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Martin på violinbyggerskole i Schweiz

Hver elev betaler skolepenge da skolen er privat ejet (i mit tilfælde ca. 100.000
kr./år). Det er derfor min opfattelse, at man ikke bør sidde og vente på, at lærerne
underviser (selvom de gør et kæmpe stykke arbejde), men jeg er som elev også
nødt til selv et hente information fra overalt, hvor man kan komme til det.
Dette kan lade sig gøre, fordi vi har meget frihed på skolen. Derfor har jeg
- og mange af de andre elever også – efter kun kort tid kunne udvikle egne
arbejdsmetoder og prøve grænser af, hvilket er en meget vigtig del af at samle
den nødvendige erfaring før man bliver sendt ud i det ’virkelige liv’.
Jeg har selvsagt brugt meget tid på skolen – der er perioder, hvor jeg kun
kommer hjem for at spise og sove – og har efter 2. år bygget 10 instrumenter (4
i min fritid), hvoraf 3 af dem i dag bliver spillet i et professionelt ensemble, som
i forbindelse med deres 50 års jubilæum har modtaget 14 barok-instrumenter
bygget af skolens elever.
Nu er der 1½ år tilbage af min uddannelse, og jeg er overbevist om, at jeg vil
bruge resten af mit liv på violinbyggeriet, hvilket violinbyggerskolen i Brienz
giver mig et rigtig godt grundlag til - jeg er derfor ikke et sekund i tvivl om, at
det er det rigtige sted jeg er havnet, og jeg glæder mig meget til at se, hvad
fremtidenbringer, og hvor den bringer mig hen. Martin Opstrup

Det er nu 3 år siden jeg stod med rystende hænder foran violinbyggerskolen i
den lille by Brienz ca. 70 km sydøst for Schweiz’ hovedstad Bern.
Nervøsiteten over den forestående optagelsesprøve blev dog hurtigt glemt,
da jeg blev varmt modtaget af skolens to lærere, som hurtigt og præcist fik os alle
instrueret i, hvordan de to dage skulle forløbe.
Jeg havde efter endt optagelsesprøve ingen ide om, hvordan jeg havde klaret
mig i forhold til de andre, og da der kun var 2 pladser til i alt 9 ansøgere, havde
jeg allerede indstillet mig på at skulle kigge efter de få andre violinbyggerskoler
rundt om i verden. Dog blev jeg allerede efter 3 dage ringet op af skolelederen,
som tilbød mig en plads på det kommende elevhold.
Dermed startede jeg min uddannelse til violinbygger i august 2010 – siden er
tiden gået rigtig hurtigt, for der er meget at lave, både i og udenfor skoletiden.
På skolen er der 2 faglærere til 10 elever fordelt på 4 årgange. Derudover
har vi musikundervisning (praktisk og teoretisk undervisning) en dag i ugen,
og 3 dage hver måned er der et restaurationskursus for 3. års eleverne og evt.
udefrakommende violinbyggere.
Udover den normale undervisning er vi hvert år på studierejse – første år
gik rejsen til London, som i dag er meget interessant mht. handel af strygeinstrumenter. Sidste år var vi i Venedig/Cremona, hvor det nærmere var den
historiske del af violinbyggeriet der var lagt vægt på. På begge rejser fik vi dog
mulighed for at kigge på meget spændende instrumenter – kendte som mindre
kendte – og vi kom alle hjem med hovedet sprængfyldt med ny information og
viden.
Også på skolen får vi rig mulighed for at udforske violinbyggerverdenen. Ikke
mindst indenfor nybyggeri, som er hovedarbejdet i vores hverdag; efter planen
bygger hver elev ca. 2 instrumenter pr. år, og vi bruger omkring 90 % af vores
skoletid i værkstedet. Derudover kan vi arbejde på skolen i vores fritid, hvor
mange (inkl. mig selv) bruger tiden på at bygge privatinstrumenter.
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Juletræsfest 2012
Juletræsfesten 2012 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. Folk var meget gavmilde, da vi var ude for at samle ind. Vi vil også
gerne takke Skovby Kro, der igen lagde lokaler til en hyggelig eftermiddag
med mange fremmødte børn og voksne.
Mange erhvervsdrivende havde sponsoreret et pengebeløb, og derudover
sponsorerede Dagli’ Brugsen i Skovby en del til godteposerne og Arne Jensen
Kegnæsvej 90 sponsorerede det fine juletræ. Endnu en gang en stor tak til alle.
Vi håber, at vi ses igen næste år. Datoen for juletræsfesten 2013 er søndag d. 8.12.
Med venlig hilsen Sanne, Julia, Verena og Michele

Verena Bay fortsætter arbejdet næste år, men Julia Jensen, Sanne W.
Christensen og Michele Abreu har valgt at lade nye frivillige kræfter træde
til, og derfor håber vi, at der er nogle som brænder for at være med til at
planlægge juletræsfesten næste år. Karin Lemtorp og Rikke Mortensen har
allerede meldt sig, og det kunne være dejligt med et par hænder mere.
Verena Bay kan kontaktes på tlf.nr. 26 20 64 74
Sponsorer:
Skovby kro
B.G. Busrejser
Migges Bageri og Konditori
Sønderborg teltudlejning
Dagli Brugsen
Meier træprodukter
Perregaard
Anja’s fodpleje
Høeg Fangel landbrug
Sydals Auto & traktorservice
Martins-Multiservice

Tak til annoncører og LSG Fodbold
Landsbyrådet og Lokalbladets redaktion vil gerne sige tak til Jens
Hansens serviceværksted, Anjas Fodpleje, Jonny’s Vinduespolering,
Andelskassen, Dagli’ Brugsen og Eltekniq, som annoncerede i Lokalbladet
i 2012. Uden disse virksomheders annoncer ville der ikke være noget blad, da
Lokalbladet er 100% annoncefinansieret.
Vi vil også gerne sige tak for samarbejdet til LSG Fodbold, der omdeler bladet
til samtlige 760 husstande i Lysabild Sogn seks gange om året. Uden LSGernes
friske benarbejde kunne Lokalbladet ikke udgives.

Borgermøde om ”fremtidens landsby”
I forlængelse af den årlige generalforsamling i Landsbyrådet for Lysabild sogn
er det oplagt at fortsætte med de gode takter i arbejdet med udvikling af vores
lokalområde. Derfor inviteres der til idéaften, hyggemøde, brainstorm, borgermøde eller hvad sådan en aften ellers kan kaldes. Der er mange punkter i vores
nuværende udviklingsplan der kan ”vinges af”, såsom vandrestier, børneunivers,
landsbymarked, cykelsti og meget mere.
Men der stopper områdets udvikling ikke. Der efterlyses derfor gode idéer til nye
projekter og mål der kan stiles efter. Kort sagt : Hvad skal der ske de næste 3 - 5 - 10 år?
Et par eksempler kunne være:
• Gendannelse af et amatørteater. Der er allerede flere, der er interesseret i at
være med.
• Vindmølleplaner for området
• Udvikling af turisme
• Udvikling af ”åben skole” konceptet
• Arrangementer i den nye multisal – er der f.eks. nogle der vil vise gode film i
salen?
Og forhåbentlig mange flere idéer og tilkendegivelser af hvad der skal ske i
Lysabild Sogn fremover.
Så hermed opfordres du til at deltage torsdag d. 14 marts kl. 19 i generalforsamlingen og det efterfølgende borgermøde i multisalen i Lysabild Børneunivers. Alle
borger i sognet er automatisk medlem af landsbyrådet. Så tag bare naboen med
Og bare rolig: Der er ikke fare for at du bliver valgt til en bestyrelse og skal binde
dig til at gå til en masse møder fremover ved at deltage i generalforsamlingen. Der
serveres kaffe og kage, og det er gratis at deltage.
Hvis du brænder for en god sag, har en god idé eller andet der kunne
være relevant, er du altid meget velkommen til at kontakte landsbyrådet.
Se mere på www.lysabild-sydals.dk
Læs også beretningen fra formanden for Landsbyrådet, Erling Junker, her i
bladet.

SYDALS HALLEN
Indkaldelse til Generalforsamling i Sydals Hallen
Torsdag, den. 7. marts 2013 kl. 19.00 i Sydals Hallens mødelokale.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Vel mødt! Bestyrelsen for Sydals Hallen.

Nytårshilsen fra LSG
Lysabild Skytte- og Gymnastikforening ønsker et rigtigt godt nytår med håb
om sundhed og trivsel til alle i Lysabild Sogn - og en særlig hilsen til alle aktive,
trænere og bestyrelsesmedlemmer.
Tak for samarbejde, indsats og opbakning i 2012 - ikke mindst i forbindelse med
LSG’ 90 års jubilæum i maj og den dertil knyttede bogudgivelse, reception,
aktiviterer og aftenfest. LSG er i forhold til tidligere tider blevet en lille forening,
men den frivillige indsats, der foregår i afdelingerne er stadig guld værd for
hele vores lokalsamfund. Om der bliver flere eller færre aktiviterer i fremtiden,
afhænger af de ønsker og den opbakning, der måtte være og i helt afgørende
grad, om der er frivillige ledere, der vil stå i spidsen. Og nogle spørgsmål om
fremtiden kunne være:
Vil den nye folkeskolereform få indflydelse på det lokale foreningsliv? Kunne
der tænkes et øget samarbejde skole og foreningsliv imellem? Vil nogen tage
initiativ til nye tiltag - eller kan gamle aktiviteter tages op igen (fx amatørteater)?
Vi har fantastisk gode faciliteter på skolen, i klubhuset og på sportspladsen,
som kan udnyttes og understøtte tanken om Lysabild Landsbyunivers med
samarbejde på tværs af alders- og interessegrupper. Aktiviteteniveau og
fællesskab afhænger af vores allesammens indsats ...
De bedste nytårshilsner Birthe Elmegaard Bladt, fmd. for LSG

Jeg vil hermed sige tusind tak for et godt samarbejde i det svundne år, med ønsket
om et rigtigt godt nytår og et lykkebringende 2013 til alle de frivillige medhjælpere
som har gjort en kæmpe stykke arbejde ved vores aktivitetsdage. Der skal også
lyde en stor tak til medlemmerne af støtteforeningen, sponsorer, musiker, bager
samt jeres familie.
Samtidig en tak til de frivillige der har brugt hele året, en dag om ugen af deres
fritid på at male, renovere og rydde op på Vibæk Møllerne, som ligger i et af de
smukkeste områder på Sydals, samt en særlig tak for overskuddet fra Juletræsfesten på Lysabild Kro.
Med venlig hilsen , Vibæk Møllernes Støtteforening, Knud Bjerring

Ps: se også vores hjemmeside, www.vibaek-moellerne.dk

Generalforsamling
Vibæk Møllernes Støtteforening
holder generalforsamling
mandag den 18. februar 2013
kl.19.30 i Klubhuset ved Lysabild
skole Dagsorden: ifølge lovene
Støtteforeningen er vært ved
kaffe og kage.
Jens Peter viser film fra møllen.
Ang. kontingent kan det betales
på generalforsamlingen
eller til et af de undertegnede
bestyrelsesmedlemmer.
Kontingent 2013: enlige 50.-kr.
ægtepar 100.-kr.
Formand
Næstformand

Knud Bjerring
Leif Kristiansen

Krogvejen 4,Ulkebøl
Kavsløkke 36, Hørup

6400
6470

Sønderborg
Sydals

Besty.medl.

Hans Duus

Fjelby 6

6470

Sydals

Besty.medl.

Carl C. Christiansen

Lillehave 35, Lysabild

6470

Sydals

Besty.medl.

Ole Nielsen

Ensomheden 6, Lebøl

6470

Sydals

Suppl.

Anne Lund

Tandsbusk 45,Tandslet

6470

Sydals

Fonden

Jens Peter Kock

Bredsten 9, Kegnæs

6470

Sydals

Kasserer

Knud Erik Jessen

Tandbusk 17,Tandslet

6470

Sydals

Vindere af jule- og nytårs konkurrencer i
Dagli’Brugsen Skovby
I december måned 2012 var der igen jule- og nytårs konkurrencer på spil i
Dagli’Brugsen – denne gang både til børn og voksne.
Det samlede beløb for en kundevogn fyldt med varer skulle gættes af voksne
og ligeså kunne børn gætte på beløbet af varer i en mindre kundevogn.
Sidst men ikke mindst gjaldt det nytårskonkurrencen: ”Vind den rigtige nøgle
til en palle øl”.
OG – de heldige vindere blev:
Kundevogns konkurrencen for voksne:
Svend Asmussen, Lysabild, der gættede
på kr. 1185,00 – kun kr. 1,35 fra det rigtige beløb!
Kundevognskonkurrencen for børn:
Richard fra Kegnæs, der gættede på kr. 295,00 –
kun 20 øre fra det rigtige beløb!
Nøglekonkurrencen:
1 hel palle øl blev vundet af Kaj Nielsen, Kegnæs.

til

Svend Asmussen

Richard
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Kaj Nielsen

PS For de traveglade gøres opmærksom på et spændende kulturelthistorisk arrangement i februar næste år - se http://www.1864march.dk/

… og så er 2013 Landsstævneår. Hvem vil være med til at repræsentere LGS???
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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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Deadline til næste Lokalblad 1. marts 2013

Vaskebjørn fanget i Fjelby
Det begyndte faktisk med at vores nabo havde mistet fire af
sine fem høns. Det måtte bestemt være en ræv, som havde
været på spil, for dem er der jo en del af. Vi blev meget overrasket, da vi så dyret i fælden, hvad var det nu for en fyr?
Første indskydelse var, at det måtte være en mårhund. Men
har vi overhovedet dem på Als? Det var der ingen, som havde
hørt. Det var i hvert fald ikke en grævling, så det måtte være
en vaskebjørn, hvilket det så også var. (Hans Duus)

Alle kommunale dagplejere i Sønderborg kommune
					
har i december måned
					
2012 afsluttet et kursus i
					

”Sprogpakken”

Alle kommunale dagplejere i Sønderborg kommune har i december måned 2012 afsluttet et
kursus i ”Sprogpakken”.
Kurset handlede om de understøttende sprogstrategier og dialogisk læsning.
Målet med kurset var at give os viden om sprog og indsigt i sprogpædagogiske redskaber, som
kan styrke vores arbejde med børns sprog.
Det er meget vigtigt at læse med børnene og få en dialog med børnene om bogen, billederne,
handlingen osv. Børnene får et større ordforråd ved, at vi stiller åbnende spørgsmål, så de ikke
bare kan svare med ja eller nej. Alle interesserede kan få et større indblik i, hvad bl.a. dialogisk
læsning går ud på, på hjemmesiden: Sprogpakken.dk
				
Hilsen dagplejerne i Lysabild.				
			

Landsbyrådets tilbageblik på 2012

Lysabild Sogns Dansk Samfund afholder
afstemningsfest torsdag den 7. februar
kl. 19.30 i Lysabild skoles nye multisal.
Foredragsholder i år er Georg Bendix.
Georg er en institution i Rødding. Uddannet cand. theol.
startede han på Rødding højskole i 1965 og har siden
underholdt, inspireret og fascineret tusindvis af elever og
kursister ved foredrag og på rejser.
Sønderborg Mandskor under ledelse af Helle Damkjær
underholder efter foredraget. Der er kaffe med hjemmebagt
lagkager.

Lysabild sogns dansk samfund

Medindbyder: Lysabild sognehistoriske forening, LSG og
Lysabild Efterløns- og pensionistforening

Dansk Samfund nedlægges

På generalforsamlingen den 9. november i fjor blev det
vedtaget, at Dansk samfund ophører som forening efter
afstemningsfesten den 7. februar i år. Men heldigvis vil
Lysabild sognehistoriske forening videreføre traditionen
med at afholde afstemningsfest den 10. februar samt
mindes de faldne i første verdenskrig 1914 til 1918 med
krans nedlæggelse den 11.11. kl. 11 ved mindesøjlen på
Lysabild kirkegård.
Venlig hilsen dansk samfund / Hans J. Duus

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

Generalforsamling 2013

Torsdag d. 24 januar kl. 19.30 i klubhuset ved skolen. Efter
kaffen fortæller formanden for Nydamselskabet, Vincent
Jessen, om bygningen af den nye Nydambåd i Sottrupskov.
Kom og hør om et spændende bådebyggeri, udelukkende
med frivillig arbejdskraft. Det bliver en nøjagtig kopi af
originalen, som er udstillet på Gottorp slot i Slesvig.
Og husk åbent hus i arkivet søndag den 3. februar kl. 14-17.
Der er kaffe på kanden.
Venlig hilsen og vel mødt På bestyrelsens vegne. Jørn Lind

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

Lige som sidste år vil jeg benytte lejligheden til at fortælle lidt om landsbyrådets arbejde i det forgangne år.
Overordnet set må vi sige at 2012 har været et travlt men rigtig godt år og jeg vil her nævne nogle af
mærkesagerne.
Gendarmstien
I foråret blev første del af gendarmstien indviet, med taler, gåtur og efterfølgende ringriderpølser
ved Vibæk vandmølle. Det er blevet en fin sti. Desværre er det indtil videre ikke lykkes for kommunen
at få en aftale med de sidste lodsejere, så stien kan blive ført igennem helt til Høruphav. Kommunen
har ikke givet op endnu og vi håber meget på der kommer en løsning.
Cykelsti
Det var en stor dag, da vi endelig kunne indvi den nye cykelsti fra Skovby til Lysabild. En meget flot
cykelsti og lavet lige efter vores ønsker- Trods regnvejr var 150 mennesker mødt op på skolen lørdag
formiddag. Formanden for teknik og miljø Peter Hansen klippede snoren og vi cyklede i samlet flok
til Skovby, hvor Brugsen, Migges Bageri og Skovby Kro var vært for øl og ringriderpølser.
Landsbymarked
Igen i år havde vi et fantastisk marked med stor opbakning fra alle, såvel fra stadeholdere, hjælpere
og publikum. En stor tak for det, og vi er klar til at gentage succesen i 2013.
Multisalen
Som nævnt sidste år startede landsbyrådet en indsamling af penge til udstyr til den nye multisal på
Lysabild skole. Målet var at indsamle kr. 212.500 så vi med et tilsvarende beløb fra LAG vil have kr.
425.000 til rådighed. Jeg kan nu med stor glæde skrive at målet er nået. Med donationer fra fonde,
institutioner mv., og initiativer som skrotindsamlinger, sponsorcykelløb og auktioner er beløbet
kommet i hus. Herfra skal lyde en stor tak til alle der har ydet en kæmpeindsats for at det er lykkes.
Stole og borde er købt. AV-udstyr og gardiner skulle gerne komme på plads her i januar og så mangler der at blive indrettet et lille køkken med kaffemaskine og opvaskemaskine.
Fremtiden
Som man kan se ud fra ovenstående punkter, så har vi i 2012 afsluttet en del projekter. Det er dejligt,
men det betyder også at vi skal se om der er nye projekter der bør sættes i værk.
Idéerne til mange af de ting, der nu er gennemført, opstod på et borgermøde for nogle år siden, og
derfor har Landsbyrådet besluttet at gentage succesen. Den 14 marts vil der derfor blive indkaldt til
et nyt borgermøde, hvor vi håber på at vi kan få rigtig mange gode idéer til hvad Landsbyrådet sammen med borgerne skal arbejde med de næste år for at Lysabild Sogn også i fremtiden er et godt
sted at bo. Erling Junker

Det sker i sognet

Januar 2013
21.		kl. 14:00
				
				
				
23. kl. 14:00
				
				
24.		kl. 19:30
				
Februar
3. kl. 14-17
				
7. kl. 19:30
				
10.				
				

Augustenborghallerne. Ældre Sagen 			
Augustenborg-Sydals. Formand for foreningen 		
”Hjernesund” Regitze Siggaard vil fortælle 		
hvordan vi holder hjernen frisk.
Knøs Gård. Ældre Sagen Augustenborg-Sydals. 		
Arne Lorenzen vil i ord og billeder fortælle om 		
sine ture til Rumænien.
Lysabild sognehistoriske Forening. 			
Generalforsamling 2013 i klubhuset ved skolen.
Lysabild sognehistoriske Forening holder åbent 		
hus i arkivet.
Lysabild Sogns Dansk Samfund afholder 		
afstemningsfest i Lysabild skoles nye multisal.
Fastelavn, Spejderne, Lysabild et nærmere info 		
samt dagsorden annonceres på lysabildspejder.dk

15. kl. 14:00
				
18. kl. 19:30
				
19. kl. 14:00
				
22.				
				
				
28.				

Lysabild Sogns Efterløn og Pensionistforening
Generalforsamling og lotto.
Vibæk Møllernes Støtteforening holder 			
generalforsamling i Klubhuset ved Lysabild.
Lysabild Sogns Efterløn og Pensionistforening
Foredrag om demens og derefter lotto.
Generalforsamling 2013 KFUM Spejderne, Lysabild
Nærmere info samt dagsorden annonceres på 		
lysabildspejder.dk
Åben Skole. Spejderne, Lysabild laver mad.

Marts
7. kl. 19:00
				
12. kl. 14:00
				
14. kl. 19:00
				
16. kl. 13:00

Generalforsamling i Sydals Hallen.
Bestyrelsen for Sydals Hallen.
Lysabild Sogns Efterløn og Pensionistforening
Musik ved Leif og Leif.
Generalforsamling i Landsbyrådet efterfølgende 		
borgermøde i multisalen i Lysabild Børneunivers.
Krolfsæsonen starter-

Fastelavnsfest hos spejderne februar 2012

Amatørteater-tanker
Kunne du have lyst til at spille teater, sy kostumer, være sufflør eller instruktør,
filme forestillingen eller være scenetekniker så spring ud i det og kontakt Erik
H. Møller fra Landsbyrådet på 6043 9977 eller vindrosen11@gmail.com
Der er en lille håndfuld mennesker, der har luftet deres interesse, men endnu
ikke nok til at starte et egentligt teaterprojekt. Så tøv ikke …

Åben kl. 8-20

”Storbyen er blød som en æggeblomme, og det er
provinsen, der er stenhård.”siger” Mikkel Lomborg,
bedre kendt som DRs hr. Skæg
Nej hør nu her hr. Skæg, den må du længere ud på landet med. Her i vores lille
landsbysogn er der blødt og rart at vokse op. Jeg er mor til fire ret forskellige
børn og unge mennesker. De er alle vokset op her i Lysabild. Med vilje. Mors og
fars vilje.
Dengang du kom til Stevns i 1978, var det nok bedst at ønske sig at blive
landmand, når man voksede op på landet. Jeg kan godt forstå, at det var en
meget stram trøje at vokse op i. Uanset. Her i Lysabild er der plads nok til at
vokse og vokse op og ønske sig alt muligt af livet. Her er plads til alle.
Det er fordi verden også når helt herud til Lysabild. Lyslederkabler
og internet.
Vi lever ikke et isoleret landsbyliv, uoplyste i mørke. Jovist
vintermørket
skygger en smule for lyset
herude på landet, men ikke for
lyset på skolen og på kroen og
for enden af tunnelen.
Jeg bliver ked af det, når nogen
forestiller sig, at vi på landet bor i en
nedtrampet skabelon, hvor man kun ser menneskeligt
forfald og uinteressante rammer. Vi sidder ikke i vores
parcelhuse og venter på at de folkevalgte sluger nøglen
til vores landsby. Vi lever rigtige liv, og vi har valgt det
hér. Af gode grunde. Det kan leves, livet på landet med
rummelighed og uden fælles lokum.
Kom forbi hr. Skæg og se hvor meget der er sket, siden du
oplevede provinsen som stenhård. Her i Lysabild går vi i
store trøjer og store sko. Se, er det ikke en blød æggeblomme? For som du selv
siger ”Hvis der er noget, man ikke ved, kan man spørge, og spørgsmål er gaver,
man kan give væk og få.
” Klummen er skrevet af Annette Klüver Andersen”

Fastelavn - Søndag d. 10. februar 2013
Nærmere info omkring tilmelding annonceres bl.a. på skolen og på lysabildspejder.dk ca. 2 uger før.
Generalforsamling 2013 – Fredag d. 22. februar 2013
Det er her man skal deltage, hvis man som forældre til børn, der er spejdere, gerne
vil have indflydelse. Det er denne dag, man kan blive valgt ind i Grupperådet,
som er vores bestyrelse. Der er selvfølgelig adgang for alle. Nærmere info samt
dagsorden annonceres på lysabildspejder.dk
Åben Skole – Torsdag d. 28. februar 2013
Spejderne laver denne dag mad i ”Åben Skole”. Kom og spis med og støt din
lokale spejdergruppe. Nærmere info omkring tilmelding, hvis man gerne vil
hjælpe med at lave maden, kommer til at stå på lysabildspejder.dk
Landslotteri 2013 - 26. januar 2013 - 30. marts 2013
Igen i år sælger vi KFUM Spejdernes skrabelodder, som er en god indtjening for
os. Et lod koster 20 kr., hvoraf de 14 kr. går direkte til Lysabild Gruppe. Har man
lyst til at støtte den lokale spejdergruppe, er det med at købe nogle lodder. I
salgsperioden kommer vi dels rundt ved dørene og sælger lodder eller måske
står vi ved indkøbssteder. Man vil også kunne købe lodder ved vores andre
arrangementer.
Der er 650 gevinster - til en samlet værdi af kr. 563.215 - Hovedgevinsterne er 15
rejsegavekort á kr. 20.000 til Unitas rejser, derudover er der chance for at vinde
sovepose, kogebog, telt, lygte eller rygsæk. Med spejderhilsen KFUM spejderne,
Lysabild Gruppe

Hvis der skulle komme et teater-projekt i gang, så er det bestemt ikke første
gang i Lysabilds historie. Se bare i LSGs jubilæumsbog. Men LSGs teaterafdeling er ‘i garage’ for øjeblikket og har været det en del år.
Hovedbestyrelsen drøfter emnet på et møde her i januar og vil formentlig
gerne gå ind i organiseringen. Det er Birthe Elmegaard Bladt, der er kontaktperson til LSGs hovedbestyrelse. Hun kan kontaktes på 2325 1243 eller
bbsb54@yahoo.dk.

