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Skovby
Åben kl. 9-19

Dagplejernes dag/Cirkus smil 

Fantastisk sæson i atletik

Dagplejernes dag blev holdt d. 12. maj med højt humør trods masser af regn…
I år var temaet CIRKUS, og alle børn var klædt ud med bluser, de selv havde
malet på, og pigerne var cirkusprinsesser med krone og skørter.
Traditionen tro gik vi i optog gennem byen over til ældreboligerne i Midthave, 
hvor vi sang cirkussange. Vi er meget taknemmelige for, at I trodsede det  
dårlige vejr og mødte så talrigt op for at høre os synge. Desuden vil vi gerne 
sige tusind tak for penge og godter til børnene.
Dagen fortsatte i klubhuset, hvor vi bl.a. legede med faldskærm og kæpheste.
Til middag spiste vi ”abehjerne”, som alle børn elskede. Derefter sov børnene  
en tiltrængt middagssøvn, mens vi gjorde klar til at modtage alle forældre,  
der var inviteret til kaffe og kage.
Som altid havde Migge sponsoreret en kagemand – tusind tak for det.
Børn og voksne havde en utrolig dejlig dag. Mange hilsner dagplejen

Udskiftning i redaktionen

41 cykelryttere cyklede tilsammen imponerende 46.825 kr. ind, da Sydals 
Håndbold Klub den 7. august holdt sit årlige sponsor-cykelløb i forbindelse 
med by- og ringriderfesten i Tandslet. 
Det fornemme resultat blev nået på en time, hvor der blev cyklet i alt 812 km 
på en fire km rundstrækning. Forud har cykelrytterne været rundt hos firmaer,  
familie, naboer og venner for at sikre sig sponsorater. Og bestyrelsen havde fået 
sponsorgaver, således at der var fine præmier til alle 41 cykelryttere. Poul-Erik 
Olesen cyklede med 32 km længst, og med over 11.000 kr. i sponsorater var han 
samtidig den, der cyklede flest penge ind. Hos kvinderne cyklede Tove Wehl 
flest penge ind, mens Team Rynkeby-rytteren Kirsten Bonde trods et uheld og 
efterfølgende fuldførelse på en lånt cykel nåede længst. Hos børnene cyklede 
Mette Laulund flest penge ind, mens Hjalte Jefsen cyklede længst. Efter cykel-
løbet var der sildebord i festteltet for alle cykelryttere og sponsorer.

Fra den 1. Juli har Marianne Alnor taget imod med åbne arme i Sydals Hallen. 
Det mærkede Lysabild Bladet også, da vi var på besøg for at fotografere hende. 
Den ny halbestyrer har gode idéer til, hvordan hallen skal drives. Hun vil holde 
hallen ren og nysselig, og Marianne fortæller derudover, at hun vil passe på 
vores børn som var det hendes egne. Nu hvor sæsonen for alvor er ved at gå 
i gang, kan vi glæde os til møde Marianne, som byder alle brugere af hallen 
velkommen.
Arbejdslivet har for Marianne budt på udfordringer med kontor og produktion og 
en tilværelse som selvstændig massør i 10 år. Selvom Marianne er født i Sven-
strup, har hun en stærk tilknytning til både Tandslet og Lysabild. Fra 1985 til 
1990 boede Marianne i Lysabild, og spillede med i revyen på Tandslet Forsam-
lingshus og håndbold i Sydalshallen. Siden har bopælen heddet Himmark, men 
kontakten til Tandslet er bevaret gennem håndbold i SHK, hvor hun også spiller 
i dag. Omkring jul flytter Marianne ”hjem” til Lysabild – og fra redaktionen og 
landsbyrådet byder vi hjertelig velkommen tilbage.

Annette Klüver Andersen, Lysabildgade 63, er trådt ind i 
redaktionen af Lokalbladet. Tina Sahl Lydiksen holder pause 
fra redaktionsarbejdet

Barnevognene var flot pyntede med flag, 
grene, balloner og elefanter, vi selv havde 
lavet. Træpladerne til elefanterne er 
sponsoreret af SIB Sønderborg. 
Tusind tak for det.

Børnene leger med faldskærmen.

Fra venstre Kirsten Bonde og Tove Wehl 

- hhv hurtigst og mest indbringende i 

dameklassen. 

Poul-Erik Olesen, som cyklede længst og 
flest  penge ind.

U15 drenge
Drengene årgang 95 og 96 har haft en forrygende fodboldsæson. De startede 
med at træne i februar i knæhøj sne. Træningen blev derfor krydret med løbeture 
omkring Fjelby. Masser af seriøs træning, fantastisk sammenhold og splinternye 
spillersæt sponsoreret af Migge, gav resultater. Drengene vandt deres pulje og 
gik videre til Jysk Mesterskab. Her tabte de dog til Spangsbjerg. 
Alle drengene siger tak for fantastisk træning til Norbert og Svend.
Og stor tak til Migge for det flotte nye tøj. 

Vi har i år 42 glade børn til atletik. Syv drenge blev udtaget på ba grund af deres resul-
tater fra nålestævner til at deltage i Regions Finale i Vejle d. 21. august. Og 14 drenge 
og piger skal med til Landsmesterskab i Herning i denne weekend d. 27-29. august. 
Den 19. september slutter vi af for i år med De Sønderjydske-Mesterskaber som af-
vikles i Haderslev. Nok engang tusind tak til forældre og børn for en fantastisk sæson. 
Pas godt på jer selv og hinanden. Hilsen Betina, Lisbeth, Henriette, Alex og Laila
(Desværre kan vi ikke bringe resultaterne af Regionsfinalen og landsmesterskaberne, 
da de falder efter redaktionens afslutning).

Flot sponsorløb i håndboldklub

Marianne er ny halbestyrer i Sydals Hallen

Lysabild og Tandslet Friv. Brandværn har valgt at samle kræfterne og har 8. Maj 
2010 valgt at nedlægge de 2 nævnte brandværn og oprette et nyt brandværn, 
ved navn Sydals Frivillige Brandværn. Denne proces har været undervejs i over 
et 1 år, og bunder i at begge værn erkendte, at det både var svært at rekruttere 
nye folk, samt at det var svært at overholde loven: at køre fra stationen inden 
for 5 min. fra alarmen har lydt, i alle døgnets timer. Dette gjorde at begge værn 
mødtes i april 2009 for at se om der var fælles værdier der kunne bygges videre på. 
Dette viste, at der ikke var nogen tvivl om at det var det rigtige at samle kræfter-
ne. Der er i samarbejde med Brand og Redning i Sønderborg fundet en løsning, 
der gør at man samles på Brandstationen i Lysabild, hvor stationen udbygges 
til at rumme det nye brandværn. Afstemningen omkring nedlæggelsen af både 
Tandslet og Lysabild Friv. Brandværn skete med et enstemmigt JA fra alle aktive 
medlemmer. Derved var det også et stort JA til at man ønskede at lave denne 
sammenlægning. Fakta omkring Sydals Frivillig Brandværn:
Består af 37 Aktive brandmænd, her af 9 uddannet Holdleder.

Den nye bestyrelse skal nu i gang med at få klaret de praktiske ting omkring den 
fysiske sammenlægning, samt at få samlet de foreningsmæssige opgaver. Dette 
arbejde ser bestyrelsen frem til og glæder sig over at der er en så stor opbakning 
til denne sammenlægning. Skulle der på basis af denne presse meddelelse være 
yderligere spørgsmål, kan Kaptajn Claus Jensen kontaktes på mobil 41247785.

Sydals Kegleklub er nu begyndt på en ny sæson, hvor der til glæde for klubben, 
igen er dukket mange af de gamle ansigter op.
Kegleklubben afholder som sædvanligt nålestævne for klubbens medlemmer. 
Klubben oplever dog, at der er aftagende interesse i at deltage. Det kunne jo 
være at medlemmerne ikke har mulighed for at deltage på den fastlagte dato, så 
bestyrelsen overvejer at lægge stævnet over flere dage. 
Af andre stævne kan nævnes Als Mesterskabet. Her deltager der spillere fra alle 
klubber på Als og omegn. Det er bestyrelsens ønske om deltagelse af så mange 
spillere som muligt, for at få et godt stævne. For at dette kan lade sig gøre, er det 
vigtigt at der også deltager spillere fra Sydals Kegleklub, til stævnerne i de andre 
klubber. Så derfor. Støt de andre klubbers stævner.
Klubbens damehold i 2 div. vest rykkede op i 1 div., så de må ud på nogle lange 
ture i den nye sæson, idet mange af kampene ligger på djævleøen (Sjælland).
Kegleklubben havde i år en deltager med til DM i Roskilde for oldgirls. Delta-
geren kom hjem som danmarksmester. Efterfølgende er deltageren blevet 
udtaget til landsholdet, så klubben kommer efterhånden mellem de hold, der  
gør sig gældende på landsplan. På bestyrelsens vegne Paul Erik Nielsen.
 Træningstider i kegleklubben
Der er træning for spillere der deltager i JKU’s turnering om torsdagen kl. 16-21.
Damer træner om fredagen kl. 14-17. For at komme i betragtning til disse  
træningstider, skal man have et vist niveau, idet disse tider er rimeligt optaget.
Som almindelig spiller, der vil spille lidt hygge kegling midt på dagen een gang 
om ugen, bør man kontakte undertegnede, som så vil formidle kontakt til andre 
hold, der kunne ønske supplering med nye spillere. Kontakt Paul Erik Nielsen, 
Tlf.nr.  7440 7141, 2176 0331 helst efter kl. 18 på hverdage.

Lysabild sognehistoriske 
Forening
Sommerture i Sognehistorisk      
Foreningens sommertur med sejltur på Haderslev fjord blev en rigtig fin tur i det 
flotteste sommervejr. Først besøgte vi Kalvø i Genner bugt. Dernæst kørte Tonni, 
vores chauffør, i smukt landskab til Hoptrup og ned til den genskabte Slivsø. 
Herfra videre til Haderslev havn, hvor der ventede os en flot sejltur og middag 
på fjorden. Efter ophold på Årø og i Årøsund kørte vi til Tørning mølle. Her nød vi 
den medbragte kaffe i de smukke omgivelser. En rigtig god og veltilrettelagt tur 
af vores turformand, Ingrid Jørgensen.
Hvad så fremover, jo den 8.september har vi vores sensommertur med grillpølser. 
Gerne en tur i egne biler ikke for langt væk. I år mødes vi i præstegården. Her ser 
og hører vi om kirken og omgivelserne. Husk en stol. 
Den 18 september er der landsbymarked i og omkring præstegården, arrang-
eret af Landsbyrådet. Her medvirker LsF. med forskellige  ting, bl.a. åbner vi den 
gamle lade. Venlig hilsen Jørn Lind

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

2 Brandværn er blevet til ét

Danmarksmester fra Sydals Kegleklub

August
28. Avis indsamling
29.  Ringridning i Lysabild
September 
2. Sognehistorisk Arkiv åbent kl. 18-20 eller efter aftale 
 med Inge Christiansen tlf. 7440 4493
8. Lysabild Sognehistoriske Forening, sensommertur med grillpølser
13. Atletik deltager i nålestævne i Sønderborg
14. Kl. 14.00. Fhv. vicepolitiinspektør Oluf Toft fortæller om politiets  
  arbejde og giver gode råd. Arr. pensionistforeningen. Tilmelding til  
 Rosa på tlf. 7440 4750 
18.  11.00-18.00  Landsbymarkedet
19.  Atletik afholder Sønderjydske-Mesterskaber som afvikles i   
 Haderslev
Oktober
1. Holder Brugsen 90 års fødseldag  med “Brugsbal”
7. Sognehistorisk Arkiv åbent kl. 18-20 eller efter aftale 
 med Inge Christiansen tlf. 7440 4493
14. kl. 18.30-21.00. Juniorklubben starter
19. Kl. 14.00. Rejsefilm, lotto og mad i klubhuset. Arr. Pensionistforeningen
 Tilmelding til Rosa på tlf. 7440 4750
21. Sæsonstart Åben skole. Tilmelding på tlf. 7440 4927
28. Åben skole. Tilmelding på tlf. 7440 4927
28. kl. 18.30-21.00. Juniorklubben er åben
30. Avis indsamling
November
11. kl. 18.30-21.00. Juniorklubben er åben

Det sker i sognet

Pelle og Marianne Alnor

Deadline til næste Lokalblad 17. september 

Kaptajn Claus Jensen
Vicekaptajn Rasmus Villumsen
Kasserer Martin Knudsen
Redskabsmester Allan Bohlbro Nielsen
Bestyrelsesmedlem Dennis Leimand
Bestyrelsesmedlem Jon Fisker Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Lars Jørgensen
Suppleant Brian Hansen



Kl. 11.00  Lysabild Landsbymarked åbner. Musik ved Sydals   
 Jagthornsblæsere 
Kl. 11-17  Boder, udstillinger, aktiviteter og forlystelser er   
 åbne. Besøg af Bombardi, der spiller på lirekasse 
Kl. 11-13  Børnedyrskue (se omtale her i bladet) 
Kl. 13.00  Koncert ved Sydals koret i kirken 
Kl. 14.30  Koncert m. harpe og gambe i kirken, Hans    
 Havelund og Sebastian Claresens 
Kl. 16.00  Events ved Sydals frivillige Brandværn  
Kl. 18.00  Fællesspisning i det store telt 
……….. 
Søndag d. 19. sept. 
Kl. 11.00  Høstgudstjeneste i Lysabild kirke

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

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

Elite-
virksomhed

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

Kobbertoft 1. Vibøge . 6470 Sydals
Tlf.:  7440 4687
Biltlf.:  4056 4687
Fax:  7440 4688
CVR-nr.  4309 36576

Ren service - en tillids sag !&

Rengøring

Vindues
polering

Jonny’s

Festligt landsbymarked 
den 18. september 18 børn fra Børnehuset Abildgård i Lysabild, var i begyndelsen af juli måned 

på gåtur fra Lysabild til Skovby. En invitation til at besøge en af børnehavens  
pædagoger var baggrunden for udflugten. Iført gule sikkerhedsveste og med 
madpakken i rygsækken tog børnene af sted kl. 9.30, turen er på godt 3 km, en 
ret pæn tur for både de yngste på snart 3 år og de ældste på 4 år. Undervejs blev 
der snakket ret meget om alle de biler og traktorer de mødte undervejs. Tid til 
en pause i vejkanten blev der også, og her gav vand og knækbrød fornyet energi 
til resten af turen. Efter 1½ time i dejligt sommervejr og efter rigtig mange små 
skridt kommer de 18 seje unger forbi DagligBrugsen i Skovby og får øjenkon-
takt til brugsuddeler Kim. ”Gir´ du is” spørg de frejdigt og hvor heldig kan man 
være……: DER VAR DEJLIG KØLIGE VAFFELIS TIL ALLE!
1000 tak til Kim for dette friske og spontane initiativ.

Godt gået og TAK for is Kim…!

Sydals Koret har startet ny sæson 
mandag, d. 23. august.

En hård og solrig dag ved stranden

Program for Landsbymarked i Lysabild Sogn 
Lørdag den 18. september i præstegården:

Så er der lagt op til et rigtig festligt landsbymarked lørdag den 18. septem-
ber.  Markedet åbnes kl. 11 ved Sydals Jagthornsblæsere, og så går det løs med  
diverse aktiviteter, handel, børnedyrskue og koncerter. Det vil føre for vidt her at 
fortælle om det hele, men der er noget for enhver smag og alle aldre. Se i øvrigt 
programmet.
Børnedyrskue 
Børnedyrskuet foregår mellem kl. 11 og 13, og det er lagt an på udstilling af 
børnenes medbragte kæledyr. Der går en invitation ud til alle familier, der har 
børn i Lysabild Børneunivers, men alle øvrige børn er også velkomne til at del-
tage med deres kæledyr. En fagperson vil være til stede og give gode råd. Der 
er diplomer til alle, og det er gratis at deltage. Info: Gitte Beier 2370 1350
Koncerter i kirken
Kirken danner den smukke ramme om koncert med Sydals koret og senere 
klassisk koncert med harpe og gambe, inden der senere på eftermiddagen skal 
være bryllup. Kirken vil være smukt pyntet op til høstgudstjenesten søndag 
formiddag.
Fællesspisning
Der er fællesspisning kl. 18. Lærer Anders Brandt vil stege gris over bål, og dertil 
serveres kartoffelsalat, salatbar, flütes, som åben skole-gruppen tilbereder.  
Bager Migge leverer desserten, som består af diverse kager og is. Dertil natur-
ligvis kaffe og te. Det koster 120 kr. at deltage.  
Bindende tilmelding til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk eller 7440 4927 inden 
lørdag den 11. september. Spisebilletter hentes og betales i teltet på markeds-
pladsen den 18. september inden kl. 14. Der er maks. deltagerantal på 100. 
Husk at medbringe service til eget brug. Der kan købes fadøl, vand og vin i 
teltet, men man må også medbringe sine egne drikkevarer. Sydals Håndbold Klub

Velkommen til en ny sæson
i Sydals-Hallen med god motion, sundhed og socialt samvær

Start Hold Årgang Tirsdag Torsdag Lørdag Trænere Tlf. 
4.9 U6     Susanne Callesen 2986 7018
 Micro drenge/piger 04 og yngre   10.30-11.30 Tove Wehl 4014 7445

17.8 U8     Bo Larsen 2345 7750
 Puslinge 02 - 03 15.45-16.45   Signe Jessen 2874 6450
 drenge/piger     Hanne Iversen - adm.

17.8 U10     Karina Kolmos 5080 0173
 Lilleputter 00-01 16.15-17.30   Tove Wehl 4014 7445
 drenge/piger     Karina Johannsen 3063 8611

17.8 U12     Lars Bo Antonsen 6179 6172
 Puslinge 89-99 17.00-18.15 16.00-17.15  Marck Jensen 6019 5374
 drenge/piger     

17.8 U14     Thomas Larsen 3028 8250
 Drenge/piger 96-97 17.00-18.15 16.45-18.30  Winnie Nielsen 2826 6165

17.8 U16     Rita Johannsen 2259 4899
 Drenge/piger 94-95 17.45-19.00 17.15-19.00  Karina Andersen 2276 9327

17.8 Herre 3  93 og ældre 18.30-20.00   Kontakt Dorte Laulund 5194 7494
 Old boys 77 og ældre

17.8 Damer 3  93 og ældre 18.30-20.00   Palle Maaløe 2980 7197
 Old girls B 77 og ældre

3.8 Herrer 1+2  93 og ældre 19.30-21.15 20.00-22.00  Søren Iversen 3027 4215
      Lars Laulund 2342 2944
      Torben ”Jøgge” Jørgensen 2741 3390

3.8 Damer 1+2  93 og ældre 20.45-22.30 18.30-20.30  Gert Andresen 2341 5597
      Tanja Fangel Christensen 2299 3032

Kontakt Dorte Laulund, tlf. 7440 7494 eller 5194 7494 ved spørgsmål. Vel mødt! 

HOLD INSTRUKTØRER DAG/TIDSPUNKT STED FORENING

Forældre/barn Lilly Paulsen Mandag
Kl. 16.45 – 17.45 Multisal TUI

Lopperne
Malene Paulsen
Anne Jollmand
Sebastian Paulsen

Torsdag
Kl. 16.45 – 17.45

Gym. Sal
Tandslet Friskole TUI

Piger 0. – 3. klasse
Betina Schmidt
Marianne Jørgensen
Camilla Bonefeld

Tirsdag
Kl. 16.30 – 17.30

Gym. Sal
Tandslet
Friskole

TUI

Piger 4. kl.  - Camilla Bonefeld
Betina Schmidt

Tirsdag
Kl. 17.30- 18.30

Gym. Sal
Tandslet Friskole TUI

Drengefræs 6 – 10 år Jens Peter Kristensen
Søren Seest

Mandag
Kl. 18.00 – 19.15

Gym. Sal
Tandslet Friskole TUI

Pige spring 1. – 3. kl. Malene Paulsen
Anne Jollmand

Mandag
Kl. 17.00 – 18.00

Gym. Sal
Tandslet Friskole TUI

Jumpers 11 – 18 år 
Rene Paulsen
Malene Paulsen
Søren Seest

Fredag
Kl. 15.30 – 17.30 Multisal TUI

Showsharks
Lisbeth Jensen
Mitzi Johansen
Karina Johansen

Mandag
Kl. 18.00 – 20.00 Multisal TUI/LSG

Herrer Søren Elholm Mandag
Kl. 20.00 – 21.30 Multisal TUI

Sydalsholdet/Sved på 
panden (uden opvisning)

Hanne Schmidt
Tanja Ebbesen

Onsdag
Kl. 19.15 – 20.30

Hal 2
Hørup Hallerne TUI/HUI/LSG

Damer serietræning
OBS: Kræver deltagelse 
på Sydalsholdet /sved på 
panden umiddelbart før

Helle Bonefeld Onsdag
Kl. 20.30- ca. 21.00

Hal 2
Hørup
Hallerne

TUI/HUI/LSG

Pilates for
Let øvede/øvede Karin Bonde Onsdag

Kl. 18.00 – 19.00 Multisal TUI

Funktionel træning
Mix-hold 20 – 55 år
(Kræver deltagelse på 
torsdagsholdet)

Martin Knudsen Tirsdag
Kl. 19.00- 20.00

Gym. Sal
Tandslet Friskole TUI

Funktionel træning
Mix-hold 20 – 55 år
(kræver deltagelse på 
tirsdagsholdet)

Martin Knudsen Torsdag
Kl. 19.00 – 20.00 Multisal TUI

Full power and Relax Karin Bonde
Lisbeth Jensen

Onsdag
Kl. 19.15 – 20.15 Multisal TUI

Vollyball Ebbe Lunau Tirsdag
Kl. 20.00 – 21.30

Gym. Sal
Lysabild Skole TUI/LSG

Dans
OBS: Tilmelding senest d. 
6.9.2010 til Birgitte Nøhr tlf. 
7440 7353

Heidi Arens Torsdag
Kl. 19.00 – 20.00

Gym. Sal
Tandslet 
Friskole

TUI/LSG

Bailamos Sussi Vangsgaard Onsdag
Kl. 18.30 – 20.00

Gym. Sal
Lysabild Skole LSG

Motionsherrer Hans Duus Tirsdag
Kl. 18.00 – 19.00

Gym. Sal
Lysabild Skole LSG

Motionsdamer Birthe Bladt Tirsdag
Kl. 19.00 – 20.00

Gym. Sal
Lysabild Skole LSG

LSG
Bailamos
Bailamos betyder ”vi danser på spansk” og er dans for 
både piger og drenge 5 klasse og opefter.
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 ener-
gi. Husk derfor en flaske vand og evt. et lille håndklæde.
Dans med og lær at danse som de gør på MTV
Vi træner onsdag kl. 18.30 – 20.00 i gymnastiksalen på 
Lysabild Skole
Vi starter onsdag den 15. september 2010. 
Kontingent kr. 150,00
Hilsen Sussi Tlf. 31610977

Motionsherrer
Motion og vel vær
Styrketræning for ryg, mave og skuldre. Kom og vær 
med til en hyggelig time, hvor der sker lidt af hvert.
Vi træner tirsdag kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen på 
Lysabild skole
Vi starter tirsdag den 28. september 2010. 
Kontingent kr. 325,00
Hilsen Hans Tlf. 74404367

Motionsdamer
Vel vær og motion.
Forskellige øvelser, hvor hele kroppen arbejdes igennem. 
Men hvor vi også har det rigtig sjovt med hinanden.
Vi træner tirsdag kl. 19.00 – 20.00 i gymnastiksalen på 
Lysabild skole
Kontingent kr. 325,00
Hilsen Birthe Tlf. 74404428

Vollyball
Så er det igen tid til Vollyball for alle der vil have det sjovt 
og hygge sig.
Der er plads til alle! Kom og vær med.
Vi træner Tirsdag kl. 19.30 – 21.00 i gymnastiksalen på 
Lysabild Skole
Vi starter tirsdag den 21. september 2010. 
Kontingent: kr. 400,00
Vel mødt Ebbe

Den 27. juni tog Lysabild Løbeklub de til dato sejeste skridt til Northsea Beach 
Marathon ved Vesterhavet. 23 m/k  fra Lysabild Løbeklub indløste startnumre, og 
trak i løbetøjet som AKATA Running Team, for at løbe hhv. 5, 10, en halvmaraton 
(21,1 km) og en maraton (42,2 km) i strandkanten mellem Vejers og Hvide Sande. 
Solen stod højt på himlen, sandet var hvidt, blødt og på dele af strækningen løst. 
Til gengæld var udsigten til det blå blå Vesterhav en kærkommen lindring når 
vablerne gnaver og musklerne er ømme. 
I målområdet på stranden i Hvide Sande var der opbakning og klapsalver – helt 
nødvendigt for at forcere den sidste strækning og indløse medaljen. Rikke Dahl 
var den eneste fra Lysabild Løbeklub, som løb den fulde distance i tiden 4t og 
52 min. Løbetøj og deltagergebyr var sponsoreret af AKATA og som det største 
klubhold, var løbeklubben på medaljeskamlen for at modtage en pokal. Det var 
en dejlig og uforglemmelig dag, hvor alle blev udfordret af terrænet, og der er 
stadig uenighed i Lysabild Løbeklub, om det er et løb man deltager i to gange.

Lysabild Løbeklub/ AKATA Running Team

Kom med til Brugsbal
Daglig Brugsen i Skovby fejrer deres 90 års jubilæum med 
et festligt ”Brugsbal” den 1/10 på Skovby Kro. Billetter kan købes hos 
DagligBrugsen i perioden 20/8-20/9

Skovby
Så starter Juniorklubben igen
Torsdag den 14 oktober kl. 18.30-21.00 mødes vi på Lysabild skole hvor vi skal 
hygge og danse og ha’ det sjovt. Juniorklubben er for dig, der går i 4 klasse 
og op efter. Du må gerne tage en ven/veninde med ;-) 
Der koster 100,- for et sæsonkort eller 15,- for en enkelt aften. Der kan købes 
slik, sodavand, chips og toast/pizza. Derefter er der klub den 28/10 - 11/11 - 
25/11 - 9/12 (juleafslutning m. julegaver til alle) 13/1 - 27/1 - 10/2 - 24/2 - 
10/3. Musikken styres i år af Tobias og Lasse.
Vi ses. Hilsen Lillian og Laila. Info: Laila Lyck, mobil: 24 24 88 70

I år gik vores tur rundt om Lillebælt. Vi tog færgen over ved Fynshav og cyklede 
op over Fyn og over den gamle bro. Vores servicevogn (Pia) holdt i Christians-
feld, hvor vi blev modtaget med et veldækket bord. Det var noget, vi havde 
set frem til. Så gik det ned ad den gamle hovedvej, og vi sluttede i Lysabild 
efter 225 km. En god tur med godt vejr. Vi har også lige deltaget i Alssundlø-
bet, der startede ved Kontor Syd. Vi cyklede 110 km, og turen forløb godt med 
fint vejr og ingen uheld. Cykelklubben træner stadig onsdag og lørdag frem til 
oktober, hvor vi deltager i Alpetramp på Fyn. Med venlig hilsen Cykelklubben.

Selvom sæsonen er startet, optager Sydals Koret dog gerne nye medlemmer, så 
har du lyst til at synge og være med, skal dirigent Tine Braun kontaktes på telefon 
7341 6842. Det er ikke et krav, at man kan læse noder, men at man synger rent 
og har lyst til nye udfordringer. Der øves hver mandag kl. 19.30 på Knøs Gård 
i Hørup. Korets første opgave bliver at synge ved Landsbymarkedet i Lysabild  
d. 18. september, men også andre arrangementer er under planlægning.
Bl.a. arbejdes der på at arrangere en ”Rusland aften” i oktober. Dette arrange-
ment på baggrund af, at Sydals Koret i pinsen var på en fantastisk spændende 
venskabs tur til Rusland sammen med et kor fra Skjern, hvor besøget bl.a. omfat-
tede et kor og en folkemusikgruppe i byen Yaroslawl. Undervejs blev der tid til 
at se Den røde plads i Moskva og flere af landets eventyrligt udsmykkede kirker 
med smukke løgspir.

For Sydals Koret var det en fantastisk oplevelse at være sammen med de russiske 
sangere og musikere, og det russiske kor arbejder på at arrangere en genvisit. (jj)

Tina S. Lydiksen, Birthe Elmegaard Bladt og Erling Junker

Nyt fra Cykelklubben FAKTURABOKS

Træningstider LSG/TUI – Gymnastik m.m.



Kl. 11.00  Lysabild Landsbymarked åbner. Musik ved Sydals   
 Jagthornsblæsere 
Kl. 11-17  Boder, udstillinger, aktiviteter og forlystelser er   
 åbne. Besøg af Bombardi, der spiller på lirekasse 
Kl. 11-13  Børnedyrskue (se omtale her i bladet) 
Kl. 13.00  Koncert ved Sydals koret i kirken 
Kl. 14.30  Koncert m. harpe og gambe i kirken, Hans    
 Havelund og Sebastian Claresens 
Kl. 16.00  Events ved Sydals frivillige Brandværn  
Kl. 18.00  Fællesspisning i det store telt 
……….. 
Søndag d. 19. sept. 
Kl. 11.00  Høstgudstjeneste i Lysabild kirke

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

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

Elite-
virksomhed

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

Kobbertoft 1. Vibøge . 6470 Sydals
Tlf.:  7440 4687
Biltlf.:  4056 4687
Fax:  7440 4688
CVR-nr.  4309 36576

Ren service - en tillids sag !&

Rengøring

Vindues
polering

Jonny’s

Festligt landsbymarked 
den 18. september 18 børn fra Børnehuset Abildgård i Lysabild, var i begyndelsen af juli måned 

på gåtur fra Lysabild til Skovby. En invitation til at besøge en af børnehavens  
pædagoger var baggrunden for udflugten. Iført gule sikkerhedsveste og med 
madpakken i rygsækken tog børnene af sted kl. 9.30, turen er på godt 3 km, en 
ret pæn tur for både de yngste på snart 3 år og de ældste på 4 år. Undervejs blev 
der snakket ret meget om alle de biler og traktorer de mødte undervejs. Tid til 
en pause i vejkanten blev der også, og her gav vand og knækbrød fornyet energi 
til resten af turen. Efter 1½ time i dejligt sommervejr og efter rigtig mange små 
skridt kommer de 18 seje unger forbi DagligBrugsen i Skovby og får øjenkon-
takt til brugsuddeler Kim. ”Gir´ du is” spørg de frejdigt og hvor heldig kan man 
være……: DER VAR DEJLIG KØLIGE VAFFELIS TIL ALLE!
1000 tak til Kim for dette friske og spontane initiativ.

Godt gået og TAK for is Kim…!

Sydals Koret har startet ny sæson 
mandag, d. 23. august.

En hård og solrig dag ved stranden

Program for Landsbymarked i Lysabild Sogn 
Lørdag den 18. september i præstegården:

Så er der lagt op til et rigtig festligt landsbymarked lørdag den 18. septem-
ber.  Markedet åbnes kl. 11 ved Sydals Jagthornsblæsere, og så går det løs med  
diverse aktiviteter, handel, børnedyrskue og koncerter. Det vil føre for vidt her at 
fortælle om det hele, men der er noget for enhver smag og alle aldre. Se i øvrigt 
programmet.
Børnedyrskue 
Børnedyrskuet foregår mellem kl. 11 og 13, og det er lagt an på udstilling af 
børnenes medbragte kæledyr. Der går en invitation ud til alle familier, der har 
børn i Lysabild Børneunivers, men alle øvrige børn er også velkomne til at del-
tage med deres kæledyr. En fagperson vil være til stede og give gode råd. Der 
er diplomer til alle, og det er gratis at deltage. Info: Gitte Beier 2370 1350
Koncerter i kirken
Kirken danner den smukke ramme om koncert med Sydals koret og senere 
klassisk koncert med harpe og gambe, inden der senere på eftermiddagen skal 
være bryllup. Kirken vil være smukt pyntet op til høstgudstjenesten søndag 
formiddag.
Fællesspisning
Der er fællesspisning kl. 18. Lærer Anders Brandt vil stege gris over bål, og dertil 
serveres kartoffelsalat, salatbar, flütes, som åben skole-gruppen tilbereder.  
Bager Migge leverer desserten, som består af diverse kager og is. Dertil natur-
ligvis kaffe og te. Det koster 120 kr. at deltage.  
Bindende tilmelding til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk eller 7440 4927 inden 
lørdag den 11. september. Spisebilletter hentes og betales i teltet på markeds-
pladsen den 18. september inden kl. 14. Der er maks. deltagerantal på 100. 
Husk at medbringe service til eget brug. Der kan købes fadøl, vand og vin i 
teltet, men man må også medbringe sine egne drikkevarer. Sydals Håndbold Klub

Velkommen til en ny sæson
i Sydals-Hallen med god motion, sundhed og socialt samvær

Start Hold Årgang Tirsdag Torsdag Lørdag Trænere Tlf. 
4.9 U6     Susanne Callesen 2986 7018
 Micro drenge/piger 04 og yngre   10.30-11.30 Tove Wehl 4014 7445

17.8 U8     Bo Larsen 2345 7750
 Puslinge 02 - 03 15.45-16.45   Signe Jessen 2874 6450
 drenge/piger     Hanne Iversen - adm.

17.8 U10     Karina Kolmos 5080 0173
 Lilleputter 00-01 16.15-17.30   Tove Wehl 4014 7445
 drenge/piger     Karina Johannsen 3063 8611

17.8 U12     Lars Bo Antonsen 6179 6172
 Puslinge 89-99 17.00-18.15 16.00-17.15  Marck Jensen 6019 5374
 drenge/piger     

17.8 U14     Thomas Larsen 3028 8250
 Drenge/piger 96-97 17.00-18.15 16.45-18.30  Winnie Nielsen 2826 6165

17.8 U16     Rita Johannsen 2259 4899
 Drenge/piger 94-95 17.45-19.00 17.15-19.00  Karina Andersen 2276 9327

17.8 Herre 3  93 og ældre 18.30-20.00   Kontakt Dorte Laulund 5194 7494
 Old boys 77 og ældre

17.8 Damer 3  93 og ældre 18.30-20.00   Palle Maaløe 2980 7197
 Old girls B 77 og ældre

3.8 Herrer 1+2  93 og ældre 19.30-21.15 20.00-22.00  Søren Iversen 3027 4215
      Lars Laulund 2342 2944
      Torben ”Jøgge” Jørgensen 2741 3390

3.8 Damer 1+2  93 og ældre 20.45-22.30 18.30-20.30  Gert Andresen 2341 5597
      Tanja Fangel Christensen 2299 3032

Kontakt Dorte Laulund, tlf. 7440 7494 eller 5194 7494 ved spørgsmål. Vel mødt! 

HOLD INSTRUKTØRER DAG/TIDSPUNKT STED FORENING

Forældre/barn Lilly Paulsen Mandag
Kl. 16.45 – 17.45 Multisal TUI

Lopperne
Malene Paulsen
Anne Jollmand
Sebastian Paulsen

Torsdag
Kl. 16.45 – 17.45

Gym. Sal
Tandslet Friskole TUI

Piger 0. – 3. klasse
Betina Schmidt
Marianne Jørgensen
Camilla Bonefeld

Tirsdag
Kl. 16.30 – 17.30

Gym. Sal
Tandslet
Friskole

TUI

Piger 4. kl.  - Camilla Bonefeld
Betina Schmidt

Tirsdag
Kl. 17.30- 18.30

Gym. Sal
Tandslet Friskole TUI

Drengefræs 6 – 10 år Jens Peter Kristensen
Søren Seest

Mandag
Kl. 18.00 – 19.15

Gym. Sal
Tandslet Friskole TUI

Pige spring 1. – 3. kl. Malene Paulsen
Anne Jollmand

Mandag
Kl. 17.00 – 18.00

Gym. Sal
Tandslet Friskole TUI

Jumpers 11 – 18 år 
Rene Paulsen
Malene Paulsen
Søren Seest

Fredag
Kl. 15.30 – 17.30 Multisal TUI

Showsharks
Lisbeth Jensen
Mitzi Johansen
Karina Johansen

Mandag
Kl. 18.00 – 20.00 Multisal TUI/LSG

Herrer Søren Elholm Mandag
Kl. 20.00 – 21.30 Multisal TUI

Sydalsholdet/Sved på 
panden (uden opvisning)

Hanne Schmidt
Tanja Ebbesen

Onsdag
Kl. 19.15 – 20.30

Hal 2
Hørup Hallerne TUI/HUI/LSG

Damer serietræning
OBS: Kræver deltagelse 
på Sydalsholdet /sved på 
panden umiddelbart før

Helle Bonefeld Onsdag
Kl. 20.30- ca. 21.00

Hal 2
Hørup
Hallerne

TUI/HUI/LSG

Pilates for
Let øvede/øvede Karin Bonde Onsdag

Kl. 18.00 – 19.00 Multisal TUI

Funktionel træning
Mix-hold 20 – 55 år
(Kræver deltagelse på 
torsdagsholdet)

Martin Knudsen Tirsdag
Kl. 19.00- 20.00

Gym. Sal
Tandslet Friskole TUI

Funktionel træning
Mix-hold 20 – 55 år
(kræver deltagelse på 
tirsdagsholdet)

Martin Knudsen Torsdag
Kl. 19.00 – 20.00 Multisal TUI

Full power and Relax Karin Bonde
Lisbeth Jensen

Onsdag
Kl. 19.15 – 20.15 Multisal TUI

Vollyball Ebbe Lunau Tirsdag
Kl. 20.00 – 21.30

Gym. Sal
Lysabild Skole TUI/LSG

Dans
OBS: Tilmelding senest d. 
6.9.2010 til Birgitte Nøhr tlf. 
7440 7353

Heidi Arens Torsdag
Kl. 19.00 – 20.00

Gym. Sal
Tandslet 
Friskole

TUI/LSG

Bailamos Sussi Vangsgaard Onsdag
Kl. 18.30 – 20.00

Gym. Sal
Lysabild Skole LSG

Motionsherrer Hans Duus Tirsdag
Kl. 18.00 – 19.00

Gym. Sal
Lysabild Skole LSG

Motionsdamer Birthe Bladt Tirsdag
Kl. 19.00 – 20.00

Gym. Sal
Lysabild Skole LSG

LSG
Bailamos
Bailamos betyder ”vi danser på spansk” og er dans for 
både piger og drenge 5 klasse og opefter.
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 ener-
gi. Husk derfor en flaske vand og evt. et lille håndklæde.
Dans med og lær at danse som de gør på MTV
Vi træner onsdag kl. 18.30 – 20.00 i gymnastiksalen på 
Lysabild Skole
Vi starter onsdag den 15. september 2010. 
Kontingent kr. 150,00
Hilsen Sussi Tlf. 31610977

Motionsherrer
Motion og vel vær
Styrketræning for ryg, mave og skuldre. Kom og vær 
med til en hyggelig time, hvor der sker lidt af hvert.
Vi træner tirsdag kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen på 
Lysabild skole
Vi starter tirsdag den 28. september 2010. 
Kontingent kr. 325,00
Hilsen Hans Tlf. 74404367

Motionsdamer
Vel vær og motion.
Forskellige øvelser, hvor hele kroppen arbejdes igennem. 
Men hvor vi også har det rigtig sjovt med hinanden.
Vi træner tirsdag kl. 19.00 – 20.00 i gymnastiksalen på 
Lysabild skole
Kontingent kr. 325,00
Hilsen Birthe Tlf. 74404428

Vollyball
Så er det igen tid til Vollyball for alle der vil have det sjovt 
og hygge sig.
Der er plads til alle! Kom og vær med.
Vi træner Tirsdag kl. 19.30 – 21.00 i gymnastiksalen på 
Lysabild Skole
Vi starter tirsdag den 21. september 2010. 
Kontingent: kr. 400,00
Vel mødt Ebbe

Den 27. juni tog Lysabild Løbeklub de til dato sejeste skridt til Northsea Beach 
Marathon ved Vesterhavet. 23 m/k  fra Lysabild Løbeklub indløste startnumre, og 
trak i løbetøjet som AKATA Running Team, for at løbe hhv. 5, 10, en halvmaraton 
(21,1 km) og en maraton (42,2 km) i strandkanten mellem Vejers og Hvide Sande. 
Solen stod højt på himlen, sandet var hvidt, blødt og på dele af strækningen løst. 
Til gengæld var udsigten til det blå blå Vesterhav en kærkommen lindring når 
vablerne gnaver og musklerne er ømme. 
I målområdet på stranden i Hvide Sande var der opbakning og klapsalver – helt 
nødvendigt for at forcere den sidste strækning og indløse medaljen. Rikke Dahl 
var den eneste fra Lysabild Løbeklub, som løb den fulde distance i tiden 4t og 
52 min. Løbetøj og deltagergebyr var sponsoreret af AKATA og som det største 
klubhold, var løbeklubben på medaljeskamlen for at modtage en pokal. Det var 
en dejlig og uforglemmelig dag, hvor alle blev udfordret af terrænet, og der er 
stadig uenighed i Lysabild Løbeklub, om det er et løb man deltager i to gange.

Lysabild Løbeklub/ AKATA Running Team

Kom med til Brugsbal
Daglig Brugsen i Skovby fejrer deres 90 års jubilæum med 
et festligt ”Brugsbal” den 1/10 på Skovby Kro. Billetter kan købes hos 
DagligBrugsen i perioden 20/8-20/9

Skovby
Så starter Juniorklubben igen
Torsdag den 14 oktober kl. 18.30-21.00 mødes vi på Lysabild skole hvor vi skal 
hygge og danse og ha’ det sjovt. Juniorklubben er for dig, der går i 4 klasse 
og op efter. Du må gerne tage en ven/veninde med ;-) 
Der koster 100,- for et sæsonkort eller 15,- for en enkelt aften. Der kan købes 
slik, sodavand, chips og toast/pizza. Derefter er der klub den 28/10 - 11/11 - 
25/11 - 9/12 (juleafslutning m. julegaver til alle) 13/1 - 27/1 - 10/2 - 24/2 - 
10/3. Musikken styres i år af Tobias og Lasse.
Vi ses. Hilsen Lillian og Laila. Info: Laila Lyck, mobil: 24 24 88 70

I år gik vores tur rundt om Lillebælt. Vi tog færgen over ved Fynshav og cyklede 
op over Fyn og over den gamle bro. Vores servicevogn (Pia) holdt i Christians-
feld, hvor vi blev modtaget med et veldækket bord. Det var noget, vi havde 
set frem til. Så gik det ned ad den gamle hovedvej, og vi sluttede i Lysabild 
efter 225 km. En god tur med godt vejr. Vi har også lige deltaget i Alssundlø-
bet, der startede ved Kontor Syd. Vi cyklede 110 km, og turen forløb godt med 
fint vejr og ingen uheld. Cykelklubben træner stadig onsdag og lørdag frem til 
oktober, hvor vi deltager i Alpetramp på Fyn. Med venlig hilsen Cykelklubben.

Selvom sæsonen er startet, optager Sydals Koret dog gerne nye medlemmer, så 
har du lyst til at synge og være med, skal dirigent Tine Braun kontaktes på telefon 
7341 6842. Det er ikke et krav, at man kan læse noder, men at man synger rent 
og har lyst til nye udfordringer. Der øves hver mandag kl. 19.30 på Knøs Gård 
i Hørup. Korets første opgave bliver at synge ved Landsbymarkedet i Lysabild  
d. 18. september, men også andre arrangementer er under planlægning.
Bl.a. arbejdes der på at arrangere en ”Rusland aften” i oktober. Dette arrange-
ment på baggrund af, at Sydals Koret i pinsen var på en fantastisk spændende 
venskabs tur til Rusland sammen med et kor fra Skjern, hvor besøget bl.a. omfat-
tede et kor og en folkemusikgruppe i byen Yaroslawl. Undervejs blev der tid til 
at se Den røde plads i Moskva og flere af landets eventyrligt udsmykkede kirker 
med smukke løgspir.

For Sydals Koret var det en fantastisk oplevelse at være sammen med de russiske 
sangere og musikere, og det russiske kor arbejder på at arrangere en genvisit. (jj)

Tina S. Lydiksen, Birthe Elmegaard Bladt og Erling Junker

Nyt fra Cykelklubben FAKTURABOKS

Træningstider LSG/TUI – Gymnastik m.m.
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Skovby
Åben kl. 9-19

Dagplejernes dag/Cirkus smil 

Fantastisk sæson i atletik

Dagplejernes dag blev holdt d. 12. maj med højt humør trods masser af regn…
I år var temaet CIRKUS, og alle børn var klædt ud med bluser, de selv havde
malet på, og pigerne var cirkusprinsesser med krone og skørter.
Traditionen tro gik vi i optog gennem byen over til ældreboligerne i Midthave, 
hvor vi sang cirkussange. Vi er meget taknemmelige for, at I trodsede det  
dårlige vejr og mødte så talrigt op for at høre os synge. Desuden vil vi gerne 
sige tusind tak for penge og godter til børnene.
Dagen fortsatte i klubhuset, hvor vi bl.a. legede med faldskærm og kæpheste.
Til middag spiste vi ”abehjerne”, som alle børn elskede. Derefter sov børnene  
en tiltrængt middagssøvn, mens vi gjorde klar til at modtage alle forældre,  
der var inviteret til kaffe og kage.
Som altid havde Migge sponsoreret en kagemand – tusind tak for det.
Børn og voksne havde en utrolig dejlig dag. Mange hilsner dagplejen

Udskiftning i redaktionen

41 cykelryttere cyklede tilsammen imponerende 46.825 kr. ind, da Sydals 
Håndbold Klub den 7. august holdt sit årlige sponsor-cykelløb i forbindelse 
med by- og ringriderfesten i Tandslet. 
Det fornemme resultat blev nået på en time, hvor der blev cyklet i alt 812 km 
på en fire km rundstrækning. Forud har cykelrytterne været rundt hos firmaer,  
familie, naboer og venner for at sikre sig sponsorater. Og bestyrelsen havde fået 
sponsorgaver, således at der var fine præmier til alle 41 cykelryttere. Poul-Erik 
Olesen cyklede med 32 km længst, og med over 11.000 kr. i sponsorater var han 
samtidig den, der cyklede flest penge ind. Hos kvinderne cyklede Tove Wehl 
flest penge ind, mens Team Rynkeby-rytteren Kirsten Bonde trods et uheld og 
efterfølgende fuldførelse på en lånt cykel nåede længst. Hos børnene cyklede 
Mette Laulund flest penge ind, mens Hjalte Jefsen cyklede længst. Efter cykel-
løbet var der sildebord i festteltet for alle cykelryttere og sponsorer.

Fra den 1. Juli har Marianne Alnor taget imod med åbne arme i Sydals Hallen. 
Det mærkede Lysabild Bladet også, da vi var på besøg for at fotografere hende. 
Den ny halbestyrer har gode idéer til, hvordan hallen skal drives. Hun vil holde 
hallen ren og nysselig, og Marianne fortæller derudover, at hun vil passe på 
vores børn som var det hendes egne. Nu hvor sæsonen for alvor er ved at gå 
i gang, kan vi glæde os til møde Marianne, som byder alle brugere af hallen 
velkommen.
Arbejdslivet har for Marianne budt på udfordringer med kontor og produktion og 
en tilværelse som selvstændig massør i 10 år. Selvom Marianne er født i Sven-
strup, har hun en stærk tilknytning til både Tandslet og Lysabild. Fra 1985 til 
1990 boede Marianne i Lysabild, og spillede med i revyen på Tandslet Forsam-
lingshus og håndbold i Sydalshallen. Siden har bopælen heddet Himmark, men 
kontakten til Tandslet er bevaret gennem håndbold i SHK, hvor hun også spiller 
i dag. Omkring jul flytter Marianne ”hjem” til Lysabild – og fra redaktionen og 
landsbyrådet byder vi hjertelig velkommen tilbage.

Annette Klüver Andersen, Lysabildgade 63, er trådt ind i 
redaktionen af Lokalbladet. Tina Sahl Lydiksen holder pause 
fra redaktionsarbejdet

Barnevognene var flot pyntede med flag, 
grene, balloner og elefanter, vi selv havde 
lavet. Træpladerne til elefanterne er 
sponsoreret af SIB Sønderborg. 
Tusind tak for det.

Børnene leger med faldskærmen.

Fra venstre Kirsten Bonde og Tove Wehl 

- hhv hurtigst og mest indbringende i 

dameklassen. 

Poul-Erik Olesen, som cyklede længst og 
flest  penge ind.

U15 drenge
Drengene årgang 95 og 96 har haft en forrygende fodboldsæson. De startede 
med at træne i februar i knæhøj sne. Træningen blev derfor krydret med løbeture 
omkring Fjelby. Masser af seriøs træning, fantastisk sammenhold og splinternye 
spillersæt sponsoreret af Migge, gav resultater. Drengene vandt deres pulje og 
gik videre til Jysk Mesterskab. Her tabte de dog til Spangsbjerg. 
Alle drengene siger tak for fantastisk træning til Norbert og Svend.
Og stor tak til Migge for det flotte nye tøj. 

Vi har i år 42 glade børn til atletik. Syv drenge blev udtaget på ba grund af deres resul-
tater fra nålestævner til at deltage i Regions Finale i Vejle d. 21. august. Og 14 drenge 
og piger skal med til Landsmesterskab i Herning i denne weekend d. 27-29. august. 
Den 19. september slutter vi af for i år med De Sønderjydske-Mesterskaber som af-
vikles i Haderslev. Nok engang tusind tak til forældre og børn for en fantastisk sæson. 
Pas godt på jer selv og hinanden. Hilsen Betina, Lisbeth, Henriette, Alex og Laila
(Desværre kan vi ikke bringe resultaterne af Regionsfinalen og landsmesterskaberne, 
da de falder efter redaktionens afslutning).

Flot sponsorløb i håndboldklub

Marianne er ny halbestyrer i Sydals Hallen

Lysabild og Tandslet Friv. Brandværn har valgt at samle kræfterne og har 8. Maj 
2010 valgt at nedlægge de 2 nævnte brandværn og oprette et nyt brandværn, 
ved navn Sydals Frivillige Brandværn. Denne proces har været undervejs i over 
et 1 år, og bunder i at begge værn erkendte, at det både var svært at rekruttere 
nye folk, samt at det var svært at overholde loven: at køre fra stationen inden 
for 5 min. fra alarmen har lydt, i alle døgnets timer. Dette gjorde at begge værn 
mødtes i april 2009 for at se om der var fælles værdier der kunne bygges videre på. 
Dette viste, at der ikke var nogen tvivl om at det var det rigtige at samle kræfter-
ne. Der er i samarbejde med Brand og Redning i Sønderborg fundet en løsning, 
der gør at man samles på Brandstationen i Lysabild, hvor stationen udbygges 
til at rumme det nye brandværn. Afstemningen omkring nedlæggelsen af både 
Tandslet og Lysabild Friv. Brandværn skete med et enstemmigt JA fra alle aktive 
medlemmer. Derved var det også et stort JA til at man ønskede at lave denne 
sammenlægning. Fakta omkring Sydals Frivillig Brandværn:
Består af 37 Aktive brandmænd, her af 9 uddannet Holdleder.

Den nye bestyrelse skal nu i gang med at få klaret de praktiske ting omkring den 
fysiske sammenlægning, samt at få samlet de foreningsmæssige opgaver. Dette 
arbejde ser bestyrelsen frem til og glæder sig over at der er en så stor opbakning 
til denne sammenlægning. Skulle der på basis af denne presse meddelelse være 
yderligere spørgsmål, kan Kaptajn Claus Jensen kontaktes på mobil 41247785.

Sydals Kegleklub er nu begyndt på en ny sæson, hvor der til glæde for klubben, 
igen er dukket mange af de gamle ansigter op.
Kegleklubben afholder som sædvanligt nålestævne for klubbens medlemmer. 
Klubben oplever dog, at der er aftagende interesse i at deltage. Det kunne jo 
være at medlemmerne ikke har mulighed for at deltage på den fastlagte dato, så 
bestyrelsen overvejer at lægge stævnet over flere dage. 
Af andre stævne kan nævnes Als Mesterskabet. Her deltager der spillere fra alle 
klubber på Als og omegn. Det er bestyrelsens ønske om deltagelse af så mange 
spillere som muligt, for at få et godt stævne. For at dette kan lade sig gøre, er det 
vigtigt at der også deltager spillere fra Sydals Kegleklub, til stævnerne i de andre 
klubber. Så derfor. Støt de andre klubbers stævner.
Klubbens damehold i 2 div. vest rykkede op i 1 div., så de må ud på nogle lange 
ture i den nye sæson, idet mange af kampene ligger på djævleøen (Sjælland).
Kegleklubben havde i år en deltager med til DM i Roskilde for oldgirls. Delta-
geren kom hjem som danmarksmester. Efterfølgende er deltageren blevet 
udtaget til landsholdet, så klubben kommer efterhånden mellem de hold, der  
gør sig gældende på landsplan. På bestyrelsens vegne Paul Erik Nielsen.
 Træningstider i kegleklubben
Der er træning for spillere der deltager i JKU’s turnering om torsdagen kl. 16-21.
Damer træner om fredagen kl. 14-17. For at komme i betragtning til disse  
træningstider, skal man have et vist niveau, idet disse tider er rimeligt optaget.
Som almindelig spiller, der vil spille lidt hygge kegling midt på dagen een gang 
om ugen, bør man kontakte undertegnede, som så vil formidle kontakt til andre 
hold, der kunne ønske supplering med nye spillere. Kontakt Paul Erik Nielsen, 
Tlf.nr.  7440 7141, 2176 0331 helst efter kl. 18 på hverdage.

Lysabild sognehistoriske 
Forening
Sommerture i Sognehistorisk      
Foreningens sommertur med sejltur på Haderslev fjord blev en rigtig fin tur i det 
flotteste sommervejr. Først besøgte vi Kalvø i Genner bugt. Dernæst kørte Tonni, 
vores chauffør, i smukt landskab til Hoptrup og ned til den genskabte Slivsø. 
Herfra videre til Haderslev havn, hvor der ventede os en flot sejltur og middag 
på fjorden. Efter ophold på Årø og i Årøsund kørte vi til Tørning mølle. Her nød vi 
den medbragte kaffe i de smukke omgivelser. En rigtig god og veltilrettelagt tur 
af vores turformand, Ingrid Jørgensen.
Hvad så fremover, jo den 8.september har vi vores sensommertur med grillpølser. 
Gerne en tur i egne biler ikke for langt væk. I år mødes vi i præstegården. Her ser 
og hører vi om kirken og omgivelserne. Husk en stol. 
Den 18 september er der landsbymarked i og omkring præstegården, arrang-
eret af Landsbyrådet. Her medvirker LsF. med forskellige  ting, bl.a. åbner vi den 
gamle lade. Venlig hilsen Jørn Lind

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

2 Brandværn er blevet til ét

Danmarksmester fra Sydals Kegleklub

August
28. Avis indsamling
29.  Ringridning i Lysabild
September 
2. Sognehistorisk Arkiv åbent kl. 18-20 eller efter aftale 
 med Inge Christiansen tlf. 7440 4493
8. Lysabild Sognehistoriske Forening, sensommertur med grillpølser
13. Atletik deltager i nålestævne i Sønderborg
14. Kl. 14.00. Fhv. vicepolitiinspektør Oluf Toft fortæller om politiets  
  arbejde og giver gode råd. Arr. pensionistforeningen. Tilmelding til  
 Rosa på tlf. 7440 4750 
18.  11.00-18.00  Landsbymarkedet
19.  Atletik afholder Sønderjydske-Mesterskaber som afvikles i   
 Haderslev
Oktober
1. Holder Brugsen 90 års fødseldag  med “Brugsbal”
7. Sognehistorisk Arkiv åbent kl. 18-20 eller efter aftale 
 med Inge Christiansen tlf. 7440 4493
14. kl. 18.30-21.00. Juniorklubben starter
19. Kl. 14.00. Rejsefilm, lotto og mad i klubhuset. Arr. Pensionistforeningen
 Tilmelding til Rosa på tlf. 7440 4750
21. Sæsonstart Åben skole. Tilmelding på tlf. 7440 4927
28. Åben skole. Tilmelding på tlf. 7440 4927
28. kl. 18.30-21.00. Juniorklubben er åben
30. Avis indsamling
November
11. kl. 18.30-21.00. Juniorklubben er åben

Det sker i sognet

Pelle og Marianne Alnor

Deadline til næste Lokalblad 17. september 
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