
Skrot/jern indsamling for multisalen
Vi er allerede rigtig godt i gang med indsamling af jern og metal. Vi har pt. 
indsamlet jern og metal for ca. kr. 11.000,- og containeren i Skovbyballe er 
næste fuld igen.
Jeg vil dog igen lige opfordre alle til at køre omkring Skovbyballe (Rubæk 10) 
og aflevere deres jern og metal, når de alligevel er på genbrugspladsen. Alt har 
interesse, og selv den mindste smule har stor betydning.
Til dem der har lidt i gemmerne og ikke selv har mulighed for at aflevere det de 
har, kommer vi rundt den 13. oktober og samler ind.
Vi skal jo alle sammen have nye skraldespande, og de gamle jernstativer bliver 
derfor overflødige. Så hvis alle, der ikke selv ønsker at bruge stativet på anden 
vis, eller i dag har en plastic beholder, bare donerer deres affaldsstativ, vil det 
kunne bidrage med ca. kr. 10.000 kr.
For information, kontakt Kim Iwersen på tlf. 4041 5803 eller 
kim@meier-aps.dk

Ny DUG FRISK VIN i 
Dagli’brugsen i Skovby

Står du lige og mangler en værtindegave, 
eller har du blot lyst til at nyde en god 
flaske vin, så tag til Dagli’brugsen i Skovby 
og kig på vinhylderne. Der finder du 
nye spændende flasker med hvidvin og 
rødvin, og det specielle ved disse vine 
er, at de er udvalgt blandt andre vine og 
via smagsprøver af brugsens kunder. På 
etiketterne er billeder af noget så lokalt 
som henholdsvis Skovby Landing og Fyret 
på Kegnæs.
Brugsuddeler Kim fortæller: ”For hver 
flaske vin der sælges, skænkes 5 kr. til 
en lokal forening. Lokale foreninger kan 

senere søge om at være den heldige og få tildelt et endnu ukendt beløb. 
Nærmere besked om ansøgningsfristen til Brugsens bestyrelse bekendtgøres senere”.

LSG’ jubilæumsfest d. 12. maj 2012
 
Lysabild Landsbyråd, Klubhuset, Lysabild sognehistoriske forening og Lysabild 
Skytte- og Gymnastikforening siger stor tak til alle, der var med til at fejre LSG’s 
90 års jubilæum. Tak for deltagelse i receptionen og aftenfesten, tak for alle 
gaverne og ikke mindst tak til alle, der hjalp med forberedelser og praktiske 
opgaver. Alt sammen med til at gøre dagen festlig og og bidrage til fællesskab 
og ’Lysabild landsbyunivers’ anno 2012. På de arrangerende foreningers vegne
Birthe Elmegaard B

Sensommerudflugt med sognehistorisk
Nu er sommeren på sit højeste, nå ja sommer, det kan diskuteres, men datoen 
passer da. Den årlige sommertur, som denne gang gik til Gram slot og Ribe, 
blev en dejlig tur med nogenlunde vejr og veloplagte deltagere. I Gram viste 
selveste slotsfruen rundt og fortalte levende om slottet og godsets drift. Efter 
middagen på slotskroen kørte vi til Ribe, hvor bl.a. domkirken blev besøgt. 
Hjemturen gik over Ballum og besøg på Trøjborg slotsruin. En flot tilrettelagt 
tur af Ingrid og sikkert kørt af Tonni.
 Foreningens sensommer aftenudflugt er torsdag den 6. september kl. 18.50 
fra skolen. Vi kører i egne biler til Nydambådens værft. Der annonceres senere.
 Næste arrangement er det årlige landsbymarked i og omkring Lysabild 
præstegård den 15.september. Vi deltager i den gamle lade med udstilling 
af gamle landbrugsmaskiner, traktorer og andre spændende ting. Kom til en 
snak om gamle dage og smag Inges solæg.
 Den nye flotte bog ”90 år Lysabild Skytte-og Gymnastikforening 1922-2012” 
kan købes på markedet. Der er lagt et kæmpe arbejde i bogen og resultatet er 
blevet en bog på 266 sider, som berører LSG-aktiviteter gennem de 90 år. Vi 
kan anbefale at købe bogen, til jer selv eller som gave.
På foreningens vegne, Jørn Lind
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Åben kl. 8-20

LB:

Det sker i sognet
August
21. kl 17.30-19.00  KFUM spejderne starter op igen. Ulvene (2. kl. – 4. kl.) og  
    Spejderne (5. kl. – 6. kl.) 
29. kl 8.45  Ældre Sagen Augustenborg-Sydals, Sommertur til Ærø

September
4. kl 17-18.30  KFUM spejderne starter op igen. Bæverne (0. kl. – 1. kl.)
6. kl 8.50 Lysabild sognehistoriske forening, udflugt  til   
    Nydambådens værft. Start fra Lysabild skole.
11. kl 14.00 Lysabild Sogns efterløn og Pensionistforening,
    det store lottospil i klubhuset
12. kl. 19.00  Forud for menighedsrådsvalget afholdes et   
    orienteringsmøde i konfirmandstuen 
15. kl 10-16 Landsbymarked i abildgården ved præstegården i Lysabild.
15. kl 10-16.00 Sydals Frivillige Brandværn, loppemarked
18. kl 8.15 kl. 14.00  Ældre Sagen Augustenborg-Sydals, besøg på Arla

25. kl. 18.00-19.00  Motionsgymnastik for herrer på Lysabild skole.
25. kl. 19.00-20.00  Motionsgymnastik for damer på Lysabild skole

Oktober
1.    Ældre Sagen Augustenborg-Sydals, IT – undervisning
13.  kl. 9.00 Skrot/jern indsamling
8. kl. 9.00 Åben Datastue i klubhuset
10. kl. 13.00  Ældre Sagen Augustenborg-Sydals, Gråsten   
    Landbrugsskole
11. kl. 14.30  Ældre Sagen Augustenborg-Sydals, Seniordans   
    Kultursalen i Augustenborghallerne
11. kl. 18.30-21.00   Juniorklubben på Lysabild skole
16. kl. 14.00 Lysabild Sogns efterløn og Pensionistforening, film ved  
    Jens P. Kock, Kegnæs, lottospil og aftensmad 
25. kl. 18.30 SÆSONSTART nr. 15 i ÅBEN SKOLE.

Gode energiløsninger er en 
pengemaskine

Med de rigtige energiløsninger kan du både spare tusindvis af kroner hvert år og 
samtidig give en hjælpende hånd til miljøet.

Stadig flere investerer i energiforbedringer i boligen. I Andelskassen mærker 
vi tydeligt en større interesse for alt fra efterisolering over solcelleanlæg til 
lavenergi-vinduer. Og for rigtig mange familier er det en yderst fornuftig 
investering, som hurtigt tjener sig hjem. Til gavn for privatøkonomien og miljøet.
Betal mindre i skat
I år kan man også udnytte skattefradraget i boligjob-ordningen, det såkaldte 
håndværkerfradrag. To samboende voksne kan i 2012 tilsammen få op til 30.000 
kroner i fradrag for udgifterne til arbejdsløn. Det svarer rundt regnet til 10.000 
kroner.
Ordningen kan være et fint tilskud, når der eksempelvis skal efterisoleres på 
loftet eller monteres et solcelleanlæg på taget.
En strålende investering
Solcelleanlæg brager i øjeblikket igennem som alternativ energikilde. 
Mens energipriserne tordner i vejret, er det gået stik modsat for priserne på 
solcelleanlæg. På få år er de faldet med over 40 procent.
Solceller for anslået 100.000 – 150.000 kroner på taget sikrer en almindelig 
parcelhusejer strøm til en fast, lav pris de næste 25 år.
Penge i energibanken
I dag må forbrugeren ”lade el-måleren løbe baglæns”. Du må altså bruge 
dit elselskab som en slags energibank, sådan at du fx om aftenen hæver den 
elektricitet, der er sat ind om eftermiddagen.
 Regnestykket opgøres dog på årsbasis, og producerer du mere strøm, end du 
forbruger, modtager du et beløb pr. overskydende kilowatt-time.
 Samtidig er der mulighed for at afskrive på eksempelvis et solcelleanlæg med 
25 procent årligt, hvilket giver fradrag i den personlige indkomst.
 Alt i alt betyder det, at du kan forvandle solens varme stråler til kolde 
kontanter. Et solcelleanlæg har ofte tjent sig selv hjem efter ca. 10 år – også hvis 
du har finansieret anlægget med eksempelvis et lån til energiforbedringer.
Som bankrådgiver lyder min opfordring derfor: Se kritisk på dit energiforbrug.  
 Det er almindelig snusfornuft, som både kan øge værdien af din bolig og 
resultere i store besparelser, der kan ses på energiregningen år efter år.
Af Lars Skou – filialdirektør i Andelskassen i Sønderborg
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Indvielse af cykelsti
Cykelstien mellem Skovby og Lysabild forventes  - ifølge Nanna Thorøe, 
Sønderborg Kommune - færdig engang i september. Hold øje med 
www.lysabild-sydals.dk for at se hvornår stien bliver indviet.

Æ Lysafel dønsk
Vi kunne tænke os at indrette den lille sal på Lysabild Kro med forskellige 
gamle møbler fra lokalområdet. Det bli’r den lille sal inde bagved. Så derfor 
denne efterlysning : Har du/I et gammelt spisebord + stole (mørkt træ eller eg) 
stående som du/I kunne tænke jer at skænke til Lysabild Kro, hører vi gerne fra 
jer. Måske et gammelt billede fra Lysabild......hjælp os med
at indrette Lysabildstuen.
Hilsen Michael Marek, Lysabild Kro
Kontakt Laila Lyck for evt. afhentning, mobil 24248870 eller 74404742
Juletræsfesten for alle på Lysabild Kro afholdes i år søndag d 25. november fra kl 
14.30 -17.00. Opslag kommer i næste nummer af Lokalbladet.

Stephan Kleinschmidt 
besøgte LSG gymnastik og atletik 

Laila Lyck havde i for-
sommeren inviteret kultu-
rudvalgsformand Stephan 
Kleinschmidt ud at se på 
forholdene for de mange 
atletik-udøvere i Lysabild.
- Vi har rigtig mange børn 
og unge, der dyrker atletik 
herude - på trods af vores 
ringe trænings-faciliteter, 
fortæller Laila Lyck.
Det blev en rigtig god 
oplevelse af have besøg af 

politikeren, for Stephan Kleinschmidt fandt et par løbesko frem, da han blev 
udfordret af de mange børn på stadion i Lysabild. Og så blev der virkelig løbet 
stærkt. Nu må vi så se om der politisk kan findes nogle midler til at forbedre 
forholdene for atletik-udøverne, hvoraf en del i øjeblikket repræsenterer 
Sønderjylland ved landsmesterskaberne.

Atletik 2012
I år kan vi stolt fortælle at vi har 51 børn tilmeldt atletikken i Lysabild.
10 børn og unge er udtaget til at stille op for Sønderjylland til Landsmesterskab, 
som i år  afvikles i Åbenrå fra den 17-19 august.
Hilsen atletik-trænerne

SÆSONSTART nr. 15 i ÅBEN SKOLE  
 Torsdag den 25. 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 at se rigtig mange igen denne vinter.

 Har I lyst til at tjene lidt til klubkassen/ klassekassen ved at lave mad, så husk 
at give besked så hurtigt som muligt, så I kan få den torsdag, der passer jer. 

Ring til Eva Carstensen: 7440 4285 eller: 2984 4285 (nyt mobilnummer!)
eller mail: eva@bbsyd.dk  Så pak kurven med tallerkener, glas og bestik og 
mød op den 25. oktober kl. 18.30
HUSK tilmelding til spisning hver tirsdag inden kl. 20 til Eva.
 Priser: Voksne 35 kr - børn 20 kr.
Meddelelse om julefest kommer senere - følg også med på skolens hjemmeside!

 

Lysabild sognehistoriske 
Forening

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

Tak fra Sanne & Svend
Vi vil gerne sige mange tak til dem, som har været med til at udnævne 
os til æresmedlemmer i Lysabild Skytte og Gymnastikforening. Vi er 
glade for at der er nogen som sætter pris på det arbejde, vi har gjort.
Tillykke til de øvrige æresmedlemmer.
Hilsen Sanne og Svend,

Vær med i Taskland badebrolaug
Et led i aftalen om etableringen af Gendarmstien blev, at kommunen vil stille 
en badebro til rådighed for offentligheden på Taskland. En aftale, der inde-
bærer at kommunen investerer i broen mod at beboere og brugere af området 
etablerer et brolaug, der står for broslagningen hvert år.
 Der er nu etableret et badebrolaug, og kommunen har sendt en ansøgning 
afsted til Naturstyrelsen og Kystdirektoratet, som skal godkende broen. Der 
bliver tale om en flydebro, som ses her på fotoet. Dog bliver den noget small-
ere og uden knæk (eller sidebro) ude på vandet.
Som nævnt er alle, der har interesse for området, velkomne som medlemmer 
i lauget, og hvis du har lyst til at være med, skal du kontakte badebrolaugets 
kasserer Kirsten Opstrup, Vibøgevej 31 på kirsten-opstrup@live.dk eller 
23717828. Det koster 50 kr. pr. person årligt i kontingent.
Her kan du følge med i laugets aktiviteter: http://www.facebook.com/
groups/431335976887534/

Åben Datastue begynder mandag 8/10 kl. 9 i klubhuset 
 Alle, der gerne vil lære mere om brug af deres computer, er velkomne. Der 
betales 20 kr. pr. gang til kaffe, kopiering m.m.
 Åben Datastue er baseret på, at vi arbejder sammen i små grupper med hvad 
de fremmødte ønsker – kun begrænset af hjælpernes egen formåen på PC. Vi 
forestiller os at nogle grupper vil arbejde med søgning på internettet, brug af 
e-mail, billedbehandling, organisering af dokumenter og billeder på PC osv.
 Helt uøvede samles i mindre grupper, så er du nybegynder – eller ønsker du at 
starte helt forfra – skal du endelig møde op. Vi er stadig mange hjælpere, så det 
burde være muligt at alle fortsat kan få hjælp på det niveau, der nu er behov for.
 Der vil være opstillet enkelte PC’er, der er tilsluttet internettet i klubhuset, som 
du kan benytte, hvis du ikke har bærbar PC. Der er ikke længere mulighed for 
undervisning i Kirkehørup, da lokalet skal bruges til andet formål. Evt. spørgsmål 
rettes til Helge Petersen mobil 29929632 eller Dorthe Menne, fastnet 98396101.

Gymnastik i Lysabild
Motionsdamer- og herrerne vil meget gerne have flere at lege med på holdene, 
der motionerer i Lysabild Børneunivers’ gymnastiksal hver tirsdag aften kl. 18.00 
(herrerne) og kl. 19.00 (damerne). - Start tirsdag d. 25. september.
Kom i form, pas på dit helbred og ha’ det sjovt ... Alle kan være med - det kræver 
ingen tidligere sportslige erfaringer! Vel mødt - Birthe Elmegaard Bladt og Hans Duus

Deadline til næste Lokalblad  23. september



Så starter KFUM spejderne op igen…

….. og siger VELKOMMEN efter sommerferien til ”gamle spejdere”, men også 
VELKOMMEN til alle børn, der kunne tænke sig at være spejder i Lysabild. Mød 
op i spejderhytten, Lysabildgade 4B (bag skolen) og se om spejderlivet er noget 
for dig! Vi glæder os til at se dig!

Bæverne (0. kl. – 1. kl.) starter tirsdag den 4. september kl. 17.00 – 18.30.
Ulvene (2. kl. – 4. kl.) og Spejderne (5. kl. – 6. kl.) starter tirsdag den 
21. august kl. 17.30 – 19.00.
Spejdergruppen efterlyser flere hjælpere/
ledere, så hvis det har interesse, kan Allan 
Tychsen kontaktes på telefonnr. 29 82 36 06. – 
Kendskab til spejderarbejdet er ikke et krav, men 
selvfølgelig et stort plus.
Se mere på gruppens hjemmeside 
www.lysabildspejder.dk

Juniorklub 2012/2013
Juniorklubben på Lysabild skole er for elever i 4-7 klasse. Vi starter op igen 
torsdag den 11. oktober kl. 18.30 - 21.00.
Hilsen Keld, Lillian og Laila
Nærmere info: Laila 24248870

Sydals HK fortsætter i 3. division
Der bliver alligevel rig lejlighed til at se divisionshåndbold i Sydals-Hallen den 
kommende sæson. Man kan sige, at talemåden ”den enes død, den andens 
brød” er kommet kommunens næsthøjest rangerende klub i møde på den 
gode måde. To kedelige konkurser i dansk håndbold – Fredericia og HC Fyn 
– har medført udtrækninger i divisionerne, og dermed fik Sydals HK tilbudt 
at blive i rækken, selv om det ellers glippede i en allersidste, nervepirrende 
omkamp i april.
Men netop det faktum at Sydals HK rykkede ned med den mindst mulige 
margen var afgørende for, at netop vi fik tilbuddet om at forblive i 3. division. 
Forhåbentlig vil publikum den kommende sæson få et mere stabilt divisionshold 
at se. Sidste sæson gik faktisk rigtig fint indtil jul – derefter var der lidt langt 
mellem de gode kampe.
Trænere for seniorholdene er fundet til den nye sæson. På herresiden bliver 
der tale om et gensyn, idet Claus Schürmann, som for nogle år siden trænede 
damerne i 2. division, er tilbage. Mange vil formentlig kende Claus i forvejen, 
idet han bor i Tandslet og er lærer på Tandslet Friskole. Hos damerne er der lavet 
aftale med Thomas Larsen, som også er et kendt ansigt i Sydals-Hallen, både 
som spiller og træner for børnehold i Sydals HK, men også som søn af hallens 
tidligere bestyrer, Annette Andersen.
Sydals HK kan i disse år glæde sig over fin medlemsfremgang i børnerækkerne 
– en tilgang, som kan tilskrives gode aktiviteter og gode trænere. Indsatsen 
blev tidligere i år belønnet titlen ”Årets Børnehåndboldklub” i Jydsk Håndbold 
Forbund. Tilgangen har givet store udfordringer med at få plads til alle i hal og 
multisal, men puslespillet er nu faldet på plads. Af Herdis Thomsen, SHK

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

Kobbertoft 1. Vibøge . 6470 Sydals
Tlf.:  7440 4687
Biltlf.:  4056 4687
Fax:  7440 4688
CVR-nr.  4309 36576
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Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Brandstationen afholdt indvielse af den nye tilbygning lørdag den 21. april. 
Der var et pænt fremmøde til arrangementet.
Der har været en del udrykninger igennem foråret og sommeren, dog ikke 
over det normale.
Brandværnet vil i løbet af efteråret modtage en ny tankvogn. En splinterny 
Mercedes lastbil der har en vand kapacitet på 12.000 liter. Størrelsen af 
tankvognen gør, at tankvognen indgår som et strategisk køretøj, som kan 
anvendes ved større alarmudkald uden for vores slukningsområde.
Brandværnets Autosprøjte skal også udskiftes i efteråret, hvor vi vil overtage 
den gamle Autosprøjte fra Sønderborg Brand & Redning, derudover vil der 
komme en splinterny Tender VW i starten af 2013.
Vi har i år valgt at flytte vores loppemarked til lørdag den 15. september, og 
her vil brandværnet gerne benytte lejligheden til at sige tak for de lopper, vi 
har modtaget. Vi håber på stor opbakning på dagen.
Besøg brandværnets hjemmeside www.sydals-brand.dk hvor der løbende 
kommer nyheder og billeder fra forskellige aktiviteter.
Skulle der være nogen, som er interesseret i brandværnet og vil have en 
uforpligtende samtale, så er i velkommen til at kontakte undertegnede.
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, Mobil 21 69 05 38

Menighedsrådsvalg
Der skal i år vælges 6 medlemmer til menighedsrådet for den kommende 
4-årige periode. Herudover er præsten automatisk medlem af menighedsrådet.
Forud for valget afholdes et orienteringsmøde i konfirmandstuen onsdag den 
12. september kl. 19.00. På mødet vil bl.a. valgreglerne og menighedsrådets 
opgaver i henhold til menighedsrådsloven blive gennemgået. Desuden vil 
det nuværende menighedsråd fortælle om arbejdet i den forløbne periode.
Såfremt der er interesse for det, vil der umiddelbart efter orienteringsmødet 
være mulighed for at opstille kandidater. I skrivende stund vides det ikke, om 
de nuværende menighedsrådsmedlemmer genopstiller.
Under alle omstændigheder er der behov for nye kandidater, da der kun 
sidder 5 valgte medlemmer i det nuværende menighedsråd, og der desuden 
er behov for suppleanter. 
På vegne af menighedsrådet, Preben Thessen

90 år
Lysabild Skytte- og Gymnastikforening

1922 - 2012

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

Bogen kan købes i Lysabild sognehistoriske arkiv

Lysabild sognehistoriske 
Forening Lev i nuet, værn om tiden

Tænk på liv der kommer siden

Den 15. september kl. 11-16.30 er der landsbymarked i abildgården ved 
præstegården i Lysabild.
Se programmet, som er vedlagt Lokalbladet - lige til at tage ud og hænge op 
derhjemme. Der bliver igen ”gang i den” med falkonér-opvisning, loppe-
markeder, energi-messe, træklatring, ponyridning, kæle-dyrskue
med mulighed for dyrlæge-rådgivning, sponsorløb, dekorering af stole, parter-
ing af rådyr, sensommerkorkoncert i den efterårspyntede kirke, fællesspisning 
og mange flere aktiviteter.
Her er lidt information om nogle af aktiviteterne.
Falkonér-opvisning
Sidste års imponerende ridderkampe bliver i år afløst af en mindst ligeså impo-
nerende falkonér-opvisning.
Falkonér Rasmus Nielsen fra Odense kommer og laver flyvninger med sin falk 
og fortæller om sit arbejde med den store fugl.
Energi-messe
Hvem vil ikke gerne slippe lidt billigere for udgifter til strøm- og energi? Det 
er vi sikkert mange, der gerne vil, og der bliver mulighed for at få gode tips på 
markedet, hvor lokale håndværkere, rådgivere og finansfolk møder op med de 
gode eksempler og tid til at tale med dig om mulighederne for energi-forbed-
ring af dit hus.
Møbelrestaurering og trædrejning
I stalden viser Hans Duus trædrejning, og Kalle Christiansen giver gode råd om 
restaurering af møbler.
Medbring eventuelt de møbler, du har spørgsmål om – eller et fotografi af 
møblerne, så Kalle kan se træsorten og overfladebehandlingen.
Æblepresse
På pladsen vil der være en æblepresse, hvor du kan lave din egen most, hvis du 
medbringer dine vaskede æbler og en flaske til mosten.
Dekorér en stol
I teltet har Ingrid Duus et spændende værksted, hvor du kan dekorere en stol. 
De dekorerede stole sættes på auktion senere på eftermiddagen. Overskuddet 
går til landsbyrådets markedspulje, der uddeler midler til sociale og almennyt-
tige formål i Lysabild Sogn. Sidste år gik overskuddet til julehjælp i sognet, nyt 
atletik/SFO-skur og LSG-jubilæumsbogen.
Partering af rådyr
Esben Sander Andersen, der er jæger og kok, vil vise, hvordan man parterer et 
rådyr – og hvem ved, måske giver han en smagsprøve på grill’en.
(Kæle)dyrskue/spørg dyrlægen
I det store telt på gårdspladsen stiller vores markedsdyrlæger op og giver gode 

råd og svar på dine spørgsmål om dyr. Der er udstilling af medbragte kæledyr 
kl. 11.10 (efter åbningen af markedet). Dyrene må gerne være i teltet under hele 
markedet, hvis de er i bur eller indhegning. Det er gratis at deltage og der er 
præmier til alle udstillere.
Loppemarkeder
Børneuniverset holder loppemarked med auktion af de ”større lopper”. Kom 
og gør et scoop. Overskuddet går til inventar i multisalen. Brandværnet holder 
også loppemarked, hvilket foregår på Vibøgevej 13 i Vibøge.
Fællesspisning
Når markedet er slut, er der fællesspisning i det store telt. Menuen er salatbord 
og diverse godter fra grill’en. Derefter kaffe og chokolade. Prisen er 80 kr. for 
voksne og 50 kr. for børn. 
Tilmelding sker til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk eller 23614729. Betaling sker 
i fadøls-baren på markedsdagen.
Sponsor-cykelløb
For at samle penge ind til div. udstyr til vores fælles nye multisal i Lysabild 
Børneunivers, forsøger vi i år at lave et sponsor-cykelløb. Der skal bruges 
mange penge til indkøb af inventar. Penge, som vi gerne vil have din hjælp til 
at skaffe, så vi sammen kan nå i mål.
Vi arrangerer derfor et cykelløb, hvor vi skal bruge cykelryttere, der har lyst til 
selv at opsøge nogle sponsorer, og få dem til at sponsorere sig selv med enten 
et fast beløb eller et beløb pr. kørt kilometer/omgang. Sponsorer kan være alt 
fra forældre, bedsteforældre, arbejdspladser, eller erhvervslivet, som kunne 
have en interesse i at hjælpe med en skilling.
Der er tre ruter:
En rute til de små børn, så de også kan få lidt succes med at cykle nogle få 
omgange/kilometer.
En rute for de lidt større børn, der kan cykle lidt længere, forhåbentlig på den 
nye cykelsti.
En rute for dem, der kan cykle langt, og hvor for mange sving kun sænker farten.
Alle ruter starter på Nørregade.
Selve cykelløbet vil vare en time, hvor det så gælder om at cykle så mange 
kilometer/omgange som muligt, og forhåbentligt derved skaffe et fint beløb 
til en god sag. Hvis i eller jeres børn har lyst til at deltage i dette, forhåbentlige 
hyggelige cykelløb, skal i henvende jer til Kim Iwersen på 40 41 58 03 eller 
på meieraps@mail.dk hvorefter i vil få udleveret sponsorkontrakter, som skal 
udfyldes sammen med jeres sponsor og afleveres til cykelløbet. Kom og vær 
med til at gøre dagen til en hyggelig dag, hvad enten det er som cykelrytter, 
heppekor eller sponsor.

”GanG i den” til landsbymarkedet den 15. september

Tak for en super bog …
…..skriver Kirsten T. Jørgensen, tidli-
gere ”Søgaard”, Lysabildskov, om bogen 
”Lysabild Skytte- og Gymnastikforening 
1922 – 2012, der blev udgivet i anledning 
af foreningens 90 års jubilæum den 10. 
maj 2012.

Et spændende stykke folkelig idrætshi-
storie, som straks får mig til at tænke på 
min egen barndom nord for Kongeåen, 
hvor jeg tydeligt kan huske den kolde for-
samlingshussal, man kom cyklende til fra 
hele omegnen, for slet ikke at glemme den 
manglende opvarmning og udstrækning, 
der på det tidspunkt ikke blev lagt megen 
vægt på.

Sjovt at læse om de mange andre ak-
tiviteter, vi nu synes er oplagte, men dengang ganske nye og uprøvede. De mange 
navne på formænd, instruktører, spillere, gymnaster, resultater og det store og 
flotte arbejde, der er blevet lagt i LSG gennem årene, giver en følelse af glæde og 
stolthed over en særdeles aktiv forening med et godt sammenhold, som jeg selv har 
nydt at være en del af.
Sjovt med en oversigt over amatørteaterstykkerne eller dilettant, som det hed. Her 
kan jeg tilføje ”Skærmydslerne ”af Gustav Wied, som er blevet opført nogle gange, 
men hvor jeg selv deltog i stykket som Ellen - mener det var i 70’erne - med Svend 
Bladt som professoren, Ellen Krogsgård og Kirsten Vandkær Thomsen som tan-
terne. En festlig og fornøjelig aktivitet.
En stor tak til Birthe Bladt og hele holdet – det må have været et kæmpe arbejde at 
sortere og især prioritere, men jeg har følt mig underholdt og fået ”styr på” mange 
navne og årstal. Godt at nogen har gemt billeder og protokoller.
En bog om et indholdsrigt og spændende foreningsliv, som er værd at læse.

Lysabild Sogns efterløn og Pensionistforening
11. september Det store lottospil og kaffe kl. 14 i klubhuset
16. oktober Film ved Jens P. Kock, Kegnæs, lottospil og aftensmad 
kl. 14 i klubhuset
Husk tilmelding til Rosa telf. 74404750/61604750 eller Birthe telf. 
74404607/30205447.

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR 2012:

NB: Der er nu mulighed for Motionsbadminton mandag formiddag, hvis
der ellers er tilslutning til dette. Med venlig hilsen LTB, www.ltbadminton.dk TUI/LSG sæsonprogram 2012/2013

TUI/LSG 
sæsonprogram 2012/2013

Udlejnings priser i 
Sydals Hallen

SE:    http://sydalshallen.dk

SE: www.lysabild-sydals.dk

Halbestyrer Marianne Alnor 
– telefon 74 40 73 72 eller mobil 40 82 68 62

UNGDOM TRÆNINGSSTART DEN 20.08.2012 KL. 16.00
SENIOR TRÆNINGSSTART DEN 20.08.2012 KL. 20.00
MOTION TILMELDING DEN 20.08.2012 KL. 19.00
Mandag Hold
kl. 11.00 - 12.00 Motion
kl. 16.00 - 17.00 Ungdom: U9, U11 og U13
kl. 17.00 - 18.00 Ungdom: U15, U17 og U19
kl. 18.00 – 19:00 Motion
kl. 19.00 – 20:00 Motion
kl. 20.00 – 22:30 Senior
Onsdag Hold
kl. 16.00 - 16.45 Ungdom: ”Nybegyndere” U9, U11 og U13
kl. 16.45 - 18.00 Ungdom: U15, U17 og U19
kl. 18.00 - 20.00 Motion
kl. 19.00 - 20.00 Senior Herre double
kl. 20.00 - 22.30 Senior

Ungdom: Henning Jørgensen tlf. 60 94 66 73
Motion: Knud Christiansen    tlf. 74 40 75 77
Senior: Børge Nielsen            tlf. 74 40 45 93



Så starter KFUM spejderne op igen…

….. og siger VELKOMMEN efter sommerferien til ”gamle spejdere”, men også 
VELKOMMEN til alle børn, der kunne tænke sig at være spejder i Lysabild. Mød 
op i spejderhytten, Lysabildgade 4B (bag skolen) og se om spejderlivet er noget 
for dig! Vi glæder os til at se dig!

Bæverne (0. kl. – 1. kl.) starter tirsdag den 4. september kl. 17.00 – 18.30.
Ulvene (2. kl. – 4. kl.) og Spejderne (5. kl. – 6. kl.) starter tirsdag den 
21. august kl. 17.30 – 19.00.
Spejdergruppen efterlyser flere hjælpere/
ledere, så hvis det har interesse, kan Allan 
Tychsen kontaktes på telefonnr. 29 82 36 06. – 
Kendskab til spejderarbejdet er ikke et krav, men 
selvfølgelig et stort plus.
Se mere på gruppens hjemmeside 
www.lysabildspejder.dk

Juniorklub 2012/2013
Juniorklubben på Lysabild skole er for elever i 4-7 klasse. Vi starter op igen 
torsdag den 11. oktober kl. 18.30 - 21.00.
Hilsen Keld, Lillian og Laila
Nærmere info: Laila 24248870

Sydals HK fortsætter i 3. division
Der bliver alligevel rig lejlighed til at se divisionshåndbold i Sydals-Hallen den 
kommende sæson. Man kan sige, at talemåden ”den enes død, den andens 
brød” er kommet kommunens næsthøjest rangerende klub i møde på den 
gode måde. To kedelige konkurser i dansk håndbold – Fredericia og HC Fyn 
– har medført udtrækninger i divisionerne, og dermed fik Sydals HK tilbudt 
at blive i rækken, selv om det ellers glippede i en allersidste, nervepirrende 
omkamp i april.
Men netop det faktum at Sydals HK rykkede ned med den mindst mulige 
margen var afgørende for, at netop vi fik tilbuddet om at forblive i 3. division. 
Forhåbentlig vil publikum den kommende sæson få et mere stabilt divisionshold 
at se. Sidste sæson gik faktisk rigtig fint indtil jul – derefter var der lidt langt 
mellem de gode kampe.
Trænere for seniorholdene er fundet til den nye sæson. På herresiden bliver 
der tale om et gensyn, idet Claus Schürmann, som for nogle år siden trænede 
damerne i 2. division, er tilbage. Mange vil formentlig kende Claus i forvejen, 
idet han bor i Tandslet og er lærer på Tandslet Friskole. Hos damerne er der lavet 
aftale med Thomas Larsen, som også er et kendt ansigt i Sydals-Hallen, både 
som spiller og træner for børnehold i Sydals HK, men også som søn af hallens 
tidligere bestyrer, Annette Andersen.
Sydals HK kan i disse år glæde sig over fin medlemsfremgang i børnerækkerne 
– en tilgang, som kan tilskrives gode aktiviteter og gode trænere. Indsatsen 
blev tidligere i år belønnet titlen ”Årets Børnehåndboldklub” i Jydsk Håndbold 
Forbund. Tilgangen har givet store udfordringer med at få plads til alle i hal og 
multisal, men puslespillet er nu faldet på plads. Af Herdis Thomsen, SHK

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

Kobbertoft 1. Vibøge . 6470 Sydals
Tlf.:  7440 4687
Biltlf.:  4056 4687
Fax:  7440 4688
CVR-nr.  4309 36576

Ren service - en tillids sag !&
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Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Brandstationen afholdt indvielse af den nye tilbygning lørdag den 21. april. 
Der var et pænt fremmøde til arrangementet.
Der har været en del udrykninger igennem foråret og sommeren, dog ikke 
over det normale.
Brandværnet vil i løbet af efteråret modtage en ny tankvogn. En splinterny 
Mercedes lastbil der har en vand kapacitet på 12.000 liter. Størrelsen af 
tankvognen gør, at tankvognen indgår som et strategisk køretøj, som kan 
anvendes ved større alarmudkald uden for vores slukningsområde.
Brandværnets Autosprøjte skal også udskiftes i efteråret, hvor vi vil overtage 
den gamle Autosprøjte fra Sønderborg Brand & Redning, derudover vil der 
komme en splinterny Tender VW i starten af 2013.
Vi har i år valgt at flytte vores loppemarked til lørdag den 15. september, og 
her vil brandværnet gerne benytte lejligheden til at sige tak for de lopper, vi 
har modtaget. Vi håber på stor opbakning på dagen.
Besøg brandværnets hjemmeside www.sydals-brand.dk hvor der løbende 
kommer nyheder og billeder fra forskellige aktiviteter.
Skulle der være nogen, som er interesseret i brandværnet og vil have en 
uforpligtende samtale, så er i velkommen til at kontakte undertegnede.
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, Mobil 21 69 05 38

Menighedsrådsvalg
Der skal i år vælges 6 medlemmer til menighedsrådet for den kommende 
4-årige periode. Herudover er præsten automatisk medlem af menighedsrådet.
Forud for valget afholdes et orienteringsmøde i konfirmandstuen onsdag den 
12. september kl. 19.00. På mødet vil bl.a. valgreglerne og menighedsrådets 
opgaver i henhold til menighedsrådsloven blive gennemgået. Desuden vil 
det nuværende menighedsråd fortælle om arbejdet i den forløbne periode.
Såfremt der er interesse for det, vil der umiddelbart efter orienteringsmødet 
være mulighed for at opstille kandidater. I skrivende stund vides det ikke, om 
de nuværende menighedsrådsmedlemmer genopstiller.
Under alle omstændigheder er der behov for nye kandidater, da der kun 
sidder 5 valgte medlemmer i det nuværende menighedsråd, og der desuden 
er behov for suppleanter. 
På vegne af menighedsrådet, Preben Thessen

90 år
Lysabild Skytte- og Gymnastikforening

1922 - 2012

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

Bogen kan købes i Lysabild sognehistoriske arkiv

Lysabild sognehistoriske 
Forening Lev i nuet, værn om tiden

Tænk på liv der kommer siden

Den 15. september kl. 11-16.30 er der landsbymarked i abildgården ved 
præstegården i Lysabild.
Se programmet, som er vedlagt Lokalbladet - lige til at tage ud og hænge op 
derhjemme. Der bliver igen ”gang i den” med falkonér-opvisning, loppe-
markeder, energi-messe, træklatring, ponyridning, kæle-dyrskue
med mulighed for dyrlæge-rådgivning, sponsorløb, dekorering af stole, parter-
ing af rådyr, sensommerkorkoncert i den efterårspyntede kirke, fællesspisning 
og mange flere aktiviteter.
Her er lidt information om nogle af aktiviteterne.
Falkonér-opvisning
Sidste års imponerende ridderkampe bliver i år afløst af en mindst ligeså impo-
nerende falkonér-opvisning.
Falkonér Rasmus Nielsen fra Odense kommer og laver flyvninger med sin falk 
og fortæller om sit arbejde med den store fugl.
Energi-messe
Hvem vil ikke gerne slippe lidt billigere for udgifter til strøm- og energi? Det 
er vi sikkert mange, der gerne vil, og der bliver mulighed for at få gode tips på 
markedet, hvor lokale håndværkere, rådgivere og finansfolk møder op med de 
gode eksempler og tid til at tale med dig om mulighederne for energi-forbed-
ring af dit hus.
Møbelrestaurering og trædrejning
I stalden viser Hans Duus trædrejning, og Kalle Christiansen giver gode råd om 
restaurering af møbler.
Medbring eventuelt de møbler, du har spørgsmål om – eller et fotografi af 
møblerne, så Kalle kan se træsorten og overfladebehandlingen.
Æblepresse
På pladsen vil der være en æblepresse, hvor du kan lave din egen most, hvis du 
medbringer dine vaskede æbler og en flaske til mosten.
Dekorér en stol
I teltet har Ingrid Duus et spændende værksted, hvor du kan dekorere en stol. 
De dekorerede stole sættes på auktion senere på eftermiddagen. Overskuddet 
går til landsbyrådets markedspulje, der uddeler midler til sociale og almennyt-
tige formål i Lysabild Sogn. Sidste år gik overskuddet til julehjælp i sognet, nyt 
atletik/SFO-skur og LSG-jubilæumsbogen.
Partering af rådyr
Esben Sander Andersen, der er jæger og kok, vil vise, hvordan man parterer et 
rådyr – og hvem ved, måske giver han en smagsprøve på grill’en.
(Kæle)dyrskue/spørg dyrlægen
I det store telt på gårdspladsen stiller vores markedsdyrlæger op og giver gode 

råd og svar på dine spørgsmål om dyr. Der er udstilling af medbragte kæledyr 
kl. 11.10 (efter åbningen af markedet). Dyrene må gerne være i teltet under hele 
markedet, hvis de er i bur eller indhegning. Det er gratis at deltage og der er 
præmier til alle udstillere.
Loppemarkeder
Børneuniverset holder loppemarked med auktion af de ”større lopper”. Kom 
og gør et scoop. Overskuddet går til inventar i multisalen. Brandværnet holder 
også loppemarked, hvilket foregår på Vibøgevej 13 i Vibøge.
Fællesspisning
Når markedet er slut, er der fællesspisning i det store telt. Menuen er salatbord 
og diverse godter fra grill’en. Derefter kaffe og chokolade. Prisen er 80 kr. for 
voksne og 50 kr. for børn. 
Tilmelding sker til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk eller 23614729. Betaling sker 
i fadøls-baren på markedsdagen.
Sponsor-cykelløb
For at samle penge ind til div. udstyr til vores fælles nye multisal i Lysabild 
Børneunivers, forsøger vi i år at lave et sponsor-cykelløb. Der skal bruges 
mange penge til indkøb af inventar. Penge, som vi gerne vil have din hjælp til 
at skaffe, så vi sammen kan nå i mål.
Vi arrangerer derfor et cykelløb, hvor vi skal bruge cykelryttere, der har lyst til 
selv at opsøge nogle sponsorer, og få dem til at sponsorere sig selv med enten 
et fast beløb eller et beløb pr. kørt kilometer/omgang. Sponsorer kan være alt 
fra forældre, bedsteforældre, arbejdspladser, eller erhvervslivet, som kunne 
have en interesse i at hjælpe med en skilling.
Der er tre ruter:
En rute til de små børn, så de også kan få lidt succes med at cykle nogle få 
omgange/kilometer.
En rute for de lidt større børn, der kan cykle lidt længere, forhåbentlig på den 
nye cykelsti.
En rute for dem, der kan cykle langt, og hvor for mange sving kun sænker farten.
Alle ruter starter på Nørregade.
Selve cykelløbet vil vare en time, hvor det så gælder om at cykle så mange 
kilometer/omgange som muligt, og forhåbentligt derved skaffe et fint beløb 
til en god sag. Hvis i eller jeres børn har lyst til at deltage i dette, forhåbentlige 
hyggelige cykelløb, skal i henvende jer til Kim Iwersen på 40 41 58 03 eller 
på meieraps@mail.dk hvorefter i vil få udleveret sponsorkontrakter, som skal 
udfyldes sammen med jeres sponsor og afleveres til cykelløbet. Kom og vær 
med til at gøre dagen til en hyggelig dag, hvad enten det er som cykelrytter, 
heppekor eller sponsor.

”GanG i den” til landsbymarkedet den 15. september

Tak for en super bog …
…..skriver Kirsten T. Jørgensen, tidli-
gere ”Søgaard”, Lysabildskov, om bogen 
”Lysabild Skytte- og Gymnastikforening 
1922 – 2012, der blev udgivet i anledning 
af foreningens 90 års jubilæum den 10. 
maj 2012.

Et spændende stykke folkelig idrætshi-
storie, som straks får mig til at tænke på 
min egen barndom nord for Kongeåen, 
hvor jeg tydeligt kan huske den kolde for-
samlingshussal, man kom cyklende til fra 
hele omegnen, for slet ikke at glemme den 
manglende opvarmning og udstrækning, 
der på det tidspunkt ikke blev lagt megen 
vægt på.

Sjovt at læse om de mange andre ak-
tiviteter, vi nu synes er oplagte, men dengang ganske nye og uprøvede. De mange 
navne på formænd, instruktører, spillere, gymnaster, resultater og det store og 
flotte arbejde, der er blevet lagt i LSG gennem årene, giver en følelse af glæde og 
stolthed over en særdeles aktiv forening med et godt sammenhold, som jeg selv har 
nydt at være en del af.
Sjovt med en oversigt over amatørteaterstykkerne eller dilettant, som det hed. Her 
kan jeg tilføje ”Skærmydslerne ”af Gustav Wied, som er blevet opført nogle gange, 
men hvor jeg selv deltog i stykket som Ellen - mener det var i 70’erne - med Svend 
Bladt som professoren, Ellen Krogsgård og Kirsten Vandkær Thomsen som tan-
terne. En festlig og fornøjelig aktivitet.
En stor tak til Birthe Bladt og hele holdet – det må have været et kæmpe arbejde at 
sortere og især prioritere, men jeg har følt mig underholdt og fået ”styr på” mange 
navne og årstal. Godt at nogen har gemt billeder og protokoller.
En bog om et indholdsrigt og spændende foreningsliv, som er værd at læse.

Lysabild Sogns efterløn og Pensionistforening
11. september Det store lottospil og kaffe kl. 14 i klubhuset
16. oktober Film ved Jens P. Kock, Kegnæs, lottospil og aftensmad 
kl. 14 i klubhuset
Husk tilmelding til Rosa telf. 74404750/61604750 eller Birthe telf. 
74404607/30205447.

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR 2012:

NB: Der er nu mulighed for Motionsbadminton mandag formiddag, hvis
der ellers er tilslutning til dette. Med venlig hilsen LTB, www.ltbadminton.dk TUI/LSG sæsonprogram 2012/2013

TUI/LSG 
sæsonprogram 2012/2013

Udlejnings priser i 
Sydals Hallen

SE:    http://sydalshallen.dk

SE: www.lysabild-sydals.dk

Halbestyrer Marianne Alnor 
– telefon 74 40 73 72 eller mobil 40 82 68 62

UNGDOM TRÆNINGSSTART DEN 20.08.2012 KL. 16.00
SENIOR TRÆNINGSSTART DEN 20.08.2012 KL. 20.00
MOTION TILMELDING DEN 20.08.2012 KL. 19.00
Mandag Hold
kl. 11.00 - 12.00 Motion
kl. 16.00 - 17.00 Ungdom: U9, U11 og U13
kl. 17.00 - 18.00 Ungdom: U15, U17 og U19
kl. 18.00 – 19:00 Motion
kl. 19.00 – 20:00 Motion
kl. 20.00 – 22:30 Senior
Onsdag Hold
kl. 16.00 - 16.45 Ungdom: ”Nybegyndere” U9, U11 og U13
kl. 16.45 - 18.00 Ungdom: U15, U17 og U19
kl. 18.00 - 20.00 Motion
kl. 19.00 - 20.00 Senior Herre double
kl. 20.00 - 22.30 Senior

Ungdom: Henning Jørgensen tlf. 60 94 66 73
Motion: Knud Christiansen    tlf. 74 40 75 77
Senior: Børge Nielsen            tlf. 74 40 45 93



Skrot/jern indsamling for multisalen
Vi er allerede rigtig godt i gang med indsamling af jern og metal. Vi har pt. 
indsamlet jern og metal for ca. kr. 11.000,- og containeren i Skovbyballe er 
næste fuld igen.
Jeg vil dog igen lige opfordre alle til at køre omkring Skovbyballe (Rubæk 10) 
og aflevere deres jern og metal, når de alligevel er på genbrugspladsen. Alt har 
interesse, og selv den mindste smule har stor betydning.
Til dem der har lidt i gemmerne og ikke selv har mulighed for at aflevere det de 
har, kommer vi rundt den 13. oktober og samler ind.
Vi skal jo alle sammen have nye skraldespande, og de gamle jernstativer bliver 
derfor overflødige. Så hvis alle, der ikke selv ønsker at bruge stativet på anden 
vis, eller i dag har en plastic beholder, bare donerer deres affaldsstativ, vil det 
kunne bidrage med ca. kr. 10.000 kr.
For information, kontakt Kim Iwersen på tlf. 4041 5803 eller 
kim@meier-aps.dk

Ny DUG FRISK VIN i 
Dagli’brugsen i Skovby

Står du lige og mangler en værtindegave, 
eller har du blot lyst til at nyde en god 
flaske vin, så tag til Dagli’brugsen i Skovby 
og kig på vinhylderne. Der finder du 
nye spændende flasker med hvidvin og 
rødvin, og det specielle ved disse vine 
er, at de er udvalgt blandt andre vine og 
via smagsprøver af brugsens kunder. På 
etiketterne er billeder af noget så lokalt 
som henholdsvis Skovby Landing og Fyret 
på Kegnæs.
Brugsuddeler Kim fortæller: ”For hver 
flaske vin der sælges, skænkes 5 kr. til 
en lokal forening. Lokale foreninger kan 

senere søge om at være den heldige og få tildelt et endnu ukendt beløb. 
Nærmere besked om ansøgningsfristen til Brugsens bestyrelse bekendtgøres senere”.

LSG’ jubilæumsfest d. 12. maj 2012
 
Lysabild Landsbyråd, Klubhuset, Lysabild sognehistoriske forening og Lysabild 
Skytte- og Gymnastikforening siger stor tak til alle, der var med til at fejre LSG’s 
90 års jubilæum. Tak for deltagelse i receptionen og aftenfesten, tak for alle 
gaverne og ikke mindst tak til alle, der hjalp med forberedelser og praktiske 
opgaver. Alt sammen med til at gøre dagen festlig og og bidrage til fællesskab 
og ’Lysabild landsbyunivers’ anno 2012. På de arrangerende foreningers vegne
Birthe Elmegaard B

Sensommerudflugt med sognehistorisk
Nu er sommeren på sit højeste, nå ja sommer, det kan diskuteres, men datoen 
passer da. Den årlige sommertur, som denne gang gik til Gram slot og Ribe, 
blev en dejlig tur med nogenlunde vejr og veloplagte deltagere. I Gram viste 
selveste slotsfruen rundt og fortalte levende om slottet og godsets drift. Efter 
middagen på slotskroen kørte vi til Ribe, hvor bl.a. domkirken blev besøgt. 
Hjemturen gik over Ballum og besøg på Trøjborg slotsruin. En flot tilrettelagt 
tur af Ingrid og sikkert kørt af Tonni.
 Foreningens sensommer aftenudflugt er torsdag den 6. september kl. 18.50 
fra skolen. Vi kører i egne biler til Nydambådens værft. Der annonceres senere.
 Næste arrangement er det årlige landsbymarked i og omkring Lysabild 
præstegård den 15.september. Vi deltager i den gamle lade med udstilling 
af gamle landbrugsmaskiner, traktorer og andre spændende ting. Kom til en 
snak om gamle dage og smag Inges solæg.
 Den nye flotte bog ”90 år Lysabild Skytte-og Gymnastikforening 1922-2012” 
kan købes på markedet. Der er lagt et kæmpe arbejde i bogen og resultatet er 
blevet en bog på 266 sider, som berører LSG-aktiviteter gennem de 90 år. Vi 
kan anbefale at købe bogen, til jer selv eller som gave.
På foreningens vegne, Jørn Lind
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Åben kl. 8-20

LB:

Det sker i sognet
August
21. kl 17.30-19.00  KFUM spejderne starter op igen. Ulvene (2. kl. – 4. kl.) og  
    Spejderne (5. kl. – 6. kl.) 
29. kl 8.45  Ældre Sagen Augustenborg-Sydals, Sommertur til Ærø

September
4. kl 17-18.30  KFUM spejderne starter op igen. Bæverne (0. kl. – 1. kl.)
6. kl 8.50 Lysabild sognehistoriske forening, udflugt  til   
    Nydambådens værft. Start fra Lysabild skole.
11. kl 14.00 Lysabild Sogns efterløn og Pensionistforening,
    det store lottospil i klubhuset
12. kl. 19.00  Forud for menighedsrådsvalget afholdes et   
    orienteringsmøde i konfirmandstuen 
15. kl 10-16 Landsbymarked i abildgården ved præstegården i Lysabild.
15. kl 10-16.00 Sydals Frivillige Brandværn, loppemarked
18. kl 8.15 kl. 14.00  Ældre Sagen Augustenborg-Sydals, besøg på Arla

25. kl. 18.00-19.00  Motionsgymnastik for herrer på Lysabild skole.
25. kl. 19.00-20.00  Motionsgymnastik for damer på Lysabild skole

Oktober
1.    Ældre Sagen Augustenborg-Sydals, IT – undervisning
13.  kl. 9.00 Skrot/jern indsamling
8. kl. 9.00 Åben Datastue i klubhuset
10. kl. 13.00  Ældre Sagen Augustenborg-Sydals, Gråsten   
    Landbrugsskole
11. kl. 14.30  Ældre Sagen Augustenborg-Sydals, Seniordans   
    Kultursalen i Augustenborghallerne
11. kl. 18.30-21.00   Juniorklubben på Lysabild skole
16. kl. 14.00 Lysabild Sogns efterløn og Pensionistforening, film ved  
    Jens P. Kock, Kegnæs, lottospil og aftensmad 
25. kl. 18.30 SÆSONSTART nr. 15 i ÅBEN SKOLE.

Gode energiløsninger er en 
pengemaskine

Med de rigtige energiløsninger kan du både spare tusindvis af kroner hvert år og 
samtidig give en hjælpende hånd til miljøet.

Stadig flere investerer i energiforbedringer i boligen. I Andelskassen mærker 
vi tydeligt en større interesse for alt fra efterisolering over solcelleanlæg til 
lavenergi-vinduer. Og for rigtig mange familier er det en yderst fornuftig 
investering, som hurtigt tjener sig hjem. Til gavn for privatøkonomien og miljøet.
Betal mindre i skat
I år kan man også udnytte skattefradraget i boligjob-ordningen, det såkaldte 
håndværkerfradrag. To samboende voksne kan i 2012 tilsammen få op til 30.000 
kroner i fradrag for udgifterne til arbejdsløn. Det svarer rundt regnet til 10.000 
kroner.
Ordningen kan være et fint tilskud, når der eksempelvis skal efterisoleres på 
loftet eller monteres et solcelleanlæg på taget.
En strålende investering
Solcelleanlæg brager i øjeblikket igennem som alternativ energikilde. 
Mens energipriserne tordner i vejret, er det gået stik modsat for priserne på 
solcelleanlæg. På få år er de faldet med over 40 procent.
Solceller for anslået 100.000 – 150.000 kroner på taget sikrer en almindelig 
parcelhusejer strøm til en fast, lav pris de næste 25 år.
Penge i energibanken
I dag må forbrugeren ”lade el-måleren løbe baglæns”. Du må altså bruge 
dit elselskab som en slags energibank, sådan at du fx om aftenen hæver den 
elektricitet, der er sat ind om eftermiddagen.
 Regnestykket opgøres dog på årsbasis, og producerer du mere strøm, end du 
forbruger, modtager du et beløb pr. overskydende kilowatt-time.
 Samtidig er der mulighed for at afskrive på eksempelvis et solcelleanlæg med 
25 procent årligt, hvilket giver fradrag i den personlige indkomst.
 Alt i alt betyder det, at du kan forvandle solens varme stråler til kolde 
kontanter. Et solcelleanlæg har ofte tjent sig selv hjem efter ca. 10 år – også hvis 
du har finansieret anlægget med eksempelvis et lån til energiforbedringer.
Som bankrådgiver lyder min opfordring derfor: Se kritisk på dit energiforbrug.  
 Det er almindelig snusfornuft, som både kan øge værdien af din bolig og 
resultere i store besparelser, der kan ses på energiregningen år efter år.
Af Lars Skou – filialdirektør i Andelskassen i Sønderborg
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Indvielse af cykelsti
Cykelstien mellem Skovby og Lysabild forventes  - ifølge Nanna Thorøe, 
Sønderborg Kommune - færdig engang i september. Hold øje med 
www.lysabild-sydals.dk for at se hvornår stien bliver indviet.

Æ Lysafel dønsk
Vi kunne tænke os at indrette den lille sal på Lysabild Kro med forskellige 
gamle møbler fra lokalområdet. Det bli’r den lille sal inde bagved. Så derfor 
denne efterlysning : Har du/I et gammelt spisebord + stole (mørkt træ eller eg) 
stående som du/I kunne tænke jer at skænke til Lysabild Kro, hører vi gerne fra 
jer. Måske et gammelt billede fra Lysabild......hjælp os med
at indrette Lysabildstuen.
Hilsen Michael Marek, Lysabild Kro
Kontakt Laila Lyck for evt. afhentning, mobil 24248870 eller 74404742
Juletræsfesten for alle på Lysabild Kro afholdes i år søndag d 25. november fra kl 
14.30 -17.00. Opslag kommer i næste nummer af Lokalbladet.

Stephan Kleinschmidt 
besøgte LSG gymnastik og atletik 

Laila Lyck havde i for-
sommeren inviteret kultu-
rudvalgsformand Stephan 
Kleinschmidt ud at se på 
forholdene for de mange 
atletik-udøvere i Lysabild.
- Vi har rigtig mange børn 
og unge, der dyrker atletik 
herude - på trods af vores 
ringe trænings-faciliteter, 
fortæller Laila Lyck.
Det blev en rigtig god 
oplevelse af have besøg af 

politikeren, for Stephan Kleinschmidt fandt et par løbesko frem, da han blev 
udfordret af de mange børn på stadion i Lysabild. Og så blev der virkelig løbet 
stærkt. Nu må vi så se om der politisk kan findes nogle midler til at forbedre 
forholdene for atletik-udøverne, hvoraf en del i øjeblikket repræsenterer 
Sønderjylland ved landsmesterskaberne.

Atletik 2012
I år kan vi stolt fortælle at vi har 51 børn tilmeldt atletikken i Lysabild.
10 børn og unge er udtaget til at stille op for Sønderjylland til Landsmesterskab, 
som i år  afvikles i Åbenrå fra den 17-19 august.
Hilsen atletik-trænerne

SÆSONSTART nr. 15 i ÅBEN SKOLE  
 Torsdag den 25. 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 at se rigtig mange igen denne vinter.

 Har I lyst til at tjene lidt til klubkassen/ klassekassen ved at lave mad, så husk 
at give besked så hurtigt som muligt, så I kan få den torsdag, der passer jer. 

Ring til Eva Carstensen: 7440 4285 eller: 2984 4285 (nyt mobilnummer!)
eller mail: eva@bbsyd.dk  Så pak kurven med tallerkener, glas og bestik og 
mød op den 25. oktober kl. 18.30
HUSK tilmelding til spisning hver tirsdag inden kl. 20 til Eva.
 Priser: Voksne 35 kr - børn 20 kr.
Meddelelse om julefest kommer senere - følg også med på skolens hjemmeside!

 

Lysabild sognehistoriske 
Forening

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

Tak fra Sanne & Svend
Vi vil gerne sige mange tak til dem, som har været med til at udnævne 
os til æresmedlemmer i Lysabild Skytte og Gymnastikforening. Vi er 
glade for at der er nogen som sætter pris på det arbejde, vi har gjort.
Tillykke til de øvrige æresmedlemmer.
Hilsen Sanne og Svend,

Vær med i Taskland badebrolaug
Et led i aftalen om etableringen af Gendarmstien blev, at kommunen vil stille 
en badebro til rådighed for offentligheden på Taskland. En aftale, der inde-
bærer at kommunen investerer i broen mod at beboere og brugere af området 
etablerer et brolaug, der står for broslagningen hvert år.
 Der er nu etableret et badebrolaug, og kommunen har sendt en ansøgning 
afsted til Naturstyrelsen og Kystdirektoratet, som skal godkende broen. Der 
bliver tale om en flydebro, som ses her på fotoet. Dog bliver den noget small-
ere og uden knæk (eller sidebro) ude på vandet.
Som nævnt er alle, der har interesse for området, velkomne som medlemmer 
i lauget, og hvis du har lyst til at være med, skal du kontakte badebrolaugets 
kasserer Kirsten Opstrup, Vibøgevej 31 på kirsten-opstrup@live.dk eller 
23717828. Det koster 50 kr. pr. person årligt i kontingent.
Her kan du følge med i laugets aktiviteter: http://www.facebook.com/
groups/431335976887534/

Åben Datastue begynder mandag 8/10 kl. 9 i klubhuset 
 Alle, der gerne vil lære mere om brug af deres computer, er velkomne. Der 
betales 20 kr. pr. gang til kaffe, kopiering m.m.
 Åben Datastue er baseret på, at vi arbejder sammen i små grupper med hvad 
de fremmødte ønsker – kun begrænset af hjælpernes egen formåen på PC. Vi 
forestiller os at nogle grupper vil arbejde med søgning på internettet, brug af 
e-mail, billedbehandling, organisering af dokumenter og billeder på PC osv.
 Helt uøvede samles i mindre grupper, så er du nybegynder – eller ønsker du at 
starte helt forfra – skal du endelig møde op. Vi er stadig mange hjælpere, så det 
burde være muligt at alle fortsat kan få hjælp på det niveau, der nu er behov for.
 Der vil være opstillet enkelte PC’er, der er tilsluttet internettet i klubhuset, som 
du kan benytte, hvis du ikke har bærbar PC. Der er ikke længere mulighed for 
undervisning i Kirkehørup, da lokalet skal bruges til andet formål. Evt. spørgsmål 
rettes til Helge Petersen mobil 29929632 eller Dorthe Menne, fastnet 98396101.

Gymnastik i Lysabild
Motionsdamer- og herrerne vil meget gerne have flere at lege med på holdene, 
der motionerer i Lysabild Børneunivers’ gymnastiksal hver tirsdag aften kl. 18.00 
(herrerne) og kl. 19.00 (damerne). - Start tirsdag d. 25. september.
Kom i form, pas på dit helbred og ha’ det sjovt ... Alle kan være med - det kræver 
ingen tidligere sportslige erfaringer! Vel mødt - Birthe Elmegaard Bladt og Hans Duus

Deadline til næste Lokalblad  23. september


