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Valgmøde med alle spidskandidater

Torsdag den 14. november kl. 19.30 bliver Lysabild
Børneunivers centrum for ét af de sidste valgmøder
op til kommunalvalget den følgende tirsdag den
19. november. Listernes spidskandidater stiller op,
og Torben Ølholm fra DR Syd er aftenens vært, der
styrer debatten. Forinden er der fællesspisning i
åben skole kl. 18.30, hvor en del af politikerne og
Torben Ølholm også deltager.

I 2009 arrangerede landsbyrådet et valgmøde, hvor
der var rigtig mange deltagere. Det håber rådet
også på denne gang.
- Det er vigtigt for os at vise politikerne at Lysabild
er et levende samfund med engagerede mennesker,
siger formanden for landsbyrådet Erling Junker.
Han opfordrer til at deltage og stille spørgsmål til
kandidaterne, hvilket der er rig mulighed i løbet af
aftenen.
Det er et gratis arrangement, og der serveres kaffe
og kage til valgmødet. Men hvis du vil med til
fællesspisningen før valgmødet, skal du huske at
tilmelde dig til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk
eller 2361 4729. Maden koster 35 kr. Se mere på
http://www.lysabild-sydals.dk/aaben-skole/

Bonde–brødre tog
11 medaljer til Sønderjyske
børnemesterskaber i atletik

Igen i år var børn fra LSG på sejersskamlen, da
der blev uddelt medaljer ved de Sønderjyske
børnemesterskaber i atletik på Sønderborg Stadion.
Følgende vandt medaljer:
Simon: Sølv i længdespring og boldkast.
Vickey: Guld i kuglestød
Anders: Bronze i 60 m og boldkast.
Sølv i højde- og længdespring.
Jonas Bonde: Bronze i boldkast og længdespring.
Guld i 40 m.
Mikkel Bonde: Sølv i kuglestød og boldkast.
Guld i 60 m, højde- og længdespring.
Jacob Bonde: Sølv i kuglestød, højde- og
længdespring.

Vickey Albertsen, Alberte Belschner Jørgensen,
Sofie Jensen, Simon Belschner Jørgensen, Jacob
Bonde, Anders Bønning Petersen, Mikkel Bonde og
Jonas Bonde.

Deadline til næste Lokalblad
10. november

Gratis prøve-kegling
Sydals Kegleklub søger nye medlemmer og har
derfor besluttet at tilbyde 4 x 1 times gratis kegling,
så man kan prøve sporten. Så skynd dig at samle
et hold af 4-6 m/k-ere og kontakt formanden på
hanschristian.tandslet@gmail.com
Venlig hilsen Hans Chr.Petersen
Formand for Sydals Kegleklub

Tusind tak …

for opmærksomheden ved mit ”Farvel”
i Sydals Hallen den. 7. August 2013. Tak til Jer, der
kiggede forbi og tusind tak til: Sydals Hallens
Bestyrelse, TUI, LTB, Sydals Kegleklub, BC Syd, SPAR
samt Thomas.
Thomas, som jeg vil ønske held og lykke – og som
jeg håber, alle vil tage godt imod.
Hilsen Marianne Jepsen
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Kommende skaterbane ved
klubhuset:

LSG, Klubhuset samt Hjalte og Mathias
arbejder på at få etableret en skaterbane,
hvor Hjalte og Mathias vil undervise i
kunsten.
Vi glæder os til at kunne tilbyde den
aktivitet i Lysabild.

En lille gruppe fra
Lysabild og Sarup tog
turen op af Alp D’Huez i
sommers.
I flere år har Arne, Flemming og Jørgen ment,
at det skulle de, i efteråret blev datoen sat og
hytten reserveret på campingpladsen i byen
Bourg d´Oisans. Det sidste viste sig at være vigtigt,
idet om lørdagen, hvor vi rejste hjem, cyklede
der omkring 7.000 cykelryttere fra byen inkl.
kronprinsen.
De deltog i La Marmotte løbet, som er 175 kilometer
med 5.000 højdemeter. Hele campingpladsen
bugnede af ret mange tynde unge mænd og
deres familier. Et lidt underligt publikum på en
campingplads; men bestemt hyggeligt.
Vi ankom til en ret kold hytte lørdag aften. Søndag
kom det gode vejr, hvor vi trænede lidt og kørte
i bil op af bjerget som er langt og stejlt. Ser ret
anderledes ud end når vi ser Touren. Mandag
morgen var der ret stille i hytten. Vores heppekor
Pia blev kørt til målområdet. Jeg kørte en time før
de rigtige cykelryttere. Det viste sig at være en
god beslutning for ellers tror jeg ikke, at jeg var
kommet op!! Det var hårdt arbejde i 2 timer. Arne
kørte igen om onsdagen og forbedrede derved sin
tid. Tiderne var: Arne 1.02 (1.07). Jørgen 1.26 (1.34)
Flemming 1.34 (1.42) og Bodil 2.15, hvor jeg kun
kørte til podietJ
Turen er 13,4 km, 1.300 højdemeter, 21 sving og en
kanon udsigt. Helt ærligt så følte jeg mig mere som
en bjergged de sidste 4 kilometer; men jeg kom op
og vi havde en super oplevelse og alle var ret høje
da vi nød en velfortjent øl. Så må vi se, hvad deres
næste mål er.
Venlig hilsen Bodil fra Faktura-Boks

STRIKKE CAFÉEN i Lysabild
Børnehavebesøg ved Vibæk møllerne
Så er STRIKKE CAFEEN i Lysabild startet igen. Onsdag, den 11. september besøgte børn og voksne, fra Børnehuset Abildgård,
Vibæk møllerne i forbindelse med et emne om ”høsten”.
Vi mødes i LSG’s klubhus, om onsdagen i lige
Leif Kristiansen, der er næstformand i bestyrelsen for Vibæk møllerne, tog
Tavlen blev skrevet fuld
på både
for-kl.
og bagside.
var en lind strøm af gode
uger,
fra
19 tilDer22.
hjerteligt imod os. Selvom om kornet på markerne allerede var høstet, viste
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Datoer for resten af året:
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med
madvist
i munden!
der ikke er blevet gennemført i den nuværende handleplan er en bedre placering
kornet
blev
malet til mel og i bageriet.
Hilsen SFO
børnene.
16. - 30.
oktober.
6. der
- 14.
- 27.
november.
af2.lokalhistorisk
arkiv. På
borgermødet kom
imidlertid
et forslag
om at placere
En sidegevinst for os var, at nogle håndværkere var i gang med at bygge et nyt
det i stuehuset på Vibæk Mølle.
11. december
(julehygge).
vandhjul til møllen, nøjagtig som det havde set ud i gamle dage. Også dette
Af andre ideer fra borgermødet
kan nævnes
at få trappen til kirketårnet restaureret,
tiltrak børnenes opmærksomhed.
så der kunne blive offentlig
adgang
dertil
f.eks.
i
forbindelse
med
gudstjenester.
Hilsen ”strikkepigerne”.
En
meget spændende formiddag, hvor
børnene fik tilføjet
ny viden om høsten
Kirkekoncerter
i Lysabild
kirke
En anden idé er allerede i støbeskeen. Det er nemlig ideen om at holde åben lands-

Borgere fulde af ideer

by, 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)

Filmklub

Multisalen er nu udstyret med et førsteklasses
billed- og lydudstyr, så det er muligt at se film
sammen – f.eks. efter fællesspisning om torsdagen
i åben skole. Kunne det ikke være hyggeligt at få
set nogle klassikere, eller nyere danske film eller
hvad det nu måtte være sammen. Rammerne er
klar. Der er om kort tid installeret et køkken med
kæmpekaffemaskine og opvaskemaskine i
multisalen. Er der nogle, der har lyst til at være dem,
der sammensætter et program? Landsbyrådet
bakker op.

Skovby & Omegns
Ringriderforening
Juletræsfest
på 2013
Skovby Kro
den 2-3
& 4 august
den
8. december
Kontakt Tina Lydiksen på 2013 7199 eller tinalydiksen@gmail.com

Traditionen tro samles vi til en hyggelig eftermiddag på Skovby Kro til
juletræsfest søndag den 8. december kl. 14-16. Vi synger julesange, går
rundt om juletræet, og julemanden kommer forbi og deler godteposer ud til
børnene. Der er også mulighed for at købe æbleskiver, kaffe og sodavand.
Godteposer kan bestilles hos Verena tlf. 2620 6474 senest den 1. december.
Mød op til en hyggelig eftermiddag sammen med familie og venner.
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:
Hygge,
musik,
julemand,
ballonmand/tryllekunstner,
... retteligt være Jens
Vi fik i sidste
Lokalbald
skrevet
et forkert efternavn ved Jens.Lucia
Det skal
Billetter
købes
1. November
Iversenkan
og ikke
Jensfra
Hansen.
Beklager hos:
fejlen.Inge Christiansen, Lillehave 35
Laila
Lyck, Lillemommarkvej
7 Sarup
og Michael
Marek,
Kro.
Tilmelding:
Rosa telf. 74404750
mobil 61604750
eller
BirtheLysabild
mobil 30205447
Alle
erligeledes
velkommen
til vore
arrangementer.
Der
kan
købes
spisebilletter
til aftenmenu: Flæskesteg med rødkål.
Lysabild Efterløn og Pensionistforening

www.skovby-ringridning.dk

Pensionisterne

Juletræsfest som i “gamle” dage
Juletræsfesten for alle på Lysabild Kro
den 24. november kl. 14.30 - 17.00

JULEMARKED

Lysabild sognehistoriske
LØRDAG
D. 30 -11 - 2013 - KL. 10.00 - 16.00
Forening
Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden

SØNDAG D. 01 -12 - 2013 - KL. 10. 00 - 16.00
Historisk udflugt
til vadehavsøen
Føhr, med færge fra Dagebøl til Wyk på Føhr.
MARKEDET
FOREGÅR
PÅ:
På øen får
vi en guidet rundtur til
historiske og andre interessante steder.
LYSABILD
KRO/FORSAMLINGSHUS,
SYDALS.
Derefter
middag
på en hyggelig kro, kaffen har vi med til på hjemvejen. Prisen
DER
ER GRATIS
ENTRÉ.
er 350
for det
hele.
Det erOG
et sted
DER
KANkr.pr.pers.
KØBES KAFFE
– ØL
– VAND
DIV. hvor ikke så mange har været, så
nok hurtigtDER
fuld.ERGrib
muligheden
VIbussen
ER CA. bliver
20 UDSTILLERE,
BLANDT
ANDET:for en god oplevelse. Søndag
d. 26 maj– NÅLEFILT – STRIK – NISSER – TING AF
SMYKKER
Kl. –07.30
præcis
skolen– PAPIRFLET.
tilmelding til Ingrid telf. 74404418-TRÆ
HORN OG
BEN –fra
KERAMIK
Venlig
hilsen Lysabild sognehistoriske Forening
mob.
30276118
senest
20
maj
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER .
”DE KREATIVE”.
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 …

i gamle dage, samtidig med at ordforrådet blev udvidet.
Store som små hyggede sig og vi følte os sig meget velkomne på møllen. Der
var tid til os, vi måtte se, røre og spørge løs og benytte borde og bænke, så vi
kunne spise de medbragte madpakker. Som vand på møllen sluttede vi formiddagen af med kage, fødselsdagssang og hurra, da to af børnene fyldte 4 år.
Dejligt med en så spændende kulturel oplevelse så tæt på vores lille lokalsamfund.
En stor tak til Leif! (jj)

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
Det er ikke hvert år, man fejrer fødselsdag ved Vibæk Møllerne, men tvillingerne Sara
under besøget. Derefter kører vi til Dyvig Badehotel hvor vi får forevist et
og Andreas ser ud til at nyde det!
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 Lev
sigi nuet,
til ved
værntilmeldingen.
om tiden
liv der kommer
Cykltur til Østerholm slotsruinTænk
ogpåvidere
ca. 1siden
km. til Nørreskoven,
onsdag den 19. juni kl. 14.00.
Til mindesmærket ved ”Den lodne bøg”, for engelske flyvere fra
Siden
sidst har viViværet
påved
en god
sensommeraftentur
til Kliplev
lokalhistoriske
2. Verdenskrig.
mødes
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i Hundslev og
følges ad
til
forening,
hvorVed
vi sågraven
deres istore
og flottevilarkiv.
TurenFægteborg
afsluttedesfortsætte,
som sædvanNørreskoven.
Nørreskoven
Christian
ligt
med
pølse
ogår,
enog
forfriskning.
hvor
hanen
slap
sidste
fortælle om stedet her. Her vil der også blive
serveret kaffe og kage til alle. Pris: kr. 25. Tilmelding senest mandag den
Når
læses
har
det årlige
landsbymarked
været afholdt,
godt besøgt,
17. dette
juni til:
Anne
Marie
Christoffersen
tlf. 74470300
mobil igen
21670660.
og
mange kiggede
ind i laden
til vores
udstilling
med mange
gamle
Flyvevåbenets
historiske
samling
og Team
Tordenjet,
onsdag
den ting.
14. Her
blev
Inges
solæg nydt af de fleste, mens andre bestemt ikke skulle smage.
august
kl. 10.
Landsbymarkedet
er nu afholdt
for fjerde gang
med
mange
og besøKørsel i bus fra P-pladsen
v/ Augustenborg
skole kl.
8,30.
Vi skalstande
se helikopgende.
ikke der
erkøbes
basis for
at fortsætte
fremover.
L.s.F.Efter
er helt
ter og FSå
16mon
fly. Frokost
kan
til rimelige
priseri årene
i Stationens
kantine.
sikkert
igen.
frokostmed
er der
rundvisning hos Team Tordenjet, hvor vi skal se deres museum
og deres værksted. Som afslutning er Flyvestationen vært ved en kop kaffe.
Husk
generalforsamlingen
i L.s.F.
er tilmeldte
flyttet frapersoner.
sidst i januar
til efteråret.
Slut kl.
15 – 15.30. Pris: kr. 170
ved 30
Tilmelding
senest Den
endelige
dato
i årtil:
den 31. oktober. Efter at ” Dansk Samfund” blev nedlagt har
tirsdag den
30.erjuli
L.s.F.
overtaget
årlige
afstemningsfest
den
Vibeke
Jensen,den
tlf.74
59 13
28, mobil: 21 27
7710.
30,februar.
e-mail: Derfor besluttede
viohrt@bbsyd.dk,
at flytte generalforsamlingen,
vi ellers ville have to arrangementer for tæt
og få nærmereda
informationer.
på
hinanden.
detognu:
Kom til generalforsamling
torsdag
6-dages
tur tilHusk
Rügen
Bornholm.
Fredag den 6. – onsdag
denden 31. oktober
kl.
i klubhuset
ved skolen.
Efter kaffen
fortæller
Meister
ber. Opsamling:
v/Brugsen
i Høruphav,
Sdr. Georg
Landevej
225 kl.fra8,Danfoss
og
11.19.30
septem
fra P-pladsen
Augustenborg
skole
og hal kl.
8.15.Tilmelding
Arne
Duus,
historiske
arkivv/om
arkivet og om
Danfoss.
L.s.F
har foruden til:
den
årlige
afstemtlf. 74 40 51
66, e-mail:
am.a.duus@mail.dk
få nærmere informationer
ningsfest
også
overtaget
markeringen afog
våbenstilstandsdagen
den og
11. 11. - i
beskrivelse af
turen.
Teknisk arrangør:
Mols Rejser medlem
af rejsegarantisamarbejde
med
menighedsrådet.
Interesserede
mødes omkring
obelisken for
fonden.
medlemmer:
kr.
de
faldnePris
påfor
kirkegården
kl. 11.
5.460,
Pris for ikke
medlemmer:
På
foreningens
vegne
Jørn Lind kr. 5.585, Tillæg for enkeltværelse: kr. 500.

Lysabild sognehistoriske
Forening
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Brainstorm om landsbymarkedet,
Traktor-ringridning
i Vibøge
kirken
og prÆstegÅrdsladen

Få ledige aftener i åben skole

Lysabild-Kegnæs Pastorat

Der er kun tre ledige aftener tilbage, hvor det er muligt at stille op som kokke i
åben skole i den kommende sæson. Se kalenderen herunder. Hvis det er noget
Alle
borgere
inviteres til at deltage
i en17.brainstorm
Vibøge
traktorringridning
er i år den
august på om hvordan landsbymarkedet
for din klub, dit kvarter,
din vennekreds,
dinfælles
klasseforeller
andre Lysabild
netværk, så giv
Mandag
den
20.
maj:
Friluftsgudstjeneste
ved Vibæk
Mølle kl. 11.00
Tandslet,
skal
udvikle
sig
fremover.
Det
foregår
i
børneuniverset
torsdag
den
24.
oktober
kl.
Vibøgevej 17. Kom og vær med. Det er rigtig hyggeligt. Om
besked
til Erling
Junker
eller Jane
Andresen
på ejja@bbsyd.dk.
og Kegnæs
ved Hans
Mydtskov,
saxofon,
og Morten
Nordal,
guitar.
19.30
umiddelbart
efter åbningsmiddagen
i åben
torsdagsogne.
efter Musik
aften–er
der fælles spisning,
men vær hurtig og
meldskole
til påden første
Leif Jordt, Tandslet, er prædikant.
efterårsferien.
20684657. Der er rift om pladserne. Hilsen Vibøge traktorlav
Dato
Kokke
Andet
Her løftes sløret for nogle af de ”vilde” ideer, der allerede er kommet frem i forbinTorsdag den 23. maj : 24.
Foredrag
ved
museumsdirektør
Erland
Porsmose,
Johannes
Larsen
delse med et møde i universbestyrelsen i september.
okt.
Åben skole gruppen
Juniorklub
museet i Kerteminde. ”Danmark
–
de
tusinde
landsbyers
land”.
31. okt
”de tre gamle men stadig friske”
Foredraget er helkl. 19.30 i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård.
Ideen om at lave et marked opstod med inspiration fra middelalderens
7.
nov
4. klasse
Juniorklub
ligblodsmarkeder, der udsprang af kirkens tiltrækningskraft som valfartskirke.

Lysabild Jagtforening:”Før hunde i snor”!

Helligblodskapellet På
varden
kendt
viden
om generalforsamling
i middelalderen, og det trak masser af
nyligt
afholdte
pilgrimme og markedsfolk
til området.
Det var
har den
det danske
i Lysabild
Jagtforening
måske musikband, Valravn,
skrevet en sang om, kommende
som kan høres
på nettet. Prøvafaten
google
oversvømmelse
stor ”valravn – Lysabild”.
Kunne man forestilledel
sigafatjagtforeningens
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Kan der være en teaterscene i abildgården hvor der f.eks. opføres et stykke, skrevet over den autentiske historie om den deserterede soldat, Esben Mikkelsen
(alias Jens Heise, Skovbyballe)”, der gemte sig for tyskerne i et skur i Vibøge i over
et år under Første verdenskrig.
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De flittige hænder har dog i løbet af aftenen tid til en pause.
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Landsbyrådet
gerne
sige
tak attildeltage.
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Tina, Tandslet behandles
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Ansøgningerne
efterhånden, som de indløber.
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.

Der var engang en strik-café i
Mjang, som desværre lukkede …!

14. nov.

Evas madhold

Lockout

Vælgermøde i
multisalen kl. 19.30
Juniorklub

21. nov.
Augstenborg Rideklub
28. nov.
Eva og Co.
5. dec.
Sydals Brandværn
Juniorklub,
På landets skoler har vi haft lockout. Vi har ikke kunne fådemonstration
undervisning i af ildalle timer, og nogle elever har mistet al deres undervisning.
var
slukningDet
kl. 19.30
heller ikke alle der havde mulighed for at komme til de timer de kunne
12. dec.
Åben skole gruppen
Julefest på skolen
få tilbudt pga. transport. Busserne kørte som de plejede, så der var ikke
9.mulighed
jan.
Ledig
Juniorklub
for
at komme til de timer der lå midt på dagen
medmindre
dejan.
kunne cykle
eller havde mulighed for at blive kørt. Alle har været
16.
6. klasse
meget
komme tilbage
23.
jan. frustreret
Ledigi denne periode. Vi er alle glade for atJuniorklub
til en normal hverdag med. vores lærere igen.
30.
jan. Bladt,
Ingen
spisning
Skolefest
Christoffer
6 klasse,
Formand for elevrådet
6. feb.
Ledig
Juniorklub
13. feb.
Ingen spisning
Vinterferie
20. feb
0.klasse
Juniorklub
27. feb.
Landsbyrådet
Landsbyrådet
Generalforsamling i
Landsbyrådet
6.marts
5. klasse
Juniorklub
13. marts 2. klasse
20. marts 3. klasse
27. marts 1.klasse

Overskud fra landsbymarkedet

Aktivitetsdage 2013 Vibæk Mølle

Tør jeg mon

hoppe derove

r ...

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
Mølledage den 15. og 16. juni 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 forMølledage den 17. og 18. juli
Høstdage den 10. og 11. august. friskning og smage på det friskbagte brød samt en øl og pølsebod hvor sulten
Der høstes med le og neg bindes på kan stilles. Man må gå rundt på hele mølleanlæget og se hvordan det hele fungammeldags facon. Alle dagene er gerer og man må røre ved tingene.
aft.
t æbles
vemednyde
sin
der åbent fra kl. 11 til kl. 16 og der vil På området er der opstillet borde og bænke således at man ,kan
mmela
je
h
m
Uh
være udstillere i bygningerne både bragte mad.
Det erDer er en del sjove aktiviteter for børnene, f.eks. gamle legeredskaber, rebslagnved og i vandmøllen samt i vindmølm d at
hold
de
kan
deres eget reb til et sjippetov, pandekagebagning og meglen. Derudover vil der være “live” ingehvor
e tlave
un g e n
lige i mStøtteforening
Møllernes
musik en del af dagen og der er ofte et mere. Hilsen Vibæk
un d e n
Dejlige panderkager
.

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

Oktober
2. kl 19-22.00
3. kl 18-20.00
9. kl 14.00
10. kl 18.30-21
10. kl 14.30
12. kl 10.00
14. kl 9.00-11.30
15. 		kl 14.00
				
16. kl 19.-22.00
24. kl 18.30
24 kl. 19.30
		
30. kl 19-22.00
31. kl 18.30
31. kl 19.30
				
November
6. kl 19-22.00
7. kl 18.00-20.00
7. kl 18.30
11. kl 11.00
				
12.				
				
14. kl 18.30
14. kl 19.30
14. kl 19-22.00
17. kl 19.00
21. kl 18.30
24. kl 14.30.17.00
27. kl 19-22.00
28. kl 18.30
30. kl 10.00-16.00
December
1. kl 10.00-16.00
5. kl 18.30
5. kl 18.00-20.00
8. kl 14-16.00

11. kl 19-22.00
11.
12. kl 18.30

Det sker i sognet
Strikke cafeen i LSG’s klubhus
Åben i Sognearkivet - Lysabild Skoles østfløj
Ældre Sagen, Afrika i ord og billeder, Knøs gård, Høruphav
Juniorklubben starter.
Seniordans i Kultursalen i Augustenborghallerne.
Strikke cafeen i LSG’s klubhus, har besøg af Garngaragen
Datastue i klubhuset.
Lysabild Efterløn og Pensionistforening, lotto og musik i
klubhuset.
Strikke cafeen i LSG’s klubhus.
Åben Skole starter.
I børneuniverset, brainstorm om landsbymarkedet,
kirken og præstegårdsladen.
Strikke caféen i LSG’s klubhus.
Åben Skole.
Lysabild sognehistoriske forening, afholder generalforsamling i klubhuset.
Strikke cafeen i LSG’s klubhus.
Åben i Sognearkivet - Lysabild Skoles østfløj.
Åben Skole.
Markeringen af våbenstilstandsdagen. Mødested omkring
obelisken for de faldne, på Lysabild kirkegård.
Lysabild Efterløn og Pensionistforening, besøger 		
Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund.
Åben Skole.
Valgmøde i Lysabild Børneunivers.
Strikke caféen i LSG’s klubhus.
Hubertusmesse i Lysabild Kirke.
Åben Skole.
Juletræsfest på Lysabild Kro.
Strikke caféen i LSG’s klubhus.
Åben Skole.
Julemarked på Lysabild kro.
Julemarked på Lysabild kro.
Åben Skole. Brandværnet – Demonstration af ildslukning.
Åben i Sognearkivet - Lysabild Skoles østfløj.
Juletræsfest på Skovby Kro.
Strikke caféen i LSG’s klubhus holder julehygge.

”Gråspurvene” holder juleafslutning
Juleafslutning i Åben skole

Pensionister besøger julemærkehjemmet
15. oktober: Musik, lotto og aftensmad for 125 kr.
12. november: Besøg på Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund.
December: Advent, musik v. muldvarperne, julehygge kl. 14.00 i kirken.
Alle arrangementer foregår i LSG’s klubhus kl. 14 hvis ikke andet
er nævnt. Tilmelding til Rosa telf. 74404750 (mobil 61604750) eller
Birthe mobil 30205447. Alle er velkommen til vore arrangementer.
Lysabild Efterløn og Pensionistforening

Nye spilletrøjer U/8
Lysabilds U/8 fodbolddrenge har fået nye spilletrøjer.
En stor tak til Kim, Dagli`Brugsen Skovby for sponsoratet.

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.
Net – café i Høruphav.
Der er åbent hver 1. og 3. mandag i måneden kl. 13 – 16.
Sted: Knøs Gård i Høruphav.
Kom og få gratis hjælp, hvis du synes det er svært, eller du har problemer med
at bruge Internet, Skype, NEM-ID, mm. Medbring egen bærbar pc. Husk NEM-ID
og adgangskoder samt e-mail adresse.
Kontaktperson: Hans Østerbæk, tlf: 20 42 58 13 eller Ingeborg Andersen,
tlf. 24 42 25 44.
Seniordans i Kultursalen i Augustenborghallerne. Hver torsdag kl. 14.30.
Vi starter igen den 10. oktober. Dansen ledes af Kathrine Petersen.
Julehygge med Ældresagens sangkor og lottospil i Notmarkhus.
Tirsdag den 3. december kl. 19. Ældresagens Sangkor har eksisteret i
8 år, og synger til forskellige arrangementer, enten som underholdning eller
som fællessang-arrangement.Der spilles lottospil og der er flotte præmier. Der
serveres kaffe med svesketorte og kløben. Pris: 100 kr.

”Gråspurvene” melder klar til en ny sæson
”Faktisk er 60 – 65 motionister allerede startet, men der er plads til flere”.
Sådan lyder meldingen fra Formand Helga Johannsen, der også kan berette,
at ”Gråspurvene” har fået to nye instruktører: Inger Plauborg og Dorthe Schack
der sammen med instruktørerne fra foregående år - Margrethe Kristiansen,
Anneline Jensen og Hans Duus vil sørge for en god omgang motion. Igen i år
finder motionen sted i Sydals Hallen hver onsdag fra klokken 9.30 – 11.30, og
som sædvanligt starter formiddagen med fælles opvarmning, hvorefter der kan
vælges mellem gymnastik, badminton, stolemotion eller en tur i motionscentret
og især hyggeligt samvær.
Programmet for sæsonen:
Uge 42: Efterårsferie
11. dec.: Juleafslutning
8. jan.: Opstart efter juleferien
Uge 7: Vinterferie
26. feb.: Generalforsamling
9. april: Afslutning
Kontingent for sæsonen: Kr. 200.
Vel mødt! Helga Johannsen kan kontaktes på telefon: 74 40 74 17, for
yderligere information.

Hubertusmesse i Lysabild Kirke
Søndag, den 17. november 2013 kl. 19.00.
Sønderborg Blæsergruppe medvirker!
”Åben skole” med Brandværnet
Torsdag, den 5. december laver brandværnet mad ved
fællesspisningen i ”Åben skole”
Efterfølgende vil der være et lille indslag med elementær
brandbekæmpelse i daglig dagen og med lidt mere fokus på juleperioden.

Juniorklubben starter nu
Juniorklubben starter igen torsdag den 10. oktober (uge 41) fra kl. 18.30-21.00.
Derefter hver torsdag i ulige uger. Efter jul starter vi op i uge 2, og derefter hver
torsdag i lige uger. Klubben er for børn og unge fra 4.klasse (Ta’ gerne en ven
med fra en anden skole). 3. klasse bliver inviteret efter jul ;)
Et klubkort til hele sæsonen (10 gange klub) koster 150,- Et gæstekort til en enkelt aften koster 20,- Vi hygger, spiller og danser til discomusik leveret af Tobias
Vohs. Der kan købes sodavand, slik og toast/pizzasnegle/pølsebrød.
Stående fra venstre: Magnus, Mathias, Patrik. Siddende fra venstre: Lukas J., Lucas N., Simon.

Åben kl. 8-20

Vi glæder os til at se jer. Hilsen, Lillian, Keld og Laila Lyck Info: 24248870

