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JUNIORKLUB- JUNIORKLUBJUNIORKLUB

Så er vi klar igen. Juniorklubben starter
op på Lysabild Skole torsdag den 8.
oktober kl 18.30. Klubben er for børn
og unge fra 4.klasse (3.klasse bliver inviteret med efter jul). Vi skal hygge, spille
spil, danse og ha’ det sjovt.
Derefter torsdage i uge 43-45-4749, og så starter vi op igen i uge 2.
Vi glæder os til at se jer allesammen.
Hilsen Kjeld, Lillian og Laila.

oktober 2015

Projekt med plastik
Skrevet af Max Møller Nielsen og Mikkel Thomsen

MC Sydals Enfant Terrible afholder kortspil og rafling lørdag 12 december
2015 og julefrokost lørdag 16 januar
2016, begge arrangementer er åben
for alle. Kom i klubben og se nærmere
tidspunkter for begge arrangementer.
Vel mødt til et par hyggelige timer.
Geert Corneliussen

Få varmen i efteråret med Det hele begyndte da Christian TopsøeJensen, sammen med sin kone Line, flytSydals Chili...
tede til Ny Pøl i 2014 i et lejet hus. I huset

stod to chiliplanter, som Christian ikke
nænnede at smide ud, og de to planter
blev starten på hans chili-produktion.
60 flasker stærk chilisovs blev produceret, og resultatet blev så godt, at han
på opfordring af venner og bekendte
besluttede sig for at udvide produktionen. Forskellige chiliplanter, lige
fra de milde til de meget stærke, blev
plantet i husets udestue, og sortimentet
blev udvidet til chiliketchup, forskellige
former for olie, syltet chili og chilimarmelade – alt sammen gode produkter,
der udfordrer ganen og pirrer smagsløgene. Produkterne kan købes i en bod
ved huset i Ny Pøl og gennem Sydals
Chilis hjemmeside.
For Christian er chiliproduktionen blevet en stor og tidskrævendende hobby,
der skal forenes med pædagogstudiet
i Åbenrå samt nattevagt på en institution på Bosager. Ikke desto mindre har
han planer om bygge et drivhus til sine
chiliplanter samt tage ud og lave chilismagning.

Deadline til næste Lokalblad den 1. november
LokalBladet

Hej Lysabild
Her i 5.klasse på Lysabild skole er vi begyndt
på et projekt med plastik. Nogle af jer har
måske bemærket på hegnet foran skolen,
at det er blevet pyntet. 5 klasse har gjort sig
meget umage med projektet og har syntes,
det har været spændende. Hver elev fra klassen har fået et felt at lave noget på. Nogle
har arbejdet i grupper, andre har arbejdet
selv. Nogle har skrevet noget, andre har
lavet mønstre, og nogle har lavet noget helt
tredje. Vi har arbejdet med det i et par uger
og det er blevet meget flot, synes vi selv. Vi
håber i vil være med til at passe på det, vi har
lavet. Med venlig hilsen 5.klasse
Lysabild Børneunivers.

ÅBEN SKOLE
ÅBEN SKOLE i Lysabild starter sin 18. sæson torsdag
den 22.oktober kl. 18.30 med fællesspisning i skolekøkkenet - traditionen tro lavet af ÅS gruppen.
Vi arrangerer også Julefest på skolen - som vi plejer med flæskesteg og det hele! -i år: den 10. december.
Program udsendes senere og følg også opslagene på Landsbyrådets
hjemmeside: www.lysabild-sydals.dk. Åben Skole er nu blevet en fast del af
vinterarrangementerne i sognet, hvor forskellige skoleklasser og foreninger
laver mad til de mange fremmødte, og der har i årenes løb været mange
interessante foredrag, vælgermøder og lignende efter spisning.
Hver anden torsdag er der også Junior klub, og skolen bliver jævnlig brugt
til forskellige møder og kursus, så Lysabild Børneunivers summer af liv - også
efter den “officielle lukketid.”
Jeg runder endnu et rundt hjørne efter nytår og har nu besluttet endegyldigt at give stafetten videre til fremtidens forældre og andre af sognets
indbyggere. Jeg har haft mit lærerliv på skolen siden 1968 - som pensionist
de sidste 5 år.
Der har i alle årene været en god stabil gruppe af “faste” kunder til torsdagsspisning, og de har trofast mødt op som uundværlige hjælpere til vores
årlige julefest. Det er bare flot, og de har fra min side stor anderkendelse.
Tusind tak!!!
Henning og jeg vil naturligvis fremover komme og nyde al den gode og
spændende mad. Vi skal jo stadig have noget indenbords om torsdagen!!!
Jeg håber, nye generationer vil bakke Lysabild Børneunivers op fremover, for
det er utrolig vigtigt, at vi fortæller omverdenen, at vi gør en forskel og viser,
at det er dejligt at bo herude i vores landsbysamfund.
Meld jer som støtte til ÅS-gruppen ved at kontakte mig (2984-4285) eller
Erling Junker (2361-4729) eller Gitte Beier (2370-1350). Eva Carstensen.

www.lysabild-sydals.dk
Redaktionen:
E-mail: 			
Tlf:
Birgit Frank Nielsen
benny.birgit@bbsyd.dk
2487 4283
Janne Jørgensen
glhave42@mail.dk 			 7440 4700
Tina Sahl Lydiksen
tinalydiksen@gmail.com 			 2013 7199
Allan Tychsen
allan.tychsen@gmail.com			 2982 3606
Helle Pedersen (dtp)
helle5584@gmail.com 			 2484 4356
Tryk:
Grafisk Arbejde, Guderup 			 74 45 8888
Bladet udgives af Lysabild Landsbyråd, og udkommer januar, marts, maj,
august, oktober, og november i 1000 eksemplarer, husstandsomdeles af LSG
Fodbold og spejderne til sognets beboere. Har du ikke modtaget LokalBladet
ring på tlf: 7440 4700

LSG Gymnastik og Atletik vinter program:
Herre holdet med instruktør Hans Duus starter
tirsdag den 15. september kl. 17.30-18.30
Dame holdet med instruktør Birthe Elmegaard Bladt starter
tirsdag den 15. september kl. 18.30-19.30
Børne springholdet med instruktør Hans Halfdan Belschner Jørgensen
starter mandag den 19. oktober kl. 17-18
Alle holdene holder til på Lysabild Børneunivers, indgang fra lille skolegård
mod øst. Vi har lige købt helt nye stepbænke
Kom og vær med. I kan stadig nå det.

Vidste I ....

J-dag i Dagli’Brugsen

Fredag 6. november frigives juleøllene, og det markeres i Dagli’Brugsen med
en profilaften fra klokken 20-22. Der vil være gode tilbud og masser af smagsprøver rundt i butikken.
Klokken 20.59, når juleøllene frigives, besøger Tuborgs julemand og nissepiger
butikken og serverer gratis kolde juleøl.

Fra Lysabild til Canada

Vidste i at der på bibliotekerne i Sønderborg kommune findes 4675 lydbøger.
Der er romaner, faglitteratur, børnebøger og bøger på andre sprog. Så skynd
jer på biblioteket og lån en bog. Så går f.eks. strygetøjet meget lettere.

Fællesspisning, onsdag den 18. november kl. 18.
Sted: Notmarkhus. Gule ærter med kogt- og røget flæsk og hamburgerryg.
Fællessang og underholdning ved Tim Hansen.
Tilmelding senest 12. november til: Anne Marie Christoffersen, tlf. 74 47 03 33,
mail: amchi@dlgmail.dk. Pris: kr.130.
Julehygge og lottospil, onsdag den 2. december kl. 19,00.
Sted: Notmarkhus.
Goddag til Sønderborg kommunes hjemmepleje. De vil fortælle om deres mål og
værdier. Bagefter er der kaffe med kløben og svesketorte og lottospil.
Tilmelding senest 25. november til: Anne Marie Christoffersen, tlf. 74 47 03 33,
mail: amchi@dlgmail.dk . Pris: kr. 100.
1 uges tur til Bulgarien den 26. maj 2016.
Rejse med Bravo Tours og oplev fantastiske golden sands i Bulgarien for kr. 4398.
Deri er inkluderet bus fra Augustenborg – Billund, all inklusive på hotel Kristal.
Tilkøb af udflugter og enkeltværelse. Nærmere oplysninger ved henvendelse til
Arne Duus, tlf. 74405166/21646805.

af Mette Iversen

Det stod allerede klart for et år siden, at Canada var det land, jeg ville udforske i nogle måneder af mit sabbatår. Valget faldt på Canada, fordi jeg havde
læst mig til, at en autentisk cowgirl-oplevelse kunne
findes her. Hvor og hvordan rejsen skulle forløbe fandt
jeg ud af i februar måned, hvor en pige fortalte mig
om hendes egne erfaringer med Canada og hvilke
hjemmesider, der kunne være behjælpelig, hvis man
ville afsted på egen hånd. Disse to hjemmesider fungerer som et forbindelsesled mellem rejselystne,
som jeg selv, og familier/organisationer/etc. rundt
omkring i hele verdenen, der efterspørger diverse
arbejdskvalifikationer, hvor arbejdet bliver betalt
med kost og logi. Ved en målrettet søgning på disse
hjemmesider, fandt jeg frem til de to cattle ranches, som jeg har været på i British Columbia. Disse to
ranches gav mig netop de autentiske western og
cowgirl oplevelser, som jeg havde håbet på. Det indebar fx western ridestil, lassokast, brændmærkning
af kalve og cattle drives oppe i bjergene. Cowboyhat og støvler fik jeg hurtigt anskaffet mig. Derudover har det også givet en omfangsrig indsigt i den
canadiske kultur at blive indlemmet i familier på de to ranches.
Mens jeg arbejdede på de to ranches, fik jeg også lyst til at opleve The Canadian Rockies og Alberta, hvilket blev muligt gennem nye canadiske bekendtskaber og endnu en søgning på hjemmesiderne. Første sted blev Jasper, der
ligger midt i The Rockies. Et fantastisk sted med rig mulighed for river rafting,
bjergvandring, fiskeri og ture på mountainbike. The Rockies differentierer sig
fra andre bjergkæder i Canada, ved at de er de yngste bjerge med en stor varietet i farve, bevoksning, form og højde.
Næste stop blev Eckville (Syd for Edmonton), hvor jeg befinder mig i dette
øjeblik. Her står den på en del canning og andre grøntsagsprocesser, som
mange canadiske kvinder gør sig i. Næste stop er Calgary, hvor jeg skal tilbringe den sidste tid i Canada, før hjemrejse i tidlig oktober. Kan uden tøven
sige, at mit canadiske eventyr har været alt hvad jeg kunne drømme om!

LSG Gymnastik og Atletik

LSG Gymnastik og Atletik vil gerne takke alle de sponsorer, der har
doneret til vores atletik T-shirts i år og gaver til vores Amerikanske lotteri til
Landsbymarkedet: Lysabild Forsamlingsgaard - Lysabild Sognehistoriske
Forening - Mariahønen – Kekis - Martin’s Multiservice - Sydals Gylle - Vibøge
Traktor Laug – DagliBrugsen Skovby - Skovby Kro - Skovby Murerne - Spar
Tandslet – Butik Liljen -Automester H.P. Autoservice Hørup – Guldhammer Ryesminde Mosteri Mintebjerg - Mommark Marina - Byens Bilpleje – Fri BikeShop – Intersport - Butterfly Fitness - SydDesign – Roomz – KontorSyd
Vi havde en rigtig dejlig dag til Landsbymarkedet, hvor vi kom et lille skridt
nærmere beløbet til den nye løbebane, vi ønsker os.
Husk LSG Gymnastik og Atletik sælger lodsedler til 25,- for Diabetes foreningen, hvor 9,- pr solgt lod går til LSG. Du kan finde os foran Dagli’Brugsen i Skovby
nogle fredage og lørdage eftermiddage indtil 18. december, hvor salget slutter. Eller tag kontakt til kasserer Lone på 24237342, hvis du skulle have lyst til
at hjælpe med at sælge lodsedlerne.

Julemand og juletræ til loftet, kæmpe kagebord, musik og sang.. Søndag den
22.november kl 14.30 -17.00 (Fælles-spisning for tilmeldte kl 18.00)
Billetterne kan købes fra 1.november hos Lysabild Kro og Laila Lyck.
Hilsen Nissemor (Lis) og alle hjælpenisserne i Lysabild.
Yderligere Info: Laila Lyck. 24248870

Jul ved Vibæk Møllerne

Kom til juleudstilling på Vibæk Møllerne den 21. og 22. november kl. 11-16.
Der vil være maleriudstilling, brugsting, nisser, glaskunst, smykker, kort,
juledekorationer, tøj og salg af klejner, berliner, kløben og brød fra stenovnen.
Lørdag synger Augustenborg Koret julen ind, og traditionen tro vil julemanden være der begge dage med godteposer til alle børnene.
Ved indgangen vil børn ifølge med voksne få udleveret en ønskeseddel, som
udfyldes og afleveres til julemanden på Vibæk Møllerne. Der vil så blive trukket lod blandt de indkommende ønskesedler. De heldige vil få besked inden
juleaften. Kom og oplev stemningen og atmosfæren ved juleaktiviteterne på
Vibæk Møllerne den 21. og 22. november.

Gys i Migge’s bageri og Dagli’Brugsen

Halloween
Kom ned i Dagli’Brugsen og Migge’s bageri i uge 44 og få et gys. Butikkerne
pyntes op med uhyggelige og væmmelige monstre.
Fredag fra kl 15 -17 kan børnene gratis skære et græskar hoved i brugsen og
få kage og slushice. Deltag også i Migge’s Halloween konkurrence. Se i butikken hvordan du vinder!

Åben kl. 8-20

Sydals Koret

Sydals Koret inviterer

Sydals Koret er et blandet folkekor, der øver hver mandag fra kl. 19.30 – 21.30
i den smukke sal på Knøs Gård i Hørup.
Korets repertoire spænder fra rytmisk musik over folkeviser og danske sange
til kirkemusik.
Koret søger nye sangere – især tenorer og sopraner - men alle stemmetyper
er meget velkomne til at søge ind. Er det noget for dig så ring til vores dirigent
Tine Braun på tlf.: 73 41 68 42.
Sæsonen er startet den 24. august 2015, men man kan endnu sagtens nå at
tilmelde sig.
Læs mere om Sydals Koret på www.sydalskoret.dk
Koret medvirker i flere forskellige koncerter – bl.a. på Alsion.

I efteråret 2005 havde Sydals Koret for første gang et offentligt sangarrangement i den nye sal på Knøs Gård i Hørup. Konceptet var fællessang, korsang
og gode historier.
Siden har vi lavet flere arrangementer med samme koncept og forskellige
temaer, og altid med en fyldt sal. Både Helle Damkjær (vores tidligere dirigent)
og Tine Braun (nuværende) har været med til at finde de spændende temaer
og gode fællessange. Det er efterhånden blevet en fast tradition at invitere
folk til fællessang på Knøs Gård hvert efterår.

Motionsholdet Gråspurvene
Den 9. september startede motionsholdet Gråspurvene den nye sæson. Irene
Wehl, der er ny formand for Gråspurvene, fortæller at der stadig er plads til
flere gymnaster - så mød endelig op. Træningen foregår hver onsdag fra klokken 9.30 til 11.00 i Sydals-Hallen i Tandslet.
Der startes altid med en sang, herefter er der gymnastik til klokken ca. 10.20.
10 minutters pause, er lagt ind i formiddagens program, og derefter er der
mulighed for at prøve kræfter med grund- og styrketræning, balance, smidighed, konditionstræning, badminton, tæppecurling m.m. For de knap så
mobile tilbydes stolemotion.
Det vigtigste i løbet af formiddagen er, at vi får os rørt og hygger os, og hos
Gråspurvene kan alle være med uanset alder og fysisk niveau. 6 supergode
instruktører sørger for, at alle får sig rørt, ud fra mottoet ”Gråspurve er grå i
toppen, men vims i kroppen (udtalt af én af lederne), fortæller Irene Wehl.

2015
Uge 42:
9. december:
2016
6 januar:
10 februar:
Uge 7:
16 marts:
		
Kontingent:

Program for 2015/2016
Efterårsferie - ingen gymnastik.
Kl.10.30 en times gymnastik - derefter juleafslutning.
Gymnastikken starter igen klokken 9.30.
1 times gymnastik - derefter generalforsamling kl.10.30.
Vinterferie - ingen gymnastik
Kl. 10.30 afslutning på gymnastiksæsonen - efter 1 times
gymnastik.
Kr. 200, for hele sæsonen.

Irene Wehl fortæller i øvrigt, at sidste sæson var medlemstallet på 134,
heraf ca. 26 motionister til stolemotion på Knøs Gård om torsdagen fra
klokken 10-11.
Er der spørgsmål til Gråspurvenes træning og program, så kontakt
formand Irene Wehl på tlf. 74 40 77 78.

Dette efterår inviterer Sydals koret til højskoleaften med temaet Carl Nielsen,
Tirsdag, den 3.november Kl. 19.30.

Lysabild
sognehistoriske forening
‘
Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden

Generalforsamling og mindesammenkomst
Byvandringen den 2. september var igen begunstiget af godt vejr, og ca. 65
personer mødte op. Herfra skal der lyde en stor tak til Bodil og Ove Kryhlmann
for et godt forarbejde, som gjorde at aftenen blev interessant. Også tak for lån
af laden til Lene og Søren, så pølserne kunde nydes indendørs. En tak skal også
lyde til fortællerne undervejs ned ad gaden i harens fodspor.
Landsbymarkedet er også slut for denne gang: Hvor var vi dog heldige med
vejret. Igen et vellykket arrangement, som kræver megen forberedelse. Tak til
de involverede. L.s.F. var, som vi plejer, i laden med lysbilleder og fortælling
om bogen, der handler om Hans Lassen her fra Lysabild. Det var forfatteren
Henrik Ingemann fra Fåborg, hvis familie stammer her fra egnen, som fortalte.
Igen gjorde Inges solæg stor lykke, alt i alt en rigtig god dag.
Ingemann fortæller
Næste punkt på dagsordenen er generalforsamlingen. Det er i år torsdag den
29. oktober kl. 19 i klubhuset ved skolen. Efter generalforsamlingen er det forfatteren Henrik Ingemann, som vil fortælle om sin bog om slægten fra Nypøl
og den nye bog om Hans Lassen fra Lysabild. Mød op til en god aften. Det er
gratis. Mindesammenkomst om freden efter Første verdenskrig.
Jeg skal lige huske, at der igen er mindesammenkomst ved obelisken på
kirkegården den 11.11. kl. 11. Det er et fælles arrangement sammen med
menighedsrådet. På Lysabild sognehistoriske Forenings vegne, Jørn Lind

Bal på Lysabild kro
Lysabild kro arrangerer bal med mad, musik
og dans for dem på 40+ - to gange i oktober
måned. Datoerne er fredag, den 16. oktober
og fredag, den 30. oktober.
Billetter kan købes på kroen – gerne på forhånd
– og koster kr. 125. Musikken leveres af Bruno,
så der bliver gang i den med festlige kommentarer og andet sjov… Mød op til en hyggelig og
stemningsfuld aften. Med venlig hilsen Michael
Marek Lysabild kro

Det sker i sognet 2015

Oktober

6. kl. 13.30
			
			
8 . kl. 18.30
12. kl. 9-11.30
16.
19. kl. 17.00-18-00
19. kl. 19.00
19. kl. 17.00-18.00
20. kl. 19.00
			
22. kl. 18.30
23. kl. 18.00
30.

November

1. kl. 24.00
3. kl. 19.30
			
6. kl. 20-22.00
10. kl. 13.30
			
18. kl. 18.00
21.-22. kl. 11-16.00
22. kl. 14.30-17.00
28.-29. kl.10- 16.00
29. kl. 14.00
29. kl. 16.20

December

2.kl. 19.00
8. kl. 14.00
			
12. kl.
10. kl. 18.30

Traditionen tro holdes der juletræsfest på

Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
Musikalsk underholdning med Brøns
harmonikatrio. Lotto og spisning. Pris 150 kr.
Juniorklubben starter sæsonen
Lysabild Datastue starter i klubhuset i Lysabild
Bal på Lysabild kro for 40+
Børne springholdet starter op
Ældre - Sagen, inviterer til besøg på Danfoss.
Springhold, spring for alle (6-14 år)
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
Demonstration af magnet tæpper. ( tilmelding )
ÅBEN SKOLE i Lysabild starter sæsonen
Præmieskat på Skovby kro.
Bal på Lysabild kro for 40+

Skovby Kro

søndag d. 29. november kl.14.00.
Mød op til en hyggelig eftermiddag, hvor vi
synger julesange, går rundt om juletræet, og
julemanden kommer forbi og deler godteposer
ud til børnene. Der er mulighed for at købe
æbleskiver, kaffe og sodavand.
Godteposerne koster 30 kr, og kan bestilles hos
Verena tlf. 26206474
Senest d. 24. november.

Deadline for indlevering af “stof” til Lokalbladet nr. 65
Sydals koret inviterer til højskoleaften med temaet
Carl Nielsen, på Knøs Gård
J-dag i Dagli’Brugsen
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
Foredrag om kræft + lotto.
Ældre - Sagen, fællesspisning på Notmarkhus
	
  
Jul ved Vibæk Møllerne
Juletræsfest på Lysabild Kro. kl. 18.00 fælles-spisning
Julemarked på Lysabild Kro
Juletræsfest på Skovby Kro
Juletræstænding i Skovby ved Skovbydammen
Julehygge og lottospil på Notmark hus – Ældresagen.
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
Advent i kirken + Harmonikamusik
MC Sydals Enfant Terrible afholder kort-spil og rafling
Julefest i Lysabild Børneunivers

Åben Skole hver torsdag kl. 18.30 start uge 43,
Lokalhistorisk arkiv er åbent den første torsdag i måneden kl. 18-20
STRIKKE CAFÉEN i Lysabild om onsdagen i lige uger, fra kl. 19 til 22
Starter igen den
. 2. september

Støtter du LSG med dit OK tankkort?

Det gør man nemlig ikke automatisk, når man tanker ved Dagli’Brugsen
i Skovby. Kortet skal være registreret til Lysabild SG. Ring til OK på
tlf. 78 73 10 46 Eller gå ind på www.ok.dk og klik på ”Min OK” for at se om
kortet er registreret til at støtte LSG.
LSG’s medlemsnr ved OK er 56 05 47
Så støtter man LSG med 6 øre for hver liter, der tankes, ligegyldigt hvilken OK
station i landet man bruger. I foråret modtog LSG en check på 18.862,- fra OK

En ”gratis” bus til fælleskørsel

I Skelde, Dynt og Gammelgab har der i en periode
været stillet en bus til rådighed, som beboere i området frit har kunnet benytte til fælles kørsel. Ordningen var en succes, da bussen ofte var ude at rulle,
og da den på hver tur i gennemsnit medbragte 6-7
personer. I Skelde var landsbylauget lidt overrasket
over, at det overvejende var de unge, der brugte
bussen, - langt mere end den ældre del af befolkningen.
En Lysabild-fællesbus i 2016
Nu bliver ordningen ”rullet ud” til Lysabild, Kværs og
Skelde i en længere periode fra omkring det kommende nytår til efteråret 2016. Så ja: Vi har nu muligheden for at prøve at drive sådan en fælles bus.
MEN først skal beboerne i Lysabild-området svare
på et spørgeskema om vores behov for transport.
Resultatet af den spørgeskemaundersøgelse vil
afgøre, hvilke typer af køretøjer, vi får stillet til rådighed – måske både en bus og et mindre køretøj.
Ingen svar – intet køretøj
Så landsbyrådet beder om du vil være rar at svare

Ved Poul Erik Olesen
Vibøgevej 20, Lysabild
6470 Sydals

GRATIS ENTRÈ.

Præmieskat på
Skovby kro
Fredag d 23 oktober er der
præmieskat på Skovby kro.
Første præmie er 2000 kr.
Deltagerpris 180 kr og det
er incl aftensmad. Vi starter kl 18. Tag er par gode
venner under armen og
kom med til nogle hyggelige
timer.

Juletræstænding
i Skovby
Efter juletræsfesten på
Skovby kro den 29. november (se andet sted i bladet)
tændes juletræet, for andet
år i træk, ved Skovbydammen kl. 16.20, hvorefter der
er fælles julesang i gårdspladsen over for dammen.
Der vil være mulighed for at
købe kaffe og gløgg.
	
  

Syg forvaltning af LAG-midler
Det kostede Lysabild Landsbyråd 38.000 kr. i tabte LAG-midler at genanvende en
opvaskemaskine frem for at købe en ny.
Det, der lignede en snusfornuftig beslutning om at genbruge en funktionsdygtig
opvaskemaskine, koster nu landsbyrådet 38.000 i straf-bøde. Da køkkenet i multisalen i 2010 skulle laves, undlod landsbyrådet at indkøbe en ny dyr industri-opvaskemaskine og genanvendte i stedet en fuldt funktionsdygtig industri-opvaskemaskine
fra køkkenet nede ved klyngen. Det gav så Landsbyrådet mulighed for at købe nogle
tiltrængte køkkenelementer til køkkenet i stedet. Men det må man under ingen omstændigheder ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der har indledt en ny
praksis med at pålægge en 3%-straf, hvis den pågældende faktura udgør mere end
3% af den samlede bevilling.
Det rammer landsbyrådet som en økonomisk katastrofe, fordi landsbyrådet ikke er
en særlig økonomisk velpolstret forening. De initiativer, der tages i landsbyen, finansieres fra projekt til projekt. Inventaret i multisalen beløb sig til i alt 424.000, hvoraf
landsbyrådet havde indsamlet de 212.000 kr. ved forskellige arrangementer og donationer. Men nu er der altså kun tilsendt en LAG-check på 174.000 kr. fra ministeriet. Og
landsbyrådet må derfor selv finansiere ekstra 38.000 kr.
Landsbyrådet må i gang med at finde en plan for at få finansieret de 38.000 kr.
Fakta om LAG-midler
LAG er en forkortelse af lokale aktionsgrupper. De lokale grupper er spredt ud over
hele landet, og grupperne tildeler midler fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til lokalt forankrede projekter, som skal skabe attraktive levevilkår og vækst
i gruppens område.

på det tilsendte spørgeskema, når du finder det i din
postkasse. Det besvarede spørgeskema skal du aflevere i postkassen hos formanden for Lysabild Landsbyråd Erling Junker, Lysabildgade 12.
Hvem skal have nøglen?
Lysabild Landsbyråd er i øjeblikket i gang med at
PÅ LYSABILD KRO, SYDALS
søge efter én eller flere, der vil være ansvarlig for
at have nøglen til bussen – og eventuelt foretage
LØRDAG D. 28-11 - 2015 - KL. 10.00 - 16.00
SØNDAG D. 29-11 - 2015 - KL. 10.00 - 16.00
bookingen af denne, medmindre vi kan finde en
måde at foretage bookingen online. Men nøglen
DER ER GRATIS ENTRÉ!
skal være et sted? Er det dig eller din forening, der
vil stå for det?
DER KAN KØBES KAFFE, ØL, VAND OG DIV.
Fakta
Det er Landdistriktsudvalget i Sønderborg KomVI ER CA. 20 UDSTILLERE MED BL.A.:
mune, der har søgt Trafikstyrelsen om gennemførelsen af dette projekt til forbedring af den SMYKKER, NÅLEFILT, STRIK, NISSER, TING AF TRÆ,
kollektive trafik i yderområder, men det er landsbyHORN OG BEN, KERAMIK, PAPIRFLET.
laugene, der er driftsansvarlige.
Bussen kan køres af alle med et almindlig kørekort,
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER.
og skal afleveres i samme stand og med fuld tank
”DE KREATIVE”
– akkurat som man modtog bussen.
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