LB:

Maj 2011

Periodisk skrift for Lysabild Sogns Landsbyråd
LokalBladet nr. 38				

Stor succes med arbejdsdag
				
				
hos spejderne

38

Indbydelse til møde om
Indbydelse til møde
om
Gendarmstiens
forlængelse
på Sydals
Gendarmstiens
forlængelse
på Sydals
Landsbyrådet for Lysabild Sogn og Sønderborg Kommune inviterer

Landsbyrådet for Lysabild Sogn
Erling Junker
ejja@bbsyd.dk
tlf. 7440 4927
Naturafdelingen
Sønderborg Kommune
Ebbe Enøe
eeno@sonderborg.dk
tlf. 8872 5483

•
•
•
•

Lørdag, den 30. april havde spejderne kombineret papirindsamlingen med en
arbejdsdag i spejderhytten, og med stor tilslutning fra forældre, børn med flere blev
arbejdsdagen en stor succes.
I forbindelse med papirindsamlingen, måtte ruterne deles op, da spejdergruppen
aldrig har oplevet, at så mange mødte op for at hjælpe.

En aktiv gruppe, på ca. 40 personer inkl. børn, hjalp derefter til ved spejderhytten
med at male, rydde op, vaske flagstang samt tynde ud i buske og træer. En rigtig
hyggelig dag, hvor der desuden blev serveret grillpølser med kartoffelsalat til
middag og alt det kaffe, the og saft, der kunne drikkes.
Trods den store indsats, der blev ydet, venter der stadig et par opgaver – bl.a. skal
hytten males udvendig, så spejdergruppen overvejer at gentage succesen til august.
Der skal lyde en stor TAK til alle der deltog.

Deadline til næste Lokalblad 7. august
Rigtig god sommer

Klik ind på www.lysabild-sydals.dk og find information om Lysabild Sogn, tag
bl.a. et kig i kalenderen og se hvad der sker i vores sogn. Har du et arrangement,
der skal i kalenderen, er du velkommen til at kontakte Erik på skovby-sydals@hotmail.com eller Annette på annettekluver@mac.com. Vi arbejder på
at opdatere hjemmesiden jævnligt med nye indlæg og informationer - så tøv
endelig ikke med at sende arrangementer til kalenderen og indlæg til forsiden.

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Redaktionen:
Jane Andresen
Janne Jørgensen
Karin L. Bruhn
Annette Klüver Andersen
Helle Pedersen (dtp)
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ejja@bbsyd.dk
glhave42@mail.dk
karin.bruhn@hotmail.com
annettekluver@mac.com
hellepedersen@bbsyd.dk
Grafisk Arbejde, Guderup

strækningen Høruphav-Skovby.
Mødet finder sted mandag den 30. maj. kl. 19.30 på Skovby Kro,
hvor
alle
interesserede
er velkomne.
Mødet
finder
sted mandag
den 30. maj. kl. 19.30 på Skovby Kro,
Sønderborg
Kommune er
ved kaffen.
hvor alle interesserede
er vært
velkomne.
Sønderborg Kommune er vært ved kaffen.
Tilmelding er ikke nødvendig
Tilmelding er ikke nødvendig

Program:
Program:
•
••
••
••

Landsbyrådets udviklingsplan ved Erling Junker/Landsbyrådet
Oplæg
ved Sønderborg
Kommune
Landsbyrådets
udviklingsplan
ved Erling Junker/Landsbyrådet
Kaffe
Oplæg ved Sønderborg Kommune
Spørgsmål,
kommentarer
og
debat
Kaffe

•

Spørgsmål, kommentarer og debat

Kontakt:

Kontakt:

Landsbyrådets udviklingsplan ved Erling Junker/Landsbyrådet
Oplæg ved Sønderborg Kommune
Kaffe
Spørgsmål, kommentarer og debat

Program:

Oliver Christiansen i fuld gang med penselen

Tilmelding er ikke nødvendig

Mødet finder sted mandag den 30. maj. kl. 19.30 på Skovby Kro,
hvor alle interesserede er velkomne.
Sønderborg Kommune er vært ved kaffen.

Landsbyrådet for Lysabild Sogn og Sønderborg Kommune inviterer
til orienterings- og debatmøde om udbygningen af Gendarmstien på
strækningen Høruphav-Skovby.

Indbydelse til møde om
Gendarmstiens forlængelse på Sydals

til
orienterings-forogLysabild
debatmøde
af Gendarmstien
på
Landsbyrådet
Sognom
ogudbygningen
Sønderborg Kommune
inviterer
strækningen
Høruphav-Skovby.
til orienteringsog debatmøde om udbygningen af Gendarmstien på

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, ultimo
august, oktober, og november i 1000 eksemplarer, husstandsomdeles af LSG Fodbold til sognets
beboere. Har du ikke modtaget LokalBladet ring på tlf: 7440 4927
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tlf. 7440 4927

tlf. 8872 5483

Landsmesterskab
i badminton for
U17C M/K
LTBs U17C M/K har været til landsmesterskab for hold d. 26-27 Marts,
hvor de vandt guld. Det var nogle
stolte folk der kom hjem fra Vejle.
På billedet er det fra ventre:
Emil Hyttel, Anders Laue,
Mikkel Pedersen, Sahra Andersen
og holdleder Henrik Hyttel.

Aktivitetsdage på Vibæk Møllerne 2011
Mølledage
Høstdage
Jul

.

den 18. og 19. juni den 13. og 14. juli
den 13. og 14. august
den 19. og 20. november

På aktivitetsdage
Entre kr. 20,- for voksne – børn gratis
Åben kl. 11 -16
Åbningstider Juni, Juli, August
alle dage kl. 11 – 16
Gratis adgang – evt. frivilligt bidrag
Rundvisning kan arrangeres:
Vibæk Møllernes Støtteforening
Formand Knud Bjerring
Tlf. 74 43 33 45 / 20 25 53 50 E-mail: ki@stofanet.dk

.

Skovby Ringridning 2011
www.skovby-ringridning.dk

Fredag d. 29. juli
Kl. 14
Kl. 19-22
Kl. 22-02
Lørdag d. 30. juli
Kl.12.30-02

IT der hitter

Festpladsen åbner med Tivoli og Skovby Kros festtelt.
Ringriderfrokost i Skovby Kros festtelt.		
Ringriderbal i Skovby Kros festtelt.
Festpladsen åbner med Tivoli og Skovby Kros festtelt.

Kl.12.30-15.30

Ældre matiné i Skovby Kros festtelt:
Alle pensionister er velkomne.
Gratis bustransport – Kontakt Jørgen H. Petersen,
tlf. 74 41 59 22 mobil 61 36 61 75
Lottospil første omgang.
Musikalsk underholdning
Lottospil anden omgang
Der spilles op til dans.
Cykelringridning
Ringridning for veterantraktorer
Ringridning for havetraktorer, motor cykler og knallerter.
Kl. 18-20
Pølsebord i Skovby Kros festtelt.
Kl. 19-02
Ringriderbal i Skovby Kros festtelt.

Kl.12.30-13
Kl.13-14
Kl.14-14.30
Kl.14.30-15.30
Kl.12.30

Søndag d. 31. juli
Kl. 11-20
Kl. 11.30

Festpladsen åbner med Tivoli og Skovby Kros festtelt
Rytteroptog fra Kegnæsgård til festpladsen, ledsaget af
Broager Showband og Jagthornsblæserne.
Ringridningen begynder.
Rafleturnering i Skovby Kros Festtelt
Kongeomridning
Rytteroptog tilbage til Kegnæsgård
Tak for i år.

Kl. 12.30
Kl. 15
Ca. Kl. 16.30
Ca. Kl. 18
Kl. 20

Lysabild sognehistoriske
Forening

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

Søndag den 29. maj tager Lysabild Sognehistoriske Forening på historisk udflugt rundt I midten af vores smukke landsdel. Turen går i år til Gram Slot, hvor vi
skal have en rundvisning. Vi forlader Gram efter en middag på Slotskroen. Herefter kører vi vest på til Ribe. I Danmarks ældste by skal vi se Domkirken, Riberhus
og slentre i den gamle by. Den medbragte kaffe kan efter eget valg nydes I Ribe
eller på hjemturen. Vi kører kun i én bus og der plejer at være rift om pladserne,
så meld jer til I god tid. Prisen for hele turen er kr. 350 som dækker busturen,
rundvisning, middag og kaffe. Tilmelding senest den 18. maj til Ingrid på
74 40 44 18. Der er afgang fra Lysabild Skole kl 8.15. Venlig hilsen Turudvalget.

Pensionistforeningen havde stor succes med opstarten af deres pc kursus den
5. april på Lysabild Skole, fortæller Erik Krogh fra Pensionistforeningen.
Omkring 40 interesserede mødte op til introduktionsdagen og fik bl.a. en demonstration af skolens it udstyr, en orientering om computeren og dens muligheder,
ligeledes information om internettets og mobilens uendelige muligheder samt
brugen af Nem Konto og Nem Id.
Næste skridt er udarbejdelse af et kursus program som skal ligger klar efter
sommerferien.
Iflg. Erik Krogh kommer kurserne som planlagt til at foregå på Lysabild Skole og i
et samarbejde med skolens ældste elever. Unge mennesker i dag, har mange
it-kundskaber og det vil være oplagt at bruge de lokale muligheder og få opbygget
et læringssamarbejde på tværs af generationerne.
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage i kurserne, fortæller Erik Krogh.
Formålet er at få kendskab til computeren, til internettet og kunne bruge og udnytte
nogle af de mange muligheder der er. Bliver computeren en mere naturlig del af
ældres hverdag, så har vi opnået lige præcis det vi gerne ville med kurserne. Alder
er heller ikke nogen hindring, fortæller Erik Krogh videre og henviser til en undersøgelse, som viste at ældre kan lære det samme som unge mennesker, de ældre er
bare lidt længere om det.
Yderligere oplysninger om pc kurserne følger i august udgaven af Lokalbladet

Lysabild Børneunivers

SFO og børnehaven er nu flyttet ind i de nye lokaler - selv om der stadig er
byggerod og ufærdige arbejder.  Med hensyn til resten af byggeriet (klasselokale, billedkunst/håndarbejde og multisal/musik) er situationen stadig
uklar. Ifølge Kristian Ellegaard er man dog på skolen orienteret om, at der iværksættes en ny (hurtig) udbudsrunde - med forventet byggestart i uge 21.

Lysabild Sogns Efterløn & Pensionstforenings aktiviteter for de kommende måneder
Den prikkede zebra slukker og lukker

Efter knap 4 år har Helle Andersen fra Skovby besluttet at lukke sin
børnetøjs butik ved udgangen af juli måned.
Drømmen om at åbne butik har været Helles drøm lige siden
barndommen, og nu hvor den er ført ud i livet, har Helle med tiden måttet erkende, at hun dels har følt sig meget bundet af butikkens åbningstider, og dels har krisen betydet, at salget ikke altid har været lige stort. Somrene har været super gode, da mange
turister har besøgt butikken, men opbakningen har manglet om
vinteren.
Men siger Helle: ”Det har været sjovt så længe det varede, og mit
udgangspunkt var at ”gik det, så gik det, og hvis ikke så har jeg i
hvert fald prøvet det”.
Som nævnt lukker butikken først til sommer, og der bliver for
tiden solgt ud af resterne.
Butikkens åbningstider er: Torsdag kl. 17-19 og søndag kl.
11-15.
Se i øvrigt hjemmesiden :
www.den-prikkede-zebra.dk
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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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Den 17. maj Eftermiddagstur til Nordals Her får vi eftermiddagskaffe og 		
dagen slutter med grill i klubhuset. Pris 200 kr.
Den 21. juni Udflugt til Pløn og Malente i Tyskland. Vi starter kl. 8.00 fra Lysabild,
opsamling efter behov.
Når vi har passeret grænsen finder vi et sted hvor vi får vor medbragte kaffe.
Derefter kører vi af den skønne tur over Kappel, Egernförde og Kiel. til
Malente/Kremsmühle, hvor vi spiser vor medbragte mad. Derefter besøger vi
den i Holsten berømte mesterslagter H.Petersens Butik.
Kl. 13.00 sejler vi med båden til Plön og er retur kl. 15.00.
På båden er der mulighed for køb af div. forfriskninger.
Derefter kører vi over Kiel, Egernförde til Geltorf ved Slesvig, hvor vi har bestilt
Slesvigs bedste Schnitzler hos Reimers Gasthof.
Vi forventer at være tilbage i Lysabild ca. kl. 20.00.
Denne skønne tur koster for medlemmer 300 kr. og for ikke medlemmer 400 kr.
Tilmelding til Rosa tlf. 74 40 47 50 eller 61 60 47 50. Til Birthe på tlf. 74 40 46
07 eller 30 20 54 47 senest den 10. juni 2011.
Den 16. august afholder vi det store årlige lottospil med masser af skønne gevinster.

Fastelavn og påskefrokost i dagplejen

LSG’s fodboldafdeling
LSG’s fodboldafdeling vil gerne sige en stort tak til
serveringspersonalet, der hjalp til ved Sydbanks
aktionærmøde. Det er dejligt, at så mange
frivillige bidrager ved at bruge en aften på at
tjene penge til klubben. Den 26. marts havde
LSG fodbold opstart på udendørstræning, det var en god dag i solskin og rigtig
mange fremmødte - såvel ’gamle’ som nye fodboldspillere. Især var der mange
interesserede børn til det nye initiativ ”Fodbold for små fødder”. Formålet er at
få de helt små i gang med at spille fodbold. Vi er samtidig glade for at byde
velkommen til Kim Iwersen og Søren Lind, som meldte sig som trænere for de
“Små Fødder”.

Dagplejen har holdt fastelavnsfest med manér. Børnene slog katten af tønden – i
øvrigt en tønde, som de selv havde været med til at pynte. Der blev spist fastelavnsboller og ”bom” og drukket kakao. En rigtig hyggelig dag blandt prinsesser,
pirater med flere.
Ved den årlige påskefrokost havde påskeharen sneget sig forbi og gemt en kurv
med påskeæg og brød. Børnene og deres dagplejere nød desuden en dejlig
frokost med lune ”frikadellekyllinger”, der var pyntet med næb og kløer samt
fjer og meget andet godtt.

Efterfølgende har JBU konsulent Svend Pedersen, været i Lysabild for hjælpe de
to nye trænere med inspiration til træningen af de nye små fodboldspillere. Han
mødte op på første træningsdag og det blev en rigtig hyggelig dag for både
børnene og deres forældre, som er med som “hjælpetrænere.”
I øvrigt byder LSG et damehold velkommen tilbage til Lysabild under ledelse af
Kurt Skovmand, som er erfaren fodboldtræner i Lysabild.
Med de nye tiltag styrkes klubbens ønske om at blive mere synlig i
lokalsamfundet og gøre fodbolden endnu mere attraktiv på Sydals. Internt
har vi indført jævnlige trænermøder. De skal lette og forbedre samarbejdet og
kommunikationen mellem senior- og ungdomsfodbolden.
Lysabild SG vil endnu en gang gerne opfordre nye kræfter til at melde sig,
både til bestyrelsesarbejdet og som trænere, eller bare til lidt frivilligt arbejde.
I øjeblikket søger vi især trænere til et U9 hold, samt Serie 3 herrer – så hvis
det kunne være noget for dig kan du kontakte Stefan på 40240457. Se i
øvrigt også klubbens hjemmeside - www.lysabildsg.dk -her finder du bl.a.
kontaktinformation, træningstider og billeder.

Træningstider LSG fodbold
Holdnavn / Årgang

Trænere

Telefon

Træningstider

Små fødder /
2005 og yngre

Kim Iwersen
Søren Lind

40415803
40181717

Tirsdag kl. 16:45 - 17.45

U7 / 2004

Tim Andersen
Christian Weber
Larsen

51210019
30257611

Tirsdag kl. 17 - 18

U8 / 2003

Stefan Spornberger

40240457

Tirsdag kl. 16:45 - 18.15

U9 / 2002

Stefan Spornberger
(vi søger en ny
træner)

40240457

Tirsdag kl. 16:45 - 18.15

51230431

Tirsdag kl. 16.45 - 18
Torsdag kl. 16.45 - 18

U11 / 2000 og 2001 Gerd Damm
Seniorer
Serie 3 og 5

Per Madsen
(vi søger en ny
træner)

51226902

Tirsdag kl. 19 - 20.30
Torsdag kl. 19 - 20.30

Dame

Kurt Skovmand

21774105

Onsdag kl. 19 - 20

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

Sydals Frivillige Brandværns årlige
loppemarked
Så nærmere sommeren sig og det gør brandværnets loppemarked også. Vi vil
meget gerne høre fra jer, hvis nogle ligger inde med ”lopper”. Henvendelse vedrørende afhentning af lopper kan ske til Jan Lorenzen tlf. 21 48 04 74,
Lars Jørgensen tlf. 22 74 72 25.
Loppemarkedet starter: Lørdag 4. juni Kl. 10.00 til 17.00
Lørdag 4. juni Kl. 10.00 til 17.00
Vibøgevej 13
Kom og se om der ikke gemmer sig
en lille skat eller lide det du har ledt
efter. Kom og gør en god handel
med de lokale brandfolk.
Der er også mulighed for at købe
ringrider pølser og øl / sodavand
Kom og støt Sydals Frivillige
Brandværn ved at bakke op om det
frivillige arbejder vi udfører.
Brandkaptajn
Martin Kahr Knudsen
Tlf. 21 69 05 38
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L Ø R DA G D . 1 7 S E P T 2 0 1 1
I ÆBLEHAVEN BAG PRÆSTEGÅRDEN

OPSTARTS
MØDE
TIRSDAG D. 24 MAJ KL. 19.30

I KONFIRMANDSTUEN
MØD BARE OP - TILMELDING ER IKKE NØDVENDIG

Det sker i kirken

Det var en glad uddeler Lokalbladet mødte først i maj. Daglig Brugsen
i Skovby har fået et ansigtsløft og står nu klar til sommersæsonen, hvor
turisterne indtager Brugsen sammen med os andre.
Ønsket om renoveringen startede med belysningen, der ind imellem
svigtede, så meldte en mælkekøler sig som næsten klar til udskiftning
og gulvet i øl/vand afdelingen var slidt helt ned. Kim fortæller, at
processen fra det første behov meldte sig og til nu, hvor Brugsen står
nyrenoveret, har taget et par år. I de 2 år skulle finansieringen sammen
med indretningen falde på plads. Inden for Coop er der forskellige
rammer for indretning til de forskellige kæder. Dagligbrugsen i Skovby er
en medlemsejet brugs og det har givet noget frihed til indretningen. Det
nye koncept indenfor Dagligbrugser bygger på en idé om, at når vi køber
ind finder vi først kød og grønt og derefter tilbehør. Derfor møder vi nu
en ny køledisk med kød og grønt i starten af butikken. Den ny mælkekøler
har man valgt at installere på sin vante plads, men nu bliver den fyldt op
direkte fra kølerummet bag glaslågerne. Arbejdsgangen er derved blevet
lettet for personalet, som tæller 2 fuldtidsansatte, 1 deltidsansat og 10
ungarbejdere.
Belysningen er en vigtig del af Brugsens nye look. Der er kommet nye
armaturer op, så varerne og hele butikken er bedre belyst. Belysningen
og den hvide maling helt til loftet skaber en følelse af en større butik.
Hos kunderne har reaktionen været positiv, og nogle har spurgt hvor der
er blevet bygget til. Det er der jo ikke, men derimod er der faktisk flere
hyldemeter nu, end der var i den gamle butik.
Udenfor Brugsen bliver der gravet og anlagt en ny og bedre ind-/udkørsel.
Stensætningen rundt om parkeringspladsen skiftes ud og der bliver
lagt ny asfalt. Sidst i maj er renoveringen udenfor færdig med nymalet
træværk og indgangsparti.
Vores område har således fået en opdateret Dagligbrugs med udvidet
åbningstid – så der nu er åbent fra 8-20 alle ugens dage hele året.


TILMELDING TIL LANDSBYMARKED 2011
stadeplads-enheder à 3x3 m. PRIS KR 150 for private /
børn gratis / KR 300 for virksomheder.
jeg/vi tilmelder stadeplads eller aktivitet.........................................
antal enheder/pladsbehov..............................................................
navn/virksomhed/forening..............................................................
adresse..........................................................................................
tlf...................................................................................................
email..............................................................................................
Tilmelding plus betaling afleveres senest onsdag d. 15. juni 2011 til
Birthe Elmegaard Bladt, Lysabildgade 56
tlf 2790 9283, email: bbsb54yahoo.dk



Sydals-Koret får besøg af russisk kor
Til august får Sydals-Koret besøg af et kor fra en by i Rusland.
I den forbindelse holdes der en offentlig koncert i Lysabild Kirke,
lørdag, den 20. august kl. 16.00.
Det russiske kor er et ungdomskor som vil synge sange fra den russiske
musik-tradition.
Sydals-Koret vil samme dato synge kendte danske sange i lidt nye fortolkninger.
ALLE er velkomne.
N.B. Sydals-Koret har flere koncerter på programmet.
Se næste lokalblad, der udkommer sidst i august.

Skovby
Åben kl. 9-19

Maj
17. kl.13.00
			
			
21. kl.12.00
24. kl. 19.30
			
29. Kl. 8.15
			
30. Kl. 19.30
			
Juni
15. kl. 13.45

Det sker i sognet
Afgang fra skolen med B.G. 			
Pensionistforeningen arrangerer eftermiddagstur
til Nordals med efterfølgende grill i klubhuset
Fjelbytræf, Fjelby 5
Opstartsmøde vedr. landsbymarked 		
2011 konfirmandstuen.
Lysabild sognehistoriske Forening, 		
sommerudflugt
Borgermøde på Skovby Kro vedr. gendarmsstien´s
udvidelse fra Hørup til Skovby
Ældesagen, Besøg på Historiecenter Dybbøl Banke

18. og 19.
Kl. 11.00-16.00 Mølledage ved Vibæk Møllerne
21. 8.00
Lysabild Sogns Efterløn & Pensionstforening,
			
udflugt til Pløn og Malente i Tyskland
Juli
13. og 14.
Kl. 11.00-16.00 Mølledage ved Vibæk Møllerne
29. til 31.
Kl. 14.00
			
August
16.
			
20. Kl. 16.00
			

Skovby ringridning åbner, se program 		
her i LokalBladet
Lysabild Sogns Efterløn & Pensionstforening
Lottospil.
Koncert i Lysabild Kirke. Sydals-Koret besøg
af russisk kor

Andelskassen Sønderjylland
Sønderborg • Tinglev • Høruphav • Augustenborg • Gråsten • Nordborg • Tønder
www.andelskassen.dk

