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Lys i mørket – en billedkoncertrejse
Landsbymarkedets kirkekoncert bliver i år en aftenkoncert og en helt speciel oplevelse. Sydalskoret og Hans Havelunds strygergruppe står for den
musikalske del med toner og tekster, der spænder fra det tidlige forår til
efter høst. Sangene og musikken bliver fulgt af billeder fra Lysabild sogn
fra morgen til aften gennem sommerhalvåret 2014 – forstørret op på kirkens hvælvinger og hvor kirkerummet i øvrigt kun er oplyst af levende lys.
Kom og se og lyt til denne anderledes og lokale kirkekoncert …
Lysabild kirke lørdag d. 13. september 2014 kl. 20.00 – ca. 21.00
Medvirkende:
Hans Havelund med strygergruppe Inge og Karsten Munk og Christian Balslev
Sydals Koret under ledelse af Tine Braun.
Koncerten ledsages af billeder v/Birthe Elmegaard Bladt
fra Lysabild sogn gennem sommerhalvåret.
1. Niels W. Gades Morgensang af Elverskud (I Østen stiger solen op)
- strygerkvartet og kor
2. Den blå Anemone - kor
3. Sats - strygerkvartet
4. Det er så køhnt, det er så dejle - kor
5. Se det summer af sol over engen - kor
6. Sats - strygerkvartet
7. Sommersalme (Det dufter lysegrønt af græs) - kor og strygere
8. Sensommervise (Æbler lyser …) - kor
9. Marken er mejet - kor
10. Sats - strygerkvartet		
11. Septembers himmel er så blå - kor
12. Nu falmer skoven - kor
13. En aftensang (Hans Havelund udvælger) – fælles for strygerkvartet og kor
Idéoplæg og arrangør af koncerten: Lysabild Landsbyråd v/Birthe Elmegaard
Bladt, Svend Bladt i samarbejde med Hans Havelund og Tine Braun.
De implicerede tovholdere i kirkekoncerten er: Sydals Koret v/ Tine Braun:
Tlf. 73 41 68 42/ mail: tine.braun@skolekom.dk
Hans Havelund: tlf.: 74 40 51 7/ mail: hahav@km.dk
Birthe og Svend Bladt: 74 40 47 75/23 25 12 43: mail: bbsb54@yahoo.dk
Elena Jensen: Teknisk supervisor: tlf. 74 42 25 56/ mail: sydalskoret@gmail.com

Deadline til næste Lokalblad 19. september

Birgit Frank Nielsen, Lysabild, er trådt ind i redaktionen
på Lokalbladet.
Du kan kontakte Birgit på mail: benny.birgit@bbsyd.dk
eller mobil 2487 4283.

Nyt stemningsfyldt marked
den 13. september
Genplantning af abildgården
Stormen Allan hærgede den gamle abildgård efter sidste års
marked. Det skal de nu rådes bod på ved at markedet starter med
genplantning af diverse frugttræer, så abildgården igen kan blive
en rigtig abildgård.
Æblekagekonkurrence
Programmet byder også på æblekage-konkurrence, hvor eneste
krav er at æble skal indgå som ingrediens i kagen. Ellers er der
frit slag. Kagen skal indleveres kl. 11 i Landsbyrådets telt (ved
fadøls-udsalget). Dommerne vurderer de enkelte kager på det
kunstneriske udtryk, smag og konsistens. Der er naturligvis en
gevinst til den dygtige vinder. Efter konkurrencen må deltagerne
tage kagen med hjem eller donere den til fællesspisningen om
aftenen.
Grill-middag kl. 18.00 i teltet
Efter markedet er der fællesspisning i det store telt. Menuen er
grill-stegt kød, bagte kartofler og kæmpe salatbord, som Åbenskole-gruppen laver. Dertil kaffe. Og måske har kagekonkurrencedeltagerne doneret nogle kager til kaffen? Prisen er 80 kr. for voksne
og 50 kr. for børn. Tilmelding til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk
eller 23614729. Betaling sker i fadøls-baren på markedsdagen.

Hele programmet for Landsbymarkedet er vedlagt dette blad.

Juniorklub
Juniorklubben starter igen torsdag i 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.
Vi glæder os til at se jer. Hilsen: Lillian, Keld og Laila Lyck. Info: 24248870

Ny sæsonstart i “åben skole” bliver som sædvanlig i uge 43 - altså
torsdag den 23. oktober.
De foreninger, klubber, klasser osv., som vil tjene penge til deres kasse,
kan melde sig til nu hos Eva Carstensen.
Skriv kontaktnavn, telefonnummer og mailadresse og mulige datoer, I
kan lave mad. Send mail til: eva@bbsyd.dk.

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

Vi har observeret at de unge mennesker, der bruger skaterbanen, ikke kan
finde ud af at bruge skraldespanden. Det er et sørgeligt syn med tomme
flasker og dåser, der ligger smidt over det hele. Vi vil gerne opfordre forældre til de børn, der bruger banen, at fortælle deres børn at de skal rydde op
efter sig. Med venlig hilsen , Klubhuset

Geologiens Dag, Mommark Klint
Lørdag d. 20. september, Kl. 11-14
Mødested: Mommark havn
Læs mere på dn.dk/soenderborg

Birkepøl og Pøls Rev
Søndag d. 7. september, Kl. 10-12
Guidet tur på dansk og tysk
Mødested: P-pladsen ved Pøls
Rev, Lysabild. Læs mere på
sonderborgkommune.dk

Støtter du LSG med dit OKtankkort?

Spejderne klar til ny sæson
Så er spejderne klar til en ny spændende sæson, og vi glæder os til at se såvel
nye som gamle børn.
Bæverne (0. og 1. kl.) starter tirsdag d. 26. august kl. 17.30.
Ulvene (2. - 4. kl.) og Spejderne (5. og 6. kl.) starter tirsdag d. 19. august
kl. 17.30.
Alle er velkomne, vi mødes i Spejderhytten ved skolen, der er ingen
tilmelding, man møder bare op.
Bæverne deltager i Landsbymarkedet, hvor det vil være muligt at komme
og møde os og få svar på eventuelle spørgsmål.
I efteråret skal Bæverne bl.a. lave æblemost og lære om fugle.
Ulvene og Spejderne skal bl.a. på kanotur samt mange andre
spændende ting. Vel mødt!

LTB´S træningstider i
Sydals Hallen
For 2014/2015:

Badminton Lysabild-Tandslet
Nybeg.

Start: onsdag den 27.08.2014 Kl. 16.00

Ungdom

Start: mandag den 25.08.2014 KL. 16.45

www.ltbadminton.dk

Senior

Start: mandag den 25.08.2014 KL. 20.00

Hvis du har spørgsmål
angående: Ungdom:
Henning Jørgensen
Tlf. 60946673
Motion: Knud Christiansen
Tlf. 74407577
Senior:
Bent Nielsen Tlf. 20163602

Motion

Telmelding mandag den 25.08.2014 KL. 19.00

Mandag

Hold

kl. 16.45 - 18.00

Ungdom: U9, U11, U13,
U15, U17 og U19

kl. 18.00 – 19:00

Motion

kl. 19.00 – 20:00

Motion

kl. 20.00 – 22:30

Senior

Onsdag

Hold
Ungdom: ”Nybegyndere”
Ungdom: U9, U11 og U13

U9

2006 og yngre

U11

2004 + 2005

kl. 16.00 - 16.45
kl. 16.00 - 17.00

U13

2002 + 2003

kl. 16.45 - 18.00

Ungdom: U15, U17 og U19

U15

2000 + 2001

kl. 18.00 - 20.00

Motion

U17

1998 + 1999

kl. 19.00 - 20.00

Senior Herre double

U19

1996 + 1997

kl. 20.00 - 22.30

Senior

Når man tanker med sit OK tankkort støtter
man lokalsporten, sådan lyder det så fint i OKs
reklamer. Men mange er ikke klar over at dette
ikke sker automatisk. Man skal have registreret hos OK hvilken forening man ønsker at
støtte når man bruger sit tankkort, dette kan
man gøre ved at ringe til OK på tlf. 78 73 10 46.
På www.ok.dk kan man logge ind på sin konto
og se om det er registreret. Til gengæld støtter
man den valgte forening med 6 øre for hver
liter der tankes, ligegyldigt hvilken OK station
i landet man bruger. Hermed en opfordring til alle der har et OK tankkort om at
støtte LSG hver gang man tanker.

LYSABILD KIRKES VEJRHANE FIK SIT HOVED TILBAGE
Orkanen Bodil anrettede i efteråret store og stadig synlige skader her i området. En af de små skader, som nok ikke er alle bekendt, er den, der overgik
Lysabild Kirkes vejrhane. Det var vindens brutale kraft der i bogstaveligste forstand halshuggede vor uundværlige vejrhane. Man overvejede at få fremstillet og monteret et nyt hoved eller også at anskaffe en helt ny, så der skulle i
hvert fald en blikkenslager til at udføre arbejdet.
Efter nogle uger fandt man dog hovedet ude på kirkegårdens nordvestligste
hjørne. Det kunne genbruges, men først skulle resten af vejrhanen hentes ned
fra kirkespiret.
En mobilkran med 60 meters rækkevidde blev bestilt, og så var det op til Bendixen VVS at få forenet hoved og krop og samtidig rense og polere kobberet.
Man valgte, at hanen fremover skal fremstå i rå kobber, så inskriptioner med
årstal for tidligere nedtagninger var tydelig.
En flittig fotograf tog turen med i op liften ved montering af vejrhanen.
Af de mere end 250 fotos har Sognearkivet i Lysabild sammensat en serie med
70-80 af de bedste skud. Disse vil blive vist på et stort lærred på Landsbymarkedet.

Gymnastik i Lysabild
LSG Gymnastik og atletik byder på følgende hold i den kommende sæson:
Gymnastik for herrer tirsdage kl. 17.30-18.30 ved Hans Duus.
Gymnastik for damer tirsdage kl.18.30-19.30 ved Birthe Bladt. Starter 23.9.
Springgymnastik fra 6 år og op mandage kl. 17-18, ved Hans Halfdan.
Starter 20.10.

VOLDSOMT SKYBRUD OG VÅD SAMMENKOMST I SOGNEARKIVET
Som omtalt i sidste nummer af Lokalbladet var der den 23/5 budt til træf i Sognearkivet, hvor 3 oldebørn af 3 Krogh bagersønner skulle møde hinanden for
første gang. Kathryn Krogh Smith, hendes mand Steve og en god bekendt Lis,
var rejst fra Californien til Lysabild, for at se hvor bagerfamilien siden 1800-tallet havde været virksom. Bageri, høkeri, landbrug, agentur, benzinsalg, slagtehus og engrossalg med bredt høkersortiment var det, familien gennem årene
var kendt for.
En våd velkomst.
At vore oversøiske gæster så en fredag morgen måtte sjappe rundt i en våd
kælder for at kigge på en særudstilling om 4 Krogh brødres udvandring, var
da lidt af en oplevelse, som alle tog med godt humør. Det voldsomme skybrud natten til den 23. maj førte til, at vand steg op af afløb og også ved en
lyskasse ved et kældervindue fandt regnvandet ind og dækkede den laveste
del af arkivrummene.
Gæsterne fra Californien
For at blive ved det positive, så var gæsterne begejstrede for at se steder og
møde personer i Lysabild og i nabosognene. Krogh generationerne havde
mange børn, og de fleste af disse fandt sig en partner fra disse sogne.
Gæsterne fik i de 7 dage, opholdet varede, set og oplevet de ting, de havde
håbet på. Arkivbesøg, gadevandring, kig omkring bageriet og i den store lade,
rundtur i kroen, som leverede prima smørrebrød, besøg i kirke og på kirkegård
med familiegravstederne. Også arkivformand Inges altid vellykkede kaffebord
blev værdsat. Besøget på skolen tirsdag glædede også vore gæster.
Lørdag var besøg på Tandshede ,Tandslet og til aften Høruphav med grillparty
hos oldebarnet Sonja, og søndag, efter kirkegang i Lysabild Kirke, stod Kegnæs
på programmet.

Ved Poul Erik Olesen
Vibøgevej 20, Lysabild
6470 Sydals

tlf. nr. 2014 0758
cvr. nr. 25 90 36 17
peo@ebkonsulenten.dk
www.ebkonsulenten.dk

ENERGI- & BYGNINGSKONSULENTEN

Alle steder tog man godt i mod, og uforglemmelig er da mødet med Musse på
Kegnæs. Hendes museum rummer flere gravsten, som har stået på hendes og
Krogh slægtens grave. For amerikanerne var museet et skatkammer at dykke
ned i. Afslutning med kolde drikke i stedets flotte rosenhave var endnu et plus
på en spændende dag. De mere turistagtige ting fulgte så de næste dage.
Sognearkivet har i forbindelse med besøget fået megen ny og spændende viden og erhvervet nye effekter, som har med Krogh familien at gøre.
I en nyanskaffet, over 100 år gammel rejsekuffert, som gæsterne venligst sponsorerede, vil Sognearkivet fremover fremvise disse ting samlet, så alle interesserede kan få indblik i bageraktiviterne i Lysabild og om udvandring fra området med Krogh brødrenes spændende historier.

Sk o v b y har f åe t et lands byla ug
For andet år i træk har Skovby
gennemført to succesfyldte
Skovby by night-arrangementer,
og det er kun en start.
Landsbylauget har allerede
besluttet at de fremover vil lave
et arrangement i hvert kvartal.
– Vi fungerer faktisk som et
slags aktivitetsudvalg lige nu,
siger formanden for Skovby
Landsbylaug Kim Johnsen. Vi
vil holde halloween-fest her
i oktober, irsk aften til vinter,
madkurvfest til foråret og Skovby bynight til sommer, fortsætter han. Men
de frivillige Skovby-folk har også været i arbejdstøjet ved gadekæret,
hvor rækværket fik en ordentlig omgang med malerpenslen. – Det var
smadderhyggeligt, smiler Kim. Medlemmer af landsbylauget er Else og Bjarne
Lassen, Christian og Charlotte Sørensen, Claus Nielsen og Kim Johnsen.
Landsbylauget vil gerne samarbejde med de øvrige landsbylaug på Sydals
om de mere politiske sager som f.eks. at kæmpe for cykelstier. Og lauget skal
i gang med at lave en udviklingsplan for sit arbejde fremover. – Vi har rigtig
mange idéer, men vi skal også lige have dem finansieret, slutter han. (TL)

Hej forældre og fodboldspillere
Ferien er forbi og en ny sæson starter op. Vi er allerede startet med at træne,
men vi mangler at får et par ting på plads. Vi søger træner til de små og jeg
håber i har lyst at hjælpe. Husk at alle spillere rykker en årgang op. (f.eks. bliver
U9 nu U10 spiller). Lysabild SG starter med en ny udendørs fodbold sæson, som
gælder fra sommerferie 2014 til sommerferie 2015.
Kontingent:
Små fødder/U7 betaler 150 kr.
U8-U13 betaler 300 kr.
Herre for sjov 150 kr.
Hvis i har 2 børn i klubben, betaler 2. barn kun 150 kr. (1/2 pris fra U8) ; men ikke <U7
Kontingentet kan betales til følgende konto:
Reg.Nr.: 5969 KontoNr. 8032998
Andelskassen Sønderborg, Skriv navn og hold i kommentarfeltet.
Vi ses på fodboldbanen , Med venlig hilsen, Stefan Spornberger
Træningstiderne er:
Holdnavn / Årgang
Små fødder/U7<2008
3mands fodbold
U8, 2007
5mands fodbold
U9, 2006
5mands hold

Haren, der løb ned ad
Lysabildgade Lev i nuet, værn om tiden

Tænk på liv der kommer siden

Det har været en travl sommer i Lysabild sognehistoriske Forening med
mange besøg i arkivet, bl.a. fra Californien, som man kan læse meget mere
om i en anden artikel her i bladet.
Efter den voldsomme vandskade i maj er vi meget opsatte på at finde nyt
lokale til arkivet. Bogsalget af “Soldaten fra Sarup” er godt i gang, men vi har
mange endnu. Andre af foreningens bøger sælges til nedsatte priser. Sommerturen måtte desværre aflyses på grund af for lille tilslutning.
Men nu nærmer sensommeraftenturen sig:
Lysabild sognehistoriske Forening gennemfører tirsdag d. 2. september
kl. 18.30 en gåtur nedad Lysabildgade, begyndende ved Degnegården og
afsluttes ved høkeren. Tanken er at vi følger “Haren der løb ned ad Lysabildgade”.
Vi har bedt vore tilrejsende gamle beboere om nogle ord om deres barndom i
Lysabild. Efter gåturen kan der købes pølser øl og vand i laden på Lindegården.
Husk en stol !
Markedsdagen d. 13 september deltager foreningen i, som vi plejer, i præstegårdens lade, med udstilling, solæg, salg af bøger m.m.
Foreningens generalforsamling er i år d. 22. oktober.
Der annonceres senere. På foreningens vegne Jørn Lind
				
Start
Hold
Årgang

Torsdag

Flemming Jakobsen
Martin Bonde
Preben Brink

U10, 2005
5mands hold

Peter Michaelsen
Nicklas Pedersen
Martin Jürgensen

U11, 2004
8mands hold

Tim Andersen
Rasmus Wolff

U12/U13, 2002 - 2003
8mands hold

Stefan Spornberger

Herre for sjov >16år

Tim Andersen
Stefan Spornbergerr

Lørdag
10.30 11.30

6. september U8 drenge/piger

2006-2007

10.30 12.00

19. august

U10 Piger

2004-2005

16.00 - 17.00 16.30 - 17.45

19. august

U10 Drenge

2004-2005

16.00 - 17.00 16.30 - 17.45

19. august

U12 Piger

2002-2003

16.30 - 17.45 17.15 - 18.45

12. august

U12 Drenge

2002-2003

16.30 - 17.45 16.30 - 17.45

19. august

U14 Piger

2000-2001

17.15 - 18.45 17.15 - 18.45

19. august

U14 Drenge

2000-2001

17.15 - 18.45

19. august

U16 + U18 Piger

1996-1999

18.15-19.30

Høruphallen
19.00 - 20.30

19. august

U16 + U18 Drenge

1996-1999

18.15-19.30

19. august

og
Senior damer 3, Old girls 1995
ældre
1995
Senior herre 3, Old boys ældreog

Trænere

Tlf

Kontakt Dorte Wehl 51718332
Thomas Jessen
Lars Laulund,
Helle Thomsen
Lars Laulund,
Winnie Nielsen
Kontakt Dorte Wehl
Mette / Christoffer
Ditte Bager
Cecilie Schmidt
Kim B. Petersen
Martin Termansen
Jesper/Tobias
Karina Kolmos
Tanja Michaelsen

25141792
40155674
30267643
40155674
28266165

Anders Bay
Jørgen Skau

60498029

Pernille Jørgensen

27217309

Høruphallen
19.00 - 20.30

Birgitte Engstrøm
Benjamin Dolleris
Ole Stolz

20462445
20724051
20649168

18.15-19.45

Rita Johannsen

22594899

18.15-19.45

Bjarne Andersen

22107057

5. august

Senior herre 1+2

1995 og
ældre

20.30-22.30

19.15-21.00

5. august

Senior damer 1+2

1995 og
ældre

19.00-21.00

20.30-22.15

Høruphallen
17.00 18.30

Træningstider
Onsdag
kl. 17.00 - 17.45
Onsdag
25716703 kl. 17.00 - 18:00
27423779 Tirsdag
kl. 17:00 - 18.00
60546207 Onsdag
40127788 kl. 16:45 - 18.00
Tirsdag
51210019 kl. 17.00 - 18.00
30565367 Torsdag kl. 16.45 18.00 (med U12)
Tirsdag
kl. 16.45 - 18.00
40240457 Torsdag
kl. 16.45 - 18.00
51210019 Mandag
40240457 kl. 19.00 - 20-00

Vi starter op igen til efteråret, nærmere bestemt mandag d.13/10 2014 , det vil
igen foregå i LSG klubhuset, Lysabild.
Undervisning foregår hver mandag fra kl. 09:00 til 11:30,- Det koster 20 kr. pr. gang
at deltage, (kaffe og materialer). Og i lighed med tidligere sæsoner, vil vi igen undervise og være behjælpelig i brugen af PC – og på hvilke områder I måtte ønske
at lære mere, f.eks. mail, Nem ID, søgning på internet, selvbetjening på kommunens hjemmeside, Skype m.m. - på gensyn i datastuen. – Nye deltagere er hjerteligvelkomne. På vegne af Lysabild Datastue og dens trofaste hjæplere/undervisere –
Helge Pedersen, - Sarupvej 32, 6470 Sydals. - Tlf. 29 92 96 32

2008 og
yngre

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

Fredag

vi søger en træner

Telefon

Lysabild - Datastue - starter igen!

6. september U6 drenge/piger

19. august

Tirsdag

Kontakt/Træner

Gert Andresen
Flemming Svensson
Claus Schurmann
Dorte Wehl

51718332
28299358
22942593
29671199
21579580
50800173
25761418

23415597

Træningstider i
Sydals Håndbold
Klub sæsonen
2014-2015
Træningen foregår i Sydals Hallen,
Tandslet (når ikke andet er skrevet)
Kontakt Dorte Wehl Laulund, tlf.
51718332 ved spørgsmål

Bliv udfordret i kegling
Sydals Kegleklub søger med lys og
lygter efter nye medlemmer i alle
aldre ! Kegling er jo en sport alle kan
være med i. Pensionister hygger sig
i det sociale samvær. De lidt yngre
kan vi give lidt større udfordringer.
Kontakt Hans Chr. på tlf. 2944 0466

40937905
51718332

Åben kl. 8-20

September
2. Kl. 18.30
		
9. kl. 13.30
		
		
7. Kl. 10-12
		
13. kl. 11.00-16.30
13. kl. 20.00-21.00
14. kl. 11.00
16. kl.14.00
		
20. kl. 11-14.00
		
23. kl. 17.30
23. kl. 18.30
30. kl. 11-14.00
		
Oktober
9. kl. 18.30-21.00
13. kl. 09.00-13.30
20. kl. 17.00-18.30
22.
		
23. 		
November
30. kl. 11-14.00
		
		

Det sker i sognet

Lysabild sognehistoriske Forening. Gåtur nedad 		
Lysabildgade
ÆldresagenSted: Knøs gård, Høruphav. Linde		
bjerg leverandører af el-cykel og el-scooter. dk.
Senest den 2. september. Pris: kr. 40.
Ud i Naturen, Birkepøl og Pøls Rev,
Mødested: P-pladsen ved Pøls Rev, Lysabild.
Landsbymarked i Lysabild
Lyskoncert i Lysabild Kirke
Høstgudstjeneste i Lysabild Kirke
Det store lottospil med sponsorgaver - “kun for 		
medlemmer”. L. Efterløn- og Pensionistforening
Geologiens Dag, Mommark Klint
Mødested: Mommark havn.
LSG Gymnastik for herrer
LSG Gymnastik for damer
Musikalsk underholdning med Linie 13 samt lotto
og spisning. L. Efterløn- og Pensionistforening

Nyt fra Atletik

Vi har i år 35 børn og unge som kommer til træning hver mandag i Lysabild.
De er i alderen 4-19 år. Vi sendte 7 Atleter til Egnsholdkamp i Haderslev, alle
kom hjem med meget flotte resultater. Og til august sender vi en flok afsted til
Landsmesterskab, som i år bliver afholdt i Vejen.
Vi vil gerne rette en STOR TAK til vores sponsorer, som gør det muligt at vi kan få
de flotte altetikbluser.
En Stor tak skal lyde til:
H.P.Autoservice Hørup v. John Jensen, Lysabild Kro v. Michael Marek
Lindegård Service v. Bo Larsen, Martin’s Multiservice v. Martin Bladt
Skovby Murerne v. Totte Ketelsen, Vibøge Traktorlaug, Sydals Gylle v. Ole Nielsen
Hilsen Laila Lyck

Juniorklubben
Lysabild - Datastue
Springgymnastik fra 6 år og op
Lysabild sognehistoriske Forening, 			
generalforsamling.
Sæsonstart i “åben skole”
Foredrag ved Stig Hansen fra Dansk 			
Blindesamfund samt lotto. L. Efterløn- og 		
Pensionistforening

STRIKKE CAFÉEN i Lysabild om onsdagen
i lige uger, fra kl. 19 til 22
.
Starter den 3. september
2014
Åben Skole starter op igen den 23. oktober

Skt. Hans i dagplejen

Dagplejerne i Lysabild er rigtig gode til at holde på traditionerne. I juni fejrede
små som store Skt. Hans hos dagplejer Maria i Fjelby. En fin hjemmelavet heks blev
brændt af på bålet, og derefter blev der spist lækker mad i pavillonen.

Lokalhistorisk arkiv er åbent den første torsdag i måneden kl. 18-20.

LYSABILD SENIOR CYKEL CLUB
Ærøtur – aftenture lokalt
Lysabild Senior Cykel Club mønstrede hele 16 deltagere ud af 20-22 mulige
til turen. Det var vort første forsøg med en 2-dages tur.
Med morgenfærgen til Søby og derefter på vej mod Marstal holdt vi lidt
større pauser ved Søby Voldsted, Borgnæs, Ærøskøbing og sidst ved spejderpladsen før Marstal.
Efter indkvartering på hotel Marstal og hyggelig spisning på Vingården
kunne vi stadig efter kl. 22 nå rundt på havnen. Der lå flere store sejlskibe
til kajs. På den nyrestaurerede skonnert Bonavista var der mulighed for at
komme ombord.
Næste morgen efter god morgenmad gik det nordpå igen. Vor følgevogn
fik ordre til at gøre holdt ved Bryghuset i Store Rise. Det lykkedes endda
at få brygfolkene til at åbne for os, så vi kunne prøvesmage deres gode
bryg. Godt styrkede cyklede vi ad små sideveje ud til Voderup Klint.
I Brejning lokkede en stor tøjbutik med gode tilbud. Sidste etape gik ud
omkring Vitsø og ind til Søby. Der havde vi så et par timer, til færgen afgik.
KOM OG VÆR MED
Sommeren over møder vi hver onsdag kl. 17.30 ved skolen, hvorfra deltagere på skift har planlagt ture rundt på midt- og Sydals. Vi har på flere ture
opstart et sted i oplandet, så nye ruter kan prøves.
Vore aftenture af et par timers varighed med hyppige pauser, har gennem
flere sæsoner haft god tilslutning.
Der er ingen til- eller framelding. Alle er velkomne. I tilfælde af dårlig
vejrudsigt annulleres turen via SMS besked.
Vi håber at se endnu flere til vore aftenture. Evt. henvendelse kan ske til
Leif på tlf. 20290628

Hyggelig byfest i Sarup

Lørdag den 21. juni var der lagt op til hyggeligt samvær og fællesspisning i Sarup.
Den årlige tilbagevendende byfest i den lille landsby blev en stor succes, hvor
børn og voksne fra hele byen havde nogle gode timer sammen. Tidligere år har
der været aktiviteter for børnene om eftermiddagen og fest for de voksne om
aftenen, men som noget nyt i år havde festudvalget besluttet at børnene skulle
deltage ved festen om aftenen. Der var da også aktiviteter for alle aldre, bl.a. trillebørs væddeløb, agurke stafet og snobrød.
Der var tændt op i grillen, hvor man kunne stege sit medbragte kød. Dertil en stor
fælles salat og tilbehørs buffet. Efter maden blev der snakket, hygget og skænket
en del våde varer ud i baren. (at)
Fakta om Sarup Byfest:
• Siden 1986 er der blevet afholdt
Sarup Byfest én gang om året.
• Kun to gange har man måtte
aflyse pga. for få tilmeldinger.
• Byfestudvalget består af 3-4 husstande og skifter hvert år.
• Det er festudvalget der beslutter
hvor og hvordan byfesten skal afholdes.
• Sarup Byfest er en lukket fest, men
alle med tilknytning til Sarup kan
få en invitation.

Lysabild Landsbymarked
Lørdag den 13. september
ved Lysabild Præstegård
Se programmet
på bagsiden

Program for Landsbymarked i
Præstegården i Lysabild
Lørdag den 13. september 2014
Kl. 11.00

Markedet åbnes med jagthornsblæsning
og træplantning

Kl. 11.00

Indlevering af kager til kagekonkurrencen

Kl. 12.00

Æblekagekonkurrence

Kl. 12.30

Cirkus workshop

Kl. 13.00

Michael Vognsen underholder

Kl. 13.30

Karlas musik og leg

Kl. 14.00

Højtlæsning for børn

Kl. 15.00

Aktivitet ved Sydals Brandværn

Kl. 16.00

Højtlæsning for børn

Kl. 16.30

Afslutning på markedet

Kl. 18.00

Fællesspisning i teltet

Kl. 20.00

Lys i mørket – en billedkoncertrejse

Søndag den 14. september
Kl. 11.00

Høstgudstjeneste

Se de mange flotte
boder, og fornem den
hyggelige stemning.

