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LAG Sønderborg gav 214.000 kr. til inventar Lysabild sognehistoriske
Indsamlingen af midler til inventar i multisalen fik et kæmpe skub fremad lige før jul,
hvor LAG Sønderborg godkendte projektet til at modtage maksimalt 214.000 kr. LAG
Sønderborg forvalter EU-midler til udvikling af Sønderborg Kommunes landdistrikter.
Maksimumbeløbet kommer kun til udbetaling, hvis projektet selv har en tilsvarende
finansiering – og pt. har vi kun 130.000 kr. Pengene skal bruges til borde og stole,
projektor med inddækning, mørklægningsgardiner, thekøkken med stor kaffemaskine, sangbøger og foredragspult. Tilbage står nu at få indsamlet yderligere 84.000 kr.,
og for hver krone, vi fremover får indsamlet, lægger LAG Sønderborg det tilsvarende
i puljen. Alt i alt er den totale projektsum på 428.000 kr. Landsbyrådet har to år til at få
projektet færdiggjort, så mon ikke vi lykkes med at få indsamlet det resterende beløb.
Gode ideer og hjælp til indsamlinger er mere end velkomne. Kontakt formanden Erling Junker på tlf. 2361 4729 eller ejja@bbsyd.dk

Spændende
julekonkurrencer
i Dagli’ Brugsen
Skovby

En fast juletradition, som har kørt de sidste 10 år, er kundevognskonkurrencen,
hvor man skal gætte den samlede værdi af
varerne i en indkøbsvogn. I år var det Leif
Nielsen fra Kegnæs, der vandt indholdet
og dermed lidt ekstra til julehyggen. Leif
gættede nemlig på, at varerne havde en
værdi af kr. 1232,50 – og var kun 5 øre fra
det rigtige beløb. Tillykke.
Øl konkurrencen, der kører på 3. år, blev
vundet af Hans Uhlmann fra Skovby, der
vandt 900 Odense øl – sikkert nok til et
par gode aftener og et par kasser til klubhuset ved Skovby landing. I denne konkurrence kunne man købe en nøgle til 10 kr.
og passede nøglen, som kunne afprøves
dagen før nytårsaften, ja så var man den
heldige vinder. Tillykke til Hans.

Deadline til næste Lokalblad
1. marts

Forening

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

Efterlysning! LSGs 90 års jubilæum skal markeres! Sammen med landsbyrådet
og LSG er Lysabild sognehistorisk Forening ved at lave en bog om 90s års virke
for ungdommen i sognet. Det er meningen at bogen skal udkomme på jubilæumsdagen, som er den 12. maj. Vi efterlyser derfor billeder og fortællinger fra
foreningslivet gennem alle årene, helt op til vore dage. Der er mange billeder i
arkivet, men vi kan bruge mange endnu. Kom med dem, bare vi må låne dem
er det godt.
Blandt andet søger vi billeder af skydestanden, som stod ved Grønforten, indtil
1969-70. Der må absolut eksistere billeder af den. Prøv at se i gemmerne. Ring
til Jørn Lind nr. 2146 3514 eller arkivleder Inge Christiansen nr. 7440 4493. På
forhånd tak.
Sognehistorisk forening holder generalforsamling tirsdag d. 31. januar kl. 19 i
klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen kommer
tidligere journalist ved DR Syd Flemming Nielsen med sit foredrag på sønderjysk “Man i e tyn å kuen i e balle”. Det skal nok blive fornøjeligt. Sæt kryds i kalenderen den 31. januar. Vi prøver igen: Den 10. juni går årets sommerudflugt til
Gram Slot. Nærmere følger senere. På L.s.F. s vegne Jørn Lind

Landsbyrådets tilbageblik på 2011
Nu er vi startet på et nyt år og det giver anledning til at kigge tilbage på
Landsbyrådets arbejde i 2011. Overordnet set må vi sige at 2011 har været et
travlt men rigtig godt år og jeg vil her nævne nogle af mærkesagerne.
Gendarmstien: I foråret blev der holdt et møde på Skovby Kro på initiativ af
kommunen og Landsbyrådet omkring etablering af gendarmsti fra Skovby
til Hørup. Mange var mødt op og der var en positiv stemning. Kommunen
har efterfølgende kontaktet lodsejerne for en aftale. Det er gået fint i
Skovbyområdet, hvor man er i gang med forberedelserne til stien, men der er
stadig modstand mod projektet i Mintebjerg. Vi håber på der findes en løsning.
Landsbymarked: Igen i år havde vi et fantastisk marked med stor opbakning
fra alle, såvel fra stadeholdere, hjælpere og publikum. En stor tak for det, og vi
er klar til at gentage succesen i 2012. Cykelsti: Så kommer den endelig,
cykelstien fra Skovby til Lysabild. Efter lidt tovtrækkeri omkring
placeringen af indkørslen til skolen, så skulle alt være på plads
så man kan gå i gang i foråret. Multisalen: Landsbyrådet
har koordineret indsamlingen af penge til inventar af
multisalen. Og det ser rigtig godt ud. På nuværende
tidspunkt har vi nået godt 130.000 kr. og vi har netop
fået godkendt en ansøgning til LAG på et samlet
projektbeløb på kr. 428.000. Det betyder at hvis vi
kan skaffe 214.000 så modtager vi samme beløb
fra LAG. Så nu har vi 2 år til at skaffe de resterende
penge, og det skal nok lykkes. Men det betyder også
at vi kan starte med indkøbene af inventar allerede
nu. Endelig sluttede året med at Lysabild Sogn blev
valgt som årets landsby i Sønderborg kommune.
Begrundelsen er de mange gode aktiviteter vi har. Så
det er ikke Landsbyrådets pris, men os alle sammen. Og
det skyldes ikke mindst alle de frivillige der arrangerer
aktiviteterne og alle dem som bakker op om dem. Det
synlige bevis på udnævnelsen står i form af en skulptur foran
Brugsen i Skovby. Erling Junker

Et lille stykke Gendarmsti

Forhandlingerne for Gendarmstiens
forlængelse fra Hørup Hav til Skovby er
afsluttet, og der vil blive etableret en sti
til Skovby fra Lebølløkke i foråret 2012.
Placering af enkelte anlæg og f.eks.
stipæle etc. skal stadig afklares med de
enkelte lodsejere. Ved Taskland er der
allerede lavet en bro over Vibækken.

Men det er ikke lykkedes at opnå aftaler
på strækningen mellem Hørup Hav
og Lebølløkke og en evt. forbindelse
mellem de to stykker af Gendarmstien
henvises til Skovbyvej. Det er endnu
ikke afklaret, hvordan strækningen mellem Lebølløkke og Skovby indarbejdes i
Gendarmsti-folderen.

Sydals Frivillige Brandværn
Så rinder året 2011 snart ud og tiden
flyver af sted. Ombygningen er godt
i gang der har været nogle få sten på
vejen som blevet fjernet og desværre
havde vi lange finger på besøg, som
mente de kunne bruge vores nye port.
Mange af værnets aktive brandmænd
har givet en hånd med og frem til
april måned skal alt det indvendige
gøres færdig. Indvielsen af den nye
brandstation vil ske midt i april måned,
hvor vi håber på et stort fremmøde.
Brandværnet har haft 14 udrykninger
gennem året 2011, det er forholdsvis få
når vi ser på tidligere statistikker, men
det er selvfølgelig positivt.
En af de store opgaver det kommende
år er at skaffe nye brandfolk til værnet.

Desværre skal vi tage afsked med
trofaste brandmænd, som har tjent
værnet i mange år og nu trækker sig
tilbage. Og to mand flytter væk fra Als
på grund af nye jobs. Det er nye tider
for de frivillige brandværn. Jeg vil ikke
kalde det krisetider, det ord læser og
høre vi alt for ofte, men et spørgsmål
om at tilpasse sig tiden og jeg vil
kraftigt opfordre alle m/k mellem 18
og 40 år der har lyst og interesse til at
komme til en uforpligtende samtale.
Brandværnet vil afholde en kampagne
i løbet af 2012.
Brandværnets overlevelse betyder
hurtig service til alle lokale borger, hvis
uheldet er ude.

Vi har en ung mand under uddannelse og en ny mand som starter på grunduddannelsen i 2012.
I februar måned 2012 kommer brandværnet rundt og samler papir for sidste
gang. Vi mister desværre en god indtjening til brandværnet. Derfor vil jeg også
benytte lejligheden til at sige tak for den støtte i har givet os gennem det passive
medlemskab.
Til sidst vil jeg ønske jer alle et godt nytår.
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, Tlf. 21 69 05 38

Et lille sagn fra Saru

Tilsendt af Hans J. Hansen, Mølvang 11, Skovby.

Skatten i Brokhø

Skrevet af tidl. museumsleder på Sønderborg Slot
Jens Raben

Sådan står der at læse i Jens Rabens
bog om Lysabild Sogn: Brokhøj er en
nu sløjfet stenaldergrav ved Sarup. Den
ligger ved kirkevejen syd for Andreas
Jensens og Peter Andersens gård.
Der fortælles at der i Brokhøj ligger
en skat begravet, men at den ikke må
røres.
Såvidt meddeleren der, gårdejer Hans
Jørgensen, Sarup – At skatten ikke må
røres, må vel udlægges som at det i så
fald vil gå gården eller dens beboere
ilde.
Måske var det så bare en tilfældighed,
eller var det alligevel denne ”trussel”
der afholdt enken i næste generation,
Ellen Jensen, fra en i øvrigt planlagt
eftersøgning med metaldetektor
umiddelbart inden hun afhændede
ejendommen?
Så megen sandsynlighed er der dog
i sagen, at manden på gården, Hans
Jensen, engang fortalte mig om en
beretning i gårdens gamle papirer, at
man i svenskerkrigens tid skal havde
samlet gårdens sølvtøj og for at
beskytte det, gravet det ned i Brokhøj
– og så ikke har kunnet finde det igen.
Måske gemmer stedet endnu på
sølvskatten fra svenskerkrigens tid.

Til samtlige klubber under
SYDALS KEGLEKLUB
Der indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling i Sydals Kegleklub
lørdag den 11. februar kl. 9 i Sydals
Hallen. Sydals Kegleklubs medlemmer
inviteres herved til at deltage i
generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab ved kasserer.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelse og revisor samt
suppleanter.
6. Eventuelt.
Indkomne forslag bedes indsendt/
afleveret til formanden senest 7 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Vi håber alle klubber vil lade sig
repræsentere.
Med venlig hilsen Sydals Kegleklub
Paul Erik Nielsen, Tandsbusk 88,
tlf. 7440 7141

De grønne spejdere i Lysabild
Der afholdes GENERALFORSMLING i spejderhuset, Tirsdag, den 7. februar
kl. 17.30, hvor der serveres lidt mad. Mød op hvis du har lyst til at være med i
Grupperådet og have indflydelse. Alle er dog selvfølgelig velkomne!  
Der holdes FASTELAVNSFEST ved spejderhuset, Søndag, den 19. februar Tilmelding er nødvendig! Hold øje med opslag på skolen og andre steder
om de nærmere detaljer!
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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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Efterlysning af foto og fortællinger
fra foreningslivet i Lysabild 1922-2012

D. 10. maj 2012 er det 90 år siden,
Lysabild Skytte- og Gymnastikforening
blev stiftet. I den forbindelse arrangerer
LSG’s hovedbestyrelse i samarbejde
med Lysabild sognehistoriske Forening
og Landsbyrådet for Lysabild Sogn en
jubilæumsdag, som afholdes lørdag d.
12. maj, med forskellige sportslige og
kulturelle aktiviteter.
Der bliver blandt andet lavet en
udstilling, der fortæller om foreningens
historie og virke, og der er påbegyndt
et arbejde for at indsamle faktuelle
oplysninger, fotos og fortællinger til
en jubilæumsbog. For at udstillingen
og jubilæumsbogen kan realiseres,
efterlyses:
1. Ting fra LSG’s historie 1912-2012:
proto-koller, fotos, programmer, sportstøj m.v. – enten til låns eller evt. til
foræring til Sognehistorisk arkiv.
2. Fortællinger fra folk, der gennem
årene har haft og har tilknytning til LSG
både ’i gamle dage’ og i nutiden.
Det kan være som deltager i sportsaktiviteter eller teater, som bestyrelses-

medlem eller som leder/instruktør –
fra træning, opvisninger, sportskampe
osv.
Formålet er at få oplevelser, fortællinger
og anekdoter frem for at levendegøre
fotos og faktuelle oplysninger, så der
bliver samlet en alsidig beretning om
en mangeårig lokal kulturhistorie, der
har været og stadig er til glæde for
mange.
De enkelte fortællinger skal som
udgangspunkt højst fylde én A4-side
(selvfølgelig afhængig af temaet) – og
kan afleveres håndskrevne, men også
gerne som vedhæftet fil på nedenstående e-mailadresse.
Både ting og fortællinger må gerne
afleveres hurtigst muligt – og i alle
tilfælde senest 10. februar 2012.
HUSK at angive navne, adresse, tid, sted
og om tingene er til låns eller ønskes
tilbageleveret.
Afleveres til:
Birthe og Svend Bladt, Lysabildgade 56
Tlf.: 7440 4775 eller 2790 8283
Email: bbsb54@yahoo.dk

Nyt vedrørende LSG’s 90 års fødselsdag d. 12. maj 2012
Der var en rigtig god tilslutning til det første planlægningsmøde, der blev afholdt
i Klubhuset d. 29. november. Repræsentanter fra både Lysabild Sognehistorisk
Forening, LSG og Lysabild Landsbyråd var mødt op, og der var stor interesse for
at afholde en jubilæumsdag.
En Styregruppe for jubilæumsdagen blev nedsat: Birthe og Svend Bladt,
Kay Frøstrup, Jørgen Hansen og Dorte Menne. Desuden blev der nedsat en
Redaktions-gruppe bestående af Jørn Lind, Tina Lydiksen, Birthe og Svend Bladt
og Helle Pedersen. På grund af den store interesse var det muligt at tage de
første beslutninger om aktiviteter med mere for jubilæumsdagen, og allerede
nu kan røbes, at det tegner til at blive en rigtig spændende dag, hvor der vil
foregå aktiviteter, repræsenteret af de forskellige sportsgrene, udstilling
og reception i klubhuset samt aftenfest på Lysabild Kro. Desuden tænkes
udarbejdet en jubilæumsbog, som Birthe Bladt allerede har påbegyndt ud
fra materiale (fortællinger og fotosamling) udfærdiget af Lasse (Katrine
Johansen). Læs i øvrigt mere andetsteds i dette Lokalblad, hvor der efterlyses
flere fortællinger, fotos m.m. Materiale til bog + udstilling må gerne efterlyses via
”mund til mund metoden” - og afleveres til Birthe Bladt snarest. I øvrigt efterlyses
gamle protokoller og lister over afdøde og nulevende æresmedlemmer.
Har du brug for at kontakte Birthe Bladt er telefonnummeret:
7440 4428 og e-mail adressen: bbsb54@yahoo.dk
SE IØVRIGT OMDELTE SKEMA OM ”skriv et indlæg til jubilæumsbogen”!
Næste møde vedrørende jubilæums-dagen: Torsdag, den 9. februar klokken
19.00 i KLUBHUSET for Styregruppen + tovholdere og andre interesserede.

Afstemningsfest med Kaj Munk-foredrag
Fredag den 10. februar kl. 19.30 afholder Lysabild sogns danske samfund
afstemningsfest på Lysabild skole. Efterskolelærer Knud Tarpgård holder foredrag
om Kaj Munk. Derefter kaffe med hjemmebagte lagkager og underholdning.
Medindbyder er Lysabild sognehistorisk Forening, LSG og pensionistforeningen.Venlig hilsen Dansk samfund.  

NYT NYT NYT
STRIKKE CAFÈ I LYSABILD KLUBHUS
bag Lysabild skole på onsdage i lige uger.
Første gang den 11. januar 2012.
Fra kl. 19.00 til 22.00
ALLE ER VELKOMMEN
til hyggelige og sociale timer med håndarbejde.
Venlig hilsen
Inge tlf. 28669036.
Lilian tlf. 40291693.
Der kan købes kaffe/te og kage for 10 kr.
Husk LSG Fodbold generalforsamling den
28.02. 2012 kl. 20 i klubhuset

SYDALS HALLENS BESTYRELSE INDKALDER TIL
EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN. 22 FEBRUAR 2012 KL. 19.00
I SYDALS HALLENS MØDELOKALE
Forslag til valg af formand, skal være indleveret til bestyrelsen
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen ved Sydals Hallen

Lysabild Datastue
Vi har gennem efteråret undervist 20
seniorer i computerens basale funktioner og arbejdet primært med tekstbehandlingsprogrammet WORD .Vi har
kort berørt regne-programmet EXEL
og email systemet OUTLOOK. Der har
været 2-3 undervisere på begge hold og
det har været rigtig godt.
Efter jul skal vi på internettet
Lære at søge oplysninger på internettet og lære at sende og modtage et
elektronisk brev - i daglig tale en mail.

Som noget nyt starter et hold op med
billedbehandling.
Der undervises igen to hold (internet
og email). Et hold tirsdag formiddag
og et hold mandag eftermiddag..
Tirsdag eftermiddag undervises der
i billedbehandling. Der er installeret
trådløst internet i klubhuset, så det
bliver ikke nødvendigt at benytte
skolens faciliteter, som planen ellers var.
Undervisere:
Helge Pedersen
2992 9632
Dorthe Menne
9839 6101
Ingeborg Andersen 2442 2544

Alle har en historie

På opfordring tager LokalBladet hul på en artikelserie om os der bor i Lysabild sogn. Alle har en historie. Din handler måske om hverdagen,
om en uforglemmelig fest eller en ferie der blev anderledes end den, der var planlagt. Redaktionen modtager meget gerne din historie eller idéer til,
hvem du synes, vi skulle tage en snak med. Her starter vi med en historie om en stor familie med fire børn og to modersmål

Det var i efterårsferien 2005 familien Spornberger tog en stor beslutning. De
var på toppen på alle måder, på ferie i Skagen med fire børn og gode jobs i et
land med varme somre og snegaranti om vinteren – Schweiz. I sommerhuset i
Skagen stod far Stefan og skar løg, da mor Tina bare sådan lige pludselig stillede
spørgsmålet: ”Stefan, skal vi ikke flytte til Danmark?” Stefan tænkte ikke længe:
”jo, det kan vi da godt.” Det gode liv i Schweiz kunne ikke holde Tina fra at drømme
om en dag at vende tilbage til Danmark med hele familien, hvor alle, på nær Tina
fra Tandslet, er født i Basel i det nordvestlige hjørne af Schweiz. Dengang i 2005
gik familiens førstefødte, Sebastian, i 5. klasse i en helt almindelig schweizisk
skole. Skolesystemet i Schweiz bygger på andre principper end det mor Tina er
opvokset med i Danmark. En overvejende grund til at familien tog springet på det
tidspunkt var, at faglige tests fyldte for meget i Sebastians og Jonas´ skoleliv. For
et schweizisk barn er det helt normalt at blive testet i både fransk og matematik
allerede fra 3. klasse. Tina havde et stærkt ønske om, at børnene skulle have
værdier fra det danske skolesystem med i rygsækken. Derudover var skoledagen
i Schweiz dengang delt i to; en reel arbejdsdag fra 8 til 16.00 med en 2-timers
frokostpause, en pause som foregik hjemme, og ikke levnede mange muligheder
for et job til mor. Senere er der kommet frokostordninger på skolerne. Efter
beslutningen om at flytte til Danmark var faldet på plads og ikke kun et spørgsmål
og et svar der hang og dinglede i luften, brugte Tina og Stefan omkring et halvt år
på at få alle de praktiske ting til at ske. Sebastian som dengang var 11 år og Jonas,
som var 8 år, var med på råd, da der blev snakket skole og fritidsinteresser. Huset
i Gammelhave som mange kender som ”Leif Maiboms” blev købt og bygget om,
og efter et ophold i Skovmose i et sommerhus, flyttede alle mand til Lysabild.
Familien Spornberger er en fodboldfamilie. De bruger alle weekender og rigtig
mange hverdage på fodbold. Sebastian har siden januar 2009 boet i Vejle og
spiller semi-professionelt på en ungdomskontrakt for VBKs (Vejle Boldklub
Kolding) U19 liga hold. I sommer havde han debut på VBKs 1. divisions hold og
kammeraterne fra Lysabild fulgte selvfølgelig med på tv. For Sebastian starter
dagen med styrketræning eller fodbold, herefter møder han ind i sin klasse på
handelsgymnasiets andet år, og når klokken slår kl. 16 er det tid til fodboldtræning
igen. Siden VBK skrev kontrakt med Sebastian, har de også holdt skarpt øje
med Jonas. I dag spiller Jonas i FC Sønderborgs U15 mesterrække. Det betyder
træning tre gange om ugen og som sin bror kamp i weekenden. VBK har tilbudt
Jonas en ungdomskontrakt i U17 ligaen . Det var oprindelig meningen, at Jonas
skulle starte sin semiprofessionelle fodboldkarriere efter sommerferien 2012,
men allerede inden jul var der bud efter Jonas. Det betyder, at han i skrivende
stund har sovet én enkelt nat på efterskolen i Vejle og kan se frem til at spille for
VBK et halvt år før beregnet. Mon de to schweizisk/sydalsiske brødre kan hjælpe
Vejle fra 1. Division til Superligaen? Lillebror Martin på 8 år er jo vokset op med
fodbold, og når græsset i haven bliver for slidt går turen til sportspladsen med en
bold og to storebrødre. For Martin betyder kammeraterne og livet i 1. klasse alt.
På værelset bliver der leget med Legostarwars og biler, når vennerne er på besøg.
Lillesøster Line Olivia har ikke meldt sig under fodboldfanerne endnu, men hun
er vild med at gå til badminton i Tandslet. Line Olivia går i 0. klasse og har meget
svært ved at vente på at der ligger bunker af lektier og skoleopgaver i tasken.

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

Spornberger. Fra venstre Jonas 15 år, Sebastian 17 år, Line Olivia 6 år, Martin 8 år, Tina og
Stefan som er schweizer.

Indtil da, er det build-a-bear der fylder tiden og så drømmer hun altså om at få en
rigtig hund, sådan en chihuahua som Cecilie har.
Fire børn og et fodboldliv kunne egentlig godt udfylde en hverdag i sig selv, men
mor Tina arbejder som tandplejer i Fredericia og Sønderborg 35 timer om ugen.
Arbejdsdagen i Fredericia bliver tit forlænget med en overnatning hos Sebastian
og nu også Jonas og som tilskuer til deres træning i Vejle. Far Stefan har siden
efteråret 2006 arbejdet hos Danfoss, i dag i en stilling som produkt portfolio
manager. Håndbold har været Stefans fritidsinteresse både i Schweiz og her i
Lysabild, hvor han trak i SHKs trøje; den er lagt lidt på hylden – og så blev der tid
til endnu mere fodbold i Stefans liv, som formand for LSG fodbold og træner for
U 10 drengene.
Da familien Spornberger flyttede til Danmark for 5 år siden, var det kun Tina der
talte og skrev dansk. Stefan tog et danskkursus gennem Danfoss og alle 4 børn
kom hurtigt efter det i dagpleje, børnehave og skole. Hjemme hos Spornbergers
bliver der dog stadig talt schwyzerdütsch af Stefan og børnene svarer på dansk.
Schweiz betyder stadig en hel masse for dem alle. For Tina leder minderne
om Schweiz tankerne hen på gode veninder og et stærkt socialt netværk og
selvfølgelig skønheden i naturen. ”Det er min mands hjemland og jeg håber det
lykkes for børnene, at bevare kontakten til det land hvor de blev født.” Stefan slår
fast at ”jeg er og bliver schweizer.” For Stefan er Schweiz absolut det smukkeste
land, og skiturene i de schweiziske alper og tanken om fødebyen Basel gør ham
glad. ”Om jeg savner Schweiz, nej, men jeg følger med i hvad der sker og jeg
håber selvfølgelig at FC Basel vinder mesterskabet igen og at Roger Federer slår
Nadal.” Kunne man forestille sig, at Stefan stillede spørgsmålet om at flytte til
Schweiz, sådan som han i sin tid blev præsenteret for det i Skagen? Tina fortæller
på familiens vegne, at alle føler sig rigtig godt tilpas i Danmark og ”Lysabild har
været et nemt område at flytte til, fordi folk har taget godt imod os alle, både
børn og voksne.”(AKA)
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Lysabild Sogns Efterløn & Pensionistforening
Generalforsamling i klubhuset. Derefter kaffe og lottospil.
Tilmelding: Rosa 74 40 47 50 – 61 60 47 50
Birthe 74 40 46 07 - 30 20 54 47
Strikke café i Lysabildklubhus
Sognehistorisk forening holder generalforsamling i 		
klubhuset
De grønne spejdere i Lysabild afholder 			
generalforsamling i spejderhuset
Møde vedrørende jubilæums-dagen, i klubhuset
for Styregruppen + tovholdere og andre interesserede.
afholder Lysabild sogns danske samfund afstemningsfest
på Lysabild skole. Efterskolelærer Knud Tarpgård holder 		
foredrag om Kaj Munk
Ordinær generalforsamling i Sydals Kegleklub, i 		
Sydals Hallen.
Ældresagen arrangere foredrag i Kultursalen i Augustenborg
hallerne. Om det nye motorvejs byggeri til Sønderborg
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
De grønne spejdere i Lysabild afholder fastekavnsfest ved
spejderhuset.
Støtteforeningen for Vibæk møllerne generalforsamling i
klubhuset.
Sydals hallens bestyrelse indkalder til indkalder til ekstra
ordinær generalforsamling i Sydals hallens mødelokale
Sidste avisindsamling v. Sydals Frivillige brandværn.
Åben Skole, fællesspisning, Lysabild skole
Lysabild Sogns Efterløn & Pensionistforening afholder et
ost og vin arrangement i klubhuset. Det er Oste manden
Klaus der kommer og derer 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.
LSG Fodbold generalforsamling i klubhuset.
Generalforsamling i Landsbyrådet for Lysabild Sogn - 		
efter Åben skole i skolekøkkenet
Strikke café i Lysabildklubhus
Ældresagen afholder årsmøde på Notmarkhus

Efter godt 30 år er Juletræsfesten genopstået
på Lysabild-Kro
Laila, Inga og Michael fik ideen, og den 4.dec blev der afholdt Juletræsfest
for alle på Kroen. 24 “kagekoner” havde sponsoreret kage til Lysabilds største
kagebord. Ballonmanden Ole kiggede forbi til stor begejstring for børnene.
Der blev sunget salmer og danset om det store flotte juletræ (tak til Jürgen
Holthusen og Eltekniq v. Lars Paulsen)
Der blev råbt HØJT på julemanden ... som dukkede op sammen med “NissemorLis”, og der blev delt poser ud til alle børn.
Eftermiddagen sluttede af med et flot Lucia optog.
Om aftenen var 80 pers. tilmeldt til Flæskesteg og rødkål.
Så hermed en kæmpe stor tak til alle der har været med til, at denne dejlige
dag er tilbage på Lysabild-Kro. En speciel tak til Michael Marek for kaffen og
sodavand til børnene. Håber vi ses til Juletræsfesten på Lysablid-Kro i 2012.,
Hilsen “Nissebanden”

Dagplejens Juletræsfest
Fredag, den 25. november var alle dagplejere, børn samt forældre og
bedsteforældre inviteret til juletræsfest i Hørup Hallen. Alle mødte op i højt
humør og fulde af forventning, for julemanden ville komme forbi. Da vi havde
indtaget kaffe, rundstykker og juice, sang Hørup Skoles Lucia piger for os.
Bortset fra Lucia pigernes sang, var der så stille, at man kunne have hørt en
knappenål falde til jorden. Musikskolen spillede og sang for os, både da der
skulle dansens om juletræet og til diverse sanglege. Den vellykkede formiddag
blev afsluttet med det længe ventede besøg af julemanden, der delte en lille
godtepose ud til alle. Godt trætte vendte vi næsen hjemad, og mon ikke der var
nogen af børnene, der drømte om julemanden under middagsluren?
Hilsen dagplejerne i Lysabild.

Skulpturen i Skovby

I forbindelse med udnævnelsen til årets by har Sønderborg Kommune opstillet
en skulptur i Skovby, og her skriver Hanne Skyum, som personligt har kendt
billedhuggeren, lidt om kunstneren og hans arbejde: Ole Christensen blev født i
1932, og uddannet billedhugger på Kunstakademiet
i 1952-58. Han arbejdede hovedsagelig med granit,
men også som i dette tilfælde i bronze. Christensens
arbejder tager typisk udgangspunkt i naturens
former, spirer, frøstande, vækster, menneske-og
dyreverdenens former, og selv om han ikke arbejder
direkte figurativt, mærker beskueren, at skulpturen
er en abstraktion over noget levende. Han besad en
naturbegavelse til at balancere mellem det visuelle
og det materielle, som blev mejslet ind med stor glæde og formsans. Denne
skulptur med titlen ”Mødet” giver mange associationsmuligheder, da den har
det halvabstraktes muligheder. Her i nærheden, ved Bov`s tidligere rådhus, står
skulpturen ”Livstegn” og på Vester Torv i Kolding er opstillet en gruppe af Ole
Christensens skulpturer i granit.

		

Ældre Sagen

Foredrag i Kultursalen i Augustenborghallerne
Mandag den 13. februar 2012 kl.13.30. Om det nye motorvejs byggeri til
Sønderborg, af Jan Hundsdörfer, M.A. PR Chef. Der bliver serveret kaffe og kager.
Pris: for medlemmer kr. 50. ikke medlemmer kr. 70. Tilmelding: senest onsdag
den 1. februar, til Osvald Jensen, tlf. 74 47 10 59 mobil 24 49 08 74
Årsmøde på Notmarkhus
Det sker onsdag den 14. marts 2012 kl. 19. Beretning ved formanden om det der
er sket i årets løb.Derefter valg af bestyrelses-medlemmer. Selve mødet er gratis
for alle medlemmer af Ældre Sagen. Prisen nedenfor er for resten af aftenen. I
pausen serveres der 2 stk. smørrebrød og en øl/vand samt kaffe. Prisen for dette
er kr. 80.Underholdning: Modeopvisning fra Nebeling i Guderup..
Herefter spilles der op til en svingom ved Poul Anker Benke.
Husk tilmelding senest den 5. marts til Arne Duus, tlf. 74 40 51 66

Program for Lysabild Sogns Efterløn
& Pensionistforening

24. jan. kl.14 er der generalforsamling i klubhuset. Derefter kaffe og lottospil.
14. febr. kl. 14 er der foredrag i klubhuset. Arne Lorenzen kommer og fortælle om
sine ture til Rumænien med genbrugsting. Der er ingen lotto. .
28. febr. kl. 19 er der ostesmagning med vine i klubhuset. Pris 85 kr. Alle er
velkommen. Tilmeld ved Rosa 7440 4750/6160 4750 eller Birthe 7440
4607/3020 5447 Alle er velkomne til vores arrangementer.

Åben kl. 8-20

