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Kom til en god aften
i Lysabild
sognehistoriske
Forening.

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

Nu nærmer tiden sig for den årlige generalforsamling. Den er fastlagt til
torsdag den 27. januar kl. 19.30 i klubhuset ved skolen. Aftenens program er
som følger:
Generalforsamling, Kaffe, Foredrag.
Vi har fået Lis Ingemann fra Fyn til at komme og berige os med sine oplevelser
under titlen “Som luksusvagabond gennem Jylland- i Steen Steensen Blichers
fodspor.” Lis Ingemann har i bedste vagabondstil travet på de jyske landeveje
med al sin bagage i en barnevogn. Til trods for at hun har nået en alder, der har
gjort hende til bedstemor og pensionist, vandrer hun hver sommer ud i naturen.
Turene bliver nøje planlagt fra hjemmet I Årslev inden barnevognen pakkes.
Geografisk har Lis Ingemann især en kælighed til det midtjyske, dér hvor Steen
Steensen Blicher, i sin tid vandrede og fik inspiration til sine noveller.

Annoncørerne bærer
Lokalbladet TAK

..ikke sådan helt bogstaveligt, for det er faktisk LSG Fodbold, der bringer Lokalbladet ind til dig. Men det er annoncørerne, der rent økonomisk bærer bladet, som
er 100 % annoncefinansieret. Så uden annoncører, intet Lokalblad. Heldigvis er
der mange virksomheder, der gerne vil annoncere i bladet. Vi møder god opbakning, når vi er ude at tegne annoncer. Vi vil fra redaktionens og Landsbyrådets
side ønske vore samarbejdspartnere et godt nytår og sige tak for samarbejdet
i 2009.

Håndbolden fyrer op i Sydals-Hallen
Håndboldspillerne i Sydals HK har i julen holdt en velfortjent pause, som samtidig markerer, at halvdelen af turneringen er afsluttet. Træningen er nu i fuld
gang igen, så placeringerne kan fastholdes - eller måske endda forbedres.
Både dame- og herreførstehold indtog ved pausen en tredjeplads i henholdsvis
serie 1 og jyllandsserien. Publikum vil ved fire hjemmestævner de kommende
måneder kunne følge holdenes kamp for at rykke højere op og dermed blande
sig i kampen om oprykning. Hjemmestævnerne i Sydals-Hallen foregår den
16. januar , 23. januar, 27. februar, 26. marts.
De to “andethold” samt “tredjehold” herrer ligger alle tre i den nederste halvdel
af deres respektive rækker, mens tredjehold damer blander sig i toppen. Alle
vore børnehold er også i gang med træningen igen efter juleferien. Her vil vi
gerne opfordre publikum til at kigge med i Sydals-Hallen og se spilleglæden
udfolde sig - der er således
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Velkommen til håndbold i
Sydals-Hallen.
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Venlig hilsen og Godt
Nytår fra Bestyrelsen!
Lis Ingemann

Nytårs Hilsen 2010 fra Vibæk Mølle
Jeg vil hermed sige tusind tak for et godt
samarbejde i 2010, til alle de frivillige medhjælpere som har gjort en kæmpe stykke
arbejde, og som gør en forskel, for at vi kan
renovere og bevare Vibæk Møllerne, som
ligger i en af de smukkeste områder på
Sydals. Også en af tak til medlemmerne
af støtteforeningen, til vore sponsorere,
musiker, bager og jeres familie, med ønsket om et rigtigt godt og lykkebringende 2011.
Ps. Husk. Generalforsamlingen mandag den 21.februar 2011 i Lysabild
Klubhus kl.19.30
Med venlig hilsen og på gensyn. Pbv. Vibæk Møllernes Støtteforening, Knud
Bjerring

Afstemningsfest med ”Skæbnefortællinger”, lagkage og sang
Traditionen tro holdes der, som én af de få steder på Als,
afstemningsfest torsdag, den 10. februar kl. 19.30 på
Lysabild skole.
Afstemningsfesten arrangeres af Lysabild Sogns Danske
Samfund, og medindbyder er Lysabild Sognehistorisk forening, Lysabild Skytte- og Gymnastikforening og Lysabild PenMads Rykind-Eriksen
sionistforening.
Hans Duus fra Fjelby fortæller, at aftenens foredragsholder er forstander Mads
Rykind-Eriksen fra Rødding Højskole, og emnet er ”Skæbnefortællinger” – om 2
flygtningeskæbner fra 2. Verdenskrig.
Mads Rykind-Eriksen er født i 1969 og omtales som den glade københavner, der
er opvokset på stenbroen, og i besiddelse af humor, galskab og engagement. Han
er i øvrigt uddannet cand. mag. i historie og filosofi og har læst på Journalist højskolen i Århus.
Efter foredraget er der kaffebord med lagkage samt alsiske sange med Inger Eriksen fra Almsted.
Afstemningsfesten afholdes i øvrigt til minde om den dag, sønderjyderne stemte
landsdelen til Danmark.

Tøndeslagning hos spejderneMarts er fastelavnsmåneden, og

spejderne gentager succesen med at
holde fastelavnsfest i Spejderhytten,
søndag den 6. marts kl. 14.00.
Programmet er endnu ikke helt planlagt,
men én ting er sikkert:
”Katten skal slå´saf tønden”, og derudover håber spejderne på mange festligt
udklædte børn. Nærmere herom på
opslag på skolen. Hilsen Spejdergruppen

Det var de første 8 mdr.
for Sydals Friv. Brandværn
Så udløb året 2010 og de første 8 mdr. for Sydals Friv. Brandværn er gået.
Sydals Friv. Brandværn har som sagt nu eksisteret i 8 mdr. og et bedre samarbejde
som der har været i bestyrelsen og i blandt medlemmerne kan man ikke ønske.
Det har været en forandring for alle og der har været brud på traditioner, men er
det ikke naturligt når 2 foreninger slås sammen til 1. Vi synes selv i bestyrelsen,
at vi har forsøgt at tage det bedste fra begge foreninger og medlemmerne har
taget vel imod de nye tiltag.
Hvad er der så sket siden vi lagde os sammen:
Vi bliver nu kaldt ud som en forening.
Vi er flyttet sammen på brandstationen i Lysabild
Vi anvender Autosprøjten og tankvognen fra Tandslet
Der er udarbejdet nye procedure for mærkedage, avis indsamling osv
Hvad arbejdes der så på i 2011:
Udvidelse af brandstationen.
For at vi alle skal kunne være på stationen i Lysabild, er det nødvendigt, at vi udvider
stationen. Dette sker ved at der bygges en port etape mere på bygningen, således
at der nu vil være 3 porte i stedet for 2. Omklædnings faciliteter vil blive udvidet.
Der er købt 900m2 kirkejord for at bygningen kan være der og for at
parkeringsmuligheden udvides. Byrådet har netop godkendt en investering på
600.000 kr. til ombygning og anlæg af parkeringsplads.
Status lige nu er, at bygge tilladelsen er indsendt midt i december 2010.
I starten af januar vil der blive hjemtaget de endelige tilbud. Afhængig af
vintervejret, håbet at vi kan indvie den nye station den 8. maj, men det er det
optimistiske bud.
Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak for den støtte I har givet os
gennem passivt medlemskab.
Til sidst vil jeg ønske jer alle et godt nytår.
Brandkaptajn, Claus Jensen, Tlf. 41247785

Krudtuglerne og Bailamosholdet til gymnastikopvisninger

Igen i år er LSG’s gymnastikafdeling stolte over at kunne præsentere hold til opvisninger.
Betina Lassen fra gymnastik-afdelingen fortæller, at Krudtuglerne og Bailamosholdet deltager i én eller flere opvisninger.
Opvisningerne løber af stablen følgende datoer:
Humlehøjhallen d. 4.-6. marts.
Hørup Hallen d. 12. marts.
Sydalshallen d. 19. marts.
Holdleder Sussi Vangsgaard og Camilla Duus giver besked til deres hold om hvilke opvisninger, der deltages i.
”Bailamos” betyder ”vi danser på spansk” og er dans for både drenge og piger
fra 5. klasse og opefter. Dansen er en blanding af Hip-hop, breakdance og disco.
”Krudtuglerne” er et hold for drenge og piger fra 3-6 år, som laver gymnastik,
sanglege, sjove lege og i øvrigt har fuld fart på!
Lokalbladet ønsker held og lykke med gymnastikopvisningerne!

Nyt fra ældresagen
Januar:
Augustenborg Skole:
Kursus for begyndere - billeder, internet og e-mail
Tirsdage fra kl. 13-15. første gang 04. januar.
Kursus for begyndere: Lær at bruge computeren.
Tirsdage fra kl. 16-18. Første gang 04. januar.
Tilmelding og info om begge kurser i Augustenborg hos Axel Mygin
tlf. 7447 1242.
Der er endnu ledige pladser på begge kurser.
Sydals Aktivitetscenter:
Begynderhold starter uge 02 i Aktivitetscenteret i Kirkehørup.
Indgang fra bagerste gårdsplads’ trætrappe. Lokalet er på 1. sal.
Tilmelding og spørgsmål til kursusholderen:
Mandage formiddag kl. 9.30-12.00 Anneline Jensen. Tlf.7440 7620
Tirsdage formiddag kl. 9.30-12.00 Jan Holst. Mobil 2812 5142
Seniordans
ÆldreSagen inviterer til Seniordans i Fryndesholmskolens gymnastiksal.
Dansen ledes på fornøjeligste vis af Kathrine Petersen, Sydals.
Jeg vil gerne opfordre alle dansere fra sidste år til at få nye dansere med.
Vi fortsætter torsdag den 6. jan. kl.14.30.
Kom og vær med til nogle fornøjelige timer. Vi danser, drikker medbragt
kaffe og synger et par sange. Husk skiftesko. Bare mød op. Eventuelle
spørgsmål kan stilles til Osvald Jensen tlf. 7447 1059
Møde hos Jyske Bank
Ældre Sagen og Jyske Bank inviterer dig til et inspirerende arrangement
tirsdag, den 18. januar 2011 kl. 14.00–16.00 i Jyske Bank, Perlegade 81 A.
i Sønderborg.
Her kan du høre, hvordan du får mere ud af dine penge uanset om du
ønsker at bruge dem, beskytte dem eller oprette et testamente.
Du kan også høre om, hvordan du kan realisere dine drømme – og hvordan
du får det optimale ud af ydelserne fra det offentlige.
Tilmeld dig hos enten Ældre Sagen eller Jyske Bank senest mandag
den 10. januar 2011.
Ældre Sagen: Formand Arne Duus telefon 74 40 51 66.
Jyske Bank: Birte Dieckmann Pedersen telefon 89 89 88 46.
Antallet af pladser er begrænset, så vi anbefaler hurtig tilmelding.
Kun for ÆldreSagens medlemmer.
Marts:
Årsmøde på Notmarkhus. Beretning ved formanden om det skete i årets
løb. Derefter valg af komitemedlemmer. Oplæg v./ Foreningskonsulent
Mogens Riecks, ÆldreSagen. Mødet er gratis for alle medlemmer af
ÆldreSagen..
Prisen nedenfor er for resten af aftenen. I pausen serveres der 2 stk. smørebrød og en øl/vand samt kaffe.
Underholdning og sang v./ Annemette Hess.
Herefter spilles der op til en svingom ved Poul Anker Behnke.
Det sker: onsdag den 9. marts 2011 kl. 19.00-23.30.
Pris: Kr. 80 inkl. 2 stk. smørrebrød, en øl/vand og kaffe.
Sted: Notmarkhus. Husk tilmelding til Arne Duus,
Tlf. 74405166 senest 1. marts 2011.

Lyt til livet

Om at lytte aktivt til andre mennesker, lytte til sårbare unge i det sociale
projekt ”Café Lytten” og lytte til dig selv og til det der giver glæde og livskraft.

Her arbejdes der med at styrke arbejdet med sjælesorg på kirkelig basis og
tilgodese sjælesorg for mennesker generelt i det danske samfund.

Samtaleterapeut og projektleder Vibeke Madsen Scharff og Bo Scharff,
der er sognepræst i Svenstrup, kommer den 22. feb. Kl. 14.00 til Lysabild
Klubhus og taler om emnet ”At lytte til livet.”

Under foredraget giver Vibeke og Bo anvisninger til hvordan du bliver
bedre til at lytte – lytte til dig selv, og mærke efter hvad du har brug for nu.
Selv om vi mennesker har forskellige sorger, er vores reaktioner og følelser
forbavsende ens. Vi får det bedre ved at turde mærke og udtrykke sorg, vrede
og smerte, og ved at tage styringen i vores eget liv. Sådan kan vi bane vejen
for livsmod, glæde og håb.

Ægteparret har arbejdet i Café Husrum i Aarhus, som er en selvejende
institution tilknyttet og oprettet af Jysk børneforsorg/Fredehjem. Dér kommer
unge mellem 16 og 30 år med ondt i livet og brug for hjælp til de problemer
de tumler med. Emner som ensomhed, mobning, lavt selvværd, jalousi,
familieproblemer, depressive tanker, selvmordstanker, sårbarhed og sorg, har
de begge erfaring med fra arbejdet med unge i Café Husrum. Bo Scharff har
desuden lagt sine kræfter i ”Forum for sjælesorg.”
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Kobbertoft 1. Vibøge . 6470 Sydals
Tlf.:
7440 4687
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4056 4687
Ren service - en tillids sag !
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Kom og lær at være nærværende når du lytter og lær at lytte til dig selv.
Lysabild pensionist- og efterlønforening er arrangør, og alle er velkommen,
-også ikke medlemmer. Efter foredraget er der kaffe og lotto. Husk tilmelding
til Rosa 7440 4750/6160 4750 eller til Birthe 74404607/30205447.
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Få et godt valg – med 17 valgsteder

Borgrester og en underjordisk
gang ved Lysabild kirke

34

netop det nordre kapel ved siden af helligblodskapellet. Skålstenen har måske
været en del af borgen og stået der siden 1100 tallet.. I dag er den en del af kirken,
og kan ses i ydermuren.
Det er tankevækkende, hvordan en borg bliver til en kirke. Men historien er
egentlig simpel og meget dramatisk. På borgen boede en herremand, som
dræbte herremanden på Gammelpøl. For at bøde for sin ugerning skænkede
han menigheden i Lysabild et gudshus. Den præcise datering for drabet og
gudshuset, er der ingen der kender, men gudshuset har muligvis været kirkens
nordre kapel ved siden af helligblodskapellet.
Tilbage til historien om hullet i jorden, der vakte stor nysgerrighed i Lysabild.
Det siges, at der var rester fra noget mur dernede. Men hvad var der i hullet? Var
det en flugtvej så alsingerne kunne flygte fra venderne, de hedenske sørøvere i
Østersøen? Hemmelige gange finder man ved mange borganlæg, så det er vel
ikke et dårligt gæt. Jørn Lind fortæller, at hullet blev dækket til uden nogen fik
mulighed for at undersøge det nærmere. Én tilbød sig, men man vurderede, at
det var for farligt. Siden har én fra sognet forsøgt at spore tunnellen ved at stikke
17 valgsteder
Antallet af vælgere er afrundet en jernstang i jorden i en linie fra helligblodskapellet mod nord/Nørregade. Det
viste sig faktisk at stangen ikke kunne komme langt ned.
Måske kender du en historie, der kan supplere de oplysninger Lysabild sognehistoriske Forening har.
1/1
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Det sker i sognet
Januar
10. kl. 19-21
Tandslet Friskole- Initiativgruppen Cykelsti
16. kl. 19-21
Håndbold i Sydals-Hallen
23. 		
Håndbold i Sydals-Hallen
25. kl. 16.30-18.30 Borgermøde på Gråsten Skole. Fra 34 til 17 valgsteder
27. kl.19.30
Lysabild sognehistoriske Forening holder 		
			
generalforsamling klubhuset ved skolen.
27. kl. 16.30-18.30 Borgermøde påSønderborg Bibliotek. Fra 34 til 17 valgsteder

Februar

2. kl.19.00
LSG Fodbold afholder generalforsamling i klubhuset
3. kl. 16.30-18.30 Borgermøde på Nordborg Rådhus. Fra 34 til 17 valgsteder
7. kl.19.00
Sydalshallen, Peter Hansen – Formand for Teknik og Miljø
			
udvalget. Drøftelse tilsagn om interesse for cykelstier i
			
lokalområder
10. kl.19.30
Afstemningsfest med ”Skæbnefortællinger”, lagkage og
			
sang, på Lysabild skole
21. kl.19.30
Vibæk Møllernes Støtteforening afholder general-		
			
forsamlingen i Lysabild Klubhus
22. kl.14.00 		Lysabild Sogns Efterløn og Pensionistforening.
			
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.
25. kl.14.00
Lysabild Sogns Efterløn og Pensionistforening afholder
			
generalforsamling i klubhuset i Lysabild.. Efter 		
			
generalforsamlingen er der kaffe og lotto.
26. 		
Håndbold i Sydals-Hallen U10 stævne for piger
27. 		
Håndbold i Sydals-Hallen

Vinder – 2 år i træk

Hvor heldig kan man være?
Det kan Jytte Bojsen fra Skovby i hvert fald snakke med om.
Næsten lidt flov fortæller hun, at for 2. år i træk har hun vundet
Dagli’ Brugsens december konkurrence, hvor kunderne havde
mulighed for at vinde varerne i en fyldt en indkøbsvogn, ved at gætte den samlede
pris på varerne.
”Jeg havde faktisk helt glemt konkurrencen, men min mand huskede mig på det, og
næste gang jeg handlede i Dagli’ Brugsen, studerede jeg varerne lidt, og gættede på
at den samlede pris kunne være 1142,25 kr.,” fortæller Jytte.
Og man må sige, at det var et godt gæt. Jytte var kun 0,75 øre fra det rigtige beløb,
som var på 1143 kr.
”Spisekammeret blev godt fyldt op – der var lige fra toiletpapir til rødvin og rom”,
fortsætter Jytte, der helt sikkert vil gætte med næste år igen, og hvem ved - måske
kan hun smykke sig med titlen ”vinder - alle gode gange tre”!
Lokalbladet i Lysabild ønsker tillykke

Juletræsfest

Marts

4.-6. 		
LSG’s gymnastikafdeling holder opvisning i 		
				Humlehøjhallen, (Krudtuglerne og Bailamos-holdet).
5. 		
Håndbold i Sydals-Hallen U10 stævne for drenge
5. 		
Håndbold i Sydals-Hallen U12 stævne for drenge
Fastelavnsfest i Spejderhytten
6. kl.14.00
10. kl.18.30
Åben skole
kl.19.30
Generalforsamling i Landsbyrådet på Lysabild skole
12.			
LSG’s gymnastikafdeling holder opvisning i Hørup Hallen
			
(Krudtuglerne og Bailamos-holdet).
15. kl.14.00 		 Lysabild Sogns Efterløn og Pensionistforening afholder
				 hygge eftermiddag og da kommer Leif og Leif og 		
				 underholder med musik. Derefter er der kaffe og lotto.
19.				 LSG’s gymnastikafdeling holder opvisning i Sydalshallen
				 (Krudtuglerne og Bailamos-holdet)
26.				 Håndbold i Sydals-Hallen

Januar 		

13. kl. 18.30
				
				
				
				
				

Februar

6. kl. 19.00:		
				
				

Det sker i kirken

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.
Kyndelmissegudstjeneste/lysmesse, hvor spejderne
medvirker, og årets konfirmandelever er ansvarlige for 		
gudstjenestens syv læsninger

LSG Fodbold: “Tak skal I ha´for støtten“
Tak til Jer der har fået kolde fingre, næser og tæer og solgt vores skrabe-julekalendere. Og tak til Jer der købte og skrabte, og tillykke til Jer der vandt!
Husk der er Generalforsamling i LSG onsdag den 2. februar 2011, kl.
19.00 i klubhuset – Dagsorden ifølge vedtægter.
Velmødt!

TAK

Skovby
Åben kl. 9-19

Skovby Gamle Skole’s Juletræsforening vil gerne benytte lejligheden til at sige
tusind tak til alle erhvervsdrivende og private, som gav et bidrag til årets juletræsfest. Vi vil også gerne takke Skovby Kro, der igen lagde lokaler til en hyggelig
eftermiddag med rigtig mange fremmødte børn og voksne.
Mange erhvervsdrivende havde sponsoreret et pengebeløb, og derudover sponsorerede Dagli’ Brugsen i Skovby en del til godteposerne og Rubækgård en masse flot julepynt til juletræet. Skovby Kro var også flinke at forære os lidt pynt, og
børnene fra Børnehuset Abildgård havde også været i gang med saks og papir.
Endnu en gang en stor tak til alle.
Vi håber, at vi ses igen. Datoen for juletræsfesten 2011 er søndag d. 11.12.
Med venlig hilsen, Sanne, Julia og Michele
Sponsorer:
Galleri Eje, Anjas fodpleje,Martins multiservice, Sønderborg teltudlejning
Høeg-Fangel Landbrug i/s, KL Entreprenør, Kaj Aarøe Petersen, Meier Træprodukter
Sydals Maskinstation, BG Busrejser, Byens Bilpleje, Autolakering og Rustpleje
Davidsen,Valsted Isolering/v John Valsted Pedersen, Lindegaard Service, Sydals Auto
og Traktor service, Enterprenør Søren Perregaard, Migges Bageri og Konditori
El-Hjørnet i Centrum, Rubækgård, AutoMester, Dagli’ Brugsen, Mintebjergvej 3A,
Hans Jørn Høj, Skovby Kro

Generalforsamling i Landsbyrådet
Landsbyrådet holder generalforsamling den 10. marts – og traditionen tro
laver rødderne denne aften mad i Åben skole kl. 18.30. Husk tilmelding til
Eva Carstensen, 7440 4285, eva @ bbsyd.dk
Erling Junker, 7440 4927, ejja @ bbsyd.dk eller Gitte Beier, 7440 7181,
ertebjergly @ hotmail.dk, senest kl. 20 den 8. marts. Medbring service og
drikkevarer. Generalforsamlingen starter kl. 19.30 - og der er ikke tilmelding.
Der arbejdes i øjeblikket på at lave et program for aftenen - eventuelt med en
udefrakommende gæst. Hold øje med hjemmesiden www.lysabild-sydals-dk og
opslag diverse steder.

Deadline til næste Lokalblad 27. feb.
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