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Hurra vi vandt . . . . !
Børn og personale fra Børnehuset Abildgård var heldige, og vandt i uge 41 en
1. plads i ”fokus på affaldssortering”.
Børnehaven havde tilmeldt sig det landsdækkende projekt ”Grøn Generation”, hvor formålet bl.a. er: at børn lærer at handle bæredygtigt, og at
børnene oplever at voksne, i både børnehave og i de private hjem, er ansvarlige rolle-modeller med hensyn til klima, miljø og bæredygtighed.
Ugen startede med besøg af byrådspolitiker Frode Sørensen samt besøg af
en effektiv fejemaskine, og ugen igennem blev der arbejdet med affaldssortering, affalds opsamling omkring børnehaven, klubhuset og boldbanerne,
besøg fra SONFOR/Sønderborg Forsyning, og endelig fremstilling af 2 plakater der viser forståelse for affaldssortering inden for kategorierne papir - blød
plast – pap & metal - hård plast – glas.
Plakaterne hentede 1000,- kr. i 1. præmie, og pengene skal efterfølgende –
ved hjælp af børnenes ønsker - bruges til nyt legetøj på børnehavens 2 stuer.
Projekt ”Grøn Generation” fortsætter frem til 2017 med forskellige fokusområder inden for miljø og bæredygtighed. Sønderborg Kommune deltager
sammen med 10 andre danske kommuner.
Bæedygtighed vil fremover være en del af hverdagen i børnehaven, der affaldssorteres stadig, og der er fokus på genbrug. Årets lanterne var således
lavet af dåser, og genbrug sniger sig også ind i julemåneden i forbindelse
med julepynt.

Statist i den nye Krummerne

Det startede med at vores moster ringede og spurgte om det var noget for os at være med
i den nye Krummefilm, da hun havde nogle forbindelser derovre i København. Det synes vi
lød rigtig spændende. Hele oplevelsen var også rigtig spændende, men også en lille smule
kedeligt, når de sagde man skulle gå tilbage til startopstilling 100 gange i timen:-) Man skulle
nemlig lave de samme ting igen og igen, da de filmede. Nogle gange måtte man tale og
andre gange skulle man mime. Det skulle jo nemlig være helt perfekt. Det sjove var at man
gik imellem alle skuespillerne, som om man selv var en. Og det var også sjovt at se på lille
Luca (spiller Grunk), som ikke havde særlig meget tålmodighed. Han gik ind i skoven og legede i mudder med hans
fine tøj, så hele filmholdet fik stress. Han var lidt svær at styre. Til sidst fik vi ti biograf-billetter. Vi har også været inde
og se filmen. Det var lidt underligt at se sig selv, når man plejer at se kendte skuespillere. Det vil vi gerne prøve igen
engang. Cecilie Askgaard Kruse Jørgensen

Over 100 personer følger os på facebook
Mere præcist er der i skrivende stund 121 personer der “synes godt om”
Lysabild Landsbyråds facebook side. Det synes vi er rigtig flot, men det kunne være sjovt at få endnu flere folk med. Derfor, hvis du er på facebook, så
søg efter vores side og tryk “synes godt om”. Så modtager også du fremover
nyttig information og gode historier fra Lysabild Sogn og omegn i din
nyhedsfeed på facebook. Du har også selv mulighed for at oprette indlæg
på siden og dermed komme i dialog med dine medborgere i lokalområdet.
Men du må heller ikke glemme vores almindelige hjemmeside, hvor
aktivitetskalenderen er meget nyttig. Desuden er det her du finder den
opdaterede Åben Skole kalender samt hele arkivet med alle tidligere udgivelser af LokalBladet, bare for at nævne et par ting. Men der er meget mere at
finde, så klik ind på lysabild-sydals.dk og udforsk vores digitale lokalområde.

Spejderne rensede tagrender …
Lørdag d. 24. oktober var 11 børn og 7 voksne ude for at rense tagrender i Lysabild.
Det var spejdernes nye tiltag for at tjene penge til de dyre sommerlejre. De næste
år er der store spejderlejre, og det er dyrt at deltage på en uges lejr, så vi har gang
i forskellige ”penge skabende” aktiviteter. Pengene bliver øremærket til disse lejre,
så vi kan få så mange børn som muligt med. Så stor tak til kunderne, de glade børn
og deres hjælpsomme forældre. Med venlig hilsen, Marianne Tychsen
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Rigtig Glædelig Jul

Det summer af jul og bobler af vin…

… hos Maria og Jan Lorenzen i Fjelby, der hver især har gang i deres hobby.

Lysabild Børneunivers & Åben Skole holder

Julefest

Maria er i fuld gang med at lave dekorationer i sin lille blomsterbiks
”Mariahønen”, som hun sælger ved Vibæk Vandmølle i weekenden d 22. og
23. november. Dekorationerne kan dog også bestilles hos Maria privat på
telefon 30274499.

Torsdag, den 11. december 2014

Kl. 16 – ca. 17.30:
Kl. 18.00:

Julehygge i børnehaven for børn og forældre i dagplejen og børnehaven.
Fællesspisning i multisalen, gymnastiksalen og tilstødende lokaler.
ÅBEN SKOLE gruppen laver mad: Flæskesteg med rødkål.
Pris: Voksne: 40 kr. - Børn (til og med 6. kl.): 25 kr. pr. kuvert
Betales ved indgangen!

Husk tilmelding senest søndag, den 7. december - kun til: Eva Carstensen:
eva@bbsyd.dk eller tlf. 2984 4285.
Opgiv barnets navn, klasse/børnehaven + antal voksne og børn + telefonnummer.
Man kan IKKE melde til på skoleintra!
Husk: Først til mølle - vi har plads til max. 370 personer!

Medbring selv tallerkener, bestik, glas + drikkevarer.

Dørene til spisesalene åbnes først kl. 17.30!!!!!!
Derefter er der forskellige juleværksteder og boder rundt på skolen.

For Jan har det været et rigtig godt vin år, så der er store forventninger til
vinen årgang 2014.
Der er plukket 900 kg druer, og det bliver til ca. 500 liter vin, som nu står og
venter på at blive færdig.

Juletræsfest på Skovby Kro
I år afholdes juletræsfesten på Skovby Kro allerede søndag,
den 30. november, og festen starter klokken 14 .00 og slutter klokken 16.00
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.

lauget opfordrer borgere i Skovby til at pynte pænt op til jul. Vi sætter en Købmandskurv på højkant til det hjem der har lavet den flotteste udendørs juleudsmykning.
Tag et billede og lig det op på på facebook gruppen skovby 6470 Sydals inden
20. December 2014. Billedet der opnår flest likes vinder.

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”

Tilmeldinger efter 7. december kan ikke deltage i spisningen, men er velkommen til aktiviteterne
kl. ca. 18.45.
Vi forventer at lukke senest kl. 21.30.

Alle er velkommen - også bedsteforældre, venner og naboer.

Kære Børn
Hvad ønsker du dig til jul?
Har du ønsker så skriv dine ønsker på en seddel med navn adresse og hvor
gammel du er og giv den til julemanden eller hans kone som vil være på Vibæk
Møllerne den 22.og 23.nov
Og så trækkes der lod om en gave på de ønskesedler vi har fået ind
Vinderen vil på selve juleaften få besøg af julemanden.
Jul på Vibæk Møllerne den 22.og 23.nov

Kom til
juleudstilling på
Vibæk Møllerne
Den 22. og 23.
november 2014
Der vil bl.a. være maleriudstilling,
brugsting, julenisser, glaskunst,
smykker, patchwork, pileflet,
smed og knivmager, trædrejer,
tøj, mv. salg af juledekorationer,
gløgg, æbleskiver, kakao, pølser,
brændte mandler, klejner, berliner og brød fra stenovnen.
Lørdag den 22. kl.14.00. Synger Augustenborgkoret julen ind
Julemanden kommer på besøg både lørdag og søndag med jule og godteposer til børnene.

Obs-obs-obs
Vandmøllen vil være i gang hvert hele time
Ca. kl. 12 – 13 - 14 og 15

Kom og oplev stemningen og atmosfæren ved jule aktiviteterne på Vibæk
Møllernelørdag og søndag. Entre voksne 20.- kr. – børn gratis
Åben begge dage fra kl.11.00 til kl.16.00

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

Kom og få en hyggelig aften på Skovby kro

Lysabild Kirke i december

Skovby landsbylaug arrangerer sammen med Skovby kro ”irsk aften”:
Fredag den 20.februar 2015 kl. 19.00.
Bregenborg Band (kendt fra Tønder festivalen) spiller.
Billetpris: 200,00 kr. inkl. Irsk stuvning.
Billetter kan købes hos Dagli’Brugsen Skovby eller hos
Bjarne og Else Lassen tlf. 20934917/66725463. leb.snep@hotmail.com
Vel mødt , Skovby Landsbylaug

Hvordan ser det ud med hare bestanden?
De sidste femten til tyve år er det gået en del tilbage for harer, fasaner og
agerhøns, det såkaldte markvildt. Fra min jagt journal kan jeg se nedlagt vildt
december 1994 : 2 rådyr, 3 fasaner og 10 harer, i 2013 var det 2 harer 1 fasan
og 1 skovsneppe.
Vi har derfor i Vibøge Jagtforening haft et møde med Jan Petersen underviser
og vildtplejerådgiver for Danmarks jægerforbund.
Vi inviterede de andre jagtforeninger og private til arrangementet, der fandt
sted d. 22. oktober 2013 på Skovby kro. Mødet hed ” Bedre vilkår for markvildtet ”.
Der var 34 deltagere.
Jan anbefalede os at etablere nogle markvildt forbedringer i form af jordstriber
og såning af en markvildtblanding, desuden nogle flere foderautomater.
Jordstriber er en barkmark, der er delt ind i 3-4 miljøer.
1. Et stykke med pløjet jord, hvor dyr og fugle kan tørbade, for at rense fjer
og pels for utøj, men også for at tørre.
2. Et stykke med afgrøde, der slåes ca. hver 3 uger, så der hele tiden kommer
frisk føde frem.
3. Et stykke der lægger brak, så vildtet har et sted at hvile og gemme sig.
4. Evt. insektvolde. Det er jordtuer hvor insekter vil trives og dermed give
føde til fuglevildt.
Alt dette skal laves i samarbejde mellem jagtforeninger og landmænd.
I Vibøge jagtforening begyndte vi arbejdet i foråret 2014. Dette skulle så
gerne fortsætte og gerne med så mange deltagere som muligt, jo flere vi er,
jo bedre, der går nok nogle år inden man ser en fremgang.
Samtidig må hegn mellem marker klippes ned i to højder, et lavere, hvor føde
kan nås og udvikles og et højere til skjul.
For danske jægere er vildtpleje vigtigere end selve jagten.
Hvis der nogen derude der er interesserede i emnet, har jeg nogle dvd´er om
emnet. Henvend jer og vi kan tale om det.
Med jæger hilsen fra formand for Vibøge jagtforening.

Adventsandagt i Lysabild Kirke, Tirsdag den 2. december kl. 14.00
Andagt i samarbejde med Lysabild Pensionistforening. Eva og Børge Larsen
spiller sammen med sognepræsten
Tirsdag den 2. december kl. 17.30
Spejdergudstjeneste med KFUM i Lysabild
Danebodkoret i Kegnæs Kirke
Tirsdag den 2. december kl. 19.30
Koret synger adventstiden ind under ledelse af Kathrine Thygesen. Og traditionen tro byder kirken på glögg og klejner efter koncerten.
Sønderborg Musikskoles julekoncert i Lysabild Kirke,
Torsdag den 4. december ( se tidspunktet i kirkebladet).
Sønderborg Musikskoles yngste elever giver deres traditionelle julekoncert.
Kom og hør!
Det er dem, der skal bære vores musikkultur videre.
De 9 læsninger i Lysabild Kirke, Søndag den 7. december kl. 14.00
Traditionen for denne musikgudstjeneste i adventstiden stammer fra England,
hvor den blev holdt første gang juleaften i 1918 i universitetsbyen Cambridge
i Kings College Chapel. Skikken er blevet taget op i Danmark og i Lysabild er
det blevet tradition med lægmandslæsninger, idet læserne afspejler sognet
med repræsentanter fra sognets foreninger og institutioner, spejdere og konfirmandelever. Gennem 9 læsninger fra både Det gamle Testamente og Det
nye Testamente afvekslende med salmer og korsatser fortælles om skabelse,
Guds udvælgelse og frelse.
Sydalskoret medvirker under ledelse af Tine Braun.
Lysabild Børneunivers i Lysabild Kirke
Fredag den 19. december kl. 10.30
Vi holder en fælles juleafslutning for hele børneuniverset, dagpleje,
børne-have og skole. Forældre og bedsteforældre er også hjerteligt velkomne.
”Barn Jesus i en krybbe lå, skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå, mørkt var der om hans leje.
Men stjernen over huset stod, og oksen kyssed barnets fod.
Haleluja, haleluja, barn Jesus.”
Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke, Onsdag den 31. december kl. 23.00
Gudstjenesten begynder kl. 23.00 og vi slutter med at ønske hinanden godt
nytår med et glas champagne i våbenhuset, mens vi venter på at tårnuret skal
falde i slag ved midnat og forkynde, at det nye år er begyndt på Als. Og når vi
kører hjem, kan vi ganske gratis nyde de andres dyrt indkøbte fyrværkeri og
raketter.

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.

Det sker i sognet

November
16. kl. 19.00
17. kl. 19.00
		
22.-23 kl. 11.00 til 16.00
23. kl. 14.30 til 17.00
29. -30. kl. 10.00 – 16.00
29.-30
30. kl. 14 – 16.00
30. kl. 16 – 18.00

Sønderborg Blæsergruppe i Lysabild Kirke
Ældresagen Augustenborg-Sydals, 		
Rundvisning på Linak i Guderup
juleudstilling på Vibæk Møllerne
Jul som i gamle dage på Lysabild Kro
Julemarked på Lysabild Kro
julemarked på Poppelgården i Skovby
Juletræsfest på Skovby Kro
Skovby landsbylaug tænder juletræet

December
2. kl. 14.00
2. kl. 17.30
2. kl. 19.30
3. kl. 19.30
		
		
4. kl. (se kirkebladet)
7. kl. 14.00
7. kl. 11.00
10. 		
11. kl. 16.00
		
11. Kl. 18.00
19. kl. 10.30
		
28. kl. 14 – 16.30
31. kl. 23.00

Adventsandagt i Lysabild Kirke
Spejdergudstjeneste med KFUM i Lysabild
Danebodkoret i Kegnæs Kirke
Ældresagen Augustenborg-Sydals
Foredrag med Flemming Nielsen ”Man i 		
e’tynn å kuen i e balle”.
Sdb. Musikskoles julekoncert i Lysabild Kirke
De 9 læsninger i Lysabild Kirke
Spilles der Wii på Skovby kro
Juleafslutning i Gråspurven
Der skal stå julehygge i børnehaven for 		
børn, forældre fra børnehaven og dagplejen
Julefest i Åben skole
Lysabild Børneunivers i Lysabild Kirke
juleafslutning
julemotion i Sydals-Hallen
Midnatsgudstjeneste i Lysabild Kirke

2015
Januar

7. kl. 19.10-20.10
7. kl. 18.00-19.00

Februar

20. kl. 19.00

TUI gymnastik

november	
  2014.	
  	
  
	
  
	
  

Julemotion i Sydals-Hallen.
Søndag den 28. december fra kl. 14-16.30 er der julemotion i Sydals-Hallen for
hele familien. Prøv zumba, funktionel træning, badminton, boldspil, gymnastik
og meget mere. Find Tandslet Ungdoms-& Idrætsforening på Facebook , synes
godt om siden, så bliver du opdateret og kan læse mere, når hele programmet er
	
  	
  
fastlagt. Se også www.tui-gymnastik.dk.
	
  
Funktionel Træning, Yoga for alle og Pilates for øvede starter ny sæson
efter jul.
Funktionel Træning - også kendt som CrossFit – er en aktiv træningsform, hvor
alle kan være med. Der er fokus på interval-, styrke- og cirkeltræning. Kom i super
fysisk form, træn en, to eller tre gange ugentlig - prisen er den samme, 300 kr for
sæsonen. For alle M/K fra 15 år.
Holdet træner tirsdag og torsdag kl. 19.00-20.00 samt lørdag kl 8.00-9.00 i
Gymnastiksalen på Tandslet Friskole.
Yoga øger smidighed og styrke, giver bedre balance, mindre stress og mere
energi. Bremser aldringsprocessen og lindrer aldersrelaterede smerter. Giver
indre ro og balance. Reducerer spændinger og smerter. Forener krop, sind og
sjæl. Starter onsdag den 7. januar 2015 kl. 19.10-20,10 I Multisalen. Pris: 300 kr.
Pilates er en effektiv og sikker træningsmetode, hvor øvelserne bliver tilpasset til
den enkelte. Pilates kan nydes af alle, uanset kondition, køn eller alder.
Starter onsdag den 7. januar 2015 kl. 18.00-19.00 I Multisalen. Pris: 300 kr.
Læs mere om holdene på www.tui-gymnastik.dk, hvor du også kan tilmelde
dig fra den 20. november 2014.

Kære Børn
Nu er det snart jul igen. Jeg håber i husker at hænge jeres julesokker op i
DagliBrugsen.
Jeg kommer forbi alle advents søndage med en overraskelse.
Yoga, i Multisalen, Tandslet
Pilates, i Multisalen, Tandslet

Med venlig hilsen, julemanden

Irsk aften på Skovby Kro

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

Migges bageri og Skovby
Brugs var i år pyntet op
til halloween med farlige
genfærd og uhyggelige
spøgelser.
I den anledning kunne
børn skære gratis græskar
hoveder ved Dagli Brugsen. Ca 40 børn + forældre
og bedsteforældre fik i løbet af eftermiddagen lavet
flotte græskar, spist kage
og drukket 25 liter blod ice.
Skovby har helt sikker fået
blod på tanden til at holde
halloween igen næste år.

Søndag d. 7. december kl 11 spiller
vi Wii på Skovby kro. Claus tager sin
maskine med, den bliver sat op i krostuen
og så laver vi bowlingturnering. Det koster
intet at være med, men da det er på kro,
sætter vi en aldersgrænse på 15 år. Alle er meget velkomne, de andre år er det
blevet til rigtig meget grin.

Pøl jagtforening fejrer i 2015 70 års jubilæum.
I den forbindelse afholdes der jubilæumsfest på Skovby kro d. 14. marts 2015.
Alle er velkomne. I næste udgave af lokalbladet kommer et par ord om Pøl
jagtforenings historie og der kommer nærmere information om festen.
Ved spørgsmål kontakt formand Peter Duus på tlf 23728754.
Pøl jagtforening, formand Peter Duus, tlf 23728754, e-mail : pd-hd@pc.dk

Åben kl. 8-20

