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Kulturcamping i Lysabildskov
Campingpladsejer Henrik Lund er i gang med at forberede Lysabildskov
Campingplads til åbningen i påsken. Han købte campingpladsen sidste år og
overtog den 1. marts, lige før sæsonen stod for døren. - Så jeg nåede ikke at se
Als, før gæsterne ankom, fortæller han. Det har han fået rettet op på i løbet af
vinteren.
Her på pladsen kommer mange danske børnefamilier, som har besluttet at de vil
holde ferie på Als. Og området har så meget at byde på. Men vi kunne gøre det
lettere og mere spændende for vore gæster at opdage det, hvis nogen ville tage
dem med på en vandring på Als-stien eller arrangere svømmeundervisning i
poolen eller ponyridning, ringridning, dans, koncert osv. Jeg vil meget gerne
i dialog med lokale, der kunne være interesseret i at tilbyde den slags, siger
Henrik, der håber på en god sæson. Og det tegner pænt, for han har fået nye
fastliggere og mange arrangementer i kalenderen. Han vil også indføre årskort
til poolen efter ønske fra forældre i lokalområdet.
Henrik Lund kommer fra Fyn, hvor han har arbejdet med udvikling af turisme.
- På campingpladserne i Frankrig er der masser af lokale entreprenører, der
tilbyder alverdens oplevelser til gæsterne, fortæller han. - Det kan vi også i
Danmark. Men det forudsætter at der er nogle, f.eks. pensionerede lærere,
som har tid og lyst til at arbejde med det. Jeg kunne forestille mig mange slags
aktiviteter, f.eks. højskolecamping. Jeg har et fællesrum, hvor der kunne være
foredrag. Det kunne også være cirkuscamping for børn og ”bedster” den første
uge i sommerferien – eller måske en linedancefestival, siger Henrik, der kan
kontaktes på
lysabildskov@dk-camp.dk eller 7440 4398 (tl).

En keramikrute i Skovby
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Kære allesammen ...

Træner/hjælper søges til atletikken
i Lysabild. Vi har ca 50 børn/unge
som hver mandag møder glade op
på stadion i Lysabild kl 16.30-18.00.
Vi er den største klub på Als, og
har et fantastisk samarbejde med
Vidar i Sønderborg.
Vi deler atleterne ind i aldersgrupper på
ca 8-10 mand pr. hold.
Vi leger, løber, springer, kaster og har det
rigtig sjovt.
Vi deltager i 5 nålestævner hen over sommeren.
Vi mangler nogen som kunne tænke sig at
være en del af dette.
Og for at atletikken/gymnastikken skal
fortsætte i Lysabild mangler vi ligeledes
nogen der kunne tænke sig at sidde i
bestyrelsen ....
Ingen bestyrelse = ingen atletik/gymnastik ;o(
Så kære venner byd ind med 1 time eller 2 en
gang om ugen...

Henrik Lund

Håber inderligt at høre fra jer.
Jeg kan kontaktes på mobil: 24248870
Hilsen Laila Lyck

LokalBladet besøgte de to keramikere her kort før påskeåbningen.
Det skulle du også tage at gøre.

Lise i
Birthe Brosowsky er den ene, i Skovby Gamle Mølle udstiller hun sine
butikken på
Kegnæsvej 66 vævestykker og in egen og andres keramik. Det startede i 1975, hvor Birthe lærte

Se mere på www.lysabild-sydals.dk
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Keramik lavet af Birthe Brosowskyi
Skovby Gamle Mølle - Vindrosen

både at væve og arbejde med keramik hos en kunstner i Tyskland. Her i området
er hun nu kendt for sine skulpturelle figurer sat sammen af flere stykker keramik
på en gevindstang. Der er frøer, blomster og menneskelignende skabninger
med forunderligere udtryk. De kan stå ude i haven hele året eller hilse gæster
velkommen i en krukke ved døren. Priserne ligger fra 55 kr. til 200 kr. og for den
pris får du unikt kunsthåndværk formet af kreative hænder. Når Birthe får det kolde
våde ler i hænderne opstår figurerne, men det er gåturene ved havet og roen i den
nyindkøbte divan der sætter drømme og inspirationen igang.
Hos Lise på Kegnæsvej 66 i ”Slottet” snurrer drejeskiven. Lise arbejder på
at være klar til påsken. Med mere end 30 års erfaring og en uddannelse fra
Kunsthåndværkerskolen i Kolding drejes kopper og stel med sikker hånd. Lise
fortæller at ”jeg har altså noget med fugle.” Det er skønne figurative fugle, der
dukker op på kanten af salt og peberskåle og på kopper. De små salt og peberskåle
koster 75 kr. stykket og en af de smukke enkle kopper fåes for under en 100 kr.
seddel. Glasuren er mat og farverne er lyse og kølige. Selvom Lise helst brugte al
sin i værkstedet med leret, er det bag rattet som buschauffør for Sydtrafikken, der
tjenes til huslejen. I pauserne bliver der lavet skitser. Små skitser. På papirstrimler
fra billetautomaten, for at fastholde idéer. Inspirationen er de organiske former
i naturen. Til trods for et omfattende skitsemateriale sker det ofte at en skulpturel
vase eller en kop skaber sig selv mellem hænderne på Lise.
Begge keramikere er et besøg værd, og de understrege at der ikke er købetvang.
Det er en god idé at slå et smut forbi i fridagene i påsken. Der er åbent begge steder
fra Skærtorsdag til 2. Påskedag fra 10-17.
Birthe Brosowsky i Skovby Gamle Mølle - Vindrosen, Lise Veibæk i Slottet Kegnæsvej 66.

vinsmagning

i klubhuset

Konfirmander
Palmesøndag den 1. april kl. 10.00
Mathilde Dünnweber
Lysabildgade 94 Lysabild
Linette Schalck Hansen
Kegnæsvej 13
Skovby
Natacha Carøe Kristensen
Kegnæsvej 21
Skovby
Emily Abigail Larsen
Lysabildgade 73 Lysabild
Kira Letharius
Banegade 11
Skovby
Jeannette Elise Lorenzen
Svennesmølle 1 Mommark
Lærke Nissen
Vibøgevej 23
Vibøge
Sofie Johanne Dreyer Pedersen Lysabildgade 75 Lysabild
Cecilie Vohs
Sydvej 1
Skovby
Ludvig Andreas Andersen
Lysabildgade 63 Lysabild
Martin Elholm Bonde
Vibøgevej 17
Vibøge
Patrick Nygaard Dethlefsen
Lysabildgade 20 Lysabild
Jan Jacobsen
Bredsten 11
Kegnæs
Jacob Thejl Belschner Jørgensen Søen 2
Lysabildskov
Kasper Niemann Kolmos
Kegnæsvej 41
Skovby
Michael Solvang Pabst
Kobbertoft 4
Vibøge
Peter Dreyer Pedersen
Lysabildgade 75 Lysabild
Jens Bønning Petersen
Sarupvej 20
Sarup
Martin Emil Nørgaard Winther
Nørre Landevej 20 Kegnæs
Kenneth Schalck Perregaard Wonsild Nørregade 1
Lysabild

Påsken 2012 i Lysabild
Skærtorsdag er der traditionel højmesse i Lysabild kirke kl. 11 og aftengudstjeneste i kirken på Kegnæs kl. 19.00. Vi fejrer nadverens indstiftelse, og i år
indbyder vi til en fællesspisning i de nye sognelokaler ved Kegnæs Præstegård
kl. 18.00. Forbilledet er oldkirkens fælles agapé-måltid, et kærlighedsmåltid
som gik forud for takkegudstjenesten. Idéen er, at vi hver især medbringer
vores bidrag til et fælles bord i konfirmandstuen, og vi spiser sammen, inden vi
går op i kirken og holder takkegudstjeneste. Vi håber, at mange vil komme og
deltage både fra Lysabild og Kegnæs sogne.
Langfredag
er der fælles liturgisk musikguds-tjeneste for begge sogne i Lysabild Kirke
kl. 15.00 med salmer og læsninger fra lidelseshistorien afvekslende med
koncerterende indslag
Torbjørn Olsen, 1998
Påskemorgen
er der fromesse i Lysabild kl. 09.30 og højmesse på
Kegnæs kl. 11.00. Det er kantategudstjenester med
sopranen Sofie Ljungdahl og kirkernes efterhånden
”faste” kantateensemble, bestående af violinisterne
Christian Balslev og Inge Munk, cembalisten Karsten
Munk og sognepræsten på viola da gamba og
kontrabas. Vi lader to kantater af Dieterich Buxtehude
”Also hat Gott die Welt geliebet” og ”O fröliche
Stunden” omkranse gudstjenesten.

”Musizierende Gesellschaft in Hamburg” af Johannes Voorhout 1674
Guldkonfirmander Vi afholder guldkonfirmation i begge kirker 2. påskedag den
9. april. I Lysabild kl. 11.00 og på Kegnæs kl. 09.30. I 1962 konfirmerede pastor
Søren Fransen 23 drenge og 7 piger i Lysabild og på Kegnæs konfirmerede
pastor Hans Ivar Madsen 8 drenge og 6 piger. Det bliver spændende, hvor
mange af dem, det er lykkedes at samle. De bedste hilsner Hans Havelund
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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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Kom og vær med til at præge dit barns
”arbejdsplads”
Tirsdag den 20. marts kl. 1900 vil der være valg og opstillingsmøde til
fællesbestyrelsen for: Lysabildbørneunivers
Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for børnehaven og
2 bestyrelsesmedlemmer for skoledelen.
Kom og få indflydelse.
Med venlig hilsen, Gitte Beier, Bestyrelsesformand

Til fastelavn i børnehaven
Dagplejen holdt fastelavn
sammen med de yngste
børn i børnehaven den
20. februar. Vi havde en
rigtig hyggelig formiddag,
hvor vi sang fastelavns
sange og slog katten af
tønden, der var fyldt med
lækkerier. Vi fik kåret en
kattekonge og en kattedronning, der meget stolte
fik overrakt en sød lille kat
og en fin krone.
Herefter fik vi pølser med
brød og saft.
Hilsen dagplejen.
Fra venstre: Janne,
Shaunah fra børnehaven
og Per fra dagplejen

Sæt X i kalenderen …
og vær med til at fejre LSG’s 90 års jubilæum!
Den 12. maj fejrer LSG sin 90 års fødselsdag.
I anledning af dagen foregår der følgende aktiviteter:
Kl. 10.45:
Kl. 11.00 – 13.00:
Kl. 13.00:
Kl. 18.30:

Flaghejsning ved klubhuset
Reception, udstilling og præsentation af bogen om LSG
Aktiviteter på sportspladsen
Aftenfest med spisning og dans på Lysabild Kro

Billetter til aftenfesten kan købes fra den 2.- 30. april hos købmand Callesen,
Lysabild eller Brugsen i Skovby efter først til mølle-princippet.
Foreningerne giver tilskud, så prisen kan holdes på 175,- kr. pr. person.
Der er plads til 120 personer.
Ønsker flere at sidde ved samme bord, skal billetter købes samlet.
Se udførligt program når det kommer som opslag rundt omkring i sognet.
Vi håber, at rigtig mange vil være med til at bakke op om foreningslivet i Lysabild
sogn - både nuværende og tidligere aktive samt alle andre interesserede.
Vel mødt!

Åben Skole og foredragsaften
den 22. marts kl. 18.30

Menighedsrådet står for maden og efterfølgende er der foredrag med
Henrik Skov Kristensen, leder af Frøslevlejrens Museum. Han udgav i august
2011 en meget rost ”mursten” af en bog STRAFFELEJREN om Fårhuslejren,
landssvigerne og retsopgøret. Det tyske mindretal har ment, at retsopgøret var
uretfærdigt, fordi den danske stat ikke i tilstrækkelig grad tog hensyn til den
loyalitetskonflikt, som mindretallet befandt sig i, mellem herbergsstat (Danmark)
og ”Mutterland” (Tyskland). Det selvopgør, som man længere sydpå kalder
”Vergangenheitsbewaltigung” har mindretallet kun i ringe grad foretaget. Men
Henrik Skov Kristensen fastslår i bogen, at det jo ikke blot var landet og staten
Tyskland, man gjorde sig solidarisk med, men også et forbryderisk regime og en
totalitær ideologi. Størsteparten af mindretallet lod sig villigt nazificere i løbet
af 1930’erne og søgte efter krigen tilflugt i en ”dobbelt offerrolle: først forført
af Tyskland og siden svigtet og straffet af Danmark - en bitterhed, der har fået
betegnelsen ”fårhusmentaliteten”. Henrik Skov Kristensens bog fik rosende
anmeldelser ved udgivelsen og respektfuld omtale af chefredaktøren for ”Der
Nordschleswiger”.

Flere
X’er til kalenderen …
Bemærk allerede nu, at der bliver afholdt generalforsamling i LSG

Indvielsen af Børneuniverset

tirsdag d. 22.maj kl. 19.00 i klubhuset.
Der skal vælges ny formand - så du har foråret til at tænke over,
om det ikke skulle være dig!
Skriv i alle tilfælde datoen ind i din kalender
- mød op og vær med til at støtte arbejdet i LSG.
Husk også at komme, når afdelingerne indkalder til deres
generalforsamlinger i den kommende tid.
På bestyrelsens vegne Birthe Bladt

Landsbymarked

Samme aften afholdes der informationsmøde
om næste Landsbymarked, der finder sted
lørdag, den 15. september 2012.
Alle er velkomne så mød op
tirsdag d. 22. maj kl. 20.00 i konfirmandstuen i præstegården.
Venlig Hilsen Landsbyrådet

Igen en OK check til LSG
Folk har flittigt brugt deres OK benzinkort, og det er kommet foreningen til
gode. Midt i januar fik LSG nemlig overrakt en sponsor check på 12.365,74 kr. fra
OK benzin og Dagli’ Brugsen i Skovby. Der er i øjeblikket 223 aktive OK kort, der
støtter LSG. For hvert nyt medlem LSG tegner, gives der en bonus på 200 kr., så
snart der er tanket 500 l benzin + at der for hver liter, der bliver tanket på såvel nye
som gamle kort, gives 5 øre pr. liter.
Som noget nyt kan man købe EL hos OK. Også her er der mulighed for at støtte
LSG. Henvendelse kan ske til uddeler Kim Johnsen i Skovby Brugs eller ved ”OK
aktiviteter”.  Der er ”OK aktiviteter” igen den 25. maj og 12. oktober ved
Skovby Brugs, hvor en OK medarbejder og en repræsentant for LSG vil være
behjælpelige med at tegne nye kort.

Fra venstre: Kaj Frøstrup fra LSG, uddeler Kim Johnsen og Grete Sørensen fra LSG

Juletræsfest 2011

Juletræsfesten 2011 blev igen en succes. Takket være den flotte opbakning
fra lokalsamfundet i Lysabild og Skovby, kunne vi igen byde velkommen til
en flok glade børn, forældre og bedsteforældre. Traditionen tro fik vi besøg
af julemanden og eftermiddagen bød også på dans om juletræet til festligt
julemusik samt hyggeligt samvær.
Skovby Gamle Skole’s Juletræsforening vil gerne benytte lejligheden til at
sige tusind tak til alle erhvervsdrivende og private, som gav et bidrag til årets
juletræsfest. Vi vil også gerne takke Skovby Kro, der igen lagde lokaler til en
hyggelig eftermiddag med rigtig mange fremmødte børn og voksne.
Mange erhvervsdrivende havde sponsoreret et pengebeløb, og derudover
sponsorerede Dagli’ Brugsen i Skovby en del til godteposerne og Meier
Træprodukter sponsorerede det flotte juletræ. Endnu en gang en stor tak til alle.
Vi håber, at vi ses igen. Datoen for juletræsfesten 2012 er søndag d. 9.12.
Med venlig hilsen, Verena, Julia, Lone, Sanne og Michele
Sponsorer: B.G. Busrejser, Sønderborg teltudlejning, Meier træprodukter,
Anja’s fodpleje, Sydals Auto & traktorservice, Skovby kro, Migges Bageri
og Konditori, Dagli Brugsen, Perregaard, Høeg Fangel landbrug, MartinsMultiservice

Inge
Lone & Kim
Rikke
LokalBladet fangede nogle af de familier der kom til indvielsen af Børneuniverset.
Vi spurgte, hvad Børneuniverset betyder for dem.
Rikke Christensen, mor til Gry på 5 år i børnehaven og Mike på 1 år der er i
dagpleje hos Nete.
Vi kommer i Børneuniverset hver dag, morgen og eftermiddag. Børneuniverset
betyder meget for os, mest fordi vi beholder vores skole, den betyder noget i
vores lille fine samfund og er medvirkende, til at vores børn får en god barndom.
Dagplejens lokaler på skolen lige overfor børnehaven gør at Mike er tryg i huset.
Gry, der starter i skole efter sommerferien, kender de voksne der arbejder i SFOen
og har set flere af de voksne der arbejder på skolen. Musiksalen håber vi kan
bruges til alt det fælles.
Lone Larsen og Kim Iwersen, Lone er mor til Kasper på 19 år og sammen er de
forældre til Theis på 6 år som går i 0. klasse og SFO, Cille på 4 år i børnehaven
og Freja på 1 år som er i dagpleje hos Tayna.
Ja, vi kommer her jo dagligt. Kim: “Børneuniverset betyder rigtig meget, vi møder
mange mennesker her. Det er er vigtigt sted, fordi vi har lært mange at kende her,
som vi ellers ikke ville være rendt ind i”. Lone: “For mig har det stor værdi at vores
børn er fysisk tæt på hinanden i deres institutionsliv. Det er godt for mig at tænke
på, at hvis Cille føler sig lidt alene i løbet af dagen, så kan hun lige mødes med
Theis i børnehavens og SFOens fælles rum, og også omvendt selvfølgelig, det er
dejligt at de kan se hinanden”.
Musiksalen kan bruges til mange ting, måske foredrag fra Lokalhistorisk
Arkiv, arragementer udenfor skoleregi måske en fastelavnsfest. Selvfølgelig til
Åbenskole, det er ihvertfald et dejligt rum, lyst og venligt!
Inge, tidligere dagplejer i Lysabild og Calle Christiansen, begge efterlønnere.
Vi kommer her i Børneuniverset et par gange om måneden eller tre, i
Sognehistorisk Arkiv.
Børneuniverset betyder en masse, det holder sammen på foreningerne og det
er godt, at vi har et sted at være. Det betyder rigtig meget for dagplejen at de
nu har fået deres eget sted at mødes her på skolen, de kan selv bestemme over
rummene og kan lade deres ting blive stående der. Jeg kan godt forestille mig
hvor dejligt det må være.
Musiksalen kan vi bruge til foredrag og Åben Skole, det kunne være foreningernes
mødested. Calle: “Hvis sognehistorisk skal stå for et foredrag, mener jeg at det skal
være meget konkret. Måske kunne vi få nogle spørgsmål fra folk i sognet, så kunne
vi undersøge det og så senere holde et foredrag, hvor vi giver svarene på det vi
har fundet ud af.” Inge fortæller om en god dag i Sognehistorisk arkiv, hvor en af
skolens klasser kom ned i arkivet i en historietime. Børnene var så interesserede i
at finde ud af alt muligt om de forskellige steder de kendte og også overraskede
over hvordan deres bedsteforældres hus så ud for mange år siden. Inge synes det
er dejligt at Sognehistorisk arkiv kan bruges i undervisningen og vil meget gerne
stille sig til rådighed en anden gang.

Lysabild sognehistoriske
Forening

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

Lørdag den 12. maj er der, som i sikkert ved, stort jubilæum i Lysabild. L.S.G.s 90års
fødselsdag . Det er nok værd at fejre, og sammen med landsbyrådet og L.S.G. er
L.s.F. medarrangør af jubilæumsfesten i og ved klubhuset og på Lysabild kro. I
klubhuset vil den nye bog om L.S.G. kunne ses og købes.
Bogen udgives på L.s.F.s forlag, da vi mener at det i høj grad er i foreningens
interesse at historien udkommer i bogform. Det er både til minde om en svunden
tid, men også som inspiration for fremtidens ungdomsarbejde i sognet.
Efter generalforsamlingen den 31. januar har vi haft konstituerende
bestyrelsesmøde. Der skete ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning.
Næste arrangement efter 90 års dagen bliver sommerudflugt til Gram slot og Ribe
domkirke den 10. juni kl. 8.15 fra Lysabild skole. Pris: 350 kr. for bus, rundvisning,
middag og kaffe. Tilmelding til Ingrid inden 1. juni tlf. 7440 4418

Sarupvej 30 . 6470 . Sydals . Tlf. 61 27 40 38
www.sydjysk-eltekniq.dk
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Det sker i sognet

20.		kl. 1900
		
					

Hjertestarter i Sydals Hallen

Valg og opstillingsmøde til fællesbestyrelsen for		
Lysabildbørneunivers.

Åben Skole og foredragsaften. Menighedsrådet står 		
for maden og efterfølgende er der foredrag med 		
Henrik Skov Kristensen
LSG atlektik og gymnastik holder generalforsamling i 		
klubhuset
Lysabild Sogns Efterløn & Pensionistforening 		
Demonstration af Aloe Vera. Derefter kaffe og lotto.

April
1. kl. 10.00

Palmesøndag, konfirmation i Lysabild kirke

17. kl. 14
					
					
Maj
8. kl. 13
					
					
					
12.		kl.10.45
					
					
19. kl. 12
22. kl. 19.
22. kl. 20
					
25. 			 		
					
					
Juni
10. 8.15
					

Lysabild Sogns Efterløn & Pensionistforening
Bedemand Lars Jensen fortæller om sit arbejde.
Derefter kaffe og lotto.

Deadline til næste Lokalblad 1. maj

22. kl. 18.30
					
					
28. kl. 19.30
					
28. kl.14
					

Lysabild Sogns Efterløn & Pensionistforening, halvdagstur 		
ud i det blå. Derefter gril i klubhuset. Pris 200 kr. 		
Start ved Lysabild skole kl. Tilmelding ved Rosa tlf. 		
74404750/61604750,
L.S.G.s 90 års fødselsdag. Jubilæumsfesten i og ved 		
Reception og aktiviteter i og omkring klubhuset samt 		
jubilæumsfest på Lysabild Kro		
Fjelbytræf, Fjelby 5
Generalforsamling i LSG i klubhuset.
Informationsmøde om næste Landsbymarked i 			
konfirmandstuen i præstegården.
”OK aktiviteter” i ved Skovby Brugs hvor en OK 			
medarbejder og en repræsentant for LSG vil være 		
behjælpelige med at tegne nye kort.
Lysabild sognehistoriske, udflugt til Gram slot og Ribe 		
domkirke den. Start fra Lysabild skole.

Det sker i kirken

se omtale andetsteds i Lokalbladet

Ny legestue

Så kom tiden, vi havde glædet os rigtig meget til.
Vores nye legestue lokaler på skolen blev tømt, så vi kunne gå i krig med at
indrette. Der blev malet, skuret og skrubbet, hængt gardiner op, boret og
sømmet.
Vi har lavet små lærings miljøer med butik, dukkekrog, køkken, stor madras til
at udfolde sig på, hængekøje og gynge, læse hjørne og borde til at sidde og
tegne ved.
Vi synes selv, at det er blevet super godt, og børnene har taget imod det med
stor glæde. Ikke mindst det at få lov til en løbetur på gangen er et stort hit. Der
er stor jubel, når der er legestuedag.
Vi vil fremover have heldags legestue en gang i måneden.
Vi sætter stor pris på det tætte samarbejde, vi har med børnehaven - indtil
videre har vi slået katten af tønden sammen med børnehavens yngste børn,
og i marts skal vi klippe gækkebreve sammen. Vi har tilmed haft besøg af
nogle søskende, der lige skal se, hvordan vi har det.
Det er dejligt at have mulighed for lige at kigge ind til børnehaven. De børn der
nærmer sig børnehave alderen har stor glæde af at kende børnehaven allerede
inden de starter, og alle har været utrolig hjælpsomme og imødekommende.
Det har været rigtig hyggeligt med alle, der lige har stukket hovedet ind for at
se, hvor langt vi var kommet.
Tusind tak til jer alle, vi føler os meget velkommen, og er hurtig blevet en del
af børneuniverset.

Åben kl. 8-20

Vi har fået en hjertestarter af Tryg fonden, her i hallen som alle kan benytte,
bare læs og følg vejledningen. Vi er 12 personer som har været på kursus i
førstehjælp og brug af hjertestarteren.
Hjertestarteren finder du til højre, når du kommer ind ad hallens fordør.
Skulle der være låst – slå ruden ind – tryk på den lille hvide knap, åben døren
og tag hjertestarteren med dig.
Betænk dig ikke – når der er brug for hjertestarteren.
Hjertestarteren gør det muligt at redde liv.
Ruden ordnes senere – du kan ringe til halbestyrer Marianne Alnor, 40 82 68 62.
Så vil hun sørge for reperation af ruden.
Med venlig hilsen, Sydals Hallen

Medaljer til ”små fødder”

LSG U7 ”små fødder” har
deltaget ved et fodboldstævne
i Nordals Idrætscenter- de fik
flotte medaljer, og var meget
stolte. ”Små fødder” træner
hver fredag fra kl. 15.30 til 16.15
i Sydals Hallen i Tandslet. Hvis der
er flere ”små fødder”, der har lyst
til at være med, er alle velkomne.
Mød op eller henvend Jer til én af
trænerne:
Preben Brink 27 42 37 79 eller
Bjarne Michaelsen 51 37 99 90.
Vi håber, at flere møder op.

Fra venstre til højre: Johan, Nikolaj, Jonas, William, Simon, Mathias

Nyt fra Landsbyrådet

Markedspulje
Sidste års landsbymarked indbragte knap 7.000 kr. i overskud, som går til
Landsbymarkedets fond. Her kan foreninger og borgere med initiativ søge
om midler til projekter. Sidste år søgte menighedsrådet om støtte til at uddele
julehjælp. LSG Atletik/Gymnastik og SFOen søgte i fællesskab om penge til et
skur ved atletikbanen. Begge ansøgninger blev imødekommet.
Landsbyrådets overskud
På Landbyrådets generalforsamling i åben skole den 1. marts viste regnskabet
et overskud på godt 6.000 kr., som lægges i puljen til multisalen. Erik H. Møller
og Erling Junker var på valg og blev genvalgt. I bestyrelsen sidder desuden
Birthe E. Bladt og Tina Sahl Lydiksen.
Ruiner
Sønderborg Kommune er ved at registrere hvor mange forfaldne og
nedrivningsmodne bygninger, der er i kommunen med henblik på at søge
penge i en national pulje til finansiering af nedrivningen. Det er landdistriktskoordinator Sille Marcussen, der laver registreringen, og hun tager imod
henvendelser på smar@sonderborg.dk.

Kuns numme 6 Internasjonal Fjelbytræf

D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…Dato 19/5 fra klokken 12:00…..
Do tæje sel MC, telt å æ glant humør mæ. Øl, vand o´ ma ka køfes heæ ve vos.
Å så ve det veæ cd-musik å sen ka do fåe en gemytle snak ve æ bålstej.
Do ka såw heæ få....kr 25,- å æ mand.
Ven de stue klube vil sej beskin om wo manne I ka kom, ve d´ væe galt fint a
hensyn te æ handlen…..
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos….
Vi hofer å lidevedde bejr vær i år…
Brum brum Helle/Sjögge Ulla /Geert….

