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Det strømmer til med nye spejdere …
Det er populært at være spejder i Lysabild. Rigtig mange børn har fundet vejen
til KFUM spejdernes hytte, og det glæder spejderlederne meget.
Men … der er plads til flere, og alle børn er velkomne til at komme prøve om
”spejderlivet” er noget for dem. Spejdermøderne finder sted hver tirsdag fra
kl. 17.30 – kl. 19.00. – Vi følger skolens ferieplan – dvs. når skolen holder
ferielukket, er der heller ingen spejdermøder.
Spejderne er opdelt i 3 grupper:

BÆVERNE:
SPEJDERNE:
(0. klasse – 1. klasse)
(5. klasse – 6. klasse)
Ledere: Marianne Tychsen,
Leder: Kjeld Vohs.
Anne Grete Andersen og
P.t. er der ca. 6 spejdere!
Frederikke Dünnweber.
Spejderlederne søger flere ledere/hjælpere !!!!
P.t. er der ca. 15. bævere!
ULVENE:
(2. klasse – 4. klasse)
Ledere: Elisabeth Bladt og
Berith Kjærsgaard.
P.t. er der ca. 15 ulve!

Elisabeth og Berith kan sagtens bruge én til at
hjælpe med de livlige ulve, og Kjeld vil også være
glad for en hjælpende hånd ved de store spejdere.
Kendskab til spejderarbejdet er intet krav!
Læs mere om spejderlivet og se billeder på
hjemmesiden: www.lysabildspejder.dk

Deadline til næste Lokalblad 7. november

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.

Spejderteamet ved KFUM spejderne Lysabild Gruppe:
Fra venstre: Berith, Frederikke, Elisabeth, Marianne, Anne Grete og Kjeld.

Status på ombygning i
Lysabild Børneunivers
Nu er der snart gået et år siden de første håndværkere gik i gang med ombygningen på Lysabild Skole, i Børnehuset Abildgård, i SFO ”Fristedet” og hvad er status
så lige nu her i begyndelsen af oktober måned:
SFO & Børnehave - færdige i henholdsvis november 2010 og april 2011
Ny børnehaveklasse – færdig i august 2011
Lokaler, i den tidligere SFO, til 4-5 og 6 klasse – færdig i september 2011
I løbet af oktober måned forventes:
Billedkunst /håndarbejds - lokaler og bibliotek at være på klar til indflytning.
Og endelig i november måned:
Lokaler til dagplejen
Multisal med integreret musiklokale
Personalerum til børnehave, SFO og skole.
Alle i Lysabild Børneunivers glæder sig til, at en stor ombygning og omrokering er
ved at være slut og alle ser frem til at alle ting igen finder deres rette plads. Mange
lokaler har været brugt som materiale depot for lokaler der er under ombygning,
men i takt med at lokalerne nu bliver færdige, bliver f.eks. gymnastiksalen igen
gymnastiksal, det tidligere håndarbejdslokale kan nu indrettes til personalerum
til de ansatte og biblioteket kan flytte ind i støttecenterets tidligere lokaler på 1. sal.
Så et forsigtigt bud er, at der kan inviteres til indvielse af Lysabild Børneunivers i
slutningen af november måned (JA)

25.000 kr. fra
Fabrikant Mads Clausens Fond
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For nylig modtog formanden for Landsbyrådet for Lysabild Sogn en check
fra Fabrikant Mads Clausens Fond på 25.000 kr. Pia Fastup Rasmussen, Stefan
Spornberger, Helle Pedersen, Erling Jørgensen, Brian Hansen og Norbert Carstensen, som alle er medarbejdere eller tidligere medarbejdere ved Danfoss
A/S, har sammen med Landsbyrådet søgt penge til inventar til multisalen ved
børneuniverset.
- Det er et tilskud, som vi er rigtig glade for at modtage, siger Erling Junker, der
fortæller at pengene vil gå til borde og stole til den nye sal. Landsbyrådet har
søgt flere fonde om tilskud til bl.a. mørklægningsgardiner, projektor og flere
andre ting, der skal udstyre salen så den kan bruges som moderne forsamlingshus.

Bedsteforældredag i ”Høstens tegn”
Fredag, den 2. september bød børn og personale i Børnehuset Abildgård
velkommen til bedsteforældredag - en tradition der holdes i hævd hvert
andet år. Forventningsfulde børn stod allerede fra morgenstunden klar til
at modtage deres bedsteforældre, der straks blev vist rundt i børnehavens
nye lokaler og på legepladsen. Dagen stod i ”Høstens tegn”, og formiddagen
startede med at store og små samledes på legepladsen, hvor børnene sang
høstsange for gæsterne, og fællessangen ”Marken er mejet” gjaldede udover
legepladsen. I garderoben var der lavet en lille udstilling af b.la. høstredskaber
fra gamle dage, og rigtig mange bedsteforældre kunne forklare og fortælle,
hvordan man høstede dengang. Der blev læst historier, spillet spil og leget i
alle hjørner – så de kære bedsteforældre fik mulighed for at få en smagsprøve
på livet i en børnehave. Derefter spiste børn og bedsteforældre frokost
sammen, mens personalet gjorde klar til at åbne 3 ”værksteder”:
Et værksted, hvor der kunne bages boller, et ”bage æbleskiver”- værksted
samt et værksted, hvor der kunne bindes høstkranse.

Overalt i børnehaven summede det af glade, rare og aktive bedsteforældre,
der hyggede sig i værkstederne sammen med deres børnebørn. Dagen
sluttede med at spise de friskbagte boller og æbleskiver fra værkstederne,
mens de sidste høstkranse blev færdigbundet.
En dejlig dag som både børn og personale vil huske tilbage på med glæde.

Kom til ”Stolemotion” m.m.

Den 7. september blev dørene i Sydals Hallen atter åbnet for Gråspurvene, der
hver onsdag indtil april har mulighed for at få kroppen rørt et par timer.
Motionen finder sted fra klokken 9.30 – ca. 11.30.
Formand for Gråspurvene, Helga Johannsen, fortæller at ca. 80 pensionister og
efterlønsmodtagere allerede har fundet vejen til Sydals Hallen, og hun byder nye
deltagere velkommen på holdet og forventer at flere kommer til i løbet af oktober
måned.
Siden sidste sæson er et nyt tiltag er kommet til. Det er ”Stolemotion”, som overvejende er siddende træning, men også stående øvelser, hvor man kan støtte sig
til stolen. Øvelser, der styrker muskler, balance, bevægelighed, udholdenhed og
koordinationsevne. Skulle nogen være interesseret i at dyrke denne form for motion, så er der flere pladser, fortæller Helga.
Ellers starter formiddagen som altid med fælles opvarmning, og derefter kan der
frit vælges mellem gymnastik, badminton eller en tur i motionscenteret.
Gråspurvenes har p.t. 4 friske instruktører: Margrethe Christiansen, Anneline
Jensen, Hanne Kryhlmann og Hans Duus, der alle er med til at give deltagerne en
god gang motion samt hyggeligt samvær.
Program for sæsonen er følgende:
Uge 42:

Efterårsferie

14. december:

Juleafslutning

4. januar - 2012

Opstart efter nytår

Uge 7 – 2012:

Vinterferie

29. februar 2012:

Generalforsamling

28. marts 2012:

Afslutning

Kontingent for sæsonen er 200 kr.
For yderligere information kan Helga Johannsen kontaktes på telefon 74 40 74 17.

Fra skrot til slot

Morgenstilheden blev for alvor brudt i Skovby lørdag d. 10.september. Traktorer
med vogne, rendegraver samt 2 håndfulde friske og veloplagte frivillige skrotindsamlere vækkede landsbyen til live.
Mission skrot indsamling til fordel for Børneuniversets nye multisal kunne
begynde.
Allerede fra starten af var forventningerne høje og luften emmede af skud fra
hoften – 5 tons – 10 tons - 20 tons, sågar 30 tons kom på banen. I skrivende stund
kendes resultatet ikke, men fra arrangørernes side er forventningerne høje.
Jern i kilo vis og andre ædle metaller blev fragtet igennem de forskellige ruter i
sognet. Alt fra badekar, trailer, staldinventar og ned til den mindste lille møtrik fandt
vej til pladsen i Skovby.
Formålet med denne indsamling er at sælge jernet og lade pengene gå til nyt
inventar til multi salen, som bygges i forbindelse med etableringen af Lysabild
Børneunivers.
Skrotsamlerne siger mange tak for de friske rundstykker fra bager Migge samt
kassen med de mange sodavand fra brugsuddeler Kim. Dejligt med benzin til de
hårdt arbejdende mænd og kvinder.
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Kobbertoft 1. Vibøge . 6470 Sydals
Tlf.:
7440 4687
Biltlf.:
4056 4687
Ren service - en tillids sag !
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7440 4688
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Stor, stor tak til Søren Lind, Viggo Kryhlmand, Erik Møller, Rasmus Wolf, Claus
Jensen, Tina og Kenneth Clausen, Kim Iwersen, Lone Larsen, Anker Pedersen samt
Morten og Helle Andersen for en helt fantastisk indsats. Tak til Jes Iversen for lån af
container og til Syd Als maskinstation for lån af rendegraver. Endelig kunne dette
ikke ha’ ladet sig gøre uden opbakningen fra jer alle derude som har samlet dåser i
millionvis og gemt og samlet gammel metal til dette gode formål.

Et vigtigt job
De har overskud til at stå tidligere op, de møder ind på skolen en halv time før
de andre, de står ude i al slags vejr, sol, blæst, regn og slud og alligevel syntes
de at det er en spændende opgave og de vil gerne gøre det for at hjælpe andre
sikkert til skole.
Laura Paulsen og Tobias Jensen er to af skolepatruljerne i Lysabild Børneunivers,
de har skippet det store frikvarter, de kommer med skolemælken og ”Culturaen”
i hånden og er friske på et lille interview om deres opgave som skolepatrulje.
Der har i deres 6. klasse været stor interesse for at være en del af skolepatruljen,
ud af 25 er hele 19 nu en del af patruljen. ”Når vi er så mange, er vi kun ude på
ruten 3 gange i løbet af 4 uger”, fortæller Laura og fortsætter, ”vi står 3 forskellige
steder ved Paradisvej, foran kirken ved mindestenen og foran indkørslen til
skolen”. Men det bedste sted er indkørslen ved skolen, ”Her sker der mere”, siger
Tobias, ”her er der mest trafik, her kan vi mere være med til styre trafikken, det er
det der er spændende”.
Inden de startede som skolepatruljer, blev alle introduceret til jobbet af
lærer Bente Steen Jakobsen, som er ansvarlig for skolepatruljen i Lysabild
Børneunivers. Udstyret med trafikmappe, en grundig guidning og en tur rundt
på ruten så blev alle 19 klar til opgaven.
Stort set alle både bilister og cyklister kører pænt fortæller Laura og Tobias,
”de fleste sætter farten ned omkring skolen, specielt dem med børn i bilen,
de kører mere langsomt”. Farlige situationer i trafikken har der heldigvis ikke
været mange af, dog har en oplevelse med en lastbil der kørte meget tæt på
en klassekammerat gjort et indtryk. Begge er dog enige om at alle kører mere
hensynsfuldt, når skolepatruljerne er synlige på vejene.
De gule trafikveste og de gule ”slikkepinde” til at regulerer trafikken med, er
deres uniform og når det virkelig regner, er der et selvlysende regnslag til at
holde den værste regn ude.
Efteråret og vinteren er på vej, der bliver helt sikkert brug for både regnslag og
godt varmt tøj, der kommer dage hvor det må være fristende at være indenfor i
varmen. Men så er det godt at tænke på belønningen ved at være skolepatrulje:
en fest sammen med alle de andre skolepatruljer i Sønderborg Kommune, en tur
til Sommerland Syd og sidst men ikke mindst at blive takket for indsatsen en dag
til morgensangen på skolen.
Afslutningsvis har Laura og Tobias et godt råd til alle børn og forældre: brug de
gule trafikveste, både til gående og cyklister og husk at skolepatruljerne er der
for at hjælpe og pas på i trafikken.
Efter 20 minutter er mælken drukket og det tomme bæger med ”Cultura” ligger
i skraldespanden, de 2 unge mennesker fortsætter ud i resten af deres frikvarter
og i de kommende dage er de, sammen med deres klassekammerater, igen at
finde ude foran skolen. Stor respekt for deres indsats. (JA)

Jul i Vibæk Møllerne
Den 19. og 20. november

Igen i år er der mange spændende udstillinger når vi holder ”Jul i Vibæk
Møllerne.”
Der vil være maleriudstilling, brugsting, julenisser, glaskunst, smykker, akvareller,
pileflet, smed og knivmager, trædrejer og juledekrotationer. Det dufter af jul og
vi sælger gløgg, æbleskiver, kakao, pølser, brændte mandler, klejner, berlinere
og brød fra den gamle stenovn.
Lørdag kl. 14.00 synger sangkoret julen ind, og traditionen tro
kommer julemanden begge dage forbi med godte poser til børnene.
Vi byder på jul for alle sanser, når vi åbner møllerne for vores jule aktiviteter
den 19. og 20. November. Kom og oplev julestemningen og atmosfæren ved
Vibæk Møllerne.
Åben fra kl. 11.00 til kl. 16.00 – lørdag og søndag den 19. og 20. november.

Sæsonstart nr. 14 i Åben Skole
Torsdag den 27. oktober starter fællesspisning igen på Lysabild Skole
Åben skole-gruppen laver mad - traditionen tro - den første gang.
Gratis kaffe & kage til de spisende deltagere efter maden.
Vi håber rigtig mange vil møde op igen til denne sæson og fortælle os, hvad de
kunne tænke sig, der skal foregå af aktiviteter den kommende vinter.
Der er altid masser af sjov og godt humør i køkkenet, når der kokkereres.
Har du, eller kender du nogen - foreninger, kortklubber, strikkeklubber,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 den torsdag, der passer jer.
Ring: Eva Carstensen -7440 4285 eller: 2425 0537 eva@bbsyd.dk
Erling Junker -7440 4927 eller Gitte Beier -7440 7181
Så pak kurven med tallerkener, glas og bestik og mød op den 27. oktober kl. 18.30
HUSK tilmelding til spisning hver tirsdag inden kl. 20 til Eva.
Vi glæder os også til at servere flæskesteg for jer - traditionen tro - i år: 8. december.
Indbydelse udsendes senere. Vi håber, vi ser jer alle sammen igen, og at I kigger ind
hos klasserne og ser, hvad de har at byde på. Priser. Voksne 35 kr - børn 20 kr.
Velkommen til en ny sæson. Eva & Erling & Gitte.

Efterårs- og vinteraktiviteter i Lysabild
Sogns Efterløn- & Pensionistforening

Sæt X i kalenderen
…. søndag, den 11. dec. 2011
Denne dag afholdes juletræsfest for børn og barnlige sjæle på
Skovby Kro kl. 14.00. Mere herom i næste Lokalblad.

Info fra LSG

Herre og dame gymnastik ved Hans Duus og Birthe Bladt starter først
d. 27.10.2011 pga ombygning på skolen.

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

Den 8. november afholder vi foredrag om inkontinens, det er sygeplejerske
Lisbet Friborg der kommer og fortæller om vandladningsproblemer.
Foredraget starter kl 14.00 I Klubhuset og bagefter er der kaffe og lottospil.
Sæt også allerede nu kryds I kalenderen ved den 6. December hvor der står jul
på programmet. Arrangementet begynder kl. 14.00 med en adventsgudstjeneste I Lysabild Kirke. Herefter går vi til Klubhuset og drikker kaffe og hygger.
Tandslet Koret underholder med julesange og Karin Jensen læser julehistorier
på alsisk.
Begge arrangementer kræver tilmelding, det kan ske til Rosa på telefon 74 40
47 50/ 61 60 47 50 eller Birthe 74 40 46 07/30 20 54 47

Seniordans
i Sydals Hallen
Har du lyst til at danse seniordans, så mød op i Sydals Hallen hver onsdag

fra klokken 14.00 – 16.00. Dansen ledes på fornøjeligste vis af Kathrine
Petersen, så kom og vær med til nogle fornøjelige timer, hvor der danses,
drikkes kaffe og synges et par sange.
Seniordansen startede den 5. oktober, men du kan sagtens nå at være med.
Bare mød op og husk at medbringe skiftesko og kaffe til eget forbrug.
En opfordring til alle: Tag endelig flere interesserede dansere med!

Det sker i sognet
Oktober
27. kl. 18.30 Opstart ÅBEN SKOLE
27. 		
Herre og dame gymnastik ved Hans Duus
				
og Birthe Bladt
November
3. 			 kl.14.30
Lysabild sogns danske samfund afholder 			
				
generalforsamling i klubhuset.
8. 			 kl.14.00
I klubhuset. Foredrag om inkontinens v. 			
				
sygeplejerske Lisbet Friborg. Derefter kaffe
				
og lottospil. Arr. Lysabild Sogns Efterløn & 			
				
Pensionistforening
11.		 kl. 11.00 Lysabild sogns danske samfund afholder 			
				
kransenedlæggelse ved mindesøjlen på Lysabild 		
				
Kirkegård. Derefter kaffe i konfirmandstuen
19.-20. kl. 10.00-16.00 Jul i Vibæk Møllerne
				
29. kl. 20.00 LSG’s hovedbestyrelse inviterer til møde i klubhuset 		
				
vedr. LSG’s 90 års fødselsdag d. 10. maj 2012.
				
Alle, der har lyst, er velkomne til at møde op med ideer
				
til, hvordan sådan en dag skal forløbe.
December
3.-4. kl. 10.00-16.00
Julemarked på Tandslet Skole
6.			 kl. 14.00 Lysabild Sogns Efterløn- & Pensionistforening,
				
adventsgudstjenste i Lysabild Kirke, derefter kaffe
				
og hygge i klubhuset. Tandslet Koret underholder og
				
Karin Jensen læser julehistorier på alsisk
11.		 kl. 14.00 Juletræsfest for børn og barnlige sjæle på Skovby Kro
14. 		
Juleafslutning, Gråspurvene

Landsbymarked 2011
Den 17. september blev der for andet år gennemført Landsbymarked i Lysabild.
Igen i år var der livlig aktivitet hele dagen og en fantastisk hyggelig stemning.
Styregruppen vil derfor gerne sende en STOR TAK til alle der har medvirket til dette.
Det gælder alle der har hjulpet os med alt det praktiske med telte, mad,
oprydning m.m. og alle der har medvirket med boder og aktiviteter.
Også tak til Martins multiservice for lån og opsætning af eltavle, til Jens Hansen
for lån af køreplader, til Birgitte og Torben for lån af marken og endelig til
menighedsrådet for lån af haven og for strøm.
Endelig vil vi gerne opfordre alle involverede til at komme med ris/ros eller
forslag til enten Birthe Bladt på 23251243 , mail: bbsb54@yahoo.dk eller
Erling Junker på 23614729, mail: ejja@bbsyd.dk
Så kan vi forhåbentlig lave et endnu bedre marked til næste år.
Tak for i år.

Formandsskifte i Mommark
Landsbylaug
Mommark Landsbylaugs formand, Jan Kay, har forladt sin post i utide.
Formandsposten er overtaget af den tidligere næstformand, Per Andersen.
Jan Kay forlader bestyrelsen helt. Bag den pludselige afgang ligger uenighed
om forskellige forhold, som hverken Jan Kay eller den nye formand ønsker at
uddybe.
Per Andersen, der er landmand, var selv med til at oprette Mommark Landsbylaug
i 2008. Han roser det store engagement, Jan Kay har lagt i opgaven.
Baggrunden for, at jeg i sin tid tog initiativ til at oprette landsbylauget var, at jeg
ikke kunne holde ud at se på den tilstand, Mommark Havn var i dengang. I dag
er havnen i god gænge. Det – samt at holde kontakt til Sønderborg Kommune,
når lokale forhold skal tages op – er fortsat et hovedformål med vores forening,
siger Per Andersen.
Landsbylauget arrangerer dog også forskellige lokale aktiviteter. Noget af det
Jan Kay har været primus motor for, er musikarrangementet på Mommark Havn.
Formandsskiftet kan risikere at koste dette initiativ livet.
Det er ikke der min styrke ligger. Hvis jeg skulle påtage mig det, ville det helt
sikkert give underskud. Så det er ikke sikkert, det kan fortsætte. Men hvis vi kan
finde nogen, der kan påtage sig opgaven, håber jeg virkelig det kan lade sig
gøre, siger Per Andersen.
Næste arrangement i Mommark Landsbylaug er en vandretur d.9/10 kl. 11 med
afgang fra Mommark Havn - se mere på www.mommark.net

Velkommen til
Julemarked
på Tandslet Friskole.
Ertebjergvej 2, 6470 Sydals
Lørdag den 3.12.2011 kl. 10,00 - 16,00
og
Søndag den 4.12.2011 kl. 10,00 - 16,00
Igen er vi samlet en masse kreative personer, som gerne viser vore
ting frem.
Skolens ældste elever vil igen i år stå for kaffeboden.

Hver time vil der blive udtrukket en vinder af en gave der er
sponsoreret af alle deltagerne.
Der er gratis entre.
Vi glæder os til at se mange besøgende i julestemning.
På gensyn!
“De kreative”

Lysabild sogns danske samfund …
Afholder generalforsamling torsdag, den 3. november klokken 14.30 i
klubhuset.
Fredag, den 11. november klokken 11.00 er der kransenedlæggelse ved
mindesøjlen på Lysabild Kirkegård til minde om de faldne soldater under
1. Verdenskrig.
Derefter kaffe i konfirmandstuen.

Skovby
Åben kl. 9-20

Lysabild sognehistoriske
Forening

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

Efteråret er en stille tid i sognehistorisk forening, men en god årstid til fordybelse i
slægtshistorie. Arkivet rummer mange sjove og spændende ting at gå på opdagelse
i - måske kan du finde historier om det hus du bor i, din slægt og dit ophav.
Vi har åbent første torsdag hver måned fra kl. 18 til kl. 20.
Hvis du ønsker at besøge arkivet på et andet tidspukt, kan det aftales med vores
arkivleder Inge Christiansen på tlf. 74 40 44 93.

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

