir. kl.: 17.45 - 18.45
15. sep.
Gymnastiksalen på Tandslet Friskole
& Jens P. Kristensen, Tlf. 28 51 09 39
René Paulsen, Tlf. 26 39 76 94
Tandslet Jumpers 10 – 18 år
Malene Paulsen, Tlf. 25 32 71 50
Man. kl. 17.00 – 19.00 14. sep.
Gymnastiksalen på Tandslet Friskole
& Søren Seest
Løbehold ”Løb for dig”
Carsten Jefsen, Tlf. 74 40 79 00
Tir. & tor. Kl. 17.00
Er startet! Mødested: Tandslet Friskole
Pilates
Karin Bonde, Tlf. 20 62 63 54
Ons. kl.: 18.00 – 19.00 16. sep.
Multisalen ved Sydals-hallen
Volleyball fra 18 år.
Ebbe Lunau, Tlf. 74 40 77 27
Tir. kl.: 20.00 – 21.30
15. sep.
Gymnastiksalen på Lysabild skole
Lisbeth Jensen, Tlf. 74 40 77 18
Tandslet Mandehold
Man. kl.: 20.00 – 22.00 31. aug.
Multisalen ved Sydals-hallen
& Martin Knudsen, Tlf.: 74 40 45 96
Motionsherrer
Hans Duus, Tlf. 74 40 43 67
Tir. kl.: 18.00 – 19.00
22. sep.
Gymnastiksalen på Lysabild skole
Motionsdamer
Birthe Bladt, Tlf. 74 40 44 28
Tir. kl.: 19.00 – 20.00
22. sep.
Gymnastiksalen på Lysabild skole
Aerobic
Sara Sapio Schiermer, Tlf. 51 26 47 24
Ons. Kl.: 19.00 – 20.00 16.sep
Multisalen ved Sydals-hallen
Lisbeth Jensen,
”Cheer Leaders & Show gymnastik”.
Tlf. 74 40 77 18 / 27 26 70 18
Man. kl.: 18.00 – 20.00 15. sep.
Multisalen ved Sydals-hallen
Piger & drenge 9 – 18 år
Betina Schmidt, Tlf. 29 38 75 81
Karina Johannsen
PAR-DANS
Heidi Arenz, Tlf. 38 10 17 26
Tor. Kl.: 19.00 – 20.30
1. okt.
Multisalen ved Sydals-hallen
Nedennævnte hold tilbydes i samarbejde T.U.I., L.S.G. & H.U.I. Gymnastikafdeling
Sydalsholdet ”Sved på panden”
Hanne Schmidt, Tanja Ebbesen Asmussen, Helle H.
Ons. kl.: 19.00 – 20.30 16. sep.
Hørup Hallen HAL 2
Bonefeld & Janne Jørgensen
For yderlige oplysninger om holdene og hvad de laver, se da også Tandslet Tidende, eller www.Tandslet.dk eller kontakt en af instruktørerne eller bestyrelsen fra de respektive
foreninger. Så vi har garanteret noget som kunne friste dig. Og HUSK: Det er aldrig for sent at få begyndt!
”Lopperne” 4 – 6 år

Nyt i LSG: Rope skipping
Rope skipping er startet på gaderne i USA. Omkring 70`erne blev Rope skipping taget op i skolerne, for senere at blive organiseret. Rope skipping har
senere bredt sig til det meste af verden.
Herhjemme har sjippetovet ganske vidst været kendt i mange år, men brugt
på en helt anden måde. Vi skal prøve forskellige øvelser med sjippetov og
dobbelt buetov (lange tov, med to der svinger, og en eller to der hopper) og
sætte dem sammen til en serie.
Sjippetovene er specielle. Det er plastictove med løse (roterende) håndtag.
De vejer ikke så meget og fås i forskellige længder. Håndtagene er brudsikre
(Det er rigtig godt). Men dem har vi selvfølgelig. Sko er meget vigtige at ha’
på. Helst nogle lette sko med lidt støddæmpende såler.
Holdet er for børn fra 4. klasse, dog i følgeskab med en voksen, da det kræver
nogle gode armmuskler at svinge tovene. Men også voksne alene er meget
velkomne. Mød op og se hvad det er og prøv, det koster ikke noget.
Jeg glæder mig til at komme i gang, så det kan være, vi ses. Hilsen Rikke
Flere Funky Kids
Freestyle dans for både piger og drenge. Hold 1 er for 1.-3. klasse og hold 2
er for 4. -6. klasse. Vi danser freestyle. Det vil sige, vi blander Hip hop med
lidt forskelligt (f.eks. breakdance og disco). Vi har fart på musikken, så man
skal regne med at få brugt noget energi. Husk derfor en flaske vand og evt.
et lille håndklæde.
Dans med og lær at danse som de gør på MTV ? Hilsen Sussi
Motionsherrer
Motion og velvære. Styrketræning for ryg, mave og skuldre. Kom og vær
med til en hyggelig time, hvor der sker lidt af hvert. Hilsen Hans
Motionsdamer
Velvære og motion. Forskellige øvelser, hvor hele kroppen arbejdes igennem.
Men hvor vi også har det rigtig sjovt med hinanden. Hilsen Birthe
Yderligere information: Kontakt lederen. Vi glæder os til at se dig og have
nogle hyggelige timer sammen. Lysabild S. G. gymnastik og atletik

Atleter i nye trøjer

35 glade børn i alderen 3-14 år dukker op til atletik hver mandag. Og super gode resultater vælter ind. Vi har været til nålestævner i Gråsten og
Sønderborg. Ved egnsholdkamp i Åbenrå 10. juni fik vi udtaget 7 børn, som
klarede sig rigtig flot. Og 21.-23. august har vi fået 8 børn udtaget til Landsmesterskab for børn og unge, som i år bliver afholdt i Vejen.
Søndag den 6.september slutter vi denne sæson af med De Sønderjydske
BørneMesterskaber, som i år afvikles i Sønderborg, hvor alle 35 børn kan
blive tilmeldt.
Og så er vi meget stolte af at kunne vise vores nye trøjer frem. Endnu engang en stor tak til Sydals Auto og traktorservice og maskinudlejning, Den
prikkede Zebra, Galleri Eje, Skovby murerne, Byens bilpleje og autolakering
Aps og Farmor Lise for hjælpen til vores T-shirts.
Også en tak til Migge bager for kage og Dagli´ Brugsen i Skovby for saft og
”service”, morfar August for den flotte trækvognskasse.
Hilsen Atletikfolket i Lysabild: Alex, Lisbeth, Henriette, Betina og Laila.

Vicky Albertsen

Ida Normann

Deadline til Lokalbladet 25. september

Lysabild Forsamlingsgaard

Helaftensarrangement
til kun 309,- pr. kuvert.

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

Elitevirksomhed

www.cykelcentrum.dk

Alsgade 2 . 6400 Sønderborg. tlf. .7442 5253

Håndbolden er i gang! Sydals Håndbold Klub tager fat på den ny sæson i næste uge.

Vel mødt til nye oplevelser, nye venner, glad motion i Sydals-Hallen,Tandslet.
Start
Hold
13. september U6 micro
drenge/piger

Årgang
03 og yngre

18. august

U8 micro
puslinge
drenge/piger

01-02

16.45-17.45

18. august

Lilleputter
drenge og piger

99-00

17.45-18.45

18. august

U12 puslinge
piger/drenge

97-98

17.15-18.45 16.30-18.00

18. august

U14 piger /
drenge
U16 drenge,
herre 3 Old
boys B
U16 piger damer
3 Old girls B

95-96

15.30-16.45 17.30-19.00

20.30-22.15 18.30-20.30

18. august

4. august

herrer 1+2

93-94
92 og ældre
77 og ældre
93-94
92 og ældre
77 og ældre
92 og ældre

4. august

damer 1+2

92 og ældre

18. august

Tirsdag

Torsdag

Lørdag
Trænere
10.30-11.30 Annelise Schütt
Winnie Nielsen

Tlf.
2536 1044
7342 4666

18.15-19.45

Karina Kolmos
Tove Wehl
Bo Larsen
Karina Johannsen
Lars Bo Antonsen
Marck Jensen
Mette Iversen
Tanja Fangel
Bente Hansen
Birgitte Engstrøm
Mitzi Johannsen
Rita Johannsen
Bjarne Andersen

5080 0173
4014 7445
2354 7750
3063 8611
6179 6172
6019 5374
2984 5403
2299 3032
2553 5743
2046 2445
4078 4803
2259 4899
2210 7057

18.15-19.45

Tove Wehl

4014 7445

19.15-21.00 20.00-22.00

Flemming Backmann
Lars Laulund
Richard Nielsen
Gert Andresen
Brian Wind

5124 0028
2342 2944
7342 4666
2341 5597
2127 1602

Sydals-Hallen slog dørene op til en ny
håndboldsæson den 4. august, hvor
første- og andethold damer og herrer
tog fat på træningen efter sommerpausen (se træningstiderne). Vi tilbyder den kommende sæson træning for
alle årgange, og du kan sagtens nå at
begynde endnu.
I begge første- og andetholdstrupper
har vi nye trænere, der ikke er mere
nye, end at det er kendte ansigter i
klubben. Hos mændene fortsætter
Flemming Bachmann, som har fået ny
makker, idet Lars Laulund har pakket
fløjten og trænermapperne ud igen for
at tage en ny sæson med nye øvelser,
nye ideer og gå på mod. Hos damerne
får Brian Wind på trænerbænken selskab af Gert Andresen, der gerne siger
højt, at målet er en topplacering i serie 1.
Også til alle andre hold er der trænere.
Boldene er pumpet, og der er indkøbt
nye lagre af tape og harpiks - så bare
kom! Vi glæder os til at se dig.
Mvh. Sydals Håndbold Klub

Juniorklub på Lysabild Skole
Så starter vi igen den 8. oktober kl. 18.30 - 21.00.
Klubben er for børn fra 4. klasse. Vi mødes på
Lysabild skole, hvor vi skal lytte til go’ musik, som i
år bliver leveret af Tobias Vohs fra 6. kl. Vi skal danse,
spille spil og hygge os. Der kan købes slik, sodavand
og pizza. Et klubkort til hele sæsonen koster 50 kr.
Gæstekort til en enkelt aften koster 10 kr. Man må

gerne tage en ven med, der ikke går på Lysabild
skole.
Der er Juniorklub 8. okt, 22. okt, 5. nov, 19. nov
og 3. dec (Juleafslutning). I 2010 14. jan, 28. jan,
11. feb, 25. feb og 4. marts. Afslutning med Claus
Callesens disco. Vi ses :-) Hilsen: Annemarie, Arne og
Laila. Info: Laila.(24 24 88 70)

Prssemeddelelse
Bestyrelsen i Mommark Landsbylaug ønsker at protestere mod, at Sønderborg kommune, stik imod tidligere
udmeldinger, har valgt at forsøge at udleje Mommark Havn og campingplads.
Prssemeddelelse
Besynderligt
nok er
for udlejning
tilbudt
én personkreds!
Bestyrelsen
i Mommark Landsbylaug ønsker at
protestere mod,
at muligheden
Sønderborg kommune,
stikkun
imod
tidligere
Prssemeddelelse
udmeldinger,
hari valgt
at forsøge
at udleje
Mommark
Havn ogmod,
campingplads.
Bestyrelsen
Mommark
Landsbylaug
ønsker
at protestere
at Sønderborg kommune, stik imod tidligere
udmeldinger,
harmuligheden
valgt at forsøge
at udlejekun
Mommark
Havn
og campingplads.
Besynderligt
nok er
for udlejning
tilbudt én
personkreds!
Mommark
Landsbylaug
havde, såfremt det ikke lykkedes med et salg af Mommark Havn/campingplads
Besynderligt nok er muligheden for udlejning
kun sommerferien
tilbudt én personkreds!
inden
2009, af Bendt Olesen fået håndslag på at vi var med i de videre
Mommark Landsbylaug havde, såfremt det ikke
lykkedes med et salg af Mommark Havn/campingplads
forhandlinger/løsningsmodeller.
Landsbylaug
ikke
lykkedes
med
et
salg
af Mommark
indenMommark
sommerferien
2009, afhavde,
Bendtsåfremt
Olesendet
fået
håndslag
på
at
vi
var
med
i de
videreHavn/campingplads
Tilsagnet blev givet på
møde
i Mommark
marts 2009. (Se http://www.mommark.net/category/referater)
inden sommerferien 2009, af Bendt Olesen fået håndslag på at vi var med i de videre
forhandlinger/løsningsmodeller.
forhandlinger/løsningsmodeller.
Tilsagnet blev givet på møde i Mommark marts
2009.
(Se http://www.mommark.net/category/referater)
Her
fastslog
Bendt Olesen endvidere, at der ikke kunne blive tale om at udleje området.

Lysabild Ringridning
den 23. august

Indbyder alle beboere i Mommark til:



Her fastslog Bendt Olesen endvidere, at der ikke
kunne
blive
tale om at
udleje området.
Januar
2009
forelagde
Kommunen en plan for opstart af havn/campingplads.
Her fastslog Bendt Olesen endvidere, at der
ikke kunne
blive
tale omLandsbylauget
at udleje området.
Hvorfor er Landsbylauget ikke blevet tilbudt en forhandling i forbindelse med kursskiftet?
Januar 2009 forelagde Landsbylauget Kommunen en plan for opstart af havn/campingplads.
Januar 2009 forelagde Landsbylauget Kommunen en plan for opstart af havn/campingplads.
Hvorfor
er Landsbylauget
ikkeikke
blevet
tilbudt
enDen
forhandling
i forbindelse
kursskiftet?
25. juli sendte
jeg enmed
mail
til
Bendt Olesen hvori jeg protesterede mod den planlagte udlejningsmodel.
Hvorfor
er Landsbylauget
blevet
tilbudt
en
forhandling
i forbindelse
med
kursskiftet?



Tilsagnet blev givet på møde i Mommark marts 2009. (Se http://www.mommark.net/category/referater)











Desværre, 11 dage senere; stadig ingen reaktion fra Bendt Olesen!!

Den Den
25. juli
jeg en
til Bendt
Olesen
hvori
jegjeg
protesterede
mod
den
planlagte
25.sendte
juli sendte
jegmail
en mail
til Bendt
Olesen
hvori
protesterede
mod
den
planlagteudlejningsmodel.
udlejningsmodel.
Desværre,
11 dage
senere;
stadig
ingen
reaktion
Bendt
Desværre,
11 dage
senere;
stadig
ingen
reaktion
Olesen!! løsning for området. Reetabler havn/campingplads

Derfra
er fra
kunBendt
enOlesen!!
acceptabel
med kommunen som ejer og
udlejning/forpagtning til en person/selskab som straks genåbner aktiviteterne.

Der er
kun
løsning
for området.
Reetabler
havn/campingplads
med
Der
er en
kunacceptabel
en acceptabel
løsning
for området.
Reetabler
havn/campingplads
medkommunen
kommunensom
somejer
ejerog
og
aktiviteterne.
udlejning/forpagtning
til entilperson/selskab
som
straks genåbner
genåbner
aktiviteterne.
udlejning/forpagtning
en person/selskab
Isom
dagstraks
vedligeholder
kommunen
området og forslaget til udlejer er altså ikke en nyskabelse/fordel/forbedring.
Giver denne vedligeholdelse årsag til underskud i kommunekassen? Næppe!
I dagI vedligeholder
kommunen
området
og forslaget
til udlejer
er er
altså
ikke
enen
nyskabelse/fordel/forbedring.
dag vedligeholder
kommunen
området
og forslaget
til udlejer
altså
ikke
nyskabelse/fordel/forbedring.

Argumentet
er derfor ikke
validt.
denne
vedligeholdelse
årsag
til underskud
i kommunekassen?
Næppe!
GiverGiver
denne
vedligeholdelse
årsag
til underskud
i kommunekassen?
Næppe!

Et sovescenarie og et aldeles visionsløst kompromis!
Argumentet
er derfor
validt.
Argumentet
er derfor
ikkeikke
validt.

Modellen
afliver grundlaget for at drive kiosken/cafeen. Mommark mister jo også Ærøfærgen i 2010.
Et sovescenarie
ogaldeles
et aldeles
visionsløst
kompromis!
Et sovescenarie
og et
visionsløst
kompromis!

Modellen
afliver
grundlaget
fordrive
at drive
kiosken/cafeen.
Mommark
mister
ogsåÆrøfærgen
Ærøfærgeni 2010.
i 2010.
Modellen
afliver
grundlaget
for at
kiosken/cafeen.
Mommark
mister
jo jo
også

Landbylauget spørger derfor:
Landbylauget
spørger
derfor:
”Er dette en politikers sidste krampetrækning?”
Landbylauget
spørger
derfor:
”Er
dette
en
politikers
sidste
krampetrækning?”
”Har
Bendt
Olesen
hele
byrådet
opbakning?”
”Er dette en politikers sidste krampetrækning?”
Bendt
Olesen
byrådet
opbakning?”

”Har”Har
Bendt
Olesen
helehele
byrådet
opbakning?”
Hvis kommunen fastholder udspillet, søger Landsbylauget juridisk assistance for at få prøvet 
denne
Hvis kommunen fastholder udspillet, søgerkursændring.
Landsbylauget juridisk assistance for at få prøvet denne
Hvis kommunen fastholder udspillet, søger Landsbylauget juridisk assistance for at få prøvet denne

kursændring.
kursændring.

I
Mommark
håber
vi
dog,
at
kommunen
kommer
på
bedre
tanker
og
går
i
dialog
med
Landsbylauget
så
I Mommark håber vi dog, at kommunen kommer på bedre tanker og går i dialog med Landsbylauget så

Mommark
bliver
og der
I Mommark
håber
vi dog, at kommunen
påogbedre
tanker
og går
dialog
med renoveret
Landsbylauget
såigentilkommer liv og omsætning (læs skatteunderlag til
Mommark
Havn/campingplads
bliver kommer
renoveret
der Havn/campingplads
igen
kommer
livi og
omsætning
(læs skatteunderlag

gavnsom
for
og
de skatteunderlag
turister/sommehuse
som kommunen jf. kommuneplanen satser
Mommark
Havn/campingplads
bliver renoveret
og der igen til
kommer
liv lokalområdet
og
omsætning
(læs
kommunen)
til gavn for lokalområdet
og dekommunen)
turister/sommehuse
kommunen
jf. kommuneplanen
satsertil

kommunen)
til gavn for
og de turister/sommehuse
som
kommunen jf. kommuneplanen satser
på for Mommark og
Sydals.
på for Mommark
og lokalområdet
Sydals.

på for Mommark og Sydals.





Mommark Landsbylaug

Jan Kay
Mommark
Landsbylaug
Formand
Jan Kay
Tlf. 20142463
Formand
Tlf. 20142463

Drejby St ra nd
Restaurant



Mommark Landsbylaug
Jan Kay
Formand
Tlf. 20142463





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

ELITE

www.restaurant-drejbystrand.dk

Kegnæsvej 39 . Skovby . 6470 Sydals . Tlf.: 7440 4506 . Mobil: 4057 4506

Lysabild Skytte- og Gymnastikforening,Tandslet UngdomsDET SKER I SOGNET
og Idrætsforening
Sæsonprogram for 2008/09

LSG Fodbold

Bedre sent end aldrig. Fodboldafdelingen vil med i campingvogne og telte. U15 Drenge har
August HOLD:
INSTRUKTØR:
TIDSPUNKT:
START: STED:
alle de frivillige,
der hjalp
hidtil været trænet af Torben Dahl fra LSG og
23.
Lysabild Ringridning.
'PSMESFCBSO$BoÌS
-JMMZ1BVMTFO5MG meget gerne takke
.BOLMo
TFQ
.*os


til Sydbanks generalforsamling
måned.
Poul Anker HUI.
Norbert Carstensen fra LSG har
'PSMESFCBSOÌS
.BSJB-PSFO[FO5MG
5JSLMo i marts
TFQ
-(*
29.
Avisindsamling kl.
9.
-JMMZ1BVMTFO5MG
.BMFOF1BVMTFO
29.
kl. 14.30 Sommerfest,
Mommark
Vores senior herrer
har haft en god
sæson(*og nu overtaget trænerrollen, og de har allerede
w1VTMJOHFSwoÌS
5PSLMo
TFQ
4BSBI/JTTFO$BNJMMB#POFGFME
Landsbylaug. *CFO4DIBDL
4 op til serie 3. Tillykke til hele haft
deres 1. træningsaften.
)FMMF#POFGFME5MG rykkede fra serie



  
   
w1JHFSw
5JSLMo
TFQ
(*
31.
kl. 19.30. Sydals Koret
starter ny
#FUJOB4DINJEU5MG
holdet og træner Asger La Cour.
Selvom udendørssæsonen
forsætter lidt endnu,
 


sæson.
'VOLZ(JSMTLM
#FUJOB-BTTFO5MG
0OT,Mo TFQ -(*
!"
""
I samarbejde med
HUI Hørup har vi et hold U15 ved !"
vi allerede,
at indendørs
fodbold starter op
""
3FOÏ1BVMTFO5MG
September
#"!  " 
$ %"
drenge,
som her
i sommerferien harTFQ
været af sted
fredag den
9. oktober.
Tidspunkterne
for de forw%SFOHFGSTwoÌS

5JSLM
(*
#"!
" 
%"
  $

8.
Lysabild skole kl..BSUJO,OVETFO5MG
19.00.
Lysabild
.BMFOF1BVMTFO +FTQFS-VOBV
til Vildbjerg Cup. De blev nr. 2 i deres pulje, men skellige hold er endnu
ikkefastlagt,
men der vil



sognehistoriske Forening,
		
3FOÒ1BVMTFO5MG
5BOETMFU+VNQFSToÌS .BMFOF1BVMTFO+FTQFS-VOBVmåtte se sig slået
5JSLMo
TFQ
(*
             
ud i 1/8 dels finalen.
Drengene
komme opslag
og på
sensommer aftentur.
 
i hallen
  
 skolen/børnehaven
   

     
    
    
-FHGPSTKPWLM
3JLLF1BMNIPMEU5MG
10.
kl. 19.30 Vinsmagning
på Kegnæs
spillede noget.BOLMo
rigtig godt fodbold,TFQ
og havde-(*
det så snart,
vi ved
det.
 
  
 
 
   

  
 
 
 
1JMBUFToÌS
0OTLMo TFQ
.*
            !

   
forsamlingshus. ,BSJO#POEF5MG sjovt og hyggeligt
sammen.
Der
var
også
rigtig
Hilsen
bestyrelsen
i
LSG
Fodbold
7PMMFZCBMMGSBÌS
&CCF-VOBV5MG
5JSLMo
TFQ -(*
 
  
      
&'())
*(+),(-'
15.
kl. 14 i klubhuset ved Lysabild Skole
  " 
 


god opbakning
fra drengenes forældre,
var

 #
 

  !
.PUJPOTEBNFS
#JSUIF#MBEU
5JSLMo
TFQsom-(*
modeopvisning -JTCFUI+FOTFO5MG
(pensionisterne).
 $
&'()) *(+),(-'
5BOETMFU.BOEFIPME
.BOLMo
TFQ
.*
Oktober
.BSUJO,OVETFO5MG
LSG Fodbold udendørs fodboldsæson
2009

  

"  
 #
  
." /
.PUJPOTIFSSFS
)BOT%VVT5MG
5JSLMoOpstart
TFQ -(*
8.
kl. 18.30 - 21.00 Juniorklub
på
Hold / årgang
Tidspunkt
Træner
 $
0 
1
"FSPCJDBGTQOEJOH
0OT,Mo TFQ
-(*
Lysabild skole. #FUJOB-BTTFO5MG
 



Tim
Andersen
4122
 
7440

/FEFOOWOUFIPMEUJMCZEFTJTBNBSCFKEF56*
Tirsdag
20.
kl. 14 i klubhuset ved Lysabild-4()6*(ZNOBTUJLBGEFMJOH
Skole
."Spornberger
/
U. 6
Årgang 2003-2004
11.8
Tina
2398 2532
3 4  $ "
4UFòBO#BDLNBOPH-PVJTF,OVETFO
kl.
17.00-18.00
0 
1
film, lottospil og.JDIBFM#POFGFMEPH$FDJMJF,OVETFO
aftensmad 		
4QSJOH3ZUNF.*9'SBLM
0OT,M
)))*
Stefan
Spornberger
#

 "  ""$
$  2
."  !"$ 
(pensionisterne).
 

U.
8
Årgang
2002
13.8
Tordag
16.30-17.30
Anker
Petersen.
74404602
w$IFFS-FBEFST
  35 ""$
-JTCFUI+FOTFO5MG
4IPXHZNOBTUJLw
.BOLMo TFQTorsdag
.*
22.
kl. 18.30 - 21.00 Juniorklub
på

3

5$"%
$BNJMMB3BTNVTTFO.BSJF-PVJTF
3
45123
 $
1JHFSESFOHFoÌS
U. 10 Årgang 2000-2001
13.8
Gert 
Damm
0431"
353 "
Lysabild skole.
#   "  ""$
w4WFEQÌQBOEFOw%BNFIPME %PSUIF4DIBDL5MG
0OTLMo TFQKl. 16.30-17.30
4)*
     ! "# 
22.
Starter
”Åben
Skole.
."
!"$
 $
Tirsdag

4ZEBMTIPMEFU
%PSUIF4DIBDL5MG U. 11 Årgang0OT,Mo
TFQ
4)*
1999
11.8
Bent Vohs
  7440
35 7251
""$
29.
Åben Skole
kl. 16.30-17.30
5PS*VMJHFVHFS











 3  5$"%  
1"3%"/4
TFQTirsdag
.* kl. 17.30-19.00
31.
Avisindsamling )FJEJ"SFOT5MG
o
i Hørup
  
 
  
 353 "
U. 15 Årgang 1996-1997
4.8
Norbert
74404607
Torsdag
kl. 17.30-19.00 i Lysabild  Carstensen
   ! "#
*GNovember
= Gymnastiksalen på Tandslet Friskole, *M = Multisalen ved Sydals-hallen, *SH = Sydals-hallen *LG = Gymnastiksalen på Lysabild
skole. HHNæste
deadline
til
Lokalbladet
   $
Tirsdag og Torsdag
Åben
H25.= Hørup Hallen
HALSkole.
2. *G = Gymnastiksalen på Tandslet Friskole, *M = Multisalen
ved Sydals-hallen,
*SH = Sydals-hallen
Herre serie
3
11.8*LG = GymnastikLa Cour 5194 4782
kl. 19.00- 20.30
den 26. Asger
september
2008
5. på Lysabild
kl.19.30
valgaften
på Lysabild
salen
skole. HH-H2
= Hørup Hallen
HAL 2. skole.
 
          
Tirsdag
og Torsdag
5.
kl. 18.30 - 21.00 Juniorklub på
 



  
Herre serie 5
11.8
Asger
La
Cour
5194 4782
kl. 19.00- 20.30
Lysabild skole.
Forældre/barn
2-3 år ved Maria Lorenzen
12.
Åben Skole.
19.
Åben Skole.
Ped hedder i virkeligheden
Børge og
Pedersen
Ped er et øgenavn,
Sjov gymnastik
med musik og redskaber for børn fra 2-3 år med
bildgade
videre til–Bad
legestuen,hvor
vi sang og
19.
18.30og
- 21.00
Juniorklub
på hyggelige timer sammen dit
KurtFrederik
og
Ulla-Marie
har
fundet
til
ham,
fordi
er sær. Kurtforældre.kl.Kom
vær med
til nogle
Alle dagplejere og børn samledes udklædte som legede i den opstillede tipi. Vihan
fik ”indianergryde”
Lysabild
skole.
Frederik og Ulla-Marie
Hverafdag
på vejsov
tiltilog
fra skole
barn, andre børn og forældre.
indianere i Midthave til dagplejedagen,
hvor vi ertiltvillinger.
middag,nogle
børnene
middag
inde
26.
Åben Skole.
kommer
de
forbi
det
sted,
hvor
Bad
Ped
bor.
Bad
Ped
bor
på
treLeg
for
sjov
4-5
klasse
ved
Rikke
Palmholdt
21.-22. Jul på Vibæk Mølle.
sang indianersange sammen med alle beboerne, i tipien, andre i barnevognene. Dagen en
sluttede
kantet grund
og guf
lever
spejder
året.forBad
Ped bor
Sjove lege med bolde og redskaber, et hold hvor der
bruges
en masse
som
diskede
op med slikkepinde
og andet
til som
med
kaffe hele
og kage
forældre
ogselvfølgelig
søskende. En
i bivuak,
har flagstang,
fedtfælde
og dag.
lejrplads.
energi, og man får sved på panden. Kom og vær børnene.
med, få ondt
i ma-gik turen
Herefter
op igennem
Lysarigtig dejlig

 

 

$  2

Dagplejedag 2009

Nyt fra spejderene

Sydals Kegleklub

Bad Ped er en meget traditionel, gammeldags spejder, han går selvven af grin og vær sammen med vennerne. Ingen opvisning.
følgelig med spejderhat og korte bukser hele året rundt. Kurt-FredeFunky
girls
1-4
klasse
ved
Betina
Lassen
Sydals Kegleklub starter nu på en ny sæson, og
rik og Ulla-Maries far fortæller, at han engang har haft Bad Ped som
Kom
ogmulighed
vær med
sættetilgang
i et og
nytfåpigehold. Vi skal lave
der
er rig
fortilatat
komme
at kegle,
spejderleder: ”Han hænger i de gamle spejdertraditioner, og derfor
øvelser
en blanding
af dans og gymnastik med en masse god
nogle
godetiltimer
i fællesskab.
gider børnene ikke længere at være spejder hos ham”. Han forsætter:
musik.
Vi
skal
lave
øvelser
med
elastik,
bolde
og
meget
mere.
Så
Foreningen har 240 aktive medlemmer, hvoraf de
”Engang var der rigtig mange børn på pladsen hos BP, ja, sådan kaldte
og vær med.
21kom
er licensspillere,
men der er stadig mangel på
vi ham”. Bad Ped får lov til at hygge sig for sig selv, en gang imellem
Aerobic
afspænding
ved Betina
Lassen
spillere
der /har
lyst til at deltage
i turneringe
på et
kigger nogle børn forbi, men Bad Ped skræmmer dem hurtigt væk
Sommerklar
året
rundt.
Det
kunne
vi
vist
alle
tænke
os
at
være,
af foreningens dame eller de 2 herrehold.
med sine historier fra gamle dage.
ogsåkan
jegogså
J. Så
derfor
og vær
med. Vi skal lave konditions-,
Man
danne
en kom
klub under
foreningen,
Præsentation af Bad Ped:
styrke
afspændingsøvelser.
også
arbejdes med en masse
hvor
der og
tildeles
en tid én gang Der
om skal
ugen,
hvor
Under en storm vælter flagstangen ned over Bad Ped’s bivuak, netop
redskaber.
dem
der har nået en alder, hvor ånden gerne vil,
som han ligger og sover til middag. Bad Ped slår hovedet og mister
Forhvor
demhelbredet
der har lyst
vi nogle
stykker
men
ikkeergør,
at det drejer
sigder
omvil veje os efter timen
hukommelsen. Dagen efter stormen, da Kurt-Frederik og Ulla-Marie
for at se ommen
det kun
går for
denhyggens
rigtige vej.
Det
er ingen tvang, og man skal
konkurrence,
skyld.
Holdene
er på vej hjem fra skole, møder de Bad Ped. ”Vil I hjælpe mig? Jeg har
selv
aflæse
og holde styr
på tallene.
kan
dannes
af vægten
gader, vennekreds
og andre
fælles-Men sommetider kan
mistet min hukommelse, tror jeg nok…” Kurt-Frederik og Ulla-Marie,
det være lidt mere motiverende, når man bare lige er nogle flere.
skaber.
Foreningen
har
også
stor
dertil emner vi kan diskuder lige netop har fået et projekt i skolen om marketing og PR, beslutDet
er nyt for
mig,
ogen
jeg
harældreafdeling,
en masse ideer
deltager
i stævner
og turnering.
ter sig for at hjælpe ham med at blive opdateret til nutiden og samtitere som
f.eks. kost,
vægttab, øm nakke og ryg. Hva´ gør man så? Så
www.ltbadminton.dk
Der erog
fortsat
mulighed
optagelse
af nye
hold MOTION:
dig gøre lidt
ved Bad Ped’s image.
kom
vær med
til at for
sætte
mig godt
i gang.
Timefordeling
foretages
den17.08.2009
19.00 UNGDOM:
Træningstart
er den
tilMotionsherrer
ugentlig kegling ved
i 8, 9 Hans
eller 10
måneder.
Derfor invitererkl.Kurt-Frederik
og Ulla-Marie
alle børn
ind17.08.2009
til Bad Pedkl.
j. Duus
Sydals
Hallen. Træning for
foregår
Mandag
framed
kl. at16.00
i Sydals Hallen. Træning
Keglebanerne
kan også
lejes af ikkefor
medlemat hjælpe
ham
få hukommelsen
tilbage. foregår
Har duMandag
lyst til atfra
Motion
og velvære.
Styrketræning
ryg, mave iog
skulder.
18.00
– 22.00
og Onsdag være
fra kl.18.00
16.00 – 18.00 og
Onsdag
fra kl.15.30
18.00.
mer
for og
en enkelt
ellertilflere
I forbindelse
med
med, –så20.00.
kom ned tilkl.spejderhytten
hver
tirsdag
kl. 18. –Der
er
Kom
vær med
en timer
hyggelig
time, hvor
der sker
lidt
af hvert.
SENIOR: Træningstart foraltid
Senior
den til
17.08.2009
Hvis du har spørgsmål angående:
åbning
af banerne gives
en kort
instruktion.
plads
dig.
Motionsdamer
ved Birte
Bladt
20.00 i Sydals
Hallen.Træning
foregår
Mandag
Henning
tlf. 74 40
61
Pris
for ikke medlemmer
120 kr. pr. time
for 2hvor
baner.helekl.
Bæverne:
bh.kl
og 1. kl.Ungdom:
starter først
denJørgensen,
2. september,
så 78
I lige
Velvære
og motion. er
Forskellige
øvelser,
kroppen
arbejdes
fra kl.
20.00 – 22.30 og kan
Onsdag
fra kl.
til skolen
Motion:
Christiansen, tlf. 74 40 75 77
Interesserede
kan hvor
ringevifor
at få
endet
gratis
prøvevænne
jer19.00
lidt til
indenKnud
spejderstart.
igennem. Men
også
har
rigtig
sjovt med
hinanden.
22.30.
Senior:
tlf. 74 47 36 02
time
Sydals Keglecenter
– Sydals
Hallen. er
HenvenDe øvrige starter den 19.
august. Bent Nielsen,
Fori yderligere
spørgsmål
om holdene,
I velkomne
til at kontakte de
delse
kan
ske
til:
Paul
Erik
Nielsen
tlf.
7440
7141
mail: moge@spejdernet.dk
forskellige ledere. Vi glæder os til at se dig og have nogle hyggelige tiSidste
nyt fra Lysabild-Sarup Cykelklub ...
Med
venlig
hilsen
Med spejderhilsen Grupperåd og ledere
mer
sammen.
Team Faktura Boks har for første gang deltaget ning på 247 km. En fin tur med godt vejr, som
SYDALS
KEGLEKLUB
i Lysabild Gruppe
Hilsen LSG Atletik og Gymnastik

Træningstart og Tilmelding for LTB 2009/2010

i Grejsdal-løbet ved Vejle, hvor vi dog nøjedes vi nok gentager en anden gang. Vi var også med
chips og
sodavand.
med at cykle 130 km, for Der
at sekan
omkøbes
det varslik,
noget
i Kontor
Syd-løbet, der strakte sig over 110 km.
Ungarbejder 15–17 år
Juniorklub
Sæsonkort
til
alle
10
aftener
koster
50tur
kr. forløb fint. Resten af sæsonen
for
os.
Selvom
om
terrænet
var
meget
bakket,
Også
denne
Søges til Sydalshallens
cafeteria.
Juniorklubben
starter i år torsdag
den 9. oktober kl. 18.30.
Gæstekort
en enkelt
koster
kr.
træner
vi til10
Grænseløbet
og Alpetramp på Fyn.
skal løbet dog prøves næste
år igen!tilVores
eget aften
Kun
og aften.
Derefter er
detweekend
hver anden
torsdag (i ulige uger).
Voksen
opsyn:
Arne
Annemarie
Laue og Laila Lyck.
cykelløb gik i år til Fyn. Vi
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