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Årets landsby i Sønderborg Kommune
Kampen stod mellem Kær og Lysabild, da Landsbyforum i sidste måned afgjorde
at det blev Lysabild Landsbyråd, der løb med årets titel. Det er første gang at
Sønderborg Kommune kårer årets landsby, og med æren følger en vandreskulptur, som har været placeret i Elstrup i en periode.

Afsløring den 27. november kl. 14

Landsbyrådet for Lysabild Sogn har valgt at placere skulpturen på den nyrenoverede plads ud mod Kegnæsvej ved Brugsen i Skovby. På denne plads er der
den første søndag i advent den 27. november kl. 14 officiel udnævnelse af årets
landsby i Sønderborg Kommune og afsløring af skulpturen på dens nye plads.
Brugsen er vært ved gløgg og æbleskiver, og alle er hjertelig velkomne til at
deltage i den festlige fejring.

Svar på skolestruktur debatten
Både bestyrelsen for Lysabild Børneunivers og Landsbyrådet for Lysabild Sogn
har indgivet høringssvar til byrådets forslag om Fremtidens skole. Som det ser ud
i skrivende stund skal børneuniverset igen splittes op i de gamle enheder som
skole/SFO og børnehave, hvilket virker helt skørt set fra Lysabilds side.
Læs svarene på www.lysabild-sydals.dk.

Deadline til næste Lokalblad 1. januar
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.
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Mariehønen i Fjelby
Maria R. Lorenzen, Fjelby 14, har startet en lille blomster-biks, Mariehønen, hvor
man kan bestille dekorationer til runde fødselsdage, konfirmationer mm og kranse
og dekorationer til fx jul eller bare en lille værtindegave. Hun bruger rigtig mange
ting fra haven/naturen, og derfor er dekorationerne meget sæsonprægede.
Men Maria er altid åben for gode ideer. Man kan bestille på :tlf. 3027 4499 eller
på www.mariahoenen.com.

Lysabild sognehistoriske
Forening

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

Nu er det blevet efterår. Året går på hæld , jul og nytår nærmer sig. Sidst i januar
holder vi vores generalforsamling. Det bliver nok onsdag den 25. januar. Det
bekendtgøres senere i ugeavisen. Arrangementerne i 2011 forløb fint med
god tilslutning, undtagen sommerudflugten som måtte aflyses. Jeg vil fremhæve
markedsdagen i præstegården. Det er en rigtig god måde at ”sælge” Lysabild på.
Der var mange besøgende hele dagen i den gamle lade hvor L. s. F. holder til, og de
gamle maskiner er udstillet. Inges solæg er ikke at foragte.
Men ellers kan i kigge ned i arkivet, som har åbent første torsdag i måneden kl. 1820, og efter aftale med Inge tlf. 74404493. Venlig hilsen og glædelig jul bestyrelsen.

Hjertestarter i klubhuset
Klubhusets bestyrelse har anskaffet en hjertestarter, som fremover vil være
placeret lige indenfor klubhusets dør. Hvis døren er låst og man akut har brug for
den, er man nødt til at ødelægge glasset for at få fat i den.
Svend Asmussen (på billedet) fortæller at der skal 12 mand af sted på kursus hos
Falck i førstehjælp og betjening af hjertestarteren.
Klubhusbestyrelsen vil gerne at andre klubber, foreninger, skolen og private
også får glæde af apparatet og opfordrer interesserede til at kontakte ham,
hvis de ønsker at komme med på kursus. Det er gratis (klubhuset har betalt).
Svends mail er tazan_asmussen@mail.tele.dk eller tlf. 7440 4215.

Juletræsfest på
Skovby Kro
den. 11. december
Traditionen tro samles vi til en hyggelig
eftermiddag på Skovby Kro til Juletræsfest
søndag d. 11. 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), Verena (tlf. 74436599)
Sanne (tlf. 22326703) eller Michele (tlf. 74415920).
Sidste frist er den. 5. december.
Mød op til en hyggelig eftermiddag sammen med familie og venner!

Juletræsfest og kæmpe kagebord for alle
Søndag den 4. december (2. søndag i advent) er der juletræsfest på Lysabild Kro
kl. 14.30-17.30 med Lysabilds største kagebord, som en snes frivillige har lovet
at bage. Brandværnet giver småkagerne og Forsamlingsgården giver kaffen.
Til børnene er der desuden sodavand, æbleskiver og godteposer (hvis de altså
kan råbe så højt at julemanden hører det..). Der er sørget for musik, juletræ og
balloner til børnene. Det koster 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn at deltage.
Tilmelding efter først til mølle princippet sker til Tayna Voss på 2673 3604, Inge
Christiansen på 7440 4493 (el. 2494 2760) eller Laila Lyck på 2424 8870 og
seneste tilmeldingsdato er onsdag den 30. november.
Der er plads til ca. 120 personer til festen, som både er for juniorer og seniorer,
siger den store gruppe af arrangører. Det er ikke mindre end syv forskellige
foreninger og nogle bedstemødre, der står bag det nye initiativ. Det drejer sig
foruden forpagter Michael Marek om Juniorklubbens Laila Lyck, Inge Christiansen
fra Sognehistorisk forening, Anni Petersen fra Pensionistforeningen, Martin Kahr
Knudsen fra Sydals Brandværn, Keld, Mette og Tobias Vohs fra spejderne, Tayna
Voss fra Dagplejen, Gitte Damm, Inga Heinrich og Lis Hansen samt Tina Lydiksen
fra Landsbyrådet.
Hvis du har fået samlet for meget juletræspynt sammen gennem årene, så er
arrangørerne af juletræsfesten de glade aftagere. Kontakt Laila Lyck.
Som en hyggelig afslutning på dagen er der mulighed for at købe aftensmaden
på Forsamlingsgården. Menuen er flæskesteg med det hele fra kl. 18.30. Det
koster 75 kr. (børn u. 12 år til halv pris). Bindende tilmelding til de tre ovenstående
kontaktpersoner.

MC Sydals
Lysabild Datastue!
Ja, sådan en har vi faktisk fået og … Det er fremover navnet på vores nye klub, en
klub hvor vi mødes hver tirsdag, og lærer ældre at bruge en computer.
Vi kører i øjeblikket 2 hold à 10 mand, - et hold om formiddagen, og et hold om
eftermiddagen, hvert hold får undervisning i 2 timer pr. gang. Og da de alle gerne
vil lære at bruge en computer, møder de flittigt op hver gang. De fleste er helt
uøvede, enkelte har lidt erfaring, men alle vil gerne lære mere. Vi er 7 frivillige
på de 2 hold, hvor vi så fordeler opgaverne mellem os over hele dagen, - vi
sætter computerne op, underviser, laver kaffe, og fjerner computerne igen efter
undervisningen. Der undervises på stationære computere, som vi har fået til låns
fra en skole i Sønderborg, samt en masse udstyr så som skærme, tastaturer og
mus, som er sponsoreret af Sønderborg Kommune.
Frem til jul vil vi arbejde med at lære basale færdigheder i brug af en computer,
så som at bruge musen, oprette dokumenter, gemme dokumenter og lignende,
bl.a. på en usb-nøgle, samt at kunne finde dem frem igen, få grundkendskab til
skriveprogrammet word, og senere også til e-mail.
Efter jul skal vi på internettet, klubhuset har godt nok fået installeret trådløst
internet, men de lånte computere er desværre ikke sat op til at kunne gå på
internettet, men Lysabild skole har lovet at vi efter nytår må låne deres edb-rum,
(efter skoletid), så det ser vi meget frem til.

Helge Pedersen 2992 9632, Dorte Menne 9839 6101
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holder et par arrangementer i julemåneden, så hvis du har lyst til at se vores
hyggelige lokaler, så er muligheden lige her.
MC Sydals giver juleglögg og æbleskiver lørdag 3/12
klokken 15:00, alle er velkommen.
MC Sydals holder en eftermiddag med kortspil og raflen
lørdag 10/12 fra klokken 16:00, alle er velkommen.
Der vil denne dag være mulighed for at forudbestille og
betale for smørebrød, hvis man ønsker dette, skal man
bestille senest 5/12, og vi har jo altid åbent om torsdagen
fra klokken 16:30. Vi bor jo Tandshede 3, Tandslet i det
gamle mejeri.

Skulderklap til frivillige Vibæk-folk
Det var en utrolig glad formand for støtteforeningen for Vibæk Møllerne, der
modtog JydskeVestkysten og Sydbanks Skulderklap her i starten af november
måned. Knud Bjerring blev for en gangs skyld næsten mundlam og havde svært
ved at sætte ord på følelsen, men Skulderklappet betyder bare så meget, sagde
han, på vegne af de ca. 35 frivillige. Med Skulderklappet følger også 5.000 kr.
-Tak til JydskeVestkysten, Sydbank og komiteen, der indstillede os til prisen, lyder
det fra Knud Bjerring.
De frivillige arbejder bl.a. med at lave aktivitetsdage ved møllerne.Overskuddet fra
aktivitetsdagene er tidligere gået til ”hatten” på vindmøllen og senest nyt stråtag
på cafeen og dele af stalden. Det næste projekt er at få et nyt vandmøllehjul. Så der
er rigtig meget brug for de penge, som støtteforeningen hvert år skaffer til Vibæk
Møllerne - én af Sydals’ perler.

Prøv den lokale tapas
Forpagter Michael Marek har en lokal
tapas på barkortet: nemlig solæg.
Det er ikke mange steder, man kan
købe solæg i baren. Men Lysabild
Forsamlingsgaard er altså eet af
stederne!

Ansøgning til markedspuljen
i Lysabild Sogn
Overskuddet fra landsbymarkedet på ca. 7.000 kr. går i Landsbyrådets
markedspulje, som ansøgere med et socialt, humanitært eller kulturelt sigte kan
søge. Sidste år uddelte puljen penge til julehjælp, som menighedsrådet varetog,
og til et redskabsskur, som LSG og SFOen i samarbejde søgte penge til.
Ansøgningen skal sendes til Landsbyrådets markedspulje v. Erling Junker
på ejja@bbsyd.dk eller til Lysabildgade 12. Der er ingen ansøgningsfrist.
Ansøgningerne behandles efterhånden, som de indløber.

Æblefest i Sarup anno 2011
Lysabild Børneunivers og Åben Skole indbyder til Julefest
Torsdag den 8. december

Kl.16.00-18.00: Julehygge starter i børnehaven for deres børn & forældre.
Kl.18.00: Fællesspisning i den nye sal, gymnastiksalen og tilstødende lokaler
“ÅBEN SKOLE - gruppen” laver mad. - Flæskesteg med rødkål!
PRIS: Voksne: 40 kr. pr. kuvert
Børn (til og med 6.kl.) 25 kr.pr. kuvert - Betales ved indgangen!

Hele overskuddet går i år til indretning af den nye sal.

Medbring selv tallerkener og bestik og glas + drikkevarer.
Derefter er der forskellige julehyggekroge og juleværksteder på skolen.
0.kl. Julekort & havregrynskugler 1.kl. Småkager & Skyd til mål
2.kl. Cupcakes 3.kl. Æbleskiver
4.kl. Popcorn & Juice & Tombola 5.kl. Slush-ice & Lykkehjul & Julepynt
6.kl. laver desserten: Risalamande, og desuden kan du her købe kaffe.
Husk tilmelding senest søndag, den 4. december- (tilmeldingen er
bindende af hensyn til indkøb!!! )
- kun til Eva Carstensen: telf: 74404285 eller mobil: 24250537 eller mail:
eva@bbsyd.dk
Tilmeldinger efter denne dato kan ikke deltage i spisning, men er
velkommen til aktiviteterne bagefter.
Vi forventer at lukke senest kl. 21.30. - Alle er velkommen!

En dejlig torsdag i september holdt vi Æblefest i dagplejen. Traditionen tro
var vi samlet hos Carina i Sarup. I dagens anledning havde vi fernisering af
nogle meget smukke æblemalerier, børnene havde malet i måneden op til
Æblefesten, og vi havde også lavet tørrede æblesnacks, æbletryk på tørklæder,
rynkehoveder og sunget æblesange. Dagen startede med, at vi hejste flaget
og sang ”Æblemand” og en masse andre sange. Herefter bed vi til æbler i vand
og på snor. Det syntes børnene var mægtigt sjovt, og de blev godt våde, men
heldigvis var solen med os, så de små pus blev hurtigt tørre igen. Til frokost fik
vi pandekager med æblemos og hyldeblomst-saft. Herefter var det sovetid,
og børnene blev puttet. Imens forberedte vi dagplejere kaffebord med mange
forskellige slags æblekager og slikæbler til de sultne forældre og søskende,
som kom og afsluttede en rigtig dejlig dag.
Tak for en dejlig dag i den kommunale dagpleje. Dagplejerne i Lysabild.

Vineri i Fjelby

Den 30. August var Nordborg Rotary klub på besøg i det nye vineri og tilhørende
vinmark i Fjelby. Vineriet er helt nyt og ejes af Jan Lorenzen og Jørn Rørholm.
Der laves vin af egne druer, både hvide og røde. I alt er der 570 vinstokke. Til
at hjælpe med produktionen har de Henning Larsen som også bruger vineriets
lokaler til undervisning.

Indendørs fodbold er startet
LSG indendørs fodbold i Sydalshallen er startet, men nye spillere er velkomne.
Vi har to nye trænere til U7/små fødder. Bjarne Dreyer og Preben Brink afløser Kim
Iwersen og Søren Lind. LSG siger tak til Søren og Kim, som har en stor andel for
succesen af konceptet ”små fødder”.

Julehygge med Ældresagen
Notmarkshus den 6 december kl. 19.00

Vi bliver underholdt af Annette Hedensted,
som er præst ved Høje Kolstrup kirke og
sygehuspræst ved Aabenraa Sygehus.
Der bliver serveret kaffe med svesketorte og kløben.
Pris: for medlemmer 100 kr.
for ikke medlemmer 120 kr.
Tilmelding: senest torsdag den 1. december.
Til Anne Marie Christoffersen, tlf. 7447 0333.

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

Desværre måtte vores serie 4 herre hold rykke ned til serie 5, selvom holdet
egentlig har kæmpet godt og mange gange var det boldstyrende hold.
Vi er sikre på at holdet rykker op igen i foråret.
Vores damer med Kurt Skovmand som træner havde succes med en 3. plads i serie
2 og en 2. plads med 7-mands holdet. Tillykke!
Holdnavn / Årgang
U7 / Små fødder< 2005
U8 / U9 / U10 2002 - 2004

Trænere

Telefon

Bjarne Dreyer
Preben Brink
Tim Andersen
Christian Weber Larsen
Stefan Spornberger

51379990
27423779
51210019
30257611
40240457

Træningstidspunkterne
Fredag kl. 15:30 - 16.15
Fredag kl. 16:15 - 17.30

U11 / U12 / Drenge
2000 og 2001

Gerd Damm

51230431

Fredag kl. 17:30 - 18.30

Herre

Søren Hell
Per Asmussen

23709236
73426825

Fredag kl. 18:30 - 20.00

November
19.-20. kl. 10.00-16.00
27. kl. 14.00
				

Det sker i sognet
Jul i Vibæk Møllerne

Oficiel udnævnelse af årets landsby i Sønderborg 		
Kommune. Sted: Kegnæsvej ved Brugsen i Skovby.

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
4.			 kl. 14.30-17.30
Juletræsfest og kæmpe kagebord på Lysabild Kro
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
8. 			 kl. 18
Lysabild Børneunivers og ”Åben Skole” - 			
				
Julearrangement med fælles spisning
11.		 kl. 14.00
Juletræsfest for børn og barnlige sjæle på Skovby Kro
14. 		
Juleafslutning, Gråspurvene
Januar 2012
13.		 kl. 10 og kl. 14

Indvielse af Lysabild Børneunivers

Februar 2012
14. feb. kl. 14.00 Lysabild Sogns Efterløn & Pensionistforening
				
arrangerer den foredrag i klubhuset.
				
Arne Lorenzen kommer og fortæller om sine ture
				
med genbrugs ting til Rumænien.
				
Tilmelding: Rosa 74 40 47 50 – 61 60 47 50
			
Birthe 74 40 46 07 - 30 20 54 47
28. kl. 19.00
Lysabild Sogns Efterløn & Pensionistforening
				
Afholder et ost og vin arrangement i klubhuset .
				
Det er Oste manden Klaus der kommer og der
				
er mulighed for at smage forskellige oste og vine.
				
Pris 85.00 kr.
				
Tilmelding: Rosa 74 40 47 50 – 61 60 47 50
			
Birthe 74 40 46 07 - 30 20 54 47
				
Alle er velkommen til vores arrangementer.

Arrangementer i Lysabild Kirke
De 9 læsninger
Søndag den 4. december kl. 14.00 i Lysabild Kirke
Traditionen for denne musikgudstjeneste i adventstiden stammer fra
England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i
Cambridge. Gennem de sidste 25 år er det også blevet en fast tradition i
mange danske kirker og således også i Lysabild Kirke, hvor vi har tradition for
lægmandslæsninger. Det vil sige, at oplæserne er medlemmer af menigheden,
spejdere, konfirmandelever og repræsentanter for sognets foreninger og
institutioner. I 9 læsninger af bibeltekster, fra både Det Gamle Testamente og
Det Nye Testamente, afvekslende med salmesang og korsatser, fortælles om
syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse. Også i år medvirker Sydals Koret under
ledelse af Tine Braun.
Adventsandagt i Lysabild Kirke
Tirsdag den 6. december kl. 14.00
Andagten arrangeres i samarbejde med Lysabild Pensionistforening.
Eva og Børge Larsen medvirker sammen med sognepræst Hans Havelund.
Sønderborg Musikskoles julekoncert
Fredag den 9. december kl. 17.00
Sønderborg Musikskoles elever giver deres traditionelle julekoncert.
Kom og hør! De er ikke blot stjerner for en aften. Der er talenter til et helt liv.
Julearrangementer i Kirken
Onsdag den 14. december kl. 10.00
Børnehuset Abildgård og Dagplejen kommer på julebesøg i kirken. Forældre og
bedsteforældre er også hjerteligt velkomne.
Bagefter er der æbleskiver i Præstegården.
Tirsdag den 20. december kl. 11.00
Lysabild Skole holder juleafslutning
Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke
Nytårsaften holder vi traditionen tro midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke.
Gudstjenesten begynder kl. 23.00, og vi slutter med at ønske hinanden godt
nytår med et glas champagne i våbenhuset, når tårnuret falder i slag ved
midnat, og forkynder at det nye år er begyndt på på Als.

Åben kl. 9-20

En 90 års fødselsdag!
Den 10. maj 2012 kan Lysabild Skytte- og gymnastikforening smykke sig med
titlen af at være en forening, der har eksisteret i 90 år.
I den forbindelse vil LSG’s hovedbestyrelse lave et heldags-arrangement i og
omkring klubhuset. Vi indbyder derfor folk, der har lyst til at være med til at fylde
disse rammer ud med bl.a. en beretning om LSG’s historie, til et møde i klubhuset
tirsdag, den 29. november klokken 20.  Kort fortalt om LSG: Da Lysabild Skytteog Gymnastikforening blev stiftet i 1922, var det, som det fremgår af navnet,
gymnastik og skydning, der var på programmet. Fodbold kom til i 1930 og lidt
efter håndbold og badminton. I 1993 blev klubhuset opført – udelukkende
finansieret ved lokal indsamling og frivillig arbejdskraft, og samme år blev
der anlagt tennisbaner og en tennisafdeling blev oprettet. I de senere år er en
succesfuld atletikafdeling blevet tilknyttet.
Meget mere om det på mødet den 29. november.
Alle er velkomne og gode ideer modtages gerne.
På bestyrelsens vegne Svend Bladt

Det skæpper i kassen
Landsbyrådet har nu samlet omkring 120.000 kr. ind til inventar til multisalen.
Først gav Fabrikant Mads Clausen 25.00 kr. Så blev skrotindsamlingen gjort op,
og den gav et flot resultat på i alt 41.000 kr. Siden kom der brev fra A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med besked om en
donation på 50.000 kr. I øjeblikket afventes svar på en ansøgning til LINAK A/S,
hvor Landsbyrådet har søgt midler til gardiner, så der kan mørklægges og vises
billeder på lærred i salen.
- Vi arbejder også med en ansøgning til LAG Sønderborg. Der er en lokal komité,
som forvalter EU landdistriktsmidler i Sønderborg området. LAGen har en pulje
til at skabe attraktive levevilkår, og det er dén pulje, vi søger, siger formand
Erling Junker fra Landsbyrådet.
Budgettet til borde og stole, thekøkken, gardiner, projektor, sangbøger og
talerstol lyder på omkring 350.000 kr., så der er endnu et stykke vej til målet.

Cykelstien fra Skovby til Lysabild
Straks der er nyt om stiens planlægning og udførelse bliver nyhederne lagt på
www.lysabild-sydals.dk. Du kan abonnere på feed på siden ved at klikke på
”RSS af indlæg”, så får du alle opdateringerne på siden automatisk.
		

Nu nærmer det sig ……….Kom til indvielse
Fredag den 13. januar er der indvielse af Lysabild Børneunivers.
I løbet af formiddagen bliver dagen fejret sammen med børn og personale og
kl. 14 holdes den officielle indvielse og fra kl. 15 vil der være mulighed for at
se nærmere på hele ombygningen i Lysabild Børneunivers.
Alle er velkomne, nyd
en forfriskning, tag en
tur rundt i universet og
se de nye lokaler til dagplejen, børnehaven SFO,
børnehaveklassen, billedkunst og håndarbejde, nye
klasseværelser til de ældste
elever og sidst men ikke
mindst den nye multisal.
Hele programmet for indvielsen er snart også at finde
på www.lysabild-skole.dk

Dåbsjubilæum
Søndag den 8. januar , Lysabild Kirke kl. 09.30, Kegnæs Kirke kl. 11.00
Vi inviterer alle børn, som er døbte i kirkerne, og som fylder seks år i 2012
sammen med deres forældre, bedsteforældre, faddere/dåbsvidner og eventuelle
søskende til en musikalsk fortællegudstjeneste i børnehøjde. Vi fejrer at de tre
vise stjernetydere, Casper, Melchior og Balthasar, fandt vej til barnet i stalden i
Jerusalem. Og der er helt sikkert en gave til de unge jubilarer.
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