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Masser af børn til atletik
3

6 glade ”atletik-børn” i alderen 4-15 år mødes hver mandag kl. 17.30-18 på atletik-banerne bag skolen. Holdet har været i gang en lille måneds tid og har
allerede været til årets første nålestævne i Sønderborg den 3. maj. Forude
venter masser af sjov træning og 4 stævner: 17.maj i Gråsten, 14. juni i Lysabild
(hvor vi meget gerne kunne tænke os, at nogen melder sig som hjælpere), 23.
august i Gråsten og 13. september i Sønderborg.
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Så en stor tak til vores sponsorer, som gør det muligt, at børnene får deres helt
egen stævne t-shirt, hvilket er et kæmpe hit!
Tak til Andelskassen Sønderjylland, Sydalsmurerne v. Totte, Sydals Maskinudlejning v. Jens Hansen, Byens Bilpleje og autolakering v.Leif Lassen, Restaurant
Drejby Strand v. Susse Olsen, Mommark Strand, ved Lis Godbergsen og Den
prikkede Zebra, ved Helle Andersen.
Hilsen Laila Lyck, LSG Gymnastik og Atletik

Pris for hele sæsonen er 275,-kr incl. t-shirt med navn på.

Udflugter og ringriderlotto
Lysabild sogns efterløns- og pensionistforening tager den 11. maj på udflugt til
Nørreskoven. Turen starter ved skolen kl. 13.30. I Nørreskoven er der lagt op til en
lille vandretur og en tår kaffe. Og turen sluttes med grillmad ved klubhuset.
Den 15. juni tager foreningen på udflugt til Frederiksstad, der ligger i det
vestlige Slesvig (Tyskland). Byen er bygget efter hollandsk skik. På turen
serveres der morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe, og der er mulighed for at
komme på en sejltur på kanalerne i Frederiksstad.
Det store ringriderlotto finder sted den 20. august kl. 14 i klubhuset, og til ringridningen i Lysabild den 29. august serverer pensionisterne lagkage, som traditionen foreskriver. Husk altid tilmelding til Rosa Sibbesen på tlf. 7440 4750.

LokalBladet

Ny formand i LSG Gymnastik og atletik
LSG Gymnastik og atletik har holdt generalforsamling, og det har resulteret i
omfordeling af posterne og nyvalg til bestyrelsen. Blandt andet er Per Jacobsen blevet ny formand, mens tidligere formand Betina Lassen nu er kasserer i
foreningen. Bestyrelsen er konstitueret sig som følger:
Vi glæder os til at lave en spænFormand:
Per Jacobsen
Næstformand:
Jesper K. Rasmussen dende sæson for både voksne
og børn. Ligger nogen inde med
Sekretær:
Katja Albertsen
en god ide til en aktivitet er de
Kasserer:
Betina Lassen
velkomne til at kontakte os.
HovedbestyrelsesVi er åbne for nye ideer, da det er
medl.:
Mona Bonde
jer, vi skal servicere.
Bestyrelsesmedlem: Mette Vohs
Bestyrelsesmedlem: Alex Knudsen
Med venlig hilsen LSG Gymnastik og atletik

www.lysabild-sydals.dk

Redaktionen:
Tina Sahl Lydiksen
Jane Andresen
Janne Jørgensen
Karin L. Bruhn
Helle Pedersen (dtp)
Tryk:

E-mail:
mail@tinalydiksen.dk
ejja@bbsyd.dk
glhave42@mail.dk
karin.bruhn@hotmail.com
pedersenjessen@mail.tele.dk
Grafisk Arbejde, Guderup

Tlf:
7440 4799
7440 4927
7440 4700
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74 45 8888

Bladet udgives af Lysabild Sogns Landsbyråd, og udkommer medio januar, marts, maj, august,
oktober, og ultimo november i 1000 eksemplarer, husstandsomdeles af LSG Fodbold til sognets
beboere. Har du ikke modtaget LokalBladet ring på tlf: 7440 4927

Skovby
fylder 90 år

Den 21/5 fra kl.14.30 til 17.00 serveres der lagkage
Den 4/6 fra kl. 14.30 til 17.00 er der ølsmagning.
Den 1/10 holder brugsen 90 års fødseldag med “Brugsbal”,
som var en tradition i mange år.

Det sker i sognet

Maj

11.
kl. 13.30 Lysabild sogns efterløns- og pensionistforening, 		
		udflugt til Nørreskoven
15.
kl. 12.00 Fjelbytræf, Fjelby 5
17.
Atletik deltager i nålestævne i Gråsten
21.
kl. 14.30-17.00 Der serveres lagkage i Brugsen i Skovby

Juni

2.
Lysabild Sognehistoriske Forening. Der ryddes op 		
		i præstegårdens lade
4.
kl. 14.30-17.00, ølsmagning i Brugsen i Skovby
5.
10-17.00 Lysabild Friv. Brandværns årlige loppemarked,
Vibøgevej 13
10.
Husk! tilmelding til Landsbymarkedet, brug bagsiden af 		
		lokalbladet
14.
Atletik deltager i nålestævne i Lysabild
15. Lysabild sogns efterløns- og pensionistforening’s tur til Frederiksstad
19.-20. 11-16.00 Aktivitetsdage på Vibæk Møllerne
27.
kl. 8.00 Lysabild Sognehistoriske Forening. sommertur

Juli

14.-15. 11-16.00 Aktivitetsdage på Vibæk Møllerne
30.-31. kl. 14.00 Skovby ringridning

August
1.
7.-8.
20.
28.
23.
29.

kl. 11.30 Skovby ringridning, optoget starter fra Kegnæsgård
kl. 11-16.00 Høstdage ved Vibæk Møllerne
kl. 14.00 Lysabild sogns efterløns- og pensionistforening 		
afholder ringriderlotto i klubhuset
Avis indsamling
Atletik deltager i nålestævne i Gråsten
Pensionisterne serverer lagkage ved ringridnigen i Lysabild

1.
13.
18.

Atletik deltager i nålestævne i Sønderborg
11.00-18.00 Landsbymarkedet

September

Holder brugsen 90 års fødseldag med “Brugsbal”

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

Oprydning i præstegårdens lade
Som nævnt på generalforsamlingen vil L.s.f. være med ved Landsbymarkedet (Helligblodsmarked) den 18. september, som skal foregå i og omkring
præstegården. I den anledning skal der ryddes op i præstegårdens lade. Her har
L.s.f. en hel del gamle redskaber og maskiner stående. Det vil vi gøre onsdag
den 2. juni fra kl. 9. Har nogen lyst og tid til at hjælpe bestyrelsen, så mød op i
præstegården.
Tur på Haderslev Fjord
Nu er sommerturen på plads. I år tager vi på en dejlig sejltur, eller krydstogt,
på Haderslev fjord fra havnen til Årøsund. Middagen bliver serveret ombord på
skibet, og den medbragte kaffe nydes udendørs ved Tørning Mølle, forudsat at
vejret tillader det. Sommerturen bliver søndag den 27. juni kl. 8 fra skolen. Prisen
er kun 250 kr. pr. pers, alt inklusiv. Vi kører kun med én bus, så hurtig tilmelding
er nok en god ide på tlf. 74404514 inden 13. juni. Venlig hilsen L. s. f.

Nyt fra Landsbyrådets generalforsamling

Borgmester Aase Nyegaard var på besøg ved Landsbyrådets generalforsamling,
hvor snakken selvfølgelig gik på børneunivers og cykelstier blandt andet. Siden
har der jo været drama omkring finansieringen af børneuniverset, som dog faldt
på plads på byrådets april-møde. Så nu er der bevilget 5 mio. kr. til børneuniverset.
Ole Stisen, som også deltog i generalforsamlingen, sidder i udvalget for Teknik
og miljø. Udvalget har besluttet at prioritere de cykelstier, der ligger i nærheden
af skoler, fortalte han. Men der er desværre endnu ikke foretaget en endelig prioritering af alle de mange ønsker, der ligger på udvalgets bord. I april deltog Erik
Hynding Møller fra Landsbyrådet i borgermødet i Tandslet om kommuneplanen
og gjorde dér igen opmærksom på problemet med den manglende cykelsti fra
Skovby til Lysabild.
Formanden for Landsbyrådet Erling Junker fremhævede, at Landsbyrådet gerne
ser, at præstegården anvendes til det lokalhistoriske arkiv, som er vokset helt ud
af de trange forhold i kælderen på Lysabild Skole – ligesom man også kan forestille sig andre foreningsaktiviteter i præstegården. Foreløbig ligger sagen ved
menighedsrådet og kulturarvstyrelsen.
Ud af Landsbyrådets bestyrelse trådte Helge Paulsen, Skovby, og Birgitte Mikkelsen,
Vibøge. Helge Paulsen fortsætter dog med opgaven at byde nye tilflyttere velkommen. Ind i bestyrelsen kom Erik Krogh, Sarup, og Erik Hynding Møller, Skovby. I bestyrelsen sidder foruden de to Erik’er også Erling Junker og Tina Lydiksen. (tl)

Forhandlede sig til 55.000 kr.

Alberte og Malthe fra 6. kl. på Lysabild Skole havde en stor opgave, da de i
begyndelsen af april måned mødtes med Sønderborg Kommunes andre elevrådsrepræsentanter i byrådssalen på rådhuset i Sønderborg. Der var 1 mio. kr.
der skulle fordeles mellem kommunens skoler og alle havde ønsker med hjemmefra. Sammen med Lysabild Skoles andre elevrådsrepræsentanter havde
Alberte og Malthe fundet frem til at deres ønske skulle være en legeborg og
rigtig gerne med et rør til at klatre igennem, en rutsjebane og en hængebro.
En multibane til forskellige slags boldspil blev også diskuteret, men valget landede på en legeborg. ”Vi har fået et tilbud på en legeborg, den koster omkring
70.000 kr.”, fortæller Malthe.
”Vi startede med at alle skoler skulle fremlægge deres ønsker via power point”
fortæller Malthe videre. ”I alt var der ønsker for 2,8 mio. kr.”, supplerer Alberte,
”derefter var det nødvendigt med en slags grovsortering og alle skoler valgte
så deres højeste ønske og på den måde fik alle skoler nogle af deres ønsker
opfyldt”.
Både Alberte og Malthe fortæller at det overraskede dem begge, at fordeling
af millionen foregik helt uden problemer. Alle snakkede stille og roligt om deres ønsker og alle skoler fik penge med hjem.
Hele 55.000 kr. forhandlede Alberte og Malthe sig til og det er de – helt forståeligt – meget tilfredse med.
Er legeborgen nu på vej til Lysabild Skole? ”Ja, det håber vi”, siger Alberte, ”Men
alle ønskerne skal først behandles på et byrådsmøde. Kommunen mangler jo
penge bl.a. pga. af den hårde vinter, så måske får vi ikke pengene alligevel”. ”Vi
får besked til efteråret, der er vi jo så flyttet til Hørup Skole”, siger Malthe med
et smil, ”men faldunderlaget til legeborgen har vi allerede, så vi håber meget
at vi får pengene”. (ja)

UNIQUE keramik
På Kegnævej 66 har Lise Veibæk sit keramiske
værksted. Hun har boet på adressen i 10 år og
har til påske valgt at åbne sit værksted med
tilhørende udstillingslokale. Lise Veibæk er
uddannet keramiker fra 80erne, i udstillingen
sælger hun moderne keramik med en twist
af humor. Der fremstilles også keramik på
bestilling såsom skål og kop med navn til
barnedåb. Åbningstider for 14 dage af gang
står på indgangsdøren til den lille butik.
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Kobbertoft 1. Vibøge . 6470 Sydals
Tlf.:
7440 4687
Biltlf.:
4056 4687
Ren service - en tillids sag !
Fax:
7440 4688
CVR-nr. 4309 36576
øri

ng

Re

Alberte og Malthe fra 6. kl. på Lysabild Skole

Tilmelding til Landsbymarkedet

Så er det nu, du skal tilmelde dig, hvis du gerne vil have en bod eller lave en
aktivitet eller en udstilling på landsbymarkedet den 18. september kl. 11-18. Brug
bagsiden af Lokalbladet, hvor der er en tilmeldingsblanket, som skal afleveres
senest torsdag den 10. juni til Birthe Elmegaard Bladt, Lysabildgade 56,
tlf. 7440 4428/2790 8283, bbsb54@yahoo.dk
Det er gratis for børn til og med 6. kl. at have en bod, mens andre betaler 100 kr.
for 3mx3m. Man kan selvfølgelig få flere m2, hvis man ønsker det. Bare skriv det
på blanketten. Virksomheder skal betale 200 kr. Husk også at overveje, om du
skal bruge el i boden.
Formålet med markedet er blandt andet at vise, hvad der bliver puslet med
derhjemme i køkkenerne, haverne, stuerne, værkstederne eller atelieret. Du har
måske en hobby, som du vil dele med os andre. På den måde bliver det synligt,
at der formentlig er en stor lokal mangfoldighed og mange lokale kompetencer,
som vi slet ikke havde drømt om fandtes her.
Markedet er i første omgang for borgere i Lysabild Sogn, men hvis der er plads
til flere boder, så åbnes der for tilmelding fra hele Sydals. Men Landsbyrådet har
besluttet, at der ikke er åbent for ”professionelle” kræmmere – altså dem, der
turnerer rundt til markeder over hele landet.Hvis du ikke skal passe en bod, men
gerne vil være en del af markedet, så kan du blive hjælper, ligesom vi også har
brug for sponsorer. Så send en mail til Birthe på bbsb54@yahoo.dk, hvis du vil
være hjælper eller sponsor.
Efter markedet vil der være fællesspisning kl. 18. Tilmelding til fællesspisningen kan først ske til august, hvor programmet for markedet vil udkomme med
august-nummeret af Lokalbladet. (tl)

Nye folk i LSG Fodbold
Der var for nylig generalforsamling i LSG Fodbold, hvor Marianne og Christian
Weber Larsen fra Gammelhave blev valgt til bestyrelsen. Ud af bestyrelsen
trådte Morten Dam og Mette Bønning Petersen. Mette fortsætter dog med at
være ansvarlig for omdelingen af Lokalbladet. I bestyrelsen sidder nu - foruden
Marianne og Christian - Rikke Dahl (formand), Anker Pedersen (kasserer) og
Stefan Spornberger.
Tak for hjælpen
Bestyrelsen har i det forgangne år samlet penge ind til klubben ved at sælge
rabatordning, distribuere Lokalbladet og ikke mindst servere til Sydbanks
aktionærmøde. Bestyrelsen oplever ofte, at det kniber med opbakningen til
det frivillige arbejde blandt spillere og forældre. Derfor er man nødt til at gå ud
og spørge andre, der slet ikke har noget med klubben at gøre. Heldigvis synes
mange, at det er smadderhyggeligt at være med til serveringen. LSG vil gerne
hermed sige en stor tak til alle, der deltog og dermed var med til at tjene nødvendige penge til klubbens arbejde.
Søges: Trænere til U12 og U15
LSG Fodbold mangler en træner til U12-holdet, da Jens Skov stopper til sommer. Så hvis du har spillet selv og går og mangler at kunne skrive træner-titlen
på dit CV, så skulle du måske overveje det. Klubben kan tilbyde trænerkurser.
Norbert Carstensen, der er træner for U15, har også valgt at stoppe, til sommer.
Her er LSG Fodbold på udkig efter en træner med erfaring. Hvis du selv har lyst
til at prøve udfordringen som træner eller har en god ide til hvem bestyrelsen
kan kontakte, så ring til formanden Rikke Dahl på 5121 4215 eller skriv på
rikkes1968@hotmail.com.
På børneholdene er det typisk forældre, der går sammen om at træne holdene.
Hvis man er flere om opgaven, er man ikke så afhængig af at skulle være til træningen hver gang. Således fortsætter Stefan Spornberger og Tim Hansen som
trænere på U7, der rykker op til U8 næste gang. (tl)

Aktivitetsdage på Vibæk Møllerne 2010

Ønskebrønd i Lysabild
”Hvad du ønsker skal du få” Måske ikke alt, men hvis man ikke ønsker noget,
kommer der ikke noget nyt.
Alt tyder nu på at vi får den store pakke til at lave vores univers i Lysabild og det
glæder os alle, er jeg sikker på. Det betyder at vi gerne vil have så mange ideer
til gode initiativer som det er muligt. Det kunne, måske, være en god ide at
lave et katalog med alle de muligheder, vi kunne forestille os et univers kunne
rumme både for børn og voksne.
Disse ideer kan være lige fra gæstedagplejen ind på ”skolen” og klub for de store
skolebørn samt lektiecafe, hvor man hjælper hinanden, til pensionistklubber og
familiegrupper der ønsker at gøre brug af de faciliteter der vil være i universet. Alt
har interesse, man må ikke brænde inde med noget.
Vh. Gitte Beier, skolebestyrelsesformand
Skriv eller ring til:
Gitte Beier 74407181/23701350, mail ertebjergly@hotmail.dk
Jane Andresen 74404927/26304996, mail ejja@bbsyd.dk

Lysabild Friv. Brandværns loppemarked

Mølledage
den 19. og 20. juni
Mølledage
den 14. og 15 .juli
Høstdage
den 7. og 8. august
Jul
20. og 21. november
På aktivitetsdage
Entre kr. 20,- for voksne – børn gratis,
Åben kl. 11 -16
Rundvisning kan arrangeres

Henvendelse til støtteforeningens
Formand
Knud Bjerring
Tlf. 74 43 33 45 / 20 25 53 50,
E-mail: ki@stofanet.dk
Åbningstider Juni, Juli, August alle
dage kl.11 – 16
Gratis adgang – evt. frivilligt bidrag

Skovby ringridning 2010

Så nærmer sommeren sig og det gør brandværnets loppemarked til juni
også. 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 mobilnr. 21480474, Jon F Rasmussen mobilnr. 29808191 eller
Brian Hansen mobilnr. 40954236.

Fredag den 30. juli:
Kl. 14
Festpladsen åbner med tivoli på pladsen.
Kl. 19-22 Ringriderfrokost i Skovby Kros festtelt
Kl. 22-02 Ringriderfest i Skovby Kros festsal

Loppemarkedet starter:

Lørdag den 31. juli:
Kl. 14
Festpladsen åbner med tivoli på pladsen
Fra kl. 12 Cykelringridning, traktorringridning og pensionist lottospil,
hvor alle er velkommen
Kl. 18-02 Pølsebord og efterfølgende ringriderfest i Skovby Kros Festtelt
Søndag den 1. august:
Skovby Ringridning
Kl. 11.30 Optoget starter fra Kegnæsgård
Kl. 20
Festpladsen lukker

Lørdag 5. juni Kl. 10.00 til 17.00, Vibøgevej 13
Kom og se, der er kommet rigtig meget nyt. Der er mulighed
for at lave et par gode handler og hygge sig med en pølse og
en øl/sodavand i naturlige omgivelser. Så kom og støt Lysabild
Friv Brandværn og bakke op omkring det frivillige arbejde vi udfører.

Deadline til næste Lokalblad 6. august

Lysabild Forsamlingsgaard
Sarupvej 30 . 6470 . Sydals . Tlf. 61 27 40 38
www.sydjysk-eltekniq.dk

Helaftensarrangement
til kun 309,- pr. kuvert.

Vel mødt i Lysabild • Michael Marek  • Tlf. 7440 4026

Elitevirksomhed




Skovby
Åben kl. 9-19

Andelskassen Sønderjylland
Tinglev • Rens • Høruphav • Sønderborg • Tandslet
www.andelskassen.dk
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