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40 år i folkskolen

Maj 2013

Lysabild landsbymarked afholdes i år
lørdag d. 14. september 2013 ved præstegården

Kristian Ellegaard Hansen,
stopper med udgangen af juni måned
Alle mapper er stadig på hylderne, der er fyldt med igangværende opgaver på
skrivebordet. Der er ikke meget, der tyder på at 40 år ansættelse på Lysabild skole
er ved at være slut. Men der er under 2 måneders arbejde tilbage for skoleleder
Kristian Ellegaard Hansen, som med udgangen af juni måned har valgt at gå
på pension. Skolelivet begyndte for Kristian tilbage i 1955, hvor han startede i
1. klasse i Nyborg, og efter folkeskolen var det egentlig en ingeniøruddannelse
der stod øverst på ønskesedlen, men et besøg på et seminarium kom til at
ændre fremtidsplanerne. Uddannelsen som folkeskolelærer kom i hus på det
daværende Ribe Statsseminarium og derefter gik turen i 1973 til Lysabild Skole.
40 år i folkeskolen har budt på mange oplevelser, fortæller Kristian. Skolen er på
alle måder anderledes, alt er blevet lavet om mange gange. Jeg vil tænke tilbage
på mange gode oplevelser med elever, klasser og medarbejdere og især på
en meget spændende udvikling i folkeskolen, en udvikling som det har været
dejligt at kunne præge og være en aktiv del af.
Hvad så nu . . ? Hvad skal tiden nu bruges til? Det bliver nok til det jeg også gør
nu, siger Kristian efter en lille pause. Der bliver bare mere tid til børnebørnene,
til at fotografere, til jazzklubben og ja, så tror jeg også at vi skal bruge tiden på at
rejse noget mere.

Styregruppen for markedet håber, at mange også i år vil deltage i markedsdagen
og igen være med til at skabe en festlig og hyggelig dag, hvor folk i alle aldre
fra hele området kan mødes, få en snak og gode oplevelser.
Vi håber, at der er mange, der vil tilmelde sig med salgsboder med diverse ting
og aktiviteter, så Lysabild Landsbymarked også i år kommer både til at bestå
både af kendte og nye aktiviteter.
Hvis du kender flere (fra Sydals-området), der gerne vil være med, må du
meget gerne opfordre dem til at tilmelde sig. Priserne er de samme som sidste
år: stadeplads-enheder 3 x 3 m PRIS: 150,-kr for
private og foreninger/børn gratis – 300,-kr for virksomheder
Tilmelding til boder og aktiviteter vil vi gerne have så hurtigt som muligt hen
over sommeren– og senest ved orienteringsmøde forud for markedet onsdag
d. 14. august kl. 19.30 i konfirmandstuen – til
Birthe Elmegaard Bladt, Lysabildgade 56 – email bbsb54@yahoo.dk / tlf.
2325 1243 / 7440 4775
Venlig hilsen Styregruppen

Velkommen til vores Lysabild, Skovby,
landsbyer,

aget!
Op med fl

Fjelby og Vibøge

Kim Iwersen og landsbyrådet har taget initiativ til at holde åbent hus i landsbyer
omkring Lysabild Børneunivers.
Det kommer til at løbe af stablen den 25. maj fra kl 14-16. I det tidsrum kan
kommende landsbyborgere besøge dagplejen, børnehaven, skolen og SFOen.
Ejendomsmæglerne vil gøre en ekstra indsats den dag for at få mulige huskøbere
til at køre herud.
Alle fritidsaktiviteter vil også være repræsenteret. Atletiktrænere vil tage imod
og børnene vil vise de forskellige discipliner. På stadion er der fodbold hjemmekampe/træningskampe og trænerne vil være klar til en snak i/omkring
klubhuset. Spejderne åbner hytten og er klar til at informere om spejderlivet i
Lysabild og de mange muligheder de har for udfoldelser i naturen. Løbeklubben
og cykelklubben vil også være at finde på veje og stier.
Det bliver en dag hvor folk udefra med lyst til landsbyliv er velkommen og hvor vi
har mulighed for at fortælle, hvilke institutioner og fritidsaktiviteter vore landsby
kan tilbyde. Der bliver annonceret i en af ugeaviserne to uger før, så hold øje og
spred budskabet.
Helt ideelt skinnede solen den dag, lærken sang og rapsen stod lysende gul, og
vi vil gerne opfordre til, at alle der har en flagstang, hejser flaget den dag for at
fejre at vores landsby er fyldt med liv, i institutionerne og i huse og haver.
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Borgere fulde af ideer
Tavlen blev skrevet fuld på både for- og bagside. Der var en lind strøm af gode
ideer fra de 5 borgergrupper, der arbejdede med idé-generering på borgermødet
i marts måned. Men der blev også tid til at netværke og snakke sammen – f.eks.
fandt repræsentanterne fra foreningslivet hurtigt ud af at de fremover vil tale sammen om at fordele ugens dage, så der ikke udbydes aktiviteter for den samme
aldersgruppe på samme ugedag.
Mens dette Lokalblad var i trykken, var landsbyrådet samlet til møde for at bearbejde den lange liste over ideer og omsætte dem til en handleplan. Én af de ting
der ikke er blevet gennemført i den nuværende handleplan er en bedre placering
af lokalhistorisk arkiv. På borgermødet kom der imidlertid et forslag om at placere
det i stuehuset på Vibæk Mølle.
Af andre ideer fra borgermødet kan nævnes at få trappen til kirketårnet restaureret,
så der kunne blive offentlig adgang dertil - f.eks. i forbindelse med gudstjenester.
En anden idé er allerede i støbeskeen. Det er nemlig ideen om at holde åben landsby, så potentielle tilflyttere kan opleve hvad det er for et område de flytter til, hvis
de køber hus her. Arrangementet ”Åben landsby” finder sted allerede her den 25.
maj kl. 14-16. Læs mere om det i artiklen her i Lokalbladet. Se i øvrigt alle ideerne fra
borgermødet på www.lysabild-sydals.dk (TL)

Skovby & Omegns Ringriderforening 2013 afholder ringridning den 2-3 og 4. august
www.skovby-ringridning.dk

Pensionisterne
18-06 Heldagstur til Givskud Løvepark. Pris 325kr. for medlemmer og 425kr. for
ikke medlemmer.
Madpakke – kaffe- middag på Holbøl Landbohjem er incl. i prisen. Afgang fra
Lysabild Skole kl. 7.15
13-08 kl. 14. Snak – hygge – sang – kaffe og lotto i klubhuset
17-09 kl. 14. Det store lottospil og kaffe i klubhuset
Rettelse til listen over bestyrelsesmedlemmer:
Vi fik i sidste Lokalbald skrevet et forkert efternavn ved Jens. Det skal retteligt være Jens
Iversen og ikke Jens Hansen. Beklager fejlen.
Tilmelding: Rosa telf. 74404750 mobil 61604750 eller Birthe mobil 30205447
Alle er velkommen til vore arrangementer.
Lysabild Efterløn og Pensionistforening

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

Historisk udflugt til vadehavsøen Føhr, med færge fra Dagebøl til Wyk på Føhr.
På øen får vi en guidet rundtur til historiske og andre interessante steder.
Derefter middag på en hyggelig kro, kaffen har vi med til på hjemvejen. Prisen
er 350 kr.pr.pers. for det hele. Det er et sted hvor ikke så mange har været, så
bussen bliver nok hurtigt fuld. Grib muligheden for en god oplevelse. Søndag
d. 26 maj.
Kl. 07.30 præcis fra skolen – tilmelding til Ingrid telf. 74404418-mob. 30276118 senest 20 maj Venlig hilsen Lysabild sognehistoriske Forening
Kim Iwersen
Kallehave 24, Høruphav
DK-6470 Sydals
Tel. +45 74 41 58 03
Fax +45 74 41 68 68
www.meier-traeprodukter.dk

SFO’en har
fået høns …
De kræver næsten ingen pasning.
Dog skal vi huske at tjekke om de
har mad!
Maden forsvinder nemlig.
Vi har også snuppet et par høns
med mad i munden!
Hilsen SFO børnene.

Kirkekoncerter i Lysabild kirke

Den 3., 10., 17., 24. og 31. juli samt
7. og 14. august.

Bisidderordning. Støtte ved f.eks. samtaler med myndigheder, sundhedspersonale og andre.
Kontakt: Arne Duus, tlf. 74 40 51 66. Bisidderen har tavshedspligt og
er uddannet til opgaven.
Besøgstjenesten. Vi søger også altid nogen der gerne vil være besøgsven.
Kunne du tænke dig det, eller har du andre ideer, så ring til:
Ingeborg Andersen, tlf.24 42 25 44.
IT – undervisning for begyndere på Knøs Gård i Høruphav
Vi begynder med nye hold torsdage den 3. og mandage den 7. oktober
fra kl. 9.30 – 12.30, og underviser i alt 8 gange. Pris kr. 150. Ring for
tilmelding og nærmere oplysning til: Jan Holst tlf. 28 12 51 42 eller
Ingeborg Andersen tlf. 24 42 25 44.
Net-café i Høruphav på Knøs Gård
Kom og få gratis hjælp hvis du synes det er svært eller du har problemer
med at bruge Internet, Skype, NEM-ID mm. Medbring gerne din egen PC.
I juni har vi åbent den 3. og 17. fra kl. 13 – 15. Juli er der
lukket. Fra august har vi åbent hver 1. og 3. mandag i måneden.
Jollmands Gaard og Dyvig badehotel, onsdag den 15. maj kl. 14.00
Vi mødes ved Jollmands Gaard i Holm, på adressen Møllegade 15.
Holm, 6430 Nordborg. Jørgen Sarsgaard har lovet at guide os rundt
under besøget. Derefter kører vi til Dyvig Badehotel hvor vi får forevist et
helt nyt bygningsværk, og der bliver lejlighed til at nyde kaffe og lagkage.
Pris: kr. 90 pr. person. Hertil kommer eventuel befordring.
Tilmelding senest tirsdag den 7. maj til:
Aksel Vest Hansen, tlf. 74 41 51 76 e-mail: akselvh@gmail.com
Hvis du savner kørelejlighed, så sig til ved tilmeldingen.
Cykltur til Østerholm slotsruin og videre ca. 1 km. til Nørreskoven,
onsdag den 19. juni kl. 14.00.
Til mindesmærket ved ”Den lodne bøg”, for engelske flyvere fra
2. Verdenskrig. Vi mødes ved stoppestedet i Hundslev og følges ad til
Nørreskoven. Ved graven i Nørreskoven vil Christian Fægteborg fortsætte,
hvor han slap sidste år, og fortælle om stedet her. Her vil der også blive
serveret kaffe og kage til alle. Pris: kr. 25. Tilmelding senest mandag den
17. juni til: Anne Marie Christoffersen tlf. 74470300 mobil 21670660.
Flyvevåbenets historiske samling og Team Tordenjet, onsdag den 14.
august kl. 10.
Kørsel i bus fra P-pladsen v/ Augustenborg skole kl. 8,30. Vi skal se helikopter og F 16 fly. Frokost kan købes til rimelige priser i Stationens kantine. Efter
frokost er der rundvisning hos Team Tordenjet, hvor vi skal se deres museum
og deres værksted. Som afslutning er Flyvestationen vært ved en kop kaffe.
Slut kl. 15 – 15.30. Pris: kr. 170 ved 30 tilmeldte personer. Tilmelding senest
tirsdag den 30. juli til:
Vibeke Jensen, tlf.74 59 13 28, mobil: 21 27 77 30, e-mail:
ohrt@bbsyd.dk, og få nærmere informationer.
6-dages tur til Rügen og Bornholm. Fredag den 6. – onsdag den
11. september. Opsamling: v/Brugsen i Høruphav, Sdr. Landevej 225 kl. 8, og
fra P-pladsen v/ Augustenborg skole og hal kl. 8.15.Tilmelding til: Arne Duus,
tlf. 74 40 51 66, e-mail: am.a.duus@mail.dk og få nærmere informationer og
beskrivelse af turen. Teknisk arrangør: Mols Rejser medlem af rejsegarantifonden. Pris for medlemmer: kr.
5.460, Pris for ikke medlemmer: kr. 5.585, Tillæg for enkeltværelse: kr. 500.

Traktor-ringridning i Vibøge

Vibøge traktorringridning er i år den 17. august på
Vibøgevej 17. Kom og vær med. Det er rigtig hyggeligt.
Om aftenen er der fælles spisning, men vær hurtig og meld
til på 20684657. Der er rift om pladserne.
Hilsen Vibøge traktorlav

Lysabild Jagtforening:”Før hunde i snor”!

Lysabild-Kegnæs Pastorat
Mandag den 20. maj: Friluftsgudstjeneste ved Vibæk Mølle kl. 11.00 fælles for Tandslet, Lysabild
og Kegnæs sogne. Musik ved Hans Mydtskov, saxofon, og Morten Nordal, guitar.
Leif Jordt, Tandslet, er prædikant.
Torsdag den 23. maj : Foredrag ved museumsdirektør Erland Porsmose, Johannes Larsen
museet i Kerteminde. ”Danmark – de tusinde landsbyers land”.
Foredraget er kl. 19.30 i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård.

På den nyligt afholdte generalforsamling
i Lysabild Jagtforening var den måske
kommende oversvømmelse af en stor
del af jagtforeningens område mod Pøl
et stort diskussionsemne. Lodsejerne er
enkeltvis blevet orienteret om planen.
Men det var nu hundene, der blev talt
mest om. Flere lodsejere har mødt
løsgående hunde i netop dette område.
Både jagtforening og lodsejere har intet
imod at folk med eller uden hund går tur i dette område,
men henstiller til at man af hensyn til vildtet - især råvildtet
- fører hunde i snor.
Jagtforeningen vil inden længe opsætte skilte ved
markvejene til området med opfordring til at føre hunde i
snor. Ove Kryhlmann

Lockout
På landets skoler har vi haft lockout. Vi har ikke kunne få undervisning i
alle timer, og nogle elever har mistet al deres undervisning. Det var
heller ikke alle der havde mulighed for at komme til de timer de kunne
få tilbudt pga. transport. Busserne kørte som de plejede, så der var ikke
mulighed for at komme til de timer der lå midt på dagen medmindre
de kunne cykle eller havde mulighed for at blive kørt. Alle har været
meget frustreret i denne periode. Vi er alle glade for at komme tilbage
til en normal hverdag med. vores lærere igen.
Christoffer Bladt, 6 klasse, Formand for elevrådet

Der var engang en strik-café i
Mjang, som desværre lukkede …!
Derfor tog Inge Brodersen fra Vibøge og Lilian Fangel fra
Lysabild initiativet til at starte en strik-café i Lysabild. Og det
med stor succes.
Hver anden onsdag, i lige uger fra klokken 19.00 til 22.00, mødes
mellem 15 og 20 flittige strikke- og hækledamer fra Tandslet,
Skovby, Vibøge, Høruphav, Lysabild og endda Sønderborg, i
klubhuset i Lysabild.
Og så bliver der strikket og hæklet - lige fra trøjer, bluser, hatte,
halstørklæder, handsker og dukketøj til gulvmåtter, bamser og
krammedyr. Kun fantasien sætter grænser!
”Snakken går lystigt”, fortæller Lilian Fangel, ”og vi har det rigtig
gemytle”! ”Vi er ikke eksperter, men hjælper hinanden, så godt
vi kan med strikkeopskrifter osv. Ellers søger vi på nettet, og så
skal vi nok finde ud af det”.
De flittige hænder har dog i løbet af aftenen tid til en pause.
Der laves kaffe i klubhuset og bages kage på skift, som kan
købes for kr. 10. Ellers er det gratis at deltage.
Og – der er plads til flere. Alle, der har lyst, kan møde op de
pågældende aftener med strikketøj eller andet håndarbejde.
Sæsonen for denne gang slutter en gang i juni.
Der påtænkes i øvrigt en aften med en underviser!
Har du lyst til at deltage kan følgende kontaktes:
Inge, Vibøge
tlf.: 28669036
Tove, Vibøge
tlf.: 61752495
Tina, Tandslet
tlf.: 23650477
Lena, Høruphav tlf.: 29286453
Lilian, Lysabild tlf.: 40291693
Ovennævnte hjælpes i øvrigt ad med at åbne og lukke strik-caféen,
lave kaffe og stille borde op.

Aktivitetsdage 2013 Vibæk Mølle
Mølledage den 15. og 16. juni
Mølledage den 17. og 18. juli
Høstdage den 10. og 11. august.
Der høstes med le og neg bindes på
gammeldags facon. Alle dagene er
der åbent fra kl. 11 til kl. 16 og der vil
være udstillere i bygningerne både
ved og i vandmøllen samt i vindmøllen. Derudover vil der være “live”
musik en del af dagen og der er ofte

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

underholdning med et sangkor eller danseopvisning af forskellig grupper. Entre
20 kr. for voksne - børn er gratis.
I bageriet bages der bl.a. rugbrød og franskbrød på gammeldags maner i
den store gamle stenovn. Det brød der bages kan købes og tages med hjem,
hvilket der er mange der gør. Der er b.la en café hvor man kan købe sig en forfriskning og smage på det friskbagte brød samt en øl og pølsebod hvor sulten
kan stilles. Man må gå rundt på hele mølleanlægget og se hvordan det hele fungerer og man må røre ved tingene.
På området er der opstillet borde og bænke således at man kan nyde sin medbragte mad.
Der er en del sjove aktiviteter for børnene, f.eks. gamle legeredskaber, rebslagning hvor de kan lave deres eget reb til et sjippetov, pandekagebagning og meget mere. Hilsen Vibæk Møllernes Støtteforening

Det sker i sognet

Maj
20. kl 11.00		
Friluftsgudstjeneste ved Vibæk Mølle
23. kl 19.30		
Foredrag ”Danmark – de tusinde landsbyers land”
					
i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård
Åben landsby
25. kl 11.00		
26. kl 07.30
Lysabild sognehistoriske Forening,
					
historisk udflugt til vadehavsøen Føhr
juni
3. kl. 13.00-15 Net-café i Høruphav på Knøs Gård
15.-16. kl. 11.-16.00 Mølledage, Vibæk Mølle
17. kl. 13.00-15 Net-café i Høruphav på Knøs Gård
18. kl. 7.15		
Lysabild Efterløn og Pensionistforening,
					
heldagstur til Givskud Løvepark
Juli
3., 10., 17., 24., og 31. Kirkekoncerter i Lysabild kirke
17., 18. kl. 11.-16.00 Mølledage, Vibæk Mølle
August
2., 3., 4. 		
					

Skovby & Omegns Ringrider-forening fholder
ringridning

7., 14			
Kirkekoncerter i Lysabild kirke
10.,11. kl. 11.-16.00 Mølledage, Vibæk Mølle
2.-3. 			
Skovby & Omegns Ringriderforening 2013
17.					
Traktor-ringridning i Vibøge
13. kl. 14.00
Lysabild Efterløn og Pensionistforening
					
Snak – hygge – sang – kaffe og lotto i klubhuset
September		
14. 					
Lysabild Landsbymarked 		
17. kl. 14.00
Lysabild Efterløn og Pensionistforening,
					
Det store lottospil og kaffe i klubhuset

Donation til Multisalen

Målet for indsamlingen til multisalen på de 212.500 kr. er nu nået, ikke mindst
fordi vi har fået en uventet donation.
Lysabildskov Festudvalg har nedlagt sig selv og har delt deres formue mellem
multisalen og brandværnet. Det betyder at vi har modtaget kr. 4.300, hvilket vi
er meget glade for. Mange tak for det.
Nu mangler vi blot at få etableret køkken, så er projektet færdigt.
Erling Junker

St. Bededagstravetur omkring Vibæk
Lysabild Skytte- og Gymnastikforening, Lysabild Landsbyråd og Vibæk
Møllernes Støtteforening samarbejdede St. Bededagsaften, torsdag d. 25. april
2013, om at genoptage en tidligere LSG-tradition om en travetur for folk i alle
aldre.
En god flok mødtes ved Vibæk Mølle. De fleste var folk i moden alder, men
dejligt var det, at også en del børn og unge mennesker ville være med.
Det var en hyggelig motionstur i den lidt kølige, men smukke forårsaften. Solen
tittede indimellem lige akkurat frem bag skyerne og lyste op over den fantastisk
smukke udsigt over Lillehav, Kegnæs og Sønderborg bugt, mens vi gik og
hyggesnakkede på den nyeste del af Gendarmstien.
Efter traveturen stod folkene fra Vibæk Møllernes Støtteforening klar med
kaffe, kakao og lune hveder. Tak for samarbejdet og den praktiske indsats
til jer møllefolk. Og tak for det flotte fremmøde. Skulle vi ikke igen gøre
St.Bededagstravetur til en årligt tilbagevendende tradition? Birthe Elmegaard
Bladt, fmd. LSG

Taskland har fået sin egen badebro
Lørdag den 27. april 2013 var der broslagning og indvielse af Tasklands nye
badebro. Sidste år stiftede interesserede fra området Taskland Badebrolaug, da
kommunen havde lovet at give en badebro til Taskland, hvis der blevet oprettet
et badebrolaug, som skulle stå for vedligeholdelsen.
Broen kan bruges til mange ting, bl.a. på gåture for at nyde udsigten, til at bade
ud fra og så også af de kajak-roere, der sejler rundt.
Ved broslagningen var der mødt rigtigt mange op og alle gav en hånd med,
hvor man kunne være behjælpelig. Både med selve broarbejdet men også
med fejring i løbet af dagen. Dagen sluttede med et rigtigt godt resultat og
fællesspisning hos Kenneth og Tina på Meklenborg.
Alle der er interesseret i at bruge broen eller bare vil støtte brolauget er
velkomne som medlemmer. Det koster 50 kr. pr. person eller max 100 kr. pr.
husstand om året. Medlemsåret starter 1. maj. Der er broslagning hvert år den
sidste weekend i april og oktober. Medlemmer kan følge årets gang og gode
billeder på vores facebookside.

Vind en grillfest til 25.000 kr.
I Andelskassen skyder de sommeren i gang med en konkurrence, hvor man
kan vinde en grillfest. Men det er ikke en helt almindelig grillaften, for hvis man
bliver den heldige vinder, kan man invitere både vennerne og familien til en
stor sommerfest, hvor både grill, kød, drikkevarer og andet tilbehør er betalt,
fortæller filialdirektør Lars Skou.
For at deltage i konkurrencen skal man holde et rådgivningsmøde med
Andelskassen inden den 14. juni. Du kan kontakte Andelskassen på
Rønhaveplads på 8799 5585 og få en aftale.

Taskland Brolaug har sat broen i vandet, og indviet den. Broen er offentlig,
men vedligehold påhviler brolauget. Derfor optager lauget gerne interesserede
brugere. Det koster 50 kr. pr. år. Henvendelse til Kirsten Opstrup på:
kirsten-opstrup@live.dk

Fodbold i LSG
Vi har fundet to nye trænere til ”små fødder”. Det er Karin Hansen og
Martin Jürgensen.
Peter Michaelsen og Ludvig Andersen træner nu vores U8 hold.
Og ”Herre for sjov” fodbold er kommet godt i gang.
TAK TIL ALLE, der støtter vores lille klub LSG i Lysabild.
Hilsen LSG Fodbold Stefan Spornberger

Åben kl. 8-20

