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Ny dato for planlægning
af markedet
Planlægningsmødet for landsbymarkedet er flyttet
til tirsdag den 29. maj kl. 19.30 i konfirmandsstuen i
præstegården, hvor alle er velkomne.
- Vi vil gerne have alle gode ideer i spil,
siger Birthe Bladt, der er én af landsbyrådets
ildsjæle bag landsbymarkedet.
Sidste år dukkede Als Viking-middelalder Laug
op til planlægningsmødet, og det førte til at
markedet fik en helt ny dimension med
middelalderstemning – især ridderkampene vakte
stor jubel. Lauget har lovet at stille op igen til
dette års landsbymarked, som bliver
lørdag den 15. september med efterfølgende
høstgudstjeneste søndag den 16. september.
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Flotte priser til Sydals Håndboldklub
Sydals Håndboldklub har haft en meget flot sæson, hvor især klubbens indsats for
børnehåndbolden er blevet belønnet. Først og fremmest i form af mange børn, som
synes det er sjovt at spille i klubben. Men også med fornemme priser:
Først blev klubben på generalforsamlingen i Jysk Håndbold Forbunds kreds 8
hædret som ”Årets børnehåndboldklub”. Kredsen begrundede valget med, at SHK
gør rigtig meget for børnene, bl.a. er de til overnatningsstævner, der gøres meget
ud af forældrekontakt, der er mindst én voksen til hvert hold, og der er fest og sjove
arrangementer i løbet af sæsonen. For nylig blev så en af klubbens primus motor’s
i børneafdelingen hædret. Karina Hell Kolmos, der træner børnehold, blev nemlig
kåret som ”Årets leder/træner” i Sønderborg Kommune.
På resultatsiden er det netop blevet til to sølvmedaljer til henholdsvis senior damer
og super grand old girls ved DGI’s landsmesterskaber. Klubbens 3. divisions herrer
må desværre en tur ned i jyllandsserien, efter at kampen om at forblive i 3. division
glippede med et sølle enkelt mål i to afgørende kampe mod sjællandske Fuglebjerg.
Nu gælder det i næste sæson en indsats for at vende tilbage til divisionen – nu med
Claus Schürmann som træner. På damesiden er der skrevet træner kontrakt med
Thomas Larsen.
Karina Kolmos og hendes mand Henrik. I Sydals HK er vi godt klar over,
at en indsats som Karinas ikke gøres
uden familiens opbakning.

Kom og vær med til at udvikle nye ideer til hvad der
skal ske på markedsdagen i september.
					
		

Plakat tegnet af Ingrid Duus

Deadline til næste Lokalblad 1. august

Jane holder orlov og Annette stopper

Jane Andresen, som har været en fast del af redaktionen siden Lokalbladet
startede i 2005, holder orlov fra redaktionsarbejdet. Men det er ikke mere
orlov end at hun stadig vil bidrage med stof og sine gode ideer. Og et andet
redaktionsmedlem, Annette Klüver Andersen, har kastet sig over studierne
for at blive optaget på den tidligere Landbohøjskoles landskabsarkitektuddannelse. Det betyder lange arbejdsdage og en masse rejseri til København.
Derfor forlader hun redaktionsarbejdet på Lokalbladet. Redaktionen siger tak til
Annette for hendes store indsats med bladet.

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Redaktionen:
Jane Andresen
Janne Jørgensen
Tina Sahl Lydiksen
Helle Pedersen (dtp)
Erik Hynding Møller(Web)
Tryk:

E-mail:
ejja@bbsyd.dk
glhave42@mail.dk
tinalydiksen@gmail.com
helle5584@gmail.com
skovby-sydals@hotmail.com
Grafisk Arbejde, Guderup

Tlf:
7440 4927
7440 4700
2013 7199
2484 4356
6043 9977
74 45 8888

Bladet udgives af Lysabild Sogns Landsbyråd, og udkommer medio januar, marts, maj, ultimo
august, medio oktober, og november i 1000 eksemplarer, husstandsomdeles af LSG Fodbold til
sognets beboere. Har du ikke modtaget LokalBladet ring på tlf: 7440 4700

Affaldsindsamling

Vi var 26 voksne og børn der startede med morgen kaffe i spejderhytten.
Derefter samlede vi affald langs med vejen, i alt ca 10 km, og fik en hel
trailer fuld. Alene mellem Nederlysabild og Sarup blev det til 3 sække. Ret
skræmmende hvor meget folk smider. på billedet er Malthe, Thorbjørn,
Christoffer og Mathilde. Vi melder os til indsamling igen næste år, og det er åben
for alle at deltage.

Lysabild Skytte- og Gymnastikforening
Der indkaldes til ordinær HB-generalforsamling
tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.00- 20.00 i klubhuset

•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
Forelæggelse af revideret og godkendt regnskab
Behandling af forslag
Valg til bestyrelsen
Meddelelse af repræsentanter for de i § 7 nævnte afdelinger
(gymnastik/atletik – fodbold – tennis – Kærnehuset)
• Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
• Eventuelt
Hovedbestyrelsen håber på godt fremmøde. Der er bl.a. valg til
formandsposten.
Vel mødt – på bestyrelsens vegne
Birthe Elmegaard Bladt, fungerende formand
tlf. 2325 1243, e mail bbsb54@yahoo.dk

Så er der gang i atletikken igen
Utrolig dejligt at se 53 glade børn/unge møde op på Lysabild Stadion. Vi har
i år sagt farvel til Betina og Anders. Tusind tak for et godt samarbejde. Og
velkommen til Lillian, Birthe, Lasse og Camilla. Også velkommen til Thomas
(Shannon’s far) som har tilbudt at køre et træningsprogram for de store
(12-15 år) hvilket må siges at være en succes.
Et stort velkommen skal ligeledes lyde til Martin Jürgensen som ny formand,
og Jeanette Skovmand som kasserer og sekreter i LSG Atletik. Sidst men ikke
mindst kan vi berette at vi ved fælles hjælp har fået vores SKUR. I samarbejde
med skole og sfo har vi fået et fælles skur med overdækket terrasse til stor
glæde for alle. Indvielsen fandt sted d 16. april .
En stor tak til Lindegård Service v. Bo Larsen og Eltekniq v. Lars Paulsen.
Hilsen fra en stolt og glad leder, Laila Lyck

Taskland – Sydals

”Landart” ved Pøl

Det var en helt speciel oplevelse og en overraskelse at gå tur langs vandet ved
Pøls Rev i dagene efter påske. I strandkanten i nærheden af pumpestationen stod
det smukkeste kunstværk bygget af strandens stene, omkring 20 stensøjler bygget
sten på sten og i forskellige størrelser havde indtaget stranden på fornemste vis.
Der findes en kunstform ”Landart”, hvor kunstværker bygges på stedet af organisk
materiale bl.a. træ, jord og sten. Værkerne skal indgå i naturen, de skal være
underlagt naturens nedbrydende kræfter for på et tidspunkt helt at forsvinde. I
Tranekær Slotspark, på Langeland, har der siden 1993 været forskellige ”Landart”
kunstværker lavet af både danske og udenlandske kunstnere og som med
tiden forvinder mere og mere tilbage til naturen. Bag udstillingen står TICKON –
Tranekær Internationale Center For Kunst Og Natur.
Men tilbage til Pøls Rev og de finurlige stensøjler, som sikkert ikke har noget
med TICKON at gøre, men de havde bestemt været værdige til at være en del af
en lignende udstilling. Hvem der står bag søjlerne, det er uvist og det bliver det
sikkert ved med at være. Har det været en hyggelig påskeaktivitet for en familie fra
lokalområdet eller er det turister fra sommerhus området? Men uanset hvem der
står bag de smukke søjler, så har de pyntet på stranden og i skrivende stund, 3 uger
efter påske, ja… da er søjlerne der endnu. (JA)

Indsamling af jern og metal igen

Landsbyrådet arrangerer igen en indsamling af jern og metal - ligesom sidste efterår.
Men dog uden øl og sodavandsdåser. De viste sig at være for uhåndterbare og
værdien stod ikke mål med indsatsen. Denne gang er datoen fastsat i forhold til at
vi alle skal have skiftet vores skraldespande inden den 1. oktober, og dermed bliver
der sikkert en del gamle jernskraldespande til overs. Indsamlingen er i gang der er
allerede opstillet en container ved Henrik Høeg Fangel i Skovbyballe (Rubæk 10),
hvor indsamlingen så småt er i gang. - Containeren står ved gyllebeholderen lidt
nede af gaden, så kør endelig forbi, hvis du alligevel er på lossepladsen, siger Kim
Iwersen, der arrangerer indsamlingen. Men husk – ingen dåser. Har man større ting,
man gerne vil af med allerede nu, er man velkommen til at ringe til Kim Iwersen, på
tlf. 4041 5803, eller skrive på kim@meier-aps.dk
Formålet med indsamlingen er at sælge jernet og lade pengene gå til inventar til den
nye multi-sal, der blev indviet i januar. Landsbyrådet mangler omkring 60.000 kr. i
egenfinansiering for at nå det fulde beløb, som inventaret vil koste. (TL)
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Kobbertoft 1. Vibøge . 6470 Sydals
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7440 4687
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4056 4687
Ren service - en tillids sag !
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Har du materiale liggende ved stranden på Taskland?
Sønderborg Kommune laver Gendarmsti fra Lebølløkke til Skovby på Sydals.
Arbejdet står på hen over resten af foråret 2012.
Den nye sti går igennem strandarealet ved Taskland, hvor der er en mindre
offentlig strand. Igennem mange år er der efterladt en del materiale- alt fra
trailere til gamle både og andet fiskegrej på strandarealet.
I forbindelse med Gendarmstiens anlæg vil kommunen rydde op på arealet så
det atter fremstår indbydende og frit tilgængeligt.
Hvis du er ejer af materiale på Taskland bedes du fjerne det straks og senest
inden den 25. maj 2012. Herefter vil Sønderborg Kommune fjerne materialet og
bortskaffe det. Venlig hilsen Sønderborg Kommune

Åbning af Gendarmstien

Åbningen af Gendarmstien på strækningen fra Taskland til Skovby vil foregå i
weekenden 16.-17. juni. Hold øje med nyhederne fra Sønderborg Kommune i
Sønderborg Ugeavis for tidspunkt og flere detaljer.

Ældresagen cykeltur fra Hundslev til
Østerholm Slotsruin
Torsdag den 14. juni kl. 14.00
Pump cyklerne, find cykelklemmerne frem og så mødes vi ved busstoppestedet
i Hundslev.
Derefter cykler vi i samlet flok ad Storemarksvej til Fynshavvej.
Vi fortsætter over denne og snart befinder vi os i Østerholm, som er vort
bestemmelsessted ca. 3,3 km.
Her skal vi kigge på Østerholm slotsruin, som er et sted med en meget
spændende historie, strækkende sig helt tilbage til 1550.
Ved slotsruinen bor Christian Fægteborg og det er netop ham der vil fortælle
os historien omkring Østerholm slot.
Da det er en dejlig dag med solskin, så vil kaffe og kage på forunderlig vis,
dukke op på borde og bænke der findes på stedet.
Tilmelding senest 11. juni til Anne Marie Christoffersen, tlf. 74 47 03 33
Pris: kr. 20. Min. 15 deltagere for at turen bliver til noget. Vi har gule veste.
Vel mødt – det bliver kanon!!
Vi kan tilbyde en besøgsven
Er du alene, og gerne vil have besøg engang imellem. Eller opleve noget
sammen med en anden, så ring til Arne Duus tlf.74 40 51 66 mob. 21 64 68
05 eller Ingeborg Andersen tlf. 24 42 25 44.

Lysabild sognehistoriske
Forening

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

90 år

Lysabild Skytte- og Gymnastikforening
1922 - 2012

Den nye bog om LSG er nu på gaden. Den blev introduceret ved markeringen
af LSGs 90 års jubilæum den 12. maj. Det blev fejret med et flot arrangement i
klubhuset, og med en festlig aften på Lysabild kro - netop dér hvor foreningen
blev oprettet i 1922. Det er blevet en flot bog med en god historie, som må
interessere et bredt publikum. Bogen kan købes for 250 kr. hos Lysabild
sognehistoriske Forening i arkivet eller hos arkivleder Inge Christiansen tlf.
7440 4493 eller mob.2011 4493.
Næste
punkt
på dagsordenen
er sommerturen
til Gram slot søndagarkiv
den 10.
Bogen
kan
købes i Lysabild
sognehistoriske
juni. Vi håber på god tilslutning i år. Bussen kører fra skolen kl. 08.15 så vi kan
være i Gram kl. 10. Her er der rundvisning på slottet. Efter slotsbesøget spises
middag på slotskroen. Så kører vi til Ribe, hvor man kan se domkirken og/eller
slentre en turLysabild
i byen medsognehistoriske
de mange gamle huse. Den medbragte kaffe nydes
et hyggeligt sted.
Lev i nuet, værn om tiden
på liv der kommer siden
Turens pris erForening
350 kr. pr. person for bus,Tænk
rundvisning,
middag og kaffe.
Tilmelding til Ingrid inden den 3. juni, tlf. 7440 4418 eller mob. 3027 6118.

Bogen sælges den 12. maj for 200 kr
Fremover vil bogen koste 250 kr

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

Årets ringriderfest i Skovby
Den 27-28 & 29 juli 2012
Søndag Kl. 11.30 Rytteroptog fra Kegnæsgård
Hele programmet kan læses på
www.skovby-ringridning.dk

Aktiviteter ved Vibæk møllerne
16. og 17. juni kl. 11-16
11. og 19. juli kl. 11-16
18. og 19. august høstdage

Alle dagene vil der være udstillere i bygningerne og i bageriet bages der brød og
kager på gammeldags maner i den store gamle stenovn. Cafeen og pølseboden
er åben - ligesom der er en del sjove aktiviteter for børnene.
Møllerne har fået egen hjemmeside: www.vibaek-moellerne.dk/index.html,
hvor man kan læse om møllernes historie, støtteforeningen og dens aktiviteter.
11.-12 august er der høstdage ved Vibæk møllerne.

Lysabild Sogns efterløn og Pensionistforening
19-06 kl. 7.30. Udflugt til Silkeborg og omegn. Pris 325 kr. for medl. og 425 kr.
for ikke medl.
14-08 kl. 14. Anne M. Olsen fortæller om dagligdagen på hospice.
Kaffe og lottospil.
Husk tilmelding til Rosa telf. 7440 4750 eller 6160 4750 Birthe telf. 7440
4607 eller3020 5447

Lysabild Datastue!
I julegave fik vi trådløst internet i klubhuset. – ”Dejlig julegave” -. Op til 16
kursister med bærbare PC’er har været på internettet; har fået NemID og har fået
en mailadresse. Vi har bl.a. også lært at bestille medicin i vores lægehus. Alle
lægehuse er forpligtede til at kunne modtage elektroniske medicinbestillinger,
men lægehusene har forskelliges systemer. Det gælder bl.a. Hørup og Tandslet.
Desuden har der kørt et kursus i billedbehandling, (tirsdag eftermiddag), - hvor
10 kursister har lært lidt om håndtering og opbevaring af digitale billeder, dvs. at
flytte sine billeder ind i computeren, og der, at gemme og opbevare dem rigtigt.
De få, der ikke har bærbar PC, har fået tilsvarende undervisning i Kirkehørup,
hvor Ældresagen har adgang til et PC-rum med ca. 7 stationære PC’er.
Kursisterne har virkelig lært meget, siden vi startede med tænd/sluk kurserne i
oktober 2011.
Men nu viser forskellighederne sig – både i erhvervet kunnen, og i
interesseområder. Vi organiserer derfor arbejdet i næste sæson, så vi kan
arbejde i mindre grupper. I stedet for decideret undervisning holder vi åben
Datastue, stadig med det antal hjælpere, der bliver nødvendigt for at alle kan
få mest muligt ud af formiddagen. Det bliver fremover også muligt at arbejde i
Datastuen, selv om man ikke ejer en bærbar PC., der vil være opstillet PC’er der
er tilsluttet internettet. Der vil derfor i kommende sæson ikke blive undervist i
Kirkehørup i vores regi.
Undervisningen vil komme til at foregå mandag formiddage af hensyn til
pensionisternes aktiviteter om tirsdagen og de mange, der gør gymnastik om
onsdagen. Vi starter op d. 8/10, kl. 09:00 i klubhuset, men det vil blive annonceret,
når vi nærmer os oktober. Yderligere info fås hos menne@bbsyd.dk

Det sker i sognet
Maj
19. kl. 12
29. kl. 19.30
				
22. kl. 19
25. 			
				
				
Juni
10. kl 8.15
				
14. juni kl. 14
				
16. og 17. kl. 11-16
16.-17.
				
				
				
19. kl 7.30
				
Juli
18. og 19. kl. 11-16
27-28 & 29
				
August
11.-12. kl 11-16
14. kl. 14.
				
18. kl 13
				
September
15. kl 10-16

Fjelbytræf, Fjelby 5
Informationsmøde om næste Landsbymarked i 		
konfirmandstuen i præstegården.
Generalforsamling i LSG i klubhuset.
”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.
Ældresagen, cykeltur fra Hundslev til Østerholm 		
Slotsruin
Aktiviteter ved Vibæk møllerne
Åbning af Gendarmstien på strækningen fra Taskland 		
til Skovby. Hold øje med nyhederne fra Sønderborg 		
Kommune i Sønderborg Ugeavis for tidspunkt og flere
detaljer.
Lysabild Sogns efterløn og Pensionistforening
Udflugt til Silkeborg og omegn.
Aktiviteter ved Vibæk møllerne
Skovby & Omegns Ringriderforening 2012, hele 		
programmet kan læses på www.skovby-ringridning.dk
Aktiviteter ved Vibæk møllerne (høstdage)
Anne M. Olsen fortæller om dagligdagen på hospice.
Kaffe og lottospil.
Vibøge traktorringridning. Indskrivning kl. 13 for 		
traktorer og havetraktorer. Ringridningen starter kl. 14.
Sydals Frivillige Brandmænd, loppemarked

Det sker i kirken
Kirkekoncerter i Lysabild Kirke
Hver onsdag fra kl. 19.00-19.30
fra den 4. juli til den 15. august.

Traktorringridning

Vibøge traktorringridning er den 18. august. Indskrivning kl. 13 for traktorer
og havetraktorer. Ringridningen starter kl. 14

Så går uret igen over indgangen til
Lysabild Børneunivers!

1

Et godt tegn på at der er fremskridt at se for vores børneunivers. I den sidste tid
har der været mange dejlige begivenheder. En af dem er helt klart at der er blevet
indskrevet 27 nye børn i vores kommende børnehaveklasse. Der er blevet ansat
en ny, meget dygtig børnehaveklassepædagog, som skal samarbejde med vores
børnehaveklasseleder, Susanne, om at give alle disse dejlige ”unger” en rigtig god
start på deres skoleliv.

3

Vores elevråd var, sammen med alle andre elevråd i Sønderborg, til møde i
byrådssalen. Vores byråd havde, igen i år, bevilget en pulje på 1 million kr. Denne pulje
skulle bruges ude på skolerne til gavn for eleverne. Hvert elevråd skal så argumentere
for at deres ønske skal gå i opfyldelse.
Laura og Christoffer forhandlede sig til 61.918kr. Elevrådet har selv 20.000 så nu kan
universet få den Flexbane, de har ønsket sig.
Godt gået af så unge forhandlere.
Det er nogle rigtig dygtige elever vi har på skolen. Det viste sig også til
Naturfagsmarathon på Hørup Centralskole. Har blev vores 6. klasse nr. 1 og 5. klasse
nr. 5. Rigtig flot og tillykke.

2

1 Nogle af eleverne og Jan Jensens billeder
2 Jan Jensen fortæller om sine billeder
3 David Birkemose fortæller om sit billede
”Guld kalven”

Åben kl. 8-20

Den 24. April havde vi fernisering. I forbindelse med byggeriet har vi fået kunst fra
kunstfonden.
Vi har fået et maleri af David Birkemose og to malerier og en ”parasol” af Jan Jensen.
Ved ferniseringen var kunstfonden og de to kunstnere tilstede. Begge kunstnere
fortalte eleverne og os andre om deres malerier og hvad de var blevet inspireret af.
Jan Jensen´s billeder viser en masse forår og sommer og det er jo hvad der er på vej.
Kom ind forbi og se billederne og få en oplevelse. Gitte Beier

