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Gadeplansmedarbejdere i Lysabild Alsisk aften og
Måske har du set dem, måske har du ikke. I det forløbne år har to gadeplansmedarbejdere fra Sønderborg kommune jævnligt været på besøg i Sydals.
Det drejer sig om nogle meget søde og kompetente voksne, hvis opgave
det er, at opsøge miljøer i kommunen, hvor unge færdes i fritiden. Gennem
dialog og relationer forsøger gadeplansmedarbejderne at komme i kontakt
med både den enkelte unge, grupper og ungdomsmiljøet.
Målgruppen er primært unge mellem 13 og 18 (23) år med problemer i
forhold til familie, skole, venner, fritid, kriminalitet og eksperimenterende
misbrug. Man kan kende de to gadeplansmedarbejdere på, at de altid i arbejdstiden bærer en sort jakke eller bluse, hvorpå der med orange skrift står
”Sønderborg kommune – Gadeplans Team”.
Gadeplansmedarbejderne siger selv, at de allerede har haft god kontakt med
unge og andre borgere i området.
Alle kan trygt henvende sig anonymt via sms eller opkald, og der kan også
arrangeres et møde til en fortrolig snak. Også bekymrede forældre, lærere
eller borgere kan rette henvendelse til gadeplansmedarbejderne.
Kontakt: Laila Brummer
Tlf. 2340 3108
Mail: Lbre@sonderborg.dk

oktober 2014

kransenedlæggelse

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

Byvandringen ”I harens fodspor” den 2. sept. var meget vellykket. Omkring
70 deltagere fik en god oplevelse med fortællinger og anekdoter fortalt af
tidligere beboere på Lysabildgade. Selvfølgelig havde vejret stor indflydelse
på deltagerantallet, og det var bare så fint. Afslutningsvis blev grillpølserne
nydt i Lindegårdens lade, og i det fine vejr blev mange udenfor. Tak for
grill og husly til Lene og Søren. Ideen med haren kom fra Bodil og Ove
Kryhlmann. I har brugt tid og kræfter med at finde gamle Lysabildboere og
få dem til at komme, det skal i have en stor tak for.
Når dette læses er landsbymarkedet forbi. Det var femte gang, der var
marked i abildgården. Vejret var også her særdeles fint, så der var stor
aktivitet hele dagen. L.s.F. deltog som sædvanligt med en lille udstilling og
salg af Inges populære solæg i den gamle lade.
Lysabild sognehistoriske Forening afholder ordinær generalforsamling
onsdag d. 22. oktober kl. 19.30 i klubhuset ved skolen. Efter kaffen
holder vi ”alsisk aften” hvor Mona Møller, der bor på Gammelhave, læser og
fortæller på alsisk, og vi synger alsiske sange.
Den 11. november kl. 11 markerer
L.s.F. sammen med menighedsrådet
våbenstilstanden, som betød afslutningen på første verdenskrig. Den
markeres med kranse nedlægning
ved obelisken på kirkegården og
kaffe i konfirmandstuen.

Overskud til markedspuljen
Landsbymarkedet gav godt 5.000 kr. i overskud. Beløbet lægges i markedspuljen, hvorfra Landsbyrådet udlodder beløb til sociale og almene formål i
sognet. Ansøgning sendes til formanden Erling Junker på ejja@bbsyd.dk

Vinder af Lysabild Kros konkurrence

Prøv kegling
Sydals Kegleklub søger nye medlemmer. Vi ved godt det er svært, men 1 eller
2 timer på banen giver mange fornøjelige spil. Vi giver 3 gratis prøvetimer.
Kontingent er 50 kr. årlig. Prisen pr. kegletime er 65 kr. for 2 baner. Det er billigt,
når man er 4-6 spillere på holdet. Bare ring på tlf. 29440466, så finder vi plads
på et hold eller kom bare et helt hold fra en gade eller sammen med nogle
venner!, Hilsen fra Sydals Kegleklub Hans Chr.
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Vinderen af kroens konkurrence ved Landsbymarkedet i september
vandt 2 x middag på kroen. Og den heldige blev Sandra Schmidt fra
Sønderborg. Hun indløste gevinsten samme aften hos Michael Marek på
kroen. Som noget nyt er kroen kommet på Facebook, hvor man bl.a. kan
se menuer og hvad der er dagens middag.

Præmieskat på Skovby kro
Der afholdes præmieskat på Skovby kro fredag d. 17. oktober kl 18.00.
Førstepræmien er på 2000,- kr. Pris for deltagelse er 170,- incl oksesteg med
gammeldags hvidkål og kaffe med wienerbrød. Tag en ven under armen og få
nogle hyggelige timer. Man kan tilmelde sig på tlf. 70404262 eller møde
op en halv time før start.

Deadline til
næste
Lokalblad
2. november

Kanon start for Café Havblik–Rubækgård…

Æble/høstfest i dagplejen

… Sådan fortæller en tilfreds forpagter af caféen, Anette Wolter, der siden
opstarten af Café Havblik i påsken 2014, har lavet over 3000 stjerneskud samt
en masse andre caféretter.
”De besøgende har været så begejstret for både mad og indretning af caféen,
og en tysk kunde har endda udtrykt, at det er næsten som at være på Mallorca!”,
fortsætter Anette.
Anette har gang i nye ideer og glæder sig til at holde caféen åben fredag og
lørdag fra klokken 13.00 - 20.00 i november og december måned, hvor der om
fredagen serveres Sønderjyske egnsretter mod bestilling, og herudover vil
caféen summe af julehygge.
Der vil også kunne serveres lette retter i caféen både fredag og lørdag uden
forudbestilling!
Samtidig holdes der åbent i butikken Rubækgård, der ligger lige ved siden af
Café Havblik. Også i butikken pyntes der op til jul, og der kan købes julepynt m.m.
N.B. CAFÉEN ER LUKKET fra 29.september til 30.oktober begge dage incl.
Café Havbliks hjemmeside hedder:
www.cafehavblik.com og tlf.nr. til caféen er 4218 8181.
En dejlig sensommer formiddag i september, var vi kommunale dagplejere fra
Lysabild/Tandslet, samlet til høstfest hjemme hos Maria i Fjelby.
Alle dagplejere havde læsset barnevogne, cykler og biler med æbler, der skulle
nemlig fremstilles æblesaft på gammeldags manér.
Børnene var meget interesserede under hele processen, og da mosten løb ud
af saftpresseren, jublede både store og små af begejstring.
Saften smagte vidunderligt, og glassene blev hurtigt tømt. Vi sluttede af med
at spise vores medbragte mad på Marias terrasse, hvorefter vi atter vendte
hjem med et læs glade, men meget trætte børn.
Dagplejerne i Lysabild/Tandslet.

Åben Skole…..

starter 1. gang, torsdag, den 23. oktober,
og derefter følgende datoer:
D. 30.10., 06.11., 13.11., 20.11., 27.11., 04.12.,
og 11.12. er der julefest som sædvanlig.
Eva Carstensen kan kontaktes på tlf. 2984 4285
for nærmere info.
Se hele kalenderen på www.lysabild-sydals.dk

Lysabild Kirke

LSG fodboldafdelingen

Indendørstræning starter i Sydals hallen i uge 43 (efter efterårsferien). Træningen
i hallen vil foregå om fredagen, nøjagtige træningstider følger… Indtil da
fortsætter vi ude og håber på fortsat dejligt vejr. Mvh LSG fodboldafdelingen

Alle Helgen – Musikgudstjeneste
Søndag den 2. november kl. 19.00 i Lysabild Kirke
Også i år afholder vi en liturgisk musikgudstjeneste Alle Helgen med bibellæsninger, salmer og musik. Og i gudstjenesten mindes vi dem, der er døde i
sognet og begravet fra Lysabild Kirke i det forløbne år og deres navne bliver
læst op
Hubertusmesse.
Kegnæs Kirke onsdag den 12. november kl. 19.00. Jagthornsblæserne fra
Gråsten Jagtforening medvirker
Lysabild Kirke søndag den 16. november kl. 19.00. Sønderborg
Blæsergruppe medvirker.

Jul som i gamle dage
Søndag d 23. november kl. 14.30 til 17.00 på Lysabild Kro
Juletræ til loftet, musik, kagebord og Julemanden kommer forbi.
Og traditionen tro, er der mulighed for at bestille Flæskesteg om
aftenen.
Billetter sælges fra 1.november

Skøn sensommer fredag den 19. september - glade fodbold børn fra LSG og hygge med
overnatning i klubhuset :-)

TUI-vindere

Ny tradition i Skovby

Vinderen af TUI’s konkurrence ved Lysabild Landsbymarked blev: Marianne
Hansen, Mejerivej 4, Lysabild. Hun fik 1 års kontingent på et hold i Tandslet
ungdoms og idrætsforening sæson 2014/15. Find hold på www.tui-gymnastik.dk (kontakt Jette for nærmere info på linaa68@gmail.com )

Fredag 7. november falder sneen i Dagli’Brugsen!
Vi holder denne aften åbent til kl 22 med masser af smagsprøver
og attraktive aften tilbud.
Tuborgs nissepiger besøger os kl. 20.59 med gratis juleøl til alle.
Vær med til at starte en ny tradition i Skovby.

Spejdernes kanotur på Ribe å
Fredag d.12. september tog Lysabild spejdernes Junior trop på kanotur på
Ribe å.
Vi sejlede i kano hen til, hvor vi skulle sove. Thorbjørns mor kom med dejlig
mad, og vi sov i “kano bivuak”, lavet af kanoer, årer og presenninger.
Lørdag morgen kom Thorbjørns mor med luksus morgenmad, det er første
gang, jeg har fået rundstykker på en spejdertur, lækkert.
Efter morgenmaden pakkede vi lejren sammen, satte kanoerne i vandet, og
klokken 10 kom Ulvene, vi fik igen redningsveste på og snakkede endnu engang om reglerne, inden vi gik i kanoerne og sejlede videre.
Da vi havde sejlet nogle timer, fik vi frokost, og så sejlede vi hen, hvor vi skulle
sov i en lade, vi var så heldige at se flagermus begge aftener, jeg sov i en
bunke halm, nogle sov på en stak halmballer, så de fleste vågnede op med
en “høstak” i håret.
Søndag sejlede vi til Ribe, hvor turen sluttede, vi var oppe i domkirkens
højeste tårn (248 skridt), bagefter skulle vi hjem og jeg tror, at alle 20 børn og
5 voksne var trætte, det var jeg i hvert fald.
Det var en mega mega god tur:-)
Tak til Kjeld, Thorbjørn, Berith og Elisabeth for en mega fed tur.

Juletræsfest på Skovby Kro
I år afholdes juletræsfesten på Skovby Kro allerede søndag, den 30. november,
og festen starter klokken 14 og slutter klokken 16.
Mød op til en hyggelig eftermiddag sammen med familie og venner, hvor vi
synger julesange, danser om juletræet og får besøg af julemanden, der deler
godteposer ud til alle børn.
Æbleskiver, kaffe og sodavand kan købes på kroen.
Verena Bay tager imod bestilling af godteposer, der skal bestilles
senest den 22. november på tlf. nr. 2620 6474.

Skrevet af Matilde Tychsen – juniorspejder i Lysabild.

Skovby landsbylaug tænder juletræ
Skovby landsbylaug inviterer til juletræstænding ved dammen,
søndag den 30. november fra klokken 16 – 18.
Vi får besøg af nissepiger og et kor, der synger julen ind.
Der vil være mulighed for at købe kakao, gløgg, klejner og
julegodter.
På Poppelgården overfor dammen er der udendørs julemarked lørdag, den 29. og søndag den 30. november med bl.a.
lopper, juledekorationer og nisser.
Hvis nogen ønsker at deltage med en bod, så kontakt Charlotte Øberg
tlf. nr. 2467 8908 eller mail til 03987@coop.dk.

1864 aften den 30. oktober
- med noget til maven og hovedet
Steen Jørgensen og mandeklubben i Vibøge starter aftenen med at servere
mad, som madam Mangor ville have gjort det i 1864. Menuen er gammeldags oksesteg med flødesovs, kartofler og gemüse. Før spisningen er der et
indslag om Madam Mangors kogebog for soldater, og vi skal selvfølgelig
synge “Dengang jeg drog af sted”.

Steen Jørgensen er ansvarlig for skoleaktiviteter på Historiecenter Dybbøl
Banke og Dybbøl Mølle, og er for nylig sammen med sin kone, Kaja, flyttet
her til området fra Sønderborg. Parret vil med dette foredrag sige tak for den
imødekommenhed, de har oplevet ved at flytte på landet.
Tilmelding til 1864-middagen, der afvikles i åben skole-regi, senest
tirsdag den 28. oktober kl. 18 til Eva Carstensen på eva@bbsyd.dk

Steen Jørgensen

Kl. 19.30 holder Steen Jørgensen foredrag om Dybbøl Mølle og heltene fra
1864. Blandt andet om Lorens Clausen (Hartsø Kegnæs), Quiade 20. januar
1860, Margrethe og Jørn Hansen, Margrethe og kongen, Dybbølstillingens kanoner og de prøjsiske (skanse 2), Carl Feilberg og smørret, Redsted
(Wilhelm Dinesen) og menig Frederik Hansen Nybøl. Foredraget holdes i
multisalen, og der er kaffe undervejs.

Ved Poul Erik Olesen
Vibøgevej 20, Lysabild
6470 Sydals

Åben kl. 8-20

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

ENERGI- & BYGNINGSKONSULENTEN

Det sker i sognet
Oktober
7. kl. 14.00-16.00
9. kl. 18.30-21.00
17. kl. 18.00
13. kl. 09.00-13.30
20. kl. 17.00-18.30
22. kl. 19.30
			
23. 		 18.30
30. 18.30
			
			

November

2. kl. 19.00
2. kl. 24.00
4. kl. 14.00
		
		
7. kl. 08-22.00
			
			
12. kl. 19.00
			
16. kl. 19.00
11. kl. 11.00
			
			
			
23. kl. 14.30 til 17.00
			
30. kl. 14 – 16.00
30. kl. 16 – 18.00

December
10. 			
10. 			

Opstart Seniordans, i Sydals Hallen
Juniorklubben
Præmieskat på Skovby kro
Lysabild - Datastue
Springgymnastik fra 6 år og op
Lysabild sognehistoriske Forening, general-		
forsamling i klubhuset
Sæsonstart i “åben skole”
1864 aften i Åben Skole. Kl. 19.30 holder Steen 		
Jørgensen foredrag om Dybbøl Mølle og heltene
fra 1864.

Alle Helgen – Musikgudstjeneste i Lysabild Kirke
Deadline til næste Lokalblad
Lysabild Efterløn og Pensionistforening
Foredrag ved Stig Hansen fra Dansk 			
Blindesamfund + lotto.
Dagli’Brugsen holder denne aften åbent til kl 22.
Tuborgs nissepiger besøger os kl. 20.59 med 		
gratis juleøl til alle.
Kegnæs Kirke jagthornsblæserne fra Gråsten 		
Jagtforening
Sønderborg Blæsergruppe i Lysabild Kirke
L.s.F markerer våbenstilstanden, som betød 		
afslutningen på første verdenskrig. Kranse 		
nedlægning ved obelisken på kirkegården		
og kaffe i konfirmandstuen.
Jul som i gamle dage på Lysabild Kro

11 år og Danmarksmester i vandski
Line Molter fra Lysabild er 11 år, og har stået på vandski siden hun var 4 år.
Interessen for vandskisporten har hun fra sin far, Gert Abrahamsen, der selv
er en ivrig og dygtig vandskiløber og i øvrigt har deltaget i VM i vandski i
Spanien tilbage i 2008.
Vandskisporten har altid været en del af deres familie, og Line har været
med sin far til vandski, siden hun kunne gå.
Line fik sin første tur foran på sin fars ski, da hun var 4 år. Senere fik hun sine
egne, og træningen blev mere intensiveret. Line træner 2 – 3 gange om
ugen hen over sommeren i Rødekro Vandskiklub, og udover den ugentlige
træning deltager hun i konkurrencer i andre klubber i Danmark. Bl.a. i ”Junior Fun Tour”, som kun er for unge. Disse stævner afholdes forskellige steder
i landet, og her klarer Line sig flot.
Gennem denne sæson har Line opnået at kvalificere sig til DM, hvilket var
hendes mål. Danmarksmesterskabet blev afholdt i Vallensbæk fra den 24. –
27. juli, og her fik hun en flot 2. plads i den indledende runde. I finalen holdt
hun hovedet koldt og løb med titlen som Dansk Mester i U12 i slalom. –
Redaktionen ønsker Line mange gange tillykke med den flotte titel!
Vandski sæsonen stopper i slutningen af oktober, og så er det håndbolden
Line kaster sig over.
En sport hun også er meget glad for at dyrke, og som samtidig er med til at
holde en god kondition hen over vinteren.
Dog glæder Line sig allerede til næste sæson på vandski.

Line Abrahamsen
Ny dansk mester
i U12pige slalom
DM 2014 Vallensbæk

Juletræsfest på Skovby Kro
Skovby landsbylaug tænder juletræet

Juleafslutning i Gråspurven
Julefest i Lysabild Børneunivers

STRIKKE CAFÉEN i Lysabild om onsdagen
i lige uger, fra kl. 19 til 22
.
Åben Skole hver torsdag kl. 18.30 starter op igen den 23. oktober
Lokalhistorisk arkiv er åbent den første torsdag i måneden kl. 18-20.

JULEMARKED
PÅ LYSABILD KRO, SYDALS
LØRDAG D. 29-11 - 2014 - KL. 10.00 - 16.00
SØNDAG D. 30-11 - 2014 - KL. 10.00 - 16.00

DER ER GRATIS ENTRÉ!
DER KAN KØBES KAFFE, ØL, VAND OG DIV.

VI ER CA. 20 UDSTILLERE MED BL.A.:
SMYKKER, NÅLEFILT, STRIK, NISSER, TING AF TRÆ,
HORN OG BEN, KERAMIK, PAPIRFLET.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER.
”DE KREATIVE”

”Gråspurvene” er i gang

Sommeren er gået på hæld, høsten er i hus, sensommer dagene har vist
sig fra den bedste side, og nu er tiden kommet, hvor det er behageligt at
opholde sig mere inden døre og dyrke motion.
Sådan er det i hvert fald for ”Gråspurvene”. 65 pensionister og efterlønnere,
flest damer, men også en del herrer, fra både Tandslet, Hørup, Lysabild,
Skovby og Kegnæs, startede sæsonen i Sydals Hallen allerede den
10. september.
Motionen foregår hver onsdag fra kl. 9.30 – ca. 11.00 og starter med 1 times
fælles opvarmning.
Derefter kan der vælges mellem bl.a. stolemotion, badminton, tæppe
curling og balancetræning.
Trænerne er Margrethe Christiansen, Anneline Jensen, Hans Duus, Inger
Plouborg og Dorthe Schack.
Kontingent for sæsonen: Kr. 200,Program:
2014
Uge 42:
Efterårsferie
D. 10. december: Juleafslutning
2015
D. 07. januar:
Opstart efter juleferien
D. 04. februar:
Generalforsamling
Uge 7:
Vinterferie
D. 25. marts:
Afslutning
Der er plads til flere motionister. Kontakt Helga Johannsen på
tlf. nr. 7440 7417 for yderligere information.
Seniordans
Hver tirsdag fra kl. 14 – 16 i Sydals Hallen. 1. gang er tirsdag, den 7. oktober.
Leder: Catrine Pedersen.
Det er tilladt at medbringe kage, men kaffen skal købes og koster 10 kr. pr. gang.
Vel mødt til hyggeligt samvær!

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

