31

2005-2010

Sne og træsnit af Hanne Skyum

LB:

Periodisk skrift for Lysabild Sogns Landsbyråd
LokalBladet nr. 31				

Ny forpagter til Forsamlingsgaarden

Marts 2010

Michael Marek bliver det nye ansigt på Lysabild Forsamlingsgård pr. den 1. maj.
Tove Sørensen stopper, som forpagter, efter 15 år. ”Det har været nogle rigtig
gode år med Lysabild Forsamlingsgård”, fortæller Tove, ”Jeg har oplevet en
solid og god opbakning fra lokalområdet, det vil jeg gerne sige en stor tak
for”. Tove forsætter sit arbejdsliv i hjemmeplejen i Sønderborg Kommune, et
job som hun har haft sideløbende med Lysabild Forsamlingsgård. Tove vil dog
i resten af 2010 stadig give en hjælpende hånd med på forsamlingsgården.
Michael Malek kommer til forsamlingsgården med en uddannelse som skibskok og en bred erfaring som kok på havet og på landjorden. Michael er i øjeblikket ansat som hovmester (køkkenchef) på rederiet A2SEA, der arbejder
med opsætning af havvindmøller.
Om sig selv fortæller Michael, ”Jeg er 43 år, opvokset i Sønderborg, har i min
læretid og som uddannet skibskok sejlet rundt i hele verden og har i min
tid på land arbejdet på et bjerghotel i Schweiz, i Tidsvildeleje, i Sæby og i
Kerteminde”.
Michaels plan er at blive ”total landfast” i løbet af 2010.”Lysabild Forsamlingsgård skal gerne blive min primære beskæftigelse og jeg arbejder derfor også
med tanker om at have åben for dagligdagsgæster og mad ud af huset vil jeg
helt sikkert satse meget på”.
Michael flytter ind på forsamlingsgården og glæder sig til at kunne ”gå” på
arbejde og siger afslutningsvis ” Jeg brænder for at lave mad, gøre folk glade
og ser frem til at give dem en god oplevelse, som de kan tage med hjem når
de har besøgt forsamlingsgården”. (ja)

Landsbymarkedet tager form

Forleden var 30 borgere forsamlet på skolen for at idéudvikle og planlægge
et landsbymarked, der skal foregå den 18. september i og omkring kirken og
præstegården. Det er der kommet en lang liste med gode ideer ud af: Bl.a. gøgl
og akrobatik, teater, eventyrhjørne, historiefortælling, stand up, ponytræk og
hestevognskørsel, kunstudstilling og koncert i kirken, børnedyrskue. Styregruppen arbejder nu videre med ideerne, grupperer dem og vil så invitere til, at der
laves konkrete arbejdsgrupper. Der er allerede mange, der har forespurgt på at
få en bod på markedet - og der er endelig tilmelding midt i juni. Så mere om det
i maj-nummeret af Lokalbladet og på www.lysabild-sydals.dk, hvor du også
kan kontakte styregruppen (tl).

Galla-fest i Juniorklubben

Efter opfordring fra medlemmerne i Juniorklubben, blev der inviteret til Gallafest
den 25. februar. 60 børn og unge dukkede op til en fantastisk aften, festklædte
og med godt humør. Der var gratis sodavands-drinks i baren, når bal-kortet var
underskrevet, og alle havde en dejlig aften.
Tak til The Monkey DJ’s og Kjeld for et godt samarbejde.
Vi ses i uge 41... Ha’ en go sommer Hilsen Arne, Annemarie og Laila.

Her midt i marts er det 5 år siden, at det første
Lokalblad blev sendt på gaden – kun kort tid
efter at Landsbyrådet for Lysabild Sogn blev
stiftet. I begyndelsen var der lidt bøvl med at få aviserne ud til alle sognets
beboere. Postvæsenet var ikke helt klar over, hvor Lysabild Sogn egentlig
lå på landkortet – f.eks. blev bladet omdelt på Kegnæs og i Tandselle, mens
beboerne i Skovby ikke fik bladet! På et tidspunkt var bladet lukningstruet på grund af problemer med udbringningen. Men Landsbyrådet fik
heldigvis en aftale med LSG Fodbold, som nu omdeler bladet og dermed
tjener penge til klubkassen. Redaktionen har undervejs bestået af 4-5 personer, der har skrevet, redigeret og layoutet avisen på frivillig basis. Status
er at Lokalbladet har fået ”godt fat”, og oplever at stoffet ”vælter ind” på
redaktionen, ligesom der er rift om annoncepladserne i bladet. (tl)
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Ny i redaktionen
Det er dejligt at der vises så stor interesse
for LokalBladet og at så mange komme med
spændende historier, input og oplysninger. Derfor er det også dejligt at kunne byde velkommen til endnu en frivillig hjælpende skribent,
Karin Bruhn. I kan maile til Karin på:
karin.bruhn@hotmail.com

Konfirmation i Lysabild Kirke
Palmesøndag, d. 28. marts 2010 kl. 10.00
Konfirmander:
Camilla Marie Andresen
Jens Christian Bech
Søren Bengtsson
Camilla Bladt
Maria Kjær Christensen
Klaus Rust Christiansen
Frederikke Dünnweber
Camilla Hansen
Casper Gehrke Jacobsen
Karina Johannsen
Simon Johannsen
Anders Laue
Matilde Rørholm Lorenzen,
Mikkel Pedersen
Marlene Lærke Neubauer
Emil Bønning Petersen
Nanna Falkenløve Simonsen
Morten Johann Skovmand

Lysabildgade 73
Gammelpøl 1
Kirke Hørupvej 18, 1.tv.
Lysabildgade 82
Gammelhave 56
Kegnæsvej 20
Lysabildgade 94
Vindrosen 13
Galgebjerg 3
Nypølsgade 3
Bellevue 5
Skovbyvej 57
Fjelby 14
Lillehave 19
Kegnæsvej 22
Sarupvej 20
Lillehave 8
Lysabildgade 77

Martin vil lære at bygge
violiner i Schweiz
I januar var Martin Opstrup fra
Vibøge gennem en hård optagelsesprøve på Geigenbauschule
Brienz i Schweiz, hvor han til sommer skal starte med at uddanne
sig i at bygge violiner. Uddannelsen varer 3-4 år og koster ca.
100.000 kr. pr. år, som Martin selv
skal finansiere.
Martin har altid haft en stor lidenskab for musik og drømt om at
komme på musikkonservatoriet.
På et ophold på musikefterskolen i Ollerup lavede han en opgave om violinbyggeri og fik pludselig øjnene op for, hvordan det er muligt at få musik
ud af et strygeinstrument. Så kom han i kontakt med en hobbyviolinbygger i
Sønderborg, og så vidste han bare, at han skulle være violinbygger.
- Nu ser jeg så frem til 3-4 år på violinbygger-skole i Schweiz, hvor jeg vil få
undervisning i både praktisk og teoretisk violinbyggeri. Derefter skal jeg i
lære hos en professionel violinbygger i nogle år. Hvad der sker derfra, ved jeg
endnu ikke, men jeg håber på, at jeg en dag kan åbne mit eget værksted og
blive selvstændig violinbygger, fortæller Martin.

Nu starter udendørs fodbold i LSG
Her kan du se holdenes træningstider. U11 står og mangler en træner, så har
du eller nogle af dine venner lyst til at overtage et velfungerende fodboldhold, så ring til formanden Rikke Dahl på 5121 4215 eller mail på:
rikkes1968@hotmail.dk Den 21. april inviterer vi til hygge for børn og forælU. 7 årgang 2003-2004

6. april

U. 8 årgang 2003-2004

8. april

Tirsdag kl. 17-18

Torsdag kl. 17 -18
Tirsdag kl. 16.30 –17.30
U. 10 årgang 2003-2004
6. april
Torsdag kl. 16.30 – 17.30
U. 11 årgang 2003-2004
uge 15
??
Tirsdag kl. 17.30 – 19
kl. 17.30 –19
U. 15 årgang 2003-2004
23, februar Torsdag
I opstarten også Lørdag kl.10 –11.30
Al træning starter op i Lysabild
kl. 19 - 20.30
Seniorholdene serie 3 og 4 20. februar Tirsdag
Torsdag kl. 19 - 20.30
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Lysabild Skytte- og Gymnastikforening,Tandslet Un
Præstepar
med
musik og
kunst i
og
Idrætsforening
Sæsonprogram
for 2008/09
HOLD:

Forældre/barn. Ca. 2 – 4 år
Forældre/barn 2-3 år

INSTRUKTØR:

TIDSPUNK

Lilly Paulsen Tlf. 74 40 76 94
Man. kl.: 16.45 –
Maria Lorenzen Tlf. 74 40 44 99
Tir. kl.: 16.45 – 1
Lilly Paulsen Tlf. 74 40 76 94, Malene Paulsen, Tor. kl. 17.00 – 1
”Puslinger” 4 – 6 år
Iben Schack, Sarah Nissen & Camilla Bonefeld
Helle Bonefeld Tlf. 74 40 71 65
”Piger” 1. +
Tir. kl.: 16.30 – 1
& Betina Schmidt Tlf. 28 96 16 85
Funky Girls 1.-4. kl.
Betina Lassen Tlf. 74 42 21 12
Ons. Kl. 16.30 –
René Paulsen Tlf. 26 39 76 94
”Drengefræs” 7 – 10 år
& Martin Knudsen Tlf. 74 40 45 96,
Tir. kl.: 17.45 - 18
Malene Paulsen, Jesper Lunau
Renè
Paulsen
Tlf.
26
39
76
94
Tandslet Jumpers 10 – 18 år Malene Paulsen & Jesper Lunau
Tir. kl. 18.45 – 20
Leg for sjov 4.-5. kl.
Rikke Palmholdt Tlf. 74 40 58 00
Man. kl.: 16.00 –
Pilates 16 – 99 år
Karin Bonde Tlf. 74 40 72 25
Ons. kl.: 18.00 –
Volleyball fra 18 år.
Ebbe Lunau Tlf. 74 40 77 27
Tir. kl.: 20.00 – 2
Motionsdamer
Birthe Bladt
Tir. kl.: 19.00 – 2
Lisbeth Jensen Tlf. 74 40 77 18
Tandslet Mandehold
Man. kl.: 20.00 –
& Martin Knudsen Tlf.: 74 40 45 96
Præsteparret, Hans Havelund ogHans
Hanne
Skyum,
foran
den67
store blodbøg, hvor Kegnæs’
Motionsherrer
Duus
Tlf. 74
40 43
Tir. kl.: 18.00 – 1
tidligere præster har ridset deresBetina
navne og
årstalTlf.
i barken.
Aerobic/afspænding
Lassen
74 42 21 12
Ons. Kl.: 19.00 –
Der blæser nye
efter
Hans Havelund
er blevet
i sognet. KirkegænNedennævnte
holdvinde
tilbydes
i samarbejde
T.U.I., L.S.G.
& H.U.I.præst
Gymnastikafdeling
Steffan
Backman
og Louise Knudsen
gerne har oplevet
tiltag
som nytårsmesse,
dåbsgudstjeneste
Spring/Rytme-MIX
Framange
7. kl. nye
Ons.og
Kl.:de
17:30 -1
Michael Bonefeld og Cecilie Knudsen
ni
læsninger.
Der
er
studiekredse,
og
præsten
tager
på
hjemmebesøg.
Præste”Cheer Leaders
Lisbeth
Jensen Tlf. 74 40til
77 18 landsbymarked,Man.
&konen,
Show gymnastik”.
18.00 –
Hanne Skyum, er én
af initiativtagerne
der kl.:
skal
Camilla
Rasmussen & MarieetLouise
Piger & drenge 11 – 18 år

foregå på præstegårdens arealer, i september.

”Sved på panden”Damehold Dorthe Schack Tlf. 74 40 77 87
Ons. kl.: 19.00 –
Lokalbladet har været på besøg
præstegården
på87
Kegnæs for at møde
to –
Sydalsholdet
Dorthei Schack
Tlf. 74 40 77
Ons.de
Kl. 20:00
arbejdsomme
tilflyttere.
Hanne
smiler,
når
man
nævner
ordet
tilflytter
og
forTor.
I
ulige
uger
PAR-DANS
Heidi Arens Tlf. 38 10 17 26
19.00
– 20.30
klarer, at hun plejer at sige, at hun ikke er indfødt, men indført! Og det
passer

*Gde
= Gymnastiksalen
Friskole,
= Multisalen
ved Sydals-hallen,
*SH boet
= Sydals-hallen
*LG = Gymna
to rigtig godtpåatTandslet
bo langt
ude*Mpå
landet. Hans
har tidligere
på Færøerne
H2
HALfluefisker
2. *G = Gymnastiksalen
Tandslet
Friskole,jægere
*M = Multisalen
vedtil
Sydals-hallen,
og= Hørup
blev Hallen
en ivrig
deroppe.påDe
er begge
og vant
at færdes*SH
i = Sy
salen på Lysabild skole. HH-H2 = Hørup Hallen HAL 2.

naturen. Hanne var derfor ikke bange for at plukke og partere den svane, som
hun fandt kørt ned en aften på vej hjem til præstegården. Forleden, da sneen
låForældre/barn
tungt og højt om2-3
præstegården,
og der
var begravelse i Lysabild, overvejede
år ved Maria
Lorenzen
Hans
spænde langrendsskiene
påredskaber
for at komme
Sjov at
gymnastik
med musik og
forfrem.
børn fra 2-3 år med
Hans
og
Hanne
er
rigtig
glade
for
den
store
havetimer
ved præstegården
forældre. Kom og vær med til nogle hyggelige
sammen dit på
Kegnæs,
hvor der
nuog
er kommet
køkkenhave til. Inden døre er der blevet plads til
barn, andre
børn
forældre.
Hannes atelier og bag avlsbygningen står folkebåden og venter på foråret.
Leg for sjov 4-5 klasse ved Rikke Palmholdt
Oprindeligt studerede Hans biologi på Aarhus Universitet, men tæt på bacheSjove lege med bolde og redskaber, et hold hvor der bruges en masse
lorgraden skiftede han spor og blev optaget på Det jydske Musikkonservatoenergi,
oghan
man
får sveddiplomuddannelsen
på panden. Kom og
vær med,
få som
ondteri marium,
hvor
afsluttede
i 1988.
Hanne,
født og
ven
af
grin
og
vær
sammen
med
vennerne.
Ingen
opvisning.
opvokset i Midtjylland, er uddannet på Det jyske Kunstakademi som væver og
Funky girls 1-4
ved
billedkunstner.
Her klasse
i marts er
hunBetina
aktuel iLassen
udstillingsbygningen Nicolai i Kolding.
Komkorte
og vær
med
til at og
sætte
gang
i ethistorie
nyt pigehold.
skal har
laveboet
Den
version
af Hans
Hannes
fælles
er, at de Vi
begge
øvelser Rudme
til en blanding
af dans
ogkendt
gymnastik
med
en masse
godveje
omkring
på Fyn uden
at have
hinanden
direkte.
Men deres
musik. Vi
lave
øvelser
medtilelastik,
og meget
mere.
Så
mødtes,
da skal
Hanne
blev
engageret
at lave bolde
messehagler
til Øster
Skerninge
Kirke,
Hans
sad i menighedsrådet. Bag sig har de hver især et liv i kunstens
kom hvor
og vær
med.
tegn.
Hans/som
musiker i forskellige
landsdelsorkestre,
musiklærer, komponist
Aerobic
afspænding
ved Betina
Lassen
og
dirigent for året
Svendborg
og Hanne
som gobelinkunstner,
Sommerklar
rundt. Kammerorkester,
Det kunne vi vist
alle tænke
os at være,
maler,
grafiker
og
fotograf
med
mange
offentlige
udsmykninger
bag sig.
også jeg . Så derfor kom og vær med. Vi skal lave konditions-,
Hans
blev
til at læse teologi
efter
at have
arbejdet
styrke
og inspireret
afspændingsøvelser.
Der skal
også
arbejdes
med sammen
en massemed
blandt andet Jan Lindhardt (tidl. biskop i Roskilde), og han nåede lige at få sin
redskaber.
cand. theol. eksamen, før han fyldte 50. Derefter var Hans og Hanne rundt at se
For dem der har lyst er vi nogle stykker der vil veje os efter timen
på stillinger i hele landet. Efter samtalerne i Lysabild og på Kegnæs havde de
for at se
om det
gårmavefornemmelse.
den rigtige vej. Det er ingen tvang, og man skal
begge
to den
rigtige
selv aflæse
vægten
holde
på tallene.
Men sommetider
kan
Selvom
Hans har
megetog
travlt
medstyr
at passe
to menigheder,
så han gerne,
at der
det være
lidt mini-konfirmand-undervisning
mere motiverende, når manibare
lige er
nogle flere.
kunne
tilbydes
pastoratet
– ligesom
den musiDet erpræst
nyt for
jeg om
haratenlave
masse
ideer til emner
kan diskukalske
gårmig,
medog
tanker
et samarbejde
med envimusikpædagog,
terekunne
som varetage
f.eks. kost,
vægttab, øm nakke
og ryg. Hva´ gør man så? Så
der
baby-salmesang.
(tl)
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kom og vær med til at sætte mig godt i gang.
dre i klubhuset, og der vil i den forbindelse også afholdes generalforsamling.
De
Motionsherrer ved Hans j. Duus
Vi vil også gerne sige mange tak til alle de børn, der hjalp os med at få solgt
for
Motion og velvære. Styrketræning for ryg, mave og skulder.
julekalendere i november.
væ
Kom og vær med til en hyggelig time, hvor der sker lidt af hvert.
alt
Motionsdamer ved Birte Bladt
Bæ
Velvære
og7440
motion.
øvelser,
hvor
Tim
Andersen
4122,Forskellige
Stefan Spornberger
2398
3827hele kroppen arbejdes
ka
igennem.
Men
hvor
Kim
B. Petersen
2967
1199vi også har det rigtig sjovt med hinanden.
De
For yderligere spørgsmål om holdene, er I velkomne til at kontakte de
Gert
Damm 5123
0431Vi glæder os til at se dig og have nogle hyggelige tima
forskellige
ledere.
Me
sammen.
Vimer
mangler
én træner. Er du interesseret kontakt venligst Rikke Dahl 5121 4215
iL
Hilsen LSG Atletik og Gymnastik
Norbert Carstensen 7440 4607
Karin Danielsen
Svend Asmussen

Juniorklub

Juniorklubben starter i år torsdag den 9. oktober kl. 18.30.

Asger
La Cour
4782 anden torsdag (i ulige uger).
Derefter
er 5194
det hver

Klubben er for børn fra 4. klasse.
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Så kom pengene - Nu hejser vi flaget!!

KT:

START: STED:

Den15.24,
blev der bevilget at Lysabild skole og
– 17.45
sep.februar,
M* på byrådsmødet,Indbyder
til:
får 5.000.000 kr.Indbyder
til at etablere:til:
Lysabild børneunivers.
17.45 Børnehuset
16 sep. Abildgård
LG*

har været G*
en lang proces med opture og nedture, men nu er vi der hvor det
18.00Det 18.sep

begynder at blive sjovt. Vi skal i tænkeboksen og finde ud af hvordan vi laver det

Sensommerfest 2008
Sensommerfest
2008

Lørdag den
september 2008
kl. 15.30
20.20.
2008
15.30
17.30 bedste
16 sep.
G*Lørdag
børneunivers
for deden
5.000.000
kr.september
Der skal vendes rundt
på kl.
skolen
og der

I denskal
gamle
lo, Mommarkvej
379
17.30skal17.
sep.bygges
LG* til, men alt dette
også
personalet
med i,i Mommark.
det
er dem, der går i
En hjertelig
velkommen
til alle borgere
I den gamle lo, Mommarkvej 379

velkommen
til alle
borgereogi dejlig
Mommark.
Der
bliver
høj
stemmning, lege,
konkurrencer
mad.
se,G*
hvad der En
vil hjertelig
være
bedst.
Der bliver høj stemmning,Kagekonkurrence
lege, konkurrencer
og dejlig mad.
:

det 17.
og sep.
kan
Allerede nu er Lysabild børneunivers godt i gang. Ledelsen af skole, Sfo og
:
VildKagekonkurrence
medi forbindelse
kagebagning
og fridage
0.00 børnehave
17. sep. holder
G* ugentlige møder.
Har du mod på Der
at deltage har,
i konkurrencen
om at blive kagebagemestermed
i Mommark ferier
2008
Vild
kagebagning
Bag
en dejlig med
kage og aflevér
den på dagen til dommerkommiteen
været
afdubørn
børnehaven
ogkagebagemester
Sfoén. Dette
Præmien erom
en at
Vandrepokal
Har
mod på atfra
deltage
i konkurrencen
blive
i Mommarkhar
2008 været et
– 17.00
15.“sammenpasning”
sep. LG*
Alle og
kager
bliver bortauktioneret
undertilfesten.
en dejligbørn
kage
aflevér
den på dagen
dommerkommiteen
rigtigt
både
– 19.00
17. godt
sep. tiltag,
M* til glæde forBag
Hvem bliver denog
heldigevoksne.
give bordet kage til kaffen?
Præmien
ersom
enkanVandrepokal
21.30 Sidst
30.men
sep.ikkeLG*
mindst skal Lysabild børneunivers
en
fælles bestyrelse, som
Alle kager
bliver bortauktioneret
under
festen.
SKATTEJAGT
I have
MOMMARK
Hvem bliver
heldige
kan give bordet
kage
til kaffen?
Åretsden
skattejagt
får dusom
nærmere
på dagen
20.00 skal16.
sep. den
LG*
starte
1. august 2010, en bestyrelse,
sominformation
skalomhave
repræsentanter fra
Menu
I MOMMARK
– 22.00
15.sep.
M* og skole. Derfor etSKATTEJAGT
både
børnehave
opråb
til
forældre
til
børn
Buffetfår
fraduKværs
Kro.
Kaffe ogomte.på dagen i børnehaven og
Årets skattejagt
nærmere
information
Pris:
19.00 i skolen:
16. sep. LG*
Menu
Voksen
Børn
– 20.00
Støt17.sep
op, komLG*
og stem, giv din mening
kende!
Buffet
fratilKværs
Kro. Kaffe Kr.
og35,-te.
Kr. 135,Børnehaven vil afholde et forældremøde hvor
valget vil foregå. På skolen vil vi
Pris:
Lokalet er festpyntet. Musik og dans
Voksen den 16. marts.
Børn
19.00samle alle forældre
HH-H2* til møde i klasserne
Der kan købes øl, vand, vin og spiritus.
under 12 år
er helt i bund.
135,Kr.den
35,- udfordring, det
Her håber vi så at vi vil få mangeKr.kandidater,
somPrisen
har
lyst
til
10 kr. for øl/spiritus
– 20.00
sep. et
M*børneunivers op.
5
kr.
for
sodavand/juice
er, at15.starten
Lokalet er festpyntet. Musik og dans
75 kr. for 1/1 flaske vin
kan købes øl, vand, vin og spiritus.
Gitte17.
Beier,
– 20.30
sep. formand
SH* for skolebestyrelsen Der
Husk at et eventuelt overskud går til Mommark Landsbylaug
Prisen
er helt
i bund.!
til fremtidige
arrangementer
21.30Anne
17.Grete
sep Andersen,
SH*
formand for bestyrelsen i Børnehuset
Abildgård
10 kr. for øl/spiritus

8.45

r

under 12 år

25. sep.

M*

Cykelture afløser gymnastikken
Tilmelding skal ske senest lørdag den 6. september
på sensommer@mommark.net
5 kr. for
sodavand/juice
eller til formanden på 20142463 eller på Svennesmølle 24. Se også: www.mommark.net
75 kr. for 1/1 flaske vin

astiksalen på Lysabild skole. HHNæste
ydals-hallen
= GymnastikNår*LG
herreog damegymnastikken slutter

Husk at et eventuelt overskud går til Mommark Landsbylaug
deadline tiltil Lokalbladet
fremtidige arrangementer !

sæsonen i LSG,
den 26. september
2008bliver der en lille
Tilmelding
skal ske
senest
lørdag
den
6. september
påbegynder
sensommer@mommark.net
pause indtil
det
bliver
lidt
mere
lyst
derude.
Og
så
vi at cykle. For
eller til formanden på 20142463 eller på Svennesmølle 24. Se også: www.mommark.net
alle, som har tid og lyst, starter cyklingen onsdag den 28. april kl. 18.30 fra
Lysabild skole (der cykles ca. 15-20 km. )

Nyt fra spejderene
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Nyt fra Brandværnet

Sydals MC holder jubilæum

Sydals MC (Enfant Terrible) har 25 års jubilæum den 9. april her i 2010. Klubben
blev stiftet i 1985 i Tandslet, men i de første år var det uden fast tilholdssted.
Det var først i 1990, at der igennem Sydals kommunes daværende borgmester
Thomas Jacobsen blev skabt kontakt til Andreas Kristensen, som var ejer af ”det
gamle mejeri” i Tandslet.
En del af mejeriet blev i 1991-92 sat i stand af klubben, og klubben har i årenes
løb bygget lidt om og skabt nogle flotte lokaler. Ja faktisk er det hele mejeriet, der
i de seneste år er blevet renoveret af den nuværende ejer Gert Hansen Håndværkerne A/S.
Jubilæumsåret fejres på behørig vis med en stor fest i klubbens lokaler fredag
den 9. April. Først med udgivelsen af første bog om klubbens historie og senere på aftenen fest med
til dagen gendannede
husorkester
” FANCY”,
hvor
LokalBladet
nr.det
21
Periodisk
skrift
for Lysabil
mange af de gamle medlemmer kommer og spiller med.
Klubturen i jubilæumsåret går til slottet Schmuggerov, som ligger i det gamle
østtyskland. Lørdag den 7. august holdes det årlige åbent hus med forskellige
aktiviteter. Året sluttes af med udgivelsen af bind 2 om klubbens historie. Alle er
velkomne til at besøge os i klubbens lokaler på Tandshede 3. Vel mødt

Præsteindsættelse d

Menighedsrådene på Kegnæs og i Lysabild har an
og Kegnæs. Præsten skal bo på Kegnæs. Der er ind
kl. kl. 11 på Kegnæs samt kl. 14 i Lysabild. Du ka
Så blev det igen i år fastelavn i dagplejen. Vi mødtes alle flot udklædte – store
orkestermusiker,
og mu
som små. Der var mariehøns,
klovne, tigerdyr,kammermusiker,
løver, cowboys og dirigent
mange flere.

Fastelavnsfest i dagplejen…

Tønden blev hængt op, pyntet med silkepapirskugler og sorte katte. Vi sang
fastelavnssange, og der blev slået godt til tønden. Med lidt hjælp fra de voksne
faldt den langt om længe ned, og gulvet flød med bom og rosiner. Alt blev
delt, og der blev ganske stille, mens de små munde blev fyldt med boller og
slik. De voksne blev heller ikke snydt – vi nød de gode fastelavnsboller, som vi
havde fået leveret af Migge.
Det var en rigtig hyggelig dag, og nu glæder vi os til Påsken, hvor vi skal have
Lev i nuet, værn
påskefrokost. Hilsen dagplejemødrene.
Tænk på liv

Træningstart og tilmelding Lysabild Sog
Lysabild Tandslet Badminton Forening
2008/2009
Motion:

Timefordeling foretages den18.08.2008
kl. 19.00 i Sydals Hallen. Træning fore
går Mandag fra kl. 18.00 – 21.00 og
Onsdag fra kl.18.00 – 19.00

Senior:

Træningstart for Senior den 18.08.2008
kl. 20.00 i Hørup hal 1 (Gl. hal).
Træning foregår Mandag
og Onsdag fra kl. 20.00 – 22.30

Lysabild Forsamlingsgaard

Helaftensarrangement
il kun 309,- pr. kuvert.

Sarupvej 30 . 6470 . Sydals . Tlf. 61 27 40 38

Vel mødt i Lysabild • Tove Sørensen • Tlf.www.sydjysk-eltekniq.dk
7440 4026

Elitevirksomhed

Efterårets program
endnu. Men der pl
meraftensudflugt i
terårsmøde med fo
Hold øje med Søn
for nærmere infor

Hilsen Lysabild Sogn

Ungdom: Tilmelding den 25.08.2008 kl. 16.30 i
Sydals Hallen. Træning foregår
Mandag og Onsdag fra kl.16.30 – 18.00

Sidste

Hvis du har spørgsmål angående:
Ungdom: Henning Jørgensen,
tlf. 74 40 78 61
Motion: Knud Christiansen,
tlf. 74 40 75 77
Senior: Bent Nielsen,
tlf. 74 47 36 02
Med venlig hilsen LTB

Vibæk møllernes støtteforenings
Aktivitetsdage 2008

Dagplejemor
hjælper Christina
at slå: til tønden.
Lørdag – søndag
22. –Tayna
23. november
kl.med
11-16
Julemarked
Lørdag: julehygge for børn og voksne
Søndag: julehygge for børn og voksne
Der kan købes pølser, kaffe, øl og sodavand i
Caféen. Salg af brød, der er bagt i Vibæks gamle
stenovn. Støtteforeningen og Fonden Vibæk
Mølle Tlf. 74 43 33 45 og 74 40 51 94

Fastelavnsfest i skolen…...........................

er kan købes slik, chips og sodavand.
97 børn havde en fantastisk eftermiddag til fastelavn på Lysabild skole forleæsonkort
til alle 10 aftener koster 50 kr.
den. Det var klasserådene, der var gået sammen om at lave et fælles arranæstekort
til for
en alle
enkelt
aften koster
kr.
gement
skolebørn.
Der var10
tøndeslagning
og fastelavnsboller til alle
oksen
opsyn:
Arne
Duus,
Annemarie
Laue
og Laila
Lyck.og gruppevis.
mand og præmier til de bedst udklædte
- både
enkeltvis
glæder os til at se jer. Mere information: Laila mobil. 24 24 88 70

der kommer side

LokalBladet

Lysab

www.lysabild-sydals.dk

Alle arra
22. 8: L
23. 8: S
16. 9: G
21.10: V
virksomhed
25.11: A
Helaftensarrangement
Bladet udkommer medio januar, marts, maj, august, oktober, og ultimo
V
november
i
1000
eksemplarer,
husstandsomdeles
af
LSG
Fodbold
til
sognets
til kun 309,- pr. kuvert.

Redaktionen:
E-mail:
Tina Sahl Lydiksen
tinalydiksen@mail.dk
Jane Andresen
ejja@bbsyd.dk
Janne Jørgensen
glhave42@mail.dk
Helle Pedersen (dtp) pedersenjessen@mail.tele.dk
Lysabild
Forsamlingsgaard
Tryk: Grafisk
Arbejde, Guderup

Tlf:
7440 4799
7440 4927
7440 4700
7440 4356
74 45 8888 Elite-

beboere. Har du ikke modtaget LokalBladet ring på tlf: 7440 4927
Vel mødt i Lysabild • Tove Sørensen • Tlf. 7440 4026

Fjerde Internationale Fjelbytræf
Det afholdes på marken bag Fjelby 5 den 15. maj fra klokken 12. Du tager selv
MC, telt, passende tøj og godt humør med. Øl, vand, sprut og mad kan købes til
rimelige priser.
Der vil være cd-musik og senere tænder vi for bålstedet, hvor du kan få dig en
hyggesnak. Overnatning inklusiv morgenmad koster kr. 25,- per mand. Hvis de
større klubber kan give en ca. tilmelding vil det være fint af hensyn til indkøb…..
Vi glæder os til nogle hyggelige timer sammen med jer… Brum brum
Ulla 61792918, Geert 20192080….

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

Generalforsamlingen blev afholdt 27. januar. Alle som var på valg blev genvalgt med undtagelse af Hans Andresen, som er flyttet fra sognet. I hans sted
blev første suppleant Bent Jensen, Lille Mommark, valgt til bestyrelsen. Som ny
suppleant valgtes Birthe Bladt Lysabild. Efter kaffen fortalte Kirsten Holm,som
er søster til Frode Kristoffersen, om Taskland i gamle dage.
Den 7. februar holdt vi, traditionen tro, åbent hus i arkivet. Denne gang med
usædvanligt mange besøgende. Det var vi meget glade for. Husk arkivet har
åbent første torsdag i måneden kl. 18-20 eller efter aftale med arkivleder
Inge Christiansen telf. 74404493.
Der er endnu ikke noget nyt vedrørende præstegården, om vi kan få arkivet
flyttet dertil. Der er også andre foreninger, som er interesseret i at bruge den,
så den kunne blive et kulturhus for sognet. Vi må se, hvad der sker og håbe det
bedste.
Medlemskortsalg er i gang her i februar-marts. Næste arrangement bliver sommerturen. Den er ikke fastlagt endnu, men bekendtgøres senere.
Venlig hilsen Jørn

2010 DET SKER I SOGNET
Deadline til næste Lokalblad 23.april

Marts

15. kl. 19.30 Generalforsamling i Sydals Kegleklub i Sydals Hallen
16. kl. 14 Fortælling om Nørreskoven ved K. Petersen
i klubhuset, derefter lotto. Arr. Lysabild Sogns Efterløns- og 			
Pensionistforening
16. Valg til bestyrelsen i Lysabild Børneunivers
18. kl. 18,30 Åben Skole, fællesspisning, Lysabild skole
22. kl. 19.00 Generalforsamling i Mommark Landsbylaug
i festsalen LATINA på Mommark Handelskostskole
25. kl. 18,30 Sæsonafslutning Åben Skole, fællesspisning, Lysabild skole
25. kl. 19,30 L.S.G. gymnastik og atletik afdelingen afholder 			
generalforsamling i klubhuset.
28. kl. 10.00 Konfirmation i Lysabild Kirke

April
9.
12.
24.
28.

Sydals MC holder 25 års jubilæum i MC-klubhuset
kl. 16.-18.30 Atletik starter
Avisindsamling ved spejderne
kl. 18.30 fra Lysabild skole opstart på cyklingen

15.

kl. 12.00 Fjelbytræf, Fjelby 5

Maj

Generalforsamling i L.S.G. gymnastik og
atletik afdelingen
Torsdag d. 25. marts 2010 kl. 19.30 i klubhuset
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
4. Behandling af forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden:
Betina Lassen, Fasanvej 15, Skovby, 6470 Sydals.
Inden d. 21 marts 2010.

Skovby
Åben kl. 9-19

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Mommark Landsbylaug
Indkaldelse
til ordinær generalforsamling
Mandag den 22. marts 2010, kl. 19.00
i festsalen
LATINA på Mommark Handelskostskole.
i Mommark
Landsbylaug
i festsalen
LATINA på Dagsorden
Mommark Handelskostskole.
1. Velkomst - Valg af dirigent
Mandag den 2.22.
marts
2010, kl. 19.00
Bestyrelsens
beretning
3. Forelæggelse af årsrapport,

Dagsorden:
budget og godkendelse
Ændring af vedtægter - Se ændringer på www.mommark.net
1. Velkomst - Valg af4. dirigent
5. Behandling af indkomne forslag
2. Bestyrelsens beretning
6. Laugets fremtidige arbejde
3. Forelæggelse af årsrapport,budget
og godkendelse
4 medlemmer
samt
7. Valg-afSe
4. Ændring af vedtægter
ændringer
på www.mommark.net
1 suppleant til bestyrelsen
Fra bestyrelsen
er følgende på valg:
5. Behandling af indkomne
forslag
Modtager genvalg
Hanne Henningsen
6. Laugets fremtidige Per
arbejde
Andersen
Modtager genvalg
Jette Linaa
Modtager genvalg
7. Valg af 4 medlemmer
tilgenvalg
bestyrelsen
Mikesamt1
Uppdal suppleant
Modtager
Suppleant på valg er:

genvalg
Lisbeth Lyck
Fra bestyrelsen er følgende
på valg:ModtagerSuppleant
på valg er:
Valg af 2 revisorer
Hanne Henningsen 8. Modtager
genvalg Lisbeth Lyck modtager genvalg
På valg er:
Per Andersen
Modtager
genvalg
Søren Rasmussen
Modtager genvalg
Pia Kay
Modtager genvalg
Jette Linaa
Modtager genvalg
9. Eventuelt
Mike Uppdal
Modtager genvalg

Afslutning

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2010
Jan Kay, Svennesmølle 24, Mommark, 6470 Sydals, Tlf. 20142463
E-mail: formanden@mommark.net

8. Valg af 2 revisorer
På valg
er:
Søren Rasmussen
Modtager
genvalg
Stemmeberettigede
på generalforsamlingen
er borgere og virksomheder
med folkeregisteradresse
i Mommark
			
Pia Kay
Modtager genvalg
9. Eventuelt
Afslutning
Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest den 15. marts 2010 Jan Kay, Svennesmølle 24, Mommark,
Følg også med på
www.mommark.net
6470 Sydals, Tlf. 20142463E-mail:
formanden@mommark.net
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er borgere og virksomheder
med folkeregisteradresse i Mommark.
Gæstetaler: Formanden for Veterantogforeningen Amtsbanerne på Als
“E Kleinbahn” Knud Skov Rasmussen

Forventningerne stiger i Mommark

Stormøde om Mommark Havn.
Torsdag den 4. februar 2010 var Mommark Landsbylaug arrangør af et stormøde
om Mommark Havn.
Landsbylauget havde indbudt byrådsmedlem i Sønderborg kommune Peter
Hansen (Venstre), formand for Miljø og Teknik og den politisk ansvarlige for
Mommark Havn.
75 fremmødte fik af varm velkomst af formand Jan Kay og en opsamling om
tidligere aktiviteter i Mommark. Helt til bage fra en tid, hvor Mommark måske har
fået sit navn efter en viking med navnet ”Mom”, til udvikling af en havn/lokalsamfund med posthus, kiosk, skole, købmand, kro (Mommark Færgegård), færgedrift,
jernbane og indtil for få år siden også 3 campingpladser: Bellevue, Solskrænten og
Mommark Camping.
Fælles for alle disse aktiviteter er, at de er fortid. Det må være slut med afvikling nu.
Jan Kay opfordrede alle de fremmødte til at arbejde for, at der i fremtiden bliver talt
om et ”Mommark i Udvikling”.
Peter Hansens forslag til genåbning af havn og campingplads er som følger:
MÅL
• Nye flydebroer til ca. 70 sejlbåde
• Nedbrydning af kro
• Etablering af toilet- og badecontainer
• Renovering af opholdsbygning
• Løbende årlig renovering
• Lejeaftale for hele området
• Projektudvikling af campingdelen
Alle aktiviteter skal efter planen åbne senest 1. maj 2010. Mommark Landsbylaug
ser med glæde frem til, at de mange planer bliver til virkelighed og at der igen kommer liv i havn og på campingplads.
Veit von Krottnaurer afrundede aftenen med en helt speciel oplevelse. På inciterende og spændende vis fremførte han kærlige og erotiske tekster af de verdenskendte forfattere Francios Villon, Charles Bukowski og Berthold Brecht..
Mommark Landsbylaug, Jan Kay Formand, Tlf. 20142463
(indlæg forkortet af redaktionen).
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