Pæneste juleudsmykning i Skovby …
Majbritt og Bjarne Hansen, Kegnæsvej 13, Skovby.
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19 børn født i 2014

Om det er Åben skoles kampagne for flere børn, der har ført til det pæne fødselstal i 2014, må stå hen i det uvisse,
men fakta er at der er født 19 børn i Lysabild skoles distrikt i 2014. Det er forhåbentlig en pejling af at vi statistisk
nåede bunden i 2013, hvor der kun blev født 9 børn i distriktet!
Åben skole lancerede i 2013 tilbudet om at få refunderet billetten til den store julesafslutning hvis man barslede
i løbet af det kommende år. Tilbudet blev gentaget ved den seneste juleafslutning, så vi venter spændt på fødselstallet i 2015. Hilsen fra Åben skole og bestyrelsen for Lysabild Børneunivers

Migge´s Bageri - 10 års jubilæum
Så er det ved at være 10 år siden, vi overtog bageriet, og derfor holder vi
Åbent hus/Bageri

Lørdag, den 7. februar fra kl. 14.00 – 16.00
Alle er velkomne til at kigge forbi til kaffe og kage.
Hilsen Birgit og Migge

Rettelse vedr.
gadeplansmedarbejder
Det er ikke Laila Brummer, som skrevet i
forrige Lokalblad, men derimod Gert Skytte, der
er kontaktperson for de to gadeplansmedarbejdere
ved Sønderborg Kommune.

Email: gsky@sonderborg.dk
Telefon: 2790 0260 / 2790 0260

Dejlige oplevelser i december!
Hermed en stor tak til alle, der støttede julefesten på Lysabild Skole den 11.
december.
Fra Åben Skole Køkkenholdet vil vi gerne sige velbekomme og tak for den
store opbakning, I giver hele Børneuniverset.
I år var det helt overvældende, og vi måtte virkelig lægge hovederne i blød
for at få det store puslespil med borde, stole og lokaler til at gå op. Vi vil jo
nødig sige nej til nogen, og selvom enkelte familier først fik et “optaget”
som svar, så lykkedes det dog alligevel at få alle med til sidst.
Tak til dem, der meldte afbud, - det havde jo også været træls at se på
tomme stole, når vi vidste, at der var nogen på venteliste.
Tak til børnehaven og alle klasserne for de fine juleboder og lege, I fik arrangeret.
En del af mad-overskuddet sendte vi til Julemærkehjemmet i Kollund, og
jeg skal hermed viderebringe en stor tak fra dem.
Vi besøgte dem efter aftale den følgende torsdag, og vi ankom netop midt
i forberedelserne til deres store jule-afskeds-fest. Vi fik en flot modtagelse
med rundvisning og formiddagskaffe. TV2 og avisen var der også - for at
lave et juleprogram, som skal vises næste år i december!
Vi mødte nogle dejlige børn og engagerede medarbejdere med et stort
hjerte. Vi vil hermed opfordre jer til at støtte dem! - Det kan man nemlig
hele året rundt. Se www.julemaerket.dk Tak fra dem og tak fra Åben Skole.
Godt Nytår!
Husk du altid kan se hvornår vi laver mad i køkkenet på www.lysabild-sydals.dk”
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En flok glade børn fra Julemærket i Kollund, der smilende takker for pengebeløbet fra
mad-overskuddet i Åben-skole

Pøl jagtforenings 70 års jubilæum
I 1945 oprettede en flok jægere Pøl jagtforening.
I disse år har der kun været 3 forskellige formænd, så at være medlem af denne
forening er et livslang engagement.
For at blive medlem af foreningen skal man være ejer eller lejer af jord på
Pøl. Der afholdes en klapjagt i november og en medlemsjagt i december.
Klapjagt er for medlemmer og gæster. Jagtudbyttet har ligget rimeligt konstant
på ca. 2 rådyr, 5 harer og 15 fasaner. Desuden afholdes der lerdueskydning i maj
måned, det foregår også på Pøl
og man må deltage ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
I anledning af jubilæet afholdes
der fest for alle interesserede
på Skovby kro den 14. marts kl
19.00 Prisen vil være ca. 250,- pr.
pers. Vi håber rigtig mange vil
komme og fejre dagen med os.
Venlige jagthilsner fra bestyrelsen.
Man kan henvende sig på kroen
hvis der er interesse for at deltage.

Kundekurvs konkurrence …
I december måned kunne man deltage i Dagli’Brugsens kundevognskonkurrence, hvor det samlede beløb på varerne i vognen skulle gættes.
Og man må sige, at den heldige vinder var meget tæt på beløbet.
Arne Nielsen fra Kegnæs gættede på 1114,38 kr.
Det samlede beløb var på 1114,80 kr. Tillykke til Arne.

Prøv at kegle - helt gratis
Vi prøver en sidste gang i denne sæson at søge efter nye medlemmer.
Vi slutter jo til maj, så kom bare ud af busken og få nogle nogle gratis
prøvetimer i kegling. Måske skaber det interesse for sporten.
Tlf. 2944 0466 er altid åben for interesserede!!

Kirken

Søndag den 1. februar kl. 19.00: Kyndelmissegudstjeneste med årets konfirmandelever. Det er konfirmandeleverne, der står for gudstjenestens læsninger
og vi indleder med et fakkeltog over kirkegården.
Tirsdag den 3. februar kl. 19.30 i Forpagterboligen ved Kegnæs Præstegård:
Temaaften om Kirken på landet med sognepræst Birgitte Rosager Møldrup.
Livet på landet skal ikke være en forfaldsfortælling. Der er gode grunde til at vi
har valgt at bo, hvor vi bor.
Torsdag den 19. marts kl. 19.30 har vi en foredragsaften i multisalen
på Lysabild Skole, med Dennis Larsen, museumsinspektør ved Frøslevlejren.

Juletræsfest i Lysabild

Fastelavn hos spejderne …

For 4. gang blev der d 22. november holdt Juletræsfest for alle på Lysabild Kro.
170 gæster blev igen forkælet med Lysabild’s største kagebord, musik leveret
af Orla Kruse, Lucia piger, små nisser og juletræ til loftet.
En stor tak skal lyde til Michael Marek Lysabild kro, Skovby Brugs, Rema i Hørup,
Eigil Madsen. I år gik overskuddet til Lysabild Sognehistorisk arkiv.
Hilsen Laila Lyck og alle hjælpenisserne.

Søndag, den 14. februar kl. 14.00 holder spejderne fastelavnsfest ved
spejderhytten. Prisen for at deltage er 20,- kr., og der vil være sodavand, kaffe/
te og kage. Alle er velkomne – og gerne udklædte .

TAK til sponsorer ….

Den 30. november blev der igen, traditionen tro, afholdt juletræsfest på
Skovby Kro. Omkring 100 – 120 fremmødte, heraf ca. 70 børn, hyggede sig et
par timer med musik, sang og besøg af julemanden, som delte godteposer ud
til børnene.
Skovby Gamle Skoles Juletræsforening vil hermed gerne takke borgere i
Skovby og omegn samt følgende sponsorer for deres bidrag til dagen:
Meier Træprodukter, Dagli’Brugsen, Skovby Kro, Martins Multiservice,
Galleri Skovby Mølle, Anjas Fodpleje, Sydals Auto & Traktorservice v/Jens
Hansen.
Eftermiddagen sluttede for manges vedkommende af med juletræstænding i
dammen i Skovby.

Afstemningsfest med
Inge Adriansen

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

Tak til annoncører og omdelere

Landsbyrådet og Lokalbladets redaktion vil gerne sige tak til Jens Hansens
serviceværksted, AnjasFodpleje, Energi-ogbygningskonsulentv.Poul
Erik Olesen, Andelskassen, Dagli’ Brugsen og Sydjysk Eltekniq, som
annoncerede i Lokalbladet i 2014. Uden disse virksomheders annoncer
ville der ikke være noget blad, da Lokalbladet er 100% annoncefinansieret.
Vi vil også gerne sige tak for samarbejdet til LSG Fodbold og spejderne, der
omdeler bladet til samtlige 760 husstande i Lysabild Sogn seks gange om
året. Uden deres friske benarbejde kunne Lokalbladet ikke udgives.

Lysabild sognehistoriske Forening afholder den årlige afstemningsfest torsdag
den 5. februar kl. 19.30 i skolens multisal. Museumsinspektør Inge Adriansen,
tidl. Sønderborg Slot, fortæller om afstemninger der har været rundt om i
Europas mindretal, og naturligvis om afstemningen her i 1920.
Der er hermed lagt op til en interessant aften. Alle er velkommen.
Åbent hus med bogsalg
Husk lige vi har åbent hus i arkivet søndag den 1. februar kl. 14 – 17. Der er
kaffe på kanden og stort salg af lokalhistoriske bøger. Historiske årbøger, egnsbeskrivelser og biografier, som vi har dobbelt af, er sorteret fra, og sammen
med bøger, der er doneret gennem året, kan vi nu til små penge tilbyde spændende bøger, som ellers kun kan købes antikvarisk. Kom, kig og køb. Vore egne
udgivelser kan også fås endnu - flere af dem til nedsat pris.
Godt nytår ! Venlig hilsen, Jørn Lind

De udtrukne vindere af julemandens
”Ønskeseddel ” på Vibæk Møllerne
den 22.og 23.november 2014

Luciaoptog 2015
I 2015 vil vi prøve at se om vi kan samle et så stort Luciaoptog som muligt.
Derfor opfordre vi både piger og drenge til at deltage.
I den forbindelse kommer vi til at mangle hvide Luciakjoler. Hvis du skulle
ligge inde med en sådan vil vi rigtig gerne modtage den i løbet af året.
Kjolen kan afleveres hos Gitte Korsgaard på Lysabildgade 86.
Mvh. Laila, Lisbeth, Marianne, Gitte.

Juliet Rose Simonsen
Ringgade, Sønderborg
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Freja K. Iwersen
Jonathan Petersen
Skovbyvej, Skovby
Højlund, Vester Sottrup

I ønskes alle hjertelig tillykke. Vibæk Møllernes Støtteforening

Nytår 2014

Vibæk Møllernes Støtteforening ønsker alle medlemmer, sponsorer, udstillere og de
frivillige medhjælpere samt alle andre der har bidraget i 2014 Et rigtig godt nytår
På gensyn i 2015.
Ps. Generalforsamling i klubhuset ved Lysabild skole den 23. februar 2015

Vidste I at:

der i Lysabild findes et lille naturhistorisk museum? En lokal jæger har indrettet
en fin jagtstue med imponerende trofæer. Fra en Grønlandstur hænger geviret
fra det største, nedlagte rensdyr, der nogensinde er skudt i landet. Fra Afrika
står kraniet af en giraf. Keld fortæller at hvis man nedlægger et dyr i Afrika, går
intet til spilde. Jægerne må vælge sig et kødstykke, de skal have til aftensmad,
og resten af dyret går til den lokale landsby. Så alle får glæde af jagten.

Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening

Kunne du tænke dig at være med til at have indflydelse på DIT barns og DIT
eget idrætsliv i lokalforeningen?
Så meld dig som kandidat til TUI’s bestyrelse ved vores generalforsamling i
Sydals-hallens mødelokale mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00
	
  	
  
TUI søger 2-3 personer til vores bestyrelse for gymnastikforeningen.
	
  
Nogle af ansvarsområderne kunne være:
- Sekretær som sørger for mødeindkaldelser/-dagsordener samt referater.
- Ansvarlig for PR (hjemmeside/facebook) samt indlæg fra gymnastik
afdelingen til Tandslet Tidende og Lysabildbladet.
- Kontaktperson for nogle af holdene. Dette indebærer at instruktøren har
en navngiven person han/hun kan henvende sig til i tilfælde af problemer på
holdet. Man besøger holdet efter behov i løbet af en sæson.
- Søge diverse fonde
Af øvrige opgaver i bestyrelsen, som alle har et ansvar for kan nævnes:
- Arrangere aktiviteter til ringridning, motionsdage i hallen i ferierne, opvisning, Åben skole samt andre sociale arrangementer.
- Der afholdes ca. 8 – 10 møder i løbet af 1 år samt instruktørmøder, hvor det
forventes, at alle bestyrelsesmedlemmer deltager.
Er det dig eller en du kender, som vi lige står og mangler til bestyrelsen, så
kontakt nedenstående evt. også for spørgsmål vedr. TUI
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest den 8. marts 2015.

Formand: Maria S. G. Nielsen, Tandsbusk 66, 6470 Sydals
Mail: christensen85@gmail.com Mobil: 28709347

Skovby Landsbylaug inviterer til idémøde…
Skovby Landsbylaug inviterer til idémøde tirsdag, den 27. 01. 2015
kl. 19.30 på Skovby Kro, hvor vi ønsker at få input/inspiration til, hvad
landsbylauget skal arbejde med i fremtiden. Landsbylauget er vært med
kaffe og kage. Alle er velkommen. Med venlig hilsen, Skovby Landsbylaug.

Pæneste juleudsmykning i Skovby …

Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening
Gymnastikopvisning
Lørdag den 14. marts 2015 kl. 14.00 i Sydals Hallen

Én af Skovby Landsbylaugs nye tiltag i december måned, var en
konkurrence om den pæneste juleudsmykning i Skovby.
De heldige vindere blev: Majbritt og Bjarne Hansen, Kegnæsvej 13, Skovby.
Et stort tillykke skal lyde fra Skovby Landsbylaug.

Kom og se vores fantastiske og dygtige gymnaster og instruktører, som har
glædet sig hele sæsonen til at kunne vise jer alle de flotte serier og spring,
som de har øvet sig på vinteren over.
Sønderborg Mixhold, Sønderborg egnens juniorhold og Springmix 5-7 år HUI
er i år vores gæstehold, som altid leverer flotte opvisninger – vi glæder os til I
kommer! Alle hold har lokale deltagere med - dejligt.
På gensyn – ses til opvisningen!. Bestyrelsen for TUI

Ved Poul Erik Olesen
Vibøgevej 20, Lysabild
6470 Sydals

Åben kl. 8-20

tlf. nr. 2014 0758
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www.ebkonsulenten.dk

ENERGI- & BYGNINGSKONSULENTEN

Det sker i sognet
2015

Januar

20. kl. 19.00
27. kl. 19.30
			

Irsk aften på Skovby Kro ( udsolgt).
Skovby Landsbylaug inviterer til idémøde på
Skovby Kro

1. kl. 14.00-17.00
1. kl. 19.00
3. kl. 19.30
			
			
5. kl. 19.30
			
			
			
7. kl. 14.00-16.00
14. kl. 14.00
17. kl. 13.30
			
			

Sognehistorisk holder Åbent hus i arkivet
Kyndelmissegudstjeneste i Lysabild Kirke
Temaaften om Kirken på landet med sognepræst 		
Birgitte Rosager Møldrup. Forpagterboligen ved 		
Kegnæs Præstegård.
Lysabild sognehistoriske Forening afholder den 		
årlige afstemningsfest i skolens multisal.
Museumsinspektør Inge Adriansen, tidl.
Sønderborg Slot, fortæller om afstemninger
Åbent hus/Bageri. Migge´s Bageri - 10 års jubilæum
Spejderne fastelavnsfest ved spejderhytten.
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
Foredrag v. forhenværende borgmester i 		
Sønderborg A. P. Hansen + lotto

23. kl. 19.30
			

Vibæk Møllernes Støtteforening afholder
generalforsamling i klubhuset ved Lysabild skole

Februar

Marts

5. kl. 19.30
Generalforsamling i Landsbyrådet i Lysabild
			
i skolekøkkenet i forbindelse med åben skole.
10. kl. 13.30
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening.
			
Hyggestund + lotto
10. kl. 19.30
LSG Atletik og Gymnastik af holder general			
forsamling i klubhuset.
14. kl. 19.00
Pøl jagtforenings 70 års jubilæum på Skovby Kro
14. kl. 14.00
Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening
			
Gymnastikopvisning i Sydals Hallen
16. kl. 19.00
Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening afholder 		
			
generalforsamling i Sydals-hallens mødelokale
19. kl. 19.30
Foredragsaften med Dennis Larsen, museums-		
			
inspektør ved Frøslevlejren. I Multisalen på
			
Lysabild Skole efter ”Åben Skole”, hvor menigheds-		
			
rådet laver mad.
					

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.

Lysabild Efterløn- og Pensionistforening

17. feb. kl. 13.30 Foredrag v. forhenværende borgmester i Sønderborg
A.P.Hansen + lotto
10. mar kl.13.30 Hyggestund + lotto

Tilmelding til Birthe på telf. 30205447 eller Rosa på telf. 61604750 eller 74404750

Generalforsamling
i Landsbyrådet i Lysabild
Der er generalforsamling i Lysabild Landsbyråd torsdag den 5. marts
kl. 19.30 i skolekøkkenet i forbindelse med åben skole. Alle borgere er
velkomne. Formand Erling Junkers beretning for 2014 kan du læse her:

Lysabild Landsbyråds tilbageblik på 2014

Lige som sidste år vil jeg benytte lejligheden til at fortælle lidt om hvad
der er sket det forgangne år. Jeg kan ikke komme ind på det hele men
her er nogle hovedpunkter.
Lokal Udviklingsplan
Alle Landsbylaug i Sønderborg kommune skal i løbet af de næste par år
have revideret deres udviklingsplan. Inden vi går i gang med vores, vil
vi holde møde med de øvrige landsbyråd i vores område, for at finde ud
af om der er noget vi bør arbejde sammen om. Senere vil vi så involvere alle interesserede borgere, så vi får lavet en plan, der tilgodeser så
mange interesser som muligt og som arbejder for at vi bliver et attraktivt område at bo i.

Skovby
I sommers besluttede nogle aktive mennesker i Skovby, at de ville arbejde for at
få deres eget Landsbylaug. Og det er lykkedes. Vi ønsker stort tillykke og håber
på at vi får et rigtigt godt samarbejde.
Ruiner
Kommunen har modtaget mange henvendelser fra landsbyerne i kommunen
omkring ruiner. Det ser ud til at vi i første omgang har fået 2 af vores med. Den
ene er huset på Kegnæsvej, som er i gang med at blive fjernet. Den anden er
i Nederlysabild, men her er der dog problemer omkring ejerforholdet og før
det er afklaret kan man ikke gøre noget. I det hele taget kræver det en aftale
mellem kommunen og ejerne før man kan gå i gang med en evt. nedbrydning.
Landsbymarked
Igen i år havde vi et fantastisk hyggeligt marked med stor opbakning fra alle,
såvel fra stadeholdere, hjælpere og publikum. En stor tak for det, og vi er klar til
at gentage succesen i 2015.
Hvis man skulle ligge inde med gode idéer så må man gerne henvende sig.
Multisalen
Jeg havde håbet på, at jeg kunne skrive at det endelige punktum for multisalen
nu var sat, men det er desværre ikke gået helt sådan. Som jeg skrev sidste år var
vi i tvivl om de i LAG ville acceptere alle vores fakturaer og vores bekymring er
blevet til virkelighed. De har afvist en faktura på knap 20.000, men oveni har de
så straffet os med yderligere 20.000 fordi afvigelsen var over 3%. Det betyder
at vi mangler knap 40.000 i forhold til det beløb vi skulle modtage fra LAG. Det
har vi dog ikke bare accepteret, men vi har indsendt en klage over afgørelsen.
Klagen er endnu ikke behandlet, så vi kender ikke det endelige resultat.
Bliver klagen afvist, har vi et problem, da vi har lånt pengene af kommunen, og
de skal snart tilbagebetales.
Bladet
Landsbybladet er ”still going strong”. Det er fantastisk flot, at vi kan blive ved.
Og herfra skal der lyde en stor tak til redaktionsgruppen der gang på gang får
produceret et flot blad. Også en stor tak til de annoncører der gør det muligt at få
det trykt og bragt ud. Og tak til LSG og spejderne som sørger for udbringningen..
Erling Junker

