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Enigt politisk udvalg: Lysabild Børneunivers fortsætter uændret
Udvalget for Børn og Uddannelse har besluttet at lade Lysabild Børneunivers
fortsætte uændret som 0.-6. klasses skole. I skrivende stund sendes udvalgets
beslutning til byrådsmødet den 24. august – og herfra i en offentlig høringsfase
frem til den 14. oktober. Byrådet tager den endelige beslutning den 23. november.
Lysabild overlever blandt andet på sin gode opbakning fra forældrene i området, og derfor har vi en klassekvotient på 21,7, hvilket tåler sammenligning
med gennemsnittet i Sønderborg kommune på 20, 1. Der er naturligvis mange
børn fra Kegnæs i disse tal, men der ville faktisk være en nettostigning, selv
hvis man fraregner den store tilgang fra Kegnæs. Men udvalget har især fremhævet skolens geografiske placering som en vigtig parameter i beslutningen.
Gennemsnitsprisen for et skolebarn ligger på ca. 42.000 kr. I Lysabild koster
det 44.000 pr. skolebarn, og disse tal er beregnet før den store tilgang. Men
den allerbedste nyhed er at der i første halvdel af 2011 er en stigning i fødselstallet i Lysabilds skoledistrikt. Så der er grundlag for en bæredygtig enhed i
fremtiden!
De hårde fakta taler for at Lysabild kan klare sig i fremtiden, men det forudsætter naturligvis at der fortsat fødes mange børn herude  - og at forældrene fortsat værdsætter skolens faglige dygtighed. En faglighed, der kan stå
distancen i sammenligning med andre skoler, selvom nogen måske vil fortælle
dig det modsatte. Skolen investerede for flere år siden i Smartboards, som er
en naturlig del af undervisningen på 1.-6. klassetrin. Og det at tjekke Forældreintra er forbavsende hurtigt blevet en fast del af tilværelsen for forældrene
til skolebørnene. Eleverne ”flaskes” op med at anvende teknologi. Her efter
sommerferien samarbejder 6. klasse eleverne med pensionistforeningen om
at lære pensionisterne at håndtere internettet og mobilen.

Se mere på www.lysabild-sydals.dk

Som så mange andre steder, kan vi også henvise til vores hjemmeside.
På den finder du nyheder fra sognet, og der er mange links rundt til aktiviteter
og nyheder andre steder i kommunen. Du finder også flere artikler og billeder
end der er plads til i Lokalbladet. Har du en god artikel, en historie eller en
aktivitet er det muligt at få den med. Meget gerne med et billede.
For at få det med bedes du sende en mail til Erik Møller på:
skovby-sydals@hotmail.com.

Og selvom vi mistede støttecenteret her hen over sommeren, så er inklusion
stadig en central værdi i børneuniverset. Der lægges stor vægt på at hvert
enkelt barn får gode kammerater og føler sig værdsat.
Forældrene oplever god kontakt med skolens personale. Hvis der er et
problem, er løsningen ikke flere møder væk. Her er ingen barrierer i form af
kontortid eller telefontid, men derimod nærvær, og man bliver måske endda
budt på en kop kaffe på lærerværelset (TL).

Rejsegilde på universets multisal
Det var vådt, rigtig vådt…, torsdag den 11. august, da der var rejsegilde på
multisalen ved Lysabild Børneunivers.
Men glæden over at multisalen er blevet en realitet og nu for alvor tager
form, vandt over det regnfulde vejr. Kransene lyste op på spærene med
de røde og hvide bånd, taler blev holdt, der blev råbt hurra for multisalen
og som det også hører sig til på et rejse gilde skålede arkitekt Ole Weile
for salens fremtid og knuste efterfølgende glasset med ordene ”Gid huset
består i så mange år, som glasset går i skår”.
Rejsegilde menu´en: pølser og brød blev nydt i tørvejr inden døre og alle
glæder sig nu til følge færdiggørelsen af multisalen.

ÅBEN SKOLE

er klar til en ny sæson nr. 14 på Lysabild Børneunivers.
Efter den store ombygning slår vi dørerne op for en ny sæson med fællesspisning og hyggeligt samvær hver torsdag i løbet af den kommende vinter. Traditionen tro starter vi i uge 43 - torsdag efter efterårsferien - åben skole gruppen
laver mad.
Pris: Voksne 35 kr. - børn 20 kr.
Spisning starter kl. 18.30 - husk tilmelding tirsdagen før senest kl. 20.
Medbring selv tallerkener, bestik og drikkevarer. Der er gratis kage og kaffe
bagefter.
Der er altid masser af sjov og godt humør i køkkenet, når der kokkereres.
Har du, eller kender du nogen - foreninger, kortklubber, strikkeklubber, skoleklasser, osv. - der har lyst til at tjene lidt til klubkassen ved at lave mad, så
har vi endnu ikke kalenderen fuld, men det viser sig altid, at der hurtigt bliver
“udsolgt”.
Sig til så hurtigt som muligt, så I kan få en torsdag, der passer jer.
Kontakt: Eva Carstensen 7440 4285 eller: 2425 0537 eller: eva@bbsyd.dk
eller Erling Junker 7440 4927 eller Gitte Beier 7440 7181.

Cykelstien projekteres nu
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Nu begynder projekteringen af cykelstien mellem Skovby og Lysabild. Landsbyrådet for Lysabild sogn var i juni indkaldt til møde med kommunen omkring
etablering og tidsplan for stien. Staten har bevilget og øremærket 1,5 mill. kr. til
stien under forudsætning af, at kommunen betaler resten. Det statslige beløb
dækker 40 % af finansieringen, og kommunen har meldt klart ud, at de udnytter denne mulighed for at gennemføre projektet.
Tidsplanen er følgende: I efteråret 2011 vil selve projekteringen finde sted. I
perioden mellem sommerferie og efterårsferie kan de berørte lodsejere derfor
forvente henvendelse fra kommunen. Det er planen at stien skal ligge på den
østlige side af Kegnæsvej. Tilslutningen i Skovby bliver omkring “chikanen” ved
byporten, hvor hastigheden er lav. I Lysabild ender stien ved skolen, så der er
direkte adgang fra stien til skolens område. Undervejs bliver der tilslutninger,
hvor det er mest hensigtsmæssigt. Der er aftalt hastighedssænkende foranstaltninger i T-krydset Vibøgevej/Kegnæsvej.
Der vil være udbudsrunde mellem efterårsferie og nytår, og selve jordarbejdet
forventes at foregå i foråret 2012, når vinteren er overstået. I øvrigt samtidig
med stien på strækningen fra Tandslet til Hørup.
Så nu kan vi glæde os til at pumpe cyklen næste sommer og cykle her på Sydals
uden bange skelen til de tunge trafikanter. Desværre er strækningen fra Drejet
til Skovby og Lysabild til Østkystvejen ikke med i denne omgang, men de er
med i den store cykelruteplan, som kommunen har fremlagt og først forventer
fuldt anlagt om mange år.

LANDSBYMARKED Lørdag den 17. september 2011
Nye tiltag på markedet
Der er flere nye tiltag ved landsbymarkedet den 17. september. Du kan bl.a. se en
høne blive slagtet eller få en rundvisning i det om- og nybyggede børneunivers,
og så kommer Als Viking-middelalder Laug med bl.a. bueskydning, teater og
smykkeproduktion. Af nye tiltag for børn er der Lysabild Talent show og en
musikskole-event, som LSGs hovedbestyrelse har sponsoreret.
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Program

Kl. 11.00

Lysabild Landsbymarked 2011 åbner
Koncert v. Sydals Jagthornsblæsere
Ca. kl. 11.20 Dyrskue (tag dit kæledyr med)*
Kl. 12.00
Rundvisning i Lysabild Børneunivers
		
Kl. 12.30
Lysabild Talent show*
Kl. 13.00
Sydalskoret synger sensommersange
Kl. 13.30
Slagtning af høne v. Hanne Skyum
Kl. 14.30
Kammerkoncert v. Hans Havelund m.fl.
Kl. 15.00
Rundvisning i Lysabild Børneunivers
		
Musikskole-event for børn
		
Kl. 16.00
Event v. brandværnet og middelalderlauget (hvis vejret vil)
Kl. 16.30
Boderne lukker

Gårdspladsen
Gårdspladsen
Gårdspladsen
Start på 		
gårdspladsen
Gårdspladsen
Kirken
Gårdspladsen
Kirken
Start på 		
gårdspladsen
Teltet på 		
gårdspladsen
Marken

Søndag den 18. september
Kl. 11.00
Høstgudstjeneste

Kirken

Børnedyrskue
Børnedyrskuet åbner ca. kl. 11.20 (efter koncerten med jagthornsblæserne)
og varer frem til ca. kl. 12. Det vil være en udstilling af børnenes medbragte
kæledyr, og det foregår under træet i gårdspladsen, hvor der vil være en lille
indhegning til f.eks. kaniner. Her må dyrene gerne være hele markedsdagen,
men du er selv ansvarlig for, at de ikke kan stikke af. I år vil der være endyrlæge
til stede, som du kan spørge til råds om de ting, du måtte være i tvivl om med
dit kæledyr. Der er diplomer til alle udstillere, og det er gratis at deltage.
Fællesspisning
Der er fællesspisning kl. 17.30, hvor Arne Christiansen og Åben skolefolkene sørger for hovedmenuen, mens bager Migge leverer desserten. I år
skal arrangørerne nok huske at lave og servere kaffe og te . Det koster 130 kr.
at deltage. Bindende tilmelding til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk eller
7440 4927 inden lørdag den 10. september. Spisebilletter hentes og betales
i teltet på markedspladsen den 17. september inden kl. 14. Der er maks.
deltagerantal på 100. Husk at medbringe service og evt. vin til eget brug.
Der kan købes fadøl og vand i teltet. Landsbyrådet ønsker alle en god markedsdag.
Lysabild Talent Show
Klubben i Lysabild Børneunivers inviterer alle børn til at deltage i LysabildsTalentshow med enten dans, sang, trylleri, stand up eller andet. Jeres optræden
må maks. vare 5 min. og hvis I skal bruge musik, skal I medbringe det til Anette.
Det er også hende, I skal tilmelde jer på tlf. 6113 3625 ml. 14-18 på hverdage.

Lysabild Sogns Efterløn & Pensionstforenings aktiviteter for de kommende måneder
13. september kl. 14 i klubhuset:
Besøg af Muldvarpene, som er fire harmonikaspillere. Derefter er der kaffe og
lottospil. Arr. Lysabild Sogns Efterløn & Pensionistforening.
15. september kl. 14-ca. 17. Besøg på Hærens sergentskole i Sønderborg.
Tilmelding på 7447 0333. Pris: 50 kr. (75 kr. for ikke-medlemmer) . Arr. Lysabild
Sogns Efterløn & Pensionistforening*.
3. oktober kl. 10 i klubhuset.
IT informationsmøde.
11. oktober kl. 14 i klubhuset:
Foredrag og film v. Anne Christine Nielsen om Bolivia. Derefter kaffe, lottospil og
aftensmad . Prisen er 100 kr. Arr. Lysabild Sogns Efterløn & Pensionistforening.

8. november kl. 14 i klubhuset:
Foredrag om inkontinens v. sygeplejerske Lisbet Friborg. Derefter kaffe og
lottospil. Arr. Lysabild Sogns Efterløn & Pensionistforening.

*Torsdag den 15. september 2011 kl. 14 – ca. 17. Vi mødes ved hovedporten til
Sergentskolen.
Her vil vi blive vist rundt og der bliver fortalt om skolens dagligdag. Hvis der er interesse for det, vil der være mulighed for at se undervisningslokaliteter samt værksteder.
En af skolens elever vil være med ved arrangementet og fortælle om sit syn på og sine
oplevelser i forbindelse med uddannelsen. Sergentskolens chef oberstløjtnant V. Ravn
vil orientere om skolens fremtid og hæren som helhed. Der bliver serveret kaffe og kage.

Holdoversigt for årets gymnastik
Hold
Forældre/barn

Ugedag
Lørdag

Tidspunkt
08:45 – 09:45

Torsdag

17:00 – 18:00

Tirsdag

17:00 – 18:00

Tirsdag

18:00 – 19:00

Tirsdag

16:00 – 17:00

Mandag

Pilates, nybegyndere
Pilates, øvede
Full Power & relax

Instruktør
Lilly Paulsen
Lilly Paulsen, Alberte Normann
Sarah Khalil, Jesper H Bonefeld
Malene Paulsen, Sebastian
Paulsen, Alberte Normann
Malene Paulsen, Tina Hansen,
Jesper Lunau
Betina Hakanowitz, Marianne
Jørgensen, Camilla H Bonefeld
Lisbeth Jensen, Martin Lorenzen,
Emil Petersen
Camilla Rasmussen,
Camilla H. Bonefeld
Karin Bonde
Karin Bonde
Karin Bonde, Lisbeth Jensen

Funktionel træning 1

Martin Knudsen

Funktionel træning 2
Herrer
Sydalsholdet, grundtræning
Sydalsholdet, serietræning
Volleyball
Motionsherrer
Motionsdamer

Lopperne
Pigespring 1. – 5. klasse
Jumpers 5. klasse +
Piger 1. – 4. klasse
Drengefræs 1. – 4. klasse
Piger 5. klasse +
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Forening
TUI

22.09.11

TUI

20.09.11

TUI

20.09.11

TUI

20.09.11

TUI

19.09.11

TUI

Mandag

18:00 – 19:30

Multisalen

19.09.11

TUI

Onsdag
Onsdag
Onsdag

17:45 – 18:45
18:55 – 19:55
20:05 – 21:05

21.09.11
21.09.11
21.09.11

TUI
TUI
TUI

Tirsdag

19:00 – 20:00

20.09.11

TUI

Martin Knudsen

Torsdag

19:00 – 20:00

22.09.11

TUI

Søren Elholm
Hanne Schmidt, Tanja Asmussen
Helle H. Bonefeld
Ebbe Lunau
Hans Duus
Birthe Bladt

Mandag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

20:00 – 21:30
19:15 – 20:30
20:30 – 21:00
20:00 – 21:30
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00

Multisalen
Multisalen
Multisalen
Gymnastiksalen, Tandslet
Friskole
Gymnastiksalen, Tandslet
Friskole
Multisalen
Hørup Hal 2
Hørup Hal 2
Gym.salen, Lysabild skole
Gym.salen, Lysabild skole
Gym.salen, Lysabild skole

19.09.11
14.10.11
05.10.11
20.09.11
27.09.11
27.09.11

TUI
TUI/HUI/LSG
TUI/HUI/LSG
TUI
LSG
LSG

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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Start
24.09.11

16:30 – 17:45

Sted
Sydals Hallen
Gymnastiksalen, Tandslet
Friskole
Gymnastiksalen, Tandslet
Friskole
Gymnastiksalen, Tandslet
Friskole
Gymnastiksalen, Tandslet
Friskole
Gymnastiksalen, Tandslet
Friskole

Dagplejernes dag!

Gendarmsti på Sydals

Onsdag d. 11 maj 2011 var
rammen om dagplejernes
dag i Lysabild.
Kodeordet var motorik,
dagen foregik udendørs,
og heldigvis var vejret
med os. Vi havde lavet
en motorik bane med en
glidebane på brun sæbe og
masser af vand. Både store
og små var iført regntøj, så
alle kunne få en rutsjetur.
Der var små baner med
farvede sten til at gå
balancegang på, der blev
kravlet i tuneller og gået
med æg på en ske, kørt

med trillebør og kravlet over og under elastikker.
De ”kære små” var fulde af energi og prøvede løs, enkelte udforskede også lige
den store fodboldbane, vi var på.
Efter at ha’ brugt en masse energi, blev der spist madpakker i klubhuset, og hele
klubhuset var næsten omringet af barnevogne, da børnene blev puttet til middag.
Om eftermiddagen kom forældre og søskende til kage, frugt, kaffe og te. Der skal
lyde en stor tak til Migge for den flotte kagemand, han igen i år sponsorerede, og
ligledes en stor tak til Brugsen i Skovby der sponsorerede en masse lækker frugt.
En dejlig vellykket dag med glade børn og voksne.
Den kommunale dagpleje i Lysabild.

LSG’s fodboldafdeling

Hjælp!! Vi mangler trænere
Efterårets fodboldsæson er startet, og vi har brug for din hjælp. Lysabild
SG bygger på frivillige trænere og hjælpere. Har du lyst til at prøve kræfter
med det at være træner eller hjælper i vores klub? Det er ikke et krav, at du
har trænererfaring. LSG Fodbold ønsker en positiv opbakning og et godt
samarbejde med forældrene.
Kontakt ungdomsformand Stefan Spornberger (40240457).
Træner-nyheder: Søren Hell er den nye træner til vores serie 4 hold. Han afløser
spillertræner Per Madsen. LSG siger tak til Per for hans indsats som spillertræner
og håber på flere mål for LSG. Nu har vi også 11 mands damefodbold, hvor Kurt
Skovmand er tilbage som træner i Lysabild. Vi ønsker Kurt og Søren stor succes.
LSG fodbolddag: Lørdag den 3. september er der stor fodbolddag i LSG. Kl. 12
starter U12 piger, kl. 13 Serie 2 dame, kl. 13.30 U8 og U9, kl. 14 U12 drenge, kl.
15 Serie 4 herre og kl. 16 afslutter U10. Klubhuset vil være åben med mulighed
for køb af spise- og drikkevarer Kig forbi:)

Mandag den 30. maj holdt Landsbyrådet for Lysabild Sogn i
samarbejde med Sønderborg Kommune et orienteringsmøde
om planerne for at forlænge Gendarmstien fra Høruphav og videre til Skovby. Mødet var velbesøgt og rigtig mange lodsejere
og interessenter var repræsenteret.
Gendarmstien er et af kommunens særlige aktiver og er
kendt viden om blandt naturelskere og vandrere. Byrådet har
i kommuneplanen vedtaget, at arbejde for at sammenbinde Alsstien og Gendarmstien og i det hele taget at udbygge og sammenbinde nettet af vandreruter.
Helt fra Gendarmstiens ”fødsel” har der været planer om, at Gendarmstien
skulle strække sig i sit oprindelige forløb fra Mommark til Kruså. Amtet var dengang anlægsmyndighed, men pga. lokal modstand blev det besluttet at vente
med den sidste etape øst for Høruphav til ”bedre tider”.
Med opgaven stillet i den gældende kommuneplan, har vi i forvaltningen
indledt en række lodsejerbesøg for at undersøge stemningen og ikke mindst
villigheden til at afgive jord blandt de berørte lodsejere. Status for stien er, at
vi med stor sandsynlighed i foråret 2012 kan etablere en rute fra Vibæk Vandmølle til Skovby. Den præcise linjeføring afhænger af Naturstyrelsens endelige
accept af ruteforløbet. Naturstyrelsen er administrativ myndighed for anlæg og
ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen dvs. 300 m fra kysten.
For os, der har været på besøg og besigtigelse i området er vi blevet taget
positivt imod og har mødt god forhandlingsvilje undervejs. Samarbejdet med
Landsbyrådet omkring mødet og lokalkendskab har været en stor hjælp. Der har
også været trukket på det Lokalhistoriske arkiv og Vibæk Mølle folkene. Til alle
skal der lyde en stor tak for indsatsen så vidt.
På vegne af Stigruppen i Sønderborg Kommune, Marianne Tychsen
Naturafdelingen, Tlf. 88725462, mtyh@sonderborg.dk

Sankt Hans i Dagplejen

I løbet af maj og juni har dagplejerne været samlet på skift i hinandens haver
for at lave motorik med børnene.
Men da vi besøgte Nete til Sankt Hans, havde hun lavet en fin lille heks, som vi
brændte af på bålet.
Det var der ikke alle der synes om, for den var jo så fin, så der var lidt gråd, da
hun gik op i røg…
Ved ikke helt om det også var fordi vi sang Sankt Hans sang, og børnene måske ikke
helt syntes, at det lød så godt. J
Bagefter hyggede vi os med Netes hjemmebag, og så var alle glade igen. 
Hilsen dagplejerne i Lysabild.

Træningstider LSG fodbold
Holdnavn / Årgang

Trænere

Telefon

Træningstider

U7 / Små fødder
< 2005

Kim Iwersen
Søren Lind

40415803
40181717

Tirsdag kl. 16:45 - 17.45

U8 / 2004

Tim Andersen
51210019
Christian Weber Larsen 30257611

Tirsdag kl. 17:00 - 18.00

U9 / 2003

Stefan Spornberger

40240457

Tirsdag kl. 16:45 - 18.00

U10 / 2002

!!vi søger en træner!!
Stefan Spornberger

40240457

Tirsdag kl. 16.45 - 18.00
Torsdag kl. 16.45 - 18.00

U12 / Drenge
2000 og 2001

Gerd Damm

51230431

Tirsdag kl. 16.45 - 18.00
Torsdag kl. 16.45 - 18.00

U12 / Piger
2000 og 2001
Herre
Serie 4 og 5
Dame
Serie 2 og 7mands

!!vi søger en træner!!
Stefan Spornberger

40240457

Søren Hell

23709236

Tirsdag kl. 16.45 - 18.00
Torsdag kl. 16.45 - 18.00
Tirsdag kl. 19 - 20.30
Torsdag kl. 19 - 20.30

Kurt Skovmand

21774105

Onsdag kl. 19 - 20

Deadline til næste Lokalblad 26. september

Korsang i Hørup
Sydals Koret starter ny sæson her i august måned, og har du lyst til være med, så
kontakt Tine Braun på telefon 7341 6842.
Koret øver hver mandag fra kl. 19.30 – 21.30 på Knøs Gård i Hørup.
Sydals Koret arrangerer forskellige koncerter, men rejser også udenlands og synger. I maj 2010 besøgte koret byen Yaroslavl i Rusland – en 1000 år gammel russisk by, som ligger ved floden Volga 240 km nord for Moskva.

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

Det russiske universitetskor Aeteria, som er et amatørkor, hvor alle kormedlemmer har en tilknytning til universitetet i Yaroslavl, var værter og tog imod med
stor gæstfrihed - ligesom publikum ved koncerterne og folk koret mødte tilfældigt.
P.t. tæller Sydals Koret 30 medlemmer og vil i forbindelse med Landsbymarkedet
den 17. september synge en buket danske og lidt udenlandske sange ved en
åben koncert i Lysabild Kirke.

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Sommeren har igen været stille for brandværnet på udrykningssiden. Sammenlægning er på plads, indkøringen mellem de to gamle brandværn er forløbet
godt. Oprydningen på den gamle station i Ertebjerg er afsluttet. Ombygning af
brandstationen i Lysabild er i fuld gang. Ombygningen giver bedre faciliteter til
mandskabet og mere garageplads til nye køretøjer, som vil erstatte de gamle i
de kommende år. Projektet er kun realiserbar ved hjælp af frivillige mandetimer,
derfor vil mandskabet arbejde resten af sommeren og efteråret på færdiggørelse
af den nye brandstation i samarbejde med lokale håndværkere.
Sydals Frivillige Brandværn afholdt loppemarked i juni og her vil brandværnet
gerne benytte lejligheden til at sige tak for den opbakning der har været og tak til
dem som har støttet brandværnet med lopper.
Brandværnet har også fået ny hjemmeside www.sydals-brand.dk hvor der
løbende kommer nyheder og billeder fra forskellige aktiviteter.
Skulle der være nogen som er interesseret i brandværnet og vil have en uforpligtende samtale, så er i velkommen til at tage kontakt til undertegnede
på mobil 21 69 05 38
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, Tlf. 21 69 05 38

Badminton Lysabild-Tandslet
www.ltbadminton.dk
Træningstart og Tilmelding for LTB 2011/2012

MOTION: Timefordeling foretages den 22.08.2011 kl. 19.00 i Sydals Hallen.
Træning foregår Mandag fra kl. 18.00 – 22.00 og Onsdag
fra kl.18.00 – 20.00
SENIOR: Træningstart for Senior den 22.08.2011 kl. 20.00 i Sydals hallen.
Træning foregår Mandag fra kl. 20.00 – 22.30 og Onsdag fra kl. 19.00 – 22.30
UNGDOM: Tilmelding den 29.08.2011 kl. 16.00 i Sydals Hallen. Træning foregår Mandag og Onsdag fra kl.16.00 – 18.00
Hvis du har spørgsmål angående:
Ungdom: Henning Jørgensen, tlf. 74 40 78 61
Motion: Knud Christiansen, tlf. 74 40 75 77
Senior:
Bent Nielsen,
tlf. 74 47 36 02
Med venlig hilsen LTB

Lysabild sognehistoriske
Forening

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

August
20.
Kl. 16.00
22.
Kl. 19.00
22.
Kl. 20.00
29.
Kl. 16.00

Det sker i sognet

Koncert i Lysabild Kirke. Sydals-Koret besøg af russisk kor
Badminton: Timefordeling for Motionister, i Sydals Hallen.
Badminton: Træningsstart for Senior kl. 20.00
Badminton: Timefordeling for Ungdom., i Sydals Hallen

September
3. 			 kl. 12.00
7.			 kl. 18.00
				
10. 		

Stor fodbolddag i LSG
Ved skolen. Lysabild sognehistoriske Forening, 		
sensommeraftentur til Vibæk møllerne og Taskland
Indsamling af jer og metal. Stil det ud til vejen inden kl. 9.

13.
Kl. 14.00
				
				
15.
Kl. 14.00
				

Besøg af Muldvarpene, i kluhuset, som er fire 		
harmonikaspillere. Derefter er der kaffe og lottospil
Arr. Lysabild Sogns Efterløn & Pensionistforening
Besøg på Hærens sergentskole i Sønderborg
Lysabild Sogns Efterløn & Pensionistforening

17.
kl. 11.00
18.		 Kl. 11.00
29.
Kl. 18.00
				

Landsbymarked i Æblehaven bag ved Præstegården
Høstgudstjeneste i Lysabild Kirke
Skovby Kro. En fremmed kommer til byen
Mette Munk Plum er skuespiller, journalist og forfatter

Oktober
3. 			 kl. 10.00
				
11. 		 kl. 14.00
				
				
27.
kl. 18.30

IT informationsmøde, i klubhuset. Lysabild Sogns Efterløn &
Pensionistforening
I klubhuset. Foredrag og film v. Anne Christine Nielsen om 		
Bolivia. Derefter kaffe, lottospil og aftensmad . Prisen er 100 kr.
Arr. Lysabild Sogns Efterløn & Pensionistforening
Opstart ÅBEN SKOLE

November
8. 			 kl.14.00
				
				

I klubhuset. Foredrag om inkontinens v. sygeplejerske
Lisbet Friborg. Derefter kaffe og lottospil. Arr. Lysabild
Sogns Efterløn & Pensionistforening

Turudvalget havde planlagt en god sommertur til Gram slot og Ribe med
byrundtur og besøg i domkirke. Ærgerligt nok var der ringe tilslutning, så vi
måtte desværre aflyse turen. Om det var en for dårlig annoncering, eller hvad
der gik galt ved jeg ikke. Vi har dog ikke mistet modet, så der arrangeres en
sommertur igen i 2012. Hvornår og hvor turen går hen, finder turudvalget ud
af senere.
Her vil jeg så reklamere for vores sensommeraftentur, den 7. september, som
igen er i nærområdet. Som sædvanligt foregår det i egne biler med start fra
skolen kl. 18. Vi skal til Vibæk møllerne og Taskland. Tidligere borgmester i
Sydals kommune og formand for Fonden Vibæk Mølle, Jens Peter Kock, har
lovet at fortælle om møllerne og det naturskønne område. Er vejret godt, hvilket
vi regner med, griller vi en pølse ved stranden. Er det modsatte tilfældet, har
vi en nødløsning indendørs. NB. Tag lige en stol med til dig selv. Der er ingen
tilmelding. Bare mød op ved skolen kl. 18. Venlig hilsen L.S F. Jørn Lind

Indsamling af jern og metal
Skal du have ryddet op i gemmerne, så tager vi gerne imod dit metal-skrot. Den
anden weekend i september kommer vi rundt og samler jern og metal ind. Gamle
plæneklippere, rør, bliktag, staldinventar, øl- og sodavandsdåser. Alt kan bruges.
Stil det ud til vejen inden kl. 9 lørdag den 10. september.
Formålet er at sælge det og lade pengene gå til inventar til den nye multi-sal, der
er ved at blive bygget ved den lange gang på skolen. For at salen kan anvendes til
arrangementer som åben skole, møder og foredrag, skal vi finansiere køb af borde,
stole, projektor, mørklægningsgardiner og thekøkken for omkring 400.000 kr.
Hvis du ligger inde med store mængder jern og metal, som du gerne vil
af med allerede nu, så er du meget velkommen til at kontakte en af os:
Kim Iwersen, Skovby, 4041 5803, kim@meier-aps.dk . Helle Andersen,
Skovby, 2782 8470, morogmille@mail.dk . Erik H. Møller, Skovby, 6043 9977,
vindrosen11@gmail.com
Hilsen bestyrelsen for Lysabild Børneunivers og Landsbyrådet for Lysabild Sogn
Finansiering af inventar til multisal
Jern og metal-indsamlingen bliver fulgt op af andre indsamlingsinitiativer.
Landsbyrådet og bestyrelsen for Lysabild Børneunivers er barslet med flere
idéer til fundraising – f.eks. kagens dag i Lysabild, sponsorløb, loppe- og bagagerumsmarked og fælles morgenmad.
Desuden er der sendt ansøgninger til Fabrikant Mads Clausens Fond om borde/
stole, Tuborgfondet om mørklægningsgardiner, BHJ-fonden om AV-udstyr samt
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal som
sangbøger, talerstol, industrikaffemaskine.
Når egenfinansieringen er på plads, søges LAG Sønderborg om projektmidler
fra en pulje, hvis formål er at støtte projekter, der skaber attraktive levevilkår i
landdistrikter. LAG’ens midler kræver 50 % egenfinansiering.

En fremmed kommer til byen

Mette Munk Plum er skuespiller, journalist og forfatter og arbejder freelance inden
for teater, film og tv. Hun er født i Sønderborg. Under foredraget vil Mette Munk Plum
give os et bud på det at være en fremmed, at føle sig fremmed og det at tage imod
en fremmed. At være den nye og anderledes er en evig konflikt.
Mette vil læse op af blandt andet Johannes V. Jensen og Selma Lagerlöf. Mette Munk
Plum har vi set i mange roller – både indenfor teater, musicals, film og tv-serier.
Hun arbejder med oplæsning i DR-radio og tv, samt i foreninger.

Skovby
Åben kl. 9-20

Tid: Torsdag den 29. september kl. 18.00, Sted: Skovby Kro, Entre: 198 kr. incl. menu.
Billetter kan købes indtil: Torsdag den 15. september på tlf. 8872 6006 eller ved henvendelse til informationen på Biblioteket i Sønderborg.
Kilde: Arrangementer for voksne – Efteråret 2011 – Biblioteket.
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