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Moderne forsamlingshus i multisalen

Julehygge på Lysabild Skole

Torsdag den 16. december 2010.

Der jules overalt på skolen, SFO’en og i Børnehuset Abildgård.
Spisning kl. 18 - Flæskesteg med rødkål!
Husk selv tallerkener, glas og bestik.
Nye priser: Voksne 35 kr. - Børn 20 kr.
Der betales ved indgangen.
HUSK tilmelding senest søndag den 12. december. til:
Eva Carstensen
tlf: 74404285 eller 24250537
eller mail til: eva@bbsyd.dk

Juletræsfest på Skovby Kro
den. 12. december

Traditionen tro samles vi til en hyggelig eftermiddag på Skovby Kro til
Juletræsfest søndag d. 12. december. Festen starter kl.14:00. Vi synger
julesange, går rundt om juletræet, og julemanden kommer forbi og deler
godteposer ud til børnene. Der er også mulighed for at købe æbleskiver, kaffe
og sodavand.
Godteposer kan bestilles hos
Julia (tlf. 30232611),
Michele (tlf. 74415920) eller
Sanne (tlf. 22326703).
Sidste frist er den. 5.
december.
Mød op til en hyggelig
eftermiddag sammen med
familie og venner!

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

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

November 2010

I forbindelse med ombygningen af børnehuset og skolen til børneunivers bliver
der bygget en multisal ude i den nuværende SFO-skolegård med indgang fra
den lange gang. En sal, som både dagpleje-, børnehave- og skolebørn fortrinsvis
vil bruge i dagtimerne.
Børneunivers-ideen er anlagt ud fra en betragtning om at det ikke kun skal
komme vores børn til gode, men i høj grad også lokalsamfundet, at vi nu får en
velrenoveret og delvis nybygget kulturinstitution i vores lokalområde. Så tanken
er at multisalen også kan bruges til moderne forsamlingshus i fritiden, men det
er naturligvis lokalsamfundet, der må bekoste dén del af projektet, da det ikke er
en kommunal opgave.
Derfor har Landsbyrådet ansøgt jubilæumsfonden hos Danfoss (Fabrikant Mads
Clausens Fond) om penge til inventar i multisalen. Det drejer sig om borde, stole,
projektor – og lydteknik, mørklægningsgardiner, thekøkken, kaffemaskiner, nye
højskolesangbøger mm. Der er uddeling af midlerne den 3. december, og vi håber
naturligvis meget, at vi kommer i betragtning.

TAK fra Rubækgård …

Anette og Henning Wolter vil gerne takke alle for den varme og hjertelige velkomst, de har
fået på Rubækgård, efter genåbningen af butikken. De er begge enige om, at det har været
skønt at ”komme hjem” igen og hilse på alle deres gamle trofaste kunder og samtidig få en
god og hyggelig snak. Endnu engang tusind tak!

Tilmeldinger efter denne dato kan ikke deltage i spisningen,
men er velkommen til aktiviteterne bagefter.
Vi forventer at lukke senest kl. 21.30.
Venlig hilsen “ÅBEN SKOLE” gruppen.

Redaktionen:
Jane Andresen
Janne Jørgensen
Karin L. Bruhn
Annette Klüver Andersen
Helle Pedersen (dtp)
Tryk:
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Tlf:
7440 4927
7440 4700
7440 4653
3052 5352
7440 4356
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

Anette gør i øvrigt
opmærksom på, at
åbningstiden fremover
er fredag, lørdag, søndag
og helligdage fra klokken
11.00 – 17.00.

Høstfest i dagplejen
På en dejlig sensommer dag mødtes fire dagplejere og en flok herlige unger hos
Maria i Fjelby, for at holde høstfest. Vi startede dagen med at samle (og spise)
æbler, som børnene senere kørte hjem i små trillebører. Da æblerne var høstet
gik turen til Marias køkkenhave. Her blev der lystigt trukket gulerødder op af
jorden, og det med stor entusiasme. Børnene endte med at blive lige så sorte
som de gulerødderne, de trak op af jorden :-)
Afslutningen på selve høstarbejdet bød på høstning af tomater i Marias´ drivhus.
Tomaterne kom dog aldrig ud af drivhuset... men blev fortæret stik på stedet!
Det hårde arbejde i ”marken” blev afsluttet med en dejlig fest-frokost i stalden
hos Maria og Jan, hvor der var pyntet flot op med halmballer, blomster og en stor
halmmand. Vi havde en rigtig dejlig formiddag, fyldt med sjove oplevelser og
mætte af dejlige sanseindtryk.

Træningstider LSG fodbold - Sydals-Hallen
U7 - årgang 2004 og yngre:

træningstid - fredag 17.00-18.00

trænere - Tim Andersen tlf. 51210019 & Christian Weber tlf. 30257611

U9 - årgang 2003 og 2002

træningstid - fredag 17.00-18.00

træner - Stefan Spornberger tlf. 40240457

U11 - årgang 2001 og 2000

træningstid - fredag 16.00-17.00

træner - Gert Damm tlf. 51230431

Seniorer:

træningstid - fredag 18.00-19.30

kontakt - Nicolai Troels tlf. 30615853

Kender du landsbyrådets hjemmeside

www.lysabild-sydals.dk

Her kan du følge med i hvad der sker i sognet, bl.a. ved at bruge kalenderen på
siden, som løbende bliver opdateret.
Og kan du skrive en god historie?
Har du et arrangement du vil skrive lidt om?
Er du medlem af en lokal forening der har aktiviteter som andre skal høre om?
Få hjælp og mulighed til at komme videre med budskabet, så er du velkommen
til at kontakte Erik Møller fra Landsbyrådet.
Ring på 6043 9977 eller send en mail på: skovby-sydals@hotmail.com
eller vindrosen@gmail.com.

Fra Las Vegas til Skovby

Menuforslag på nettet
Lysabild Forsamlingsgård har heldigvis ikke flyttet sig geografisk. Men engang
I det nye år flytter forsamlingsgården ud på internettet med bl.a. menuforslag.
Michael Marek fortæller, at hjemmesiden, der er under opbygning, lige nu kun
består af en forside. Til foråret vil den være klar til brug med forskellige forslag
til 3-retters menuer og priser. Det bliver så muligt, at sidde hjemme og få idéer
til hvad festen skal indeholde kulinarisk og samtidig danne sig et overblik over
udgifterne.

Michael har også en idé om, at man kan lægge sine festfotos på hjemmesiden, så
gæster, der har deltaget i en bestemt fest, kan logge sig ind og se billeder fra festen. Lokalerne er bevaret i den velkendte forsamlingsgård stil, og det bliver der
Multikunstneren Thomas Eje fandt det helt naturligt at slå sig ned i Skovby, efter ikke pillet ved. De udvendige mure har fået en omgang maling i eftersommeren,
han havde levet drømmen i Las Vegas. I dag driver han, sammen med sin hustru og der er sat nye lamper op.
Katherine Eje, et kunstgalleri i parrets private hjem.
I et lille nedlagt landbrug ligger Galleri Eje. Den gamle stald er omdannet til I skrivende stund kokkererer Michael Marek for besætningen på Sea Energy som
udstillingsrum og i alt fremvises der malerier og skulpturer på 600m2. Det der pt. befinder sig i Skærbæk ved Fredericia. Michael er fast kok på skibet og her bestartede med to rum for blot et par år siden, er nu blevet til seks, og der er planer står arbejdet af budgettering, planlægning, indkøb og selvfølgelig tiden i kabyssen, hvor maden til den 15 mand store besætning tilberedes. Det kvæver en del
om tilbygning af både keramikværksted og biograf.
Galleriet, der har mellem 50 og 100 kunder på en åbningsdag, kommer der også planlægning at få arbejdet på skibet til at hænge sammen med at drive Lysabild
mange lokale besøgende. Parret har oplevet stor interesse i blandt beboerne i Forsamlingsgård. Det lader sig gøre, fordi Michael har hjælp fra familien og fordi
det er muligt for Michael at smutte til Als, når der skal festes på forsamlingsgården.
området.
Både Thomas og Katherine lever af deres evne til at omsætte kreative idéer
til kunstneriske værker. De forsikrer da også, at der aldrig er langt fra idé til
virkelighed. Ved morgenbordet fandt vi på keramikværkstedet, der skulle ligge i
stedet for garagen. To timer efter købte vi to ovne, det sker lynhurtigt, fortæller Lise har lavet en del ny spændende keramik til jul, små skåle, sæk til peppernøThomas.
der, kræmmerhuse m.m. alt sammen udsmykket med mininaturnisser eller
engle siddende på kanten. Desuden er der malet finurlige stjerner, hjerter og
Keramikværkstedet er snart klar til at tage i brug som arbejds plads for de to.
grantræer på den lyse keramik. Unique Keramik udstiller sine produkter til
Sådan er det også med galleriet. Siden starten har det hele tiden udviklet sig
julemesse i Tandslet, som finder sted den 4.-5. december på Tandslet skole.
til, hvad det er i dag, og der er ingen der kan sige, hvordan det ser ud om fem
Butikkens åbningstider fremgår af opslaget på butiksdøren, ellers er butikken
år fortæller de.
åbnet når flaget står udenfor.

Unique Keramik

Parret er også i fuld gang med planerne til en ny biograf- og teatersal. Her skal
der være plads til både Thomas’ egen underholdning samt udefra kommende
kunstnere. Katherine, der også er dybt involveret i projektet, fortæller, at der vil
være plads til det hele.
- I teateret kommer der til at være alt muligt. Det kan være foredrag, god
underholdning med jazz og festival, siger hun.
Der er endnu ikke sat nogen dato for hvornår den første film, eller forestilling
vil blive vist i den nye sal. Salen kommer ca. til at kunne rumme omkring 200
gæster, alt efter hvilke stole de vælger, fortæller Thomas.
Galleri Eje har åbent lørdag og søndag fra 14-18.
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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
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Så er der atter lys i præstegården ...
Men hvem er det så, der har tændt lys i præstegården?
Jo, det er Annette Birk-Sørensen, som er sidst i
40’erne og uddannet teolog fra Aarhus Universitet
i 2006. Den 31. oktober 2010 blev Annette ordineret
af biskop Henrik Arendt i Asserballe og tiltrådte
derefter embedet som hjælpepræst i Asserballe og
Ketting Kirker.
Annette er opvokset på den jyske hede, tæt ved
Jens Langknivshule og har i øvrigt boet i Århus i
mange år.
Som ung overvejede Annette at læse til præst, men
det blev sygeplejen, der vandt. Annette har arbejdet som sygeplejerske i mange år, også mens hun
læste teologi på Aarhus Universitet. Siden 2006 har hun været tilknyttet Kirkens
Korshær i Århus, både som frivillig og som assisterende korshærspræst.
Annette fortæller, at hun er vokset op i trygge rammer og med mange privilegier, og mødet med korshæren har åbnet hendes øjne for en anden side af det
danske samfund. Tilmed har Annette fået så utrolig meget givet af de mennesker, hun har talt med og været sammen med i korshæren.
Nu bor Annette altså i Lysabild, hvor hun har lejet sig ind i præstegården. Tingene er ved at komme på plads, og hun glæder sig til at holde jul i præstegården
sammen med sin familie fra nær og fjern.
Annette har indtil nu ikke haft nogen tilknytning til egnen, men tror på at hun
nok skal falde godt til på Als. For som hun siger: ”Jeg er glad for at bøgeskoven
og stranden også findes her”.

Kunne du tænke dig at blive brandmand i
Sydals Friv. Brandværn?
Hvilke forudsætninger kræves der for at blive optaget som brandmand i et
frivilligt brandværn?
Du skal være mellem 18 og 45 år.
Du skal have et godt helbred.
Du skal have en ren straffeattest.
Du skal være villig til at gennemgå den obligatoriske uddannelse som tager 234
timer, fordelt på op til 5 år.
Du skal være villig til at ofre en del af din fritid til diverse arrangementer.
Hvad får du til gengæld?
Du får en gratis effektiv uddannelse.
Du får en uddannelse i livreddende førstehjælp.
Du får et godt kammeratskab.
Du får en samfundsgavnlig og spændende hobby.
Du får mulighed for at blive udloddet til stort kørekort efter afsluttet uddannelse.
Vi er i dag 35 aktive brandfolk, men vi vil gerne op på 40 aktive, så vi kan tage
højde for den naturlige afgang der altid vil være i et brandværn.
Vi råder over en automobilsprøjte, tankvogn og en tender
Hvis alt dette har din interesse, er du velkommen til at kontakte os for en
uforpligtende samtale.
Henvendelse kan ske til Kaptajn Claus Jensen på tlf. 41 24 77 85 eller
Vicekaptajn Rasmus Villumsen på tlf. 29 44 20 17.
Brandkaptajn, Claus Jensen,Tlf. 41247785

Bagermester Migge fra Skovby åbner
bageri i Flensburg
Bagermester Migge åbnede i november måned et nyt bageri i Flensborg`s
nordlige bydel. Bagerbutikken er flyttet ind i de tidligere Sydbank lokaler.
Migge blev forelsket i disse lokaler med det samme, da han så dem ved et
tilfælde. Her er der højt til loftet og butiksruderne er store. I bageriet som er et
åben bageri kan der ses hvad der laves og der er plads til en stor gammeldags
stenovn. Indtil jul er Migge selv tilstede i bageriet med 2 damer i butikken og
en kvindelig bagermester.
Dette er et kæmpe projekt og fordi godt brød er eftertragtet, håber Migge på
en god modtagelse. Han vil markedsføre bageriet ved at uddele smagsprøver i
gågaden, og slå på oplevelsen af en stenovn i et åben bageri.

LokalBladet
Ønsker tigtig Glædelig Jul

Deadline til næste Lokalblad 30. december

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

Helaftensarrangement
til kun 318,- pr. kuvert.

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

Elitevirksomhed

December

Det sker i sognet

2. kl. 18.30
4.-5. Kl. 10,00-16.00
4. kl. 15.00
5. kl. 14.00
7. kl. 19.00
9. kl. 18.30
9. kl. 18.30-21.00
11. kl. 15.00
12. Kl. 14.00
15. kl. 10.30
16. kl. 18.00
18.			

Åben skole. Tilmelding på tlf. 7440 4927
Julemarked på Tandslet Friskole, ”De Kreative”.
Enfant Terrible, juleglögg i klubhuset
Lysabild Kirke – De 9 læsninger – Sydals Koret medvirker
Konfirmandstuen. Offentlig Menighedsrådsmøde
Åben Skole, fællesspisning kl. 18.30
Juniorklubben er åben
Enfant Terrible, kortspil og raflen i klubhuset
Juletræsfest på Skovby Kro
Gråspurvene holder juleafslutning
Åben Skole afholder Juleafslutning, fællesspisning
Avis indsamling

”Farvelfest” i Børnehuset Abildgård
Fredag, den 5. november blev der holdt ”farvelfest” i Børnehuset Abildgård. Festen
skulle markere, at børnene om nogle uger (dato kendes ikke helt endnu) skal flytte i
andre lokaler – nærmere bestemt SFO’en på Lysabild Skole - i forbindelse med ombygningen til Lysabild Børneunivers. Så derfor et farvel til de nuværende lokaler - for
at vende tilbage til en anderledes indretning af børnehaven - forhåbentlig til april
næste år.
I løbet af fredagen dekorerede børnene hver deres papirspose, som senere skal bruges til at transportere deres ting i, når flytningen forestår.
En flok forventningsfulde børn mødte op til ”farvelfest” i børnehaven kl. 16.30, hvor
personale og forældreråd stod for aftenens arrangement. Èn af aktiviteterne var symbolet på farvel - hvor alle børn skulle tegne deres hånd og klistre den på et lærred, som skal medbringes og senere hænges op på SFO’en.
Desuden havde personalet sammensat et lille skuespil, hvor de mange spørgsmål
fra børnene omkring flytningen, blev bearbejdet. F.eks. ”Skal vi have alle vores ting
med”? ”Flytter de voksne også med”? ”Hvad med min sut og dyne”? osv.
Aftenen sluttede af i SFO’ens lokaler, så børnene kunne se, hvor de skal være fremover. Her havde børnehavens forældreråd dækket bord og pyntet fint op samt lavet
en fantastisk farvestrålende buffet, bestående af en masse god mad, som børnene
nød i fulde drag - forhåbentlig et skridt videre i deres tanker omkring flytningen.

2011

Februar
22. kl.14.00
			
			
			

I klubhuset. At lytte til livet, Foredrag ved samtaleterapeut
og projektleder Vibeke Madsen Scharff og sognepræst
Bo Scharff. tilmelding til Rosa 7440 4750/ 6160 4750
eller til Birthe på 7440 4607/3020 5447.

Det sker i kirken

December 2010
2. kl. 17.00
5. kl. 14.00
				
				
7. kl. 14.00
				
				
8. kl.12.00		
11. kl. 16.00
				
16. kl. 10.00
				
21. kl. 10.00
				
24. kl. 14.00
31. kl. 23.00
				
Januar 2011
2. kl. 11.00
13. kl. 18.30
				
				
				
				
				

Sønderborg Musikskoles Julekoncert.
De 9 læsninger. Sydalskoret medvirker.
Læserne er repræsentanter for sognets foreninger og 		
institutioner.
Adventsandagt i samarbejde med Lysabild Pensionistforening.
Medvirkende: Børge Larsen - violin og bratsch, Eva Larsen klaver og sognepræst Hans Havelund - cello og kontrabas.
Ældresagen afholder Julefrokost på Notmarkhus
Adventskoncert med Danebodkoret og Sønderjysk Pigekors
Juniorkor. Dirigent Kathrine Thygesen.
Børnehuset Abildgård og Dagplejen på Julebesøg i Kirken.
Derefter æbleskiver i Præstegården.
Lysabild Skoles Juleafslutning i Kirken.
Forældre er hjerteligt velkomne.
Juleaftensgudstjeneste i Lysabild Kirke.
Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke.
Vi ønsker hinanden Godt Nytår kl. 24.00.
Dåbsjubilæum og børnegudstjeneste i Lysabild Kirke.
Åben Skole. Menighedsrådet står for maden og efterfølgende
er der foredrag med lektor Kaj Henningsen:
”I farfars fodspor – med hestevogn gennem Litauen”
- om hans farfars oplevelser som tysk lazaretsoldat på Østfronten i 1. Verdenskrig og om en rejse ad de samme ruter
efter farfaderens dagbogsoptegnelser og breve.

Hyggeeftermiddag i pensionistforeningen
Denne eftermiddag var Anneline og Anders fra Tandslet og fortalte og viste
film fra deres rejse til New Zealand. Efter filmen var der kaffebord og lotto.
Eftermiddagen sluttede med at der blev serveret en lækker og veltilberedt
middag fra Lysabild kro.
Erik Krogh, Lille Mommarkvej 4, Sarup, 30 63 80 56

Mathias N., Simon, Mathias L., Theis, Frederik og Iben dekorerer poser.

Overskud fra Landsbymarkedet
Overskuddet fra september måneds landsbymarked bliver nu lagt i en særlig pulje,
som foreninger, institutioner og grupper i lokalområdet kan søge tilskud i. Det
har Landsbyrådet besluttet i forbindelse med evalueringen af dette års marked.
Overskuddet er på 6.800 kr.
Rådet besluttede desuden at fastholde at markedet næste år skal placeres i dén
weekend, hvor der skal være høstgudstjeneste i 2011. ”Det gav en god synergi
mellem kirken og markedet, og den effekt ønsker vi at fastholde”, sig formanden for Landsbyrådet Erling Junker.
Rådet indkalder medvirkende og andre interesserede borgere til evaluering af
dette års marked og planlægning af næste års marked i løbet af foråret 2011.
Mødet annonceres her i Lokalbladet.

Overskuddet deles ud
Selvom overskuddet kun er et lille beløb, ønsker vi at signalere, at pengene
kommer sognet til glæde. Det betyder, at ansøgere med et socialt, humanitært
eller kulturelt sigte vil blive foretrukket, fortæller Erling Junker. Ansøgningen
skal sendes til Landsbyrådet på ejja@bbsyd.dk eller til Lysabildgade 12.
Fristen er mandag den 13. december (tsl).

Skovby
Åben kl. 9-19

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