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HIP HOP Laura
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16 årige Laura Paulsen fra Sarup har siden hun var 7 år danset Hip hop.
Det hele startede på Sønderborg kasserne, det var lidt mere leg end dans, siger Laura.
Men så startede hun hos AB Dance i Åbenrå, hvor hun siden har trænet flere gange i ugen.
Laura har også været i Odense, København og London for at få undervisning.
Laura danser både Hip hop solo -Hip hop Duo og Hip hop team battle hvorved hun har
opnået en del fine placeringer. Hun blev bla. i 2014 udtaget til både EM og VM.
EM 2014 foregik i Rimini i Italien, hvor hun var heldig at have hele sin familie med som
heppekor, og hvor hun vandt en flot 3. plads i Hip hop team battle.
EM 2015 forgik i Kielce i Polen, hvor hun vandt en flot 4. plads i Hip hop team battle.
VM 2015 foregik i Bochum i Tyskland, hvor hun deltog både i hip hop duo - team battle og
solo, hvor hun også opnåede flotte resultater.
Laura studerer i dag på Alssund gymnasiet, men bruger stadig meget tid på sit dans.

Landsbymarked
planlægges

Landsbyrådet planlægger
selvfølgelig landsbymarked
igen i år, og det foregår lørdag
den 10. september med høstgudstjeneste søndag den 11.
september. Der er sørget for
den rette markedsstemning
med musikalsk underholdning - både ude på pladsen
og inde i kirken. I kirken vil
der være kunstudstilling,
hvilket blev en stor publikumssucces sidste år.
Foreninger, institutioner, virksomheder og private er velkomne til at kontakte Birthe Elmegaard Bladt, hvis de har lyst til at
deltage i markedet med en bod, en aktivitet eller andet: Tlf. 23 25 12 43 eller bbsb54@yahoo.
dk. Landsbymarkeds-plakaten er lavet af Allan Tychsen.
Der er planlægningsmøde den 10. august kl. 19.30 i konfirmandstuen for alle interesserede både privatpersoner og foreninger mm.

Ny Klub

Hver anden torsdag aften i vinterhalvåret er der
kreativ aften for børn fra 5. og 6. klasse.
Klubben har børnene døbt “Zy & Bix” og det foregår
på skolen fra 18.00-20.30.
I år er der lavet drømmefangere, glaslygter og julegaver. Der er syet, malet og tegnet mm. og vi har
hygget og spist kage og drukket te.
Det er helt gratis, så bare mød op! Medbring gerne
selv materialer og hvis nogen har nogle materialer,
de vil af med, modtager vi meget gerne.
Laila Lyck og Birgitte Korsgaard.

Konfirmation i Lysabild Kirke

Palmesøndag den 20. marts kl. 10.00
Janick Hoeg Albertsen
Nypølsgade 8, Nypøl
Silas Zacharias Beck
Lysabildgade 86		
Mikkel Elholm Bonde
Vibøgevej 17, Vibøge
Samuel Sebastian Brice
Sarupvej 28, Sarup
Victor Skjønnemand Grau
Toften 2, Hørup
Thor Kryhlmand Iversen
Sarupvej 2, Lysabild
Jacob Mogensen
Vesterkobbel 11, Kegnæs
Kasper Zoëga Møller
Nørre Landevej 6, Kegnæshøj
Thomas Ladegaard Møller
Vindrosen 11, Skovby
Lucas Holme Nielsen
Rubæk 7, Skovbyballe
Matthias Bo Nissen-Bækdahl
Lysabildgade 89
Peter Giessing Skovmand,
Lillehave 45		
Rasmus Klinge Vandkær Thomsen Gammelhave 60
Signe Høeg Fangel
Rubæk 10, Skovbyballe
Lærke Lejel Gehlert
Kegnæsvej 14, Lysabild
Anette Heinrich
Svennesmølle 18A, Mommark
Tilda Marie Valsted Jahnke
Kegnæsvej 3, Lille Mommark
Sille Lindhardt Jensen
Lysabildgade 70		
Helena Hvenegaard Jepsen
Rubæk 15, Skovbyballe
Josefine Askgaard
Humbækvej 2, Lysabildskov
Kruse Jørgensen
Laura Jørgensen
Lille Mommarkvej 6, Sarup
Rikke Gassner Kristensen
Gammelhave 34		
Theresa Engelst Lassen
Hagensig 7, Kegnæs
Lotte Skovmand Hansen
Lysabildgade 40		
Anna Magdalene Tobiasen
Lille Mommarkvej 19, Sarup
Kira Schalck Perregaard Wonsild Nørregade 1, Lysabild
Konfirmation i Kegnæs Kirke Lørdag den 19. marts kl. 10.00
Mike Christian Andersen
Skoven 6, Kegnæs

Café Havblik og Rubækgård
butikken
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Så er Anette Wolter og hendes personale klar til at åbne dørene for en ny sæson i Café
Havblik og Rubækgård butikken, der ligger lige ved siden af hinanden.
Åbningsdagen bliver fredag den 18. marts fra kl. 16.00 – 20.00.
lørdag, den 19. marts og Palmesøndag den 20. marts fra kl. 11.00 – 20.00.
Køkkenet lukker alle 3 dage kl. 19.00.
Åbning i påsken: Skærtorsdag, Langfredag, påskelørdag, 1. og 2. påskedag fra kl.
11.00 – 21.00. Køkkenet lukker kl. 20.00.
I caféen serveres der ligesom sidste sæson lækre klassiske retter altid med friske råvarer.
Reservér gerne i god tid.
Caféen kan kontaktes på telefon 45 42 18 81 81 eller mail: havblik@outlook.dk
Besøg samtidig også gerne Rubækgård butikken, hvor der sælges brugskunst og møbler.
I Påsken er der særlige tilbud i butikken!

Vidste I ....

Vi har i sognet en masse mennesker, der gør et stort stykke arbejde i de forskellige foreninger. Her er fire af dem. Det er Jens Jørgen Bonde, Helge Duus,
Bjarne Hansen og Ejvind Thorstensen. De er en del af bestyrelsen i vores
vandværk, forkortet til SØV

Der var engang…

”Det var en sommeraften sidst i 1920’erne, at der hændte noget i Lysabildskov, som næppe er oplevet andetsteds. Møllegårdens karle og karle fra nabolaget stod i en flok ved vejen og snakken gik om, hvad de kunne, og hvad
de turde eller ej – det var jo dengang, der var bønderkarle til. Familien på
gården var ikke hjemme, så der var ”frit slag” for forskellige påfund, sådan da.
”Du Kristian, du tør i altfald ikke stå på hovedet oven på møllen”! Det mente
så Kristian, at det turde han vel nok, men ikke uden at få det betalt. Der blev så
samlet ind til det aftalte beløb og Kristian gik i gang. Loft efter loft forcerede
han trapperne for til sidst at kravle ud af lugen højt oppe og derefter mave sig
op på den runde møllehat. Det var efterhånden blevet halvmørkt og der var
18 meter ned og absolut intet at holde fat i. Trods det satte Kristian hoved og
hænder mod den glattjærede runde møllehat, og stak benene lodret i vejret.
Pludselig hørte tilskuerne dernede noget komme rutsjende ned af møllens
zinkbeklædning – alle holdt vejret – det viste sig at være lommeindholdet,
der tog sig en tur. Heldigvis blev det ”bare” en flot, men dumdristig præstation som ganske givet ikke er udført af andre
end vovehalsen Kristian Lund. Da min far den
næste dag hørte om forehavendet, bad han sig
indtrængende fritaget for gentagelse af eksperimentet”. (Let redigeret og forkortet)
Dette er blot én af de mange fantastiske historier
man kan finde i en ny udgivet bog, der bærer titlen ”Der var engang”. Hele bogen består af en
række småfortællinger fortalt til eller oplevet af
tidligere gårdmand på Møllegården i Lysabildskov, Hans Jørgen Hansen, der nu bor på
Mølvang i Skovby. Fortællingerne bringer os
vidt omkring tidsmæssigt – helt fra det 18. århundrede og op til nutiden. Alle historier tager
afsæt i egnen omkring Als og i særdeleshed
Lysabildskov.. Bogen er indtil videre kun trykt i et mindre oplag og kan bl.a.
købes i Dagli’ Brugsen i Skovby. (at)

Lysabild sognehistoriske Forening
Lev i nuet, værn om tiden

Tænk på liv der kommer siden
Sommerudflugt til Sydslesvig
Vores åbent hus i arkivet søndag den 7. februar med udgivelsen af den nye bog
om Hans Lassen blev en rigtig god dag med flot besøg og godt salg af bogen.
Vi har flere eksemplarer til salg. Afstemningsfesten onsdag den 10. februar i
skolens multisal, havde samlet omkring 80 deltagere. De fik en god aften sammen med Sønderborgs tidligere borgmester A.P. Hansen, som jo er en levende
fortæller. Han forstår at holde folk vågne, og kunne sikkert fortælle meget
mere, men kaffe og lagkage skulle også nydes inden sengetid.
Til slut vil jeg minde om årets sommerudflugt søndag den 22. maj til Dannevirke
og Slesvig. Tilmelding allerede nu til Bodil Kryhlmann på tlf. 74404584 /
51255870. Udflugten annonceres også senere.

Atletikken er klar med nye trænere

Det er en glad bestyrelse for LSG Atletik og Gymnastik, der kan fortælle at
vi har fundet hele fem nye trænere til den kommende atletik sæson. Det er
Henriette Lorenzen, Katrine Lorenzen og Charlie Lorenzen, der sammen
med Mathilde Dünnweber og Martin Bonde er klar til at prøver kræfter som
trænere. De har alle fem stor erfaring med atletikken, enten ved selv at have
trænet igennem mange år eller tidligere været hjælpetrænere.
Så kom glad og vær med til at træne atletik i Lysabild. Vi starter mandag den
11. april kl 16.30 til 18.00 og træner efterfølgende hver mandag. Alle børn fra
ca. 5 år kan være med. Der er ingen tilmelding, bare mød op på atletik banerne
bag ved skolen.
Vores årlige generalforsamling er også lige om hjørnet. Den afholder vi i Klubhuset mandag den 18. april kl 16.30. Så kom og aflever dit barn til træning og
gå i Klubhuset og deltag i vores Generalforsamling. Vi serverer en kop kaffe.
Gymnastik sæsonen er ved at være slut for i år, så en stor tak til trænerne, der
her har været i gang hen over vinteren. Hvis der skulle sidde en ildsjæl derude,
der brænder for at køre et hold af den ene eller anden art art, der kan være i en
gymnastiksal, til næste efterår/vinter sæson, så sig endelig til. Vi bakker meget
gerne op om det, og vi kunne godt bruge lidt flere hold i Lysabild.
Venlig hilsen, Formand Rikke Christensen, tlf.: 20495274 mail: rikkevbc@live.dk

De nye trænere er mega klar! Fra venstre mod højre er det: Katrine, Charlie,
Henriette, Mathilde og Martin

Tak for 12 gode år på Vibæk Møllerne

Jeg har været bager og har bagt i den gamle stenovn i 12 år. De 9 år er det som
formand for støtteforeningen.
Og efter at jeg er blevet 70 + mente jeg, nu var tiden inde til at stoppe. Støtteforeningen har nu valgt ny formand Knud Erik Jessen samt en dygtig bager
Helle Jensen til at overtage mit job. (Helle er udlært hos mig)
Jeg vil gerne sige tak for al den opbakning, jeg har fået fra lokalbefolkning
og sponsorer i de år, jeg har været med på Vibæk Møllerne. En særlig tak til
Migges bageri og hans personale-bagersvende for et rigtigt godt samarbejde
i årene. Jeg håber samarbejdet må forsætte med den nye bager. Samt en stor
tak til bestyrelsen og Fonden Vibæk Mølle og ikke mindst til min kone Inga,
som har støttet mig gennem årene.
Og som jeg altid har sagt, uden jeres hjælp kan det ikke lade sig gøre, I gør alle
en forskel. Knud Bjerring

Ny mand i front for Vibæk
Møllernes Støtteforening
På Vibæk Møllernes Støtteforenings årlige generalforsamlingen den 15. februar i Lysabild Klubhus var
der mødt 34 medlemmer op. Formanden gennem
9 år Knud Bjerring ønskede ikke genvalg. Nyvalgt til
bestyrelsen er Knud Erik Jessen, som også er kasserer i Støtteforeningen.
På det efterfølgende konstitueringsmøde blev der
valgt ny formand. Bestyrelsen er nu: Formand:
Knud Erik Jessen, Næstformand: Leif Kristiansen, Bestyrelsesmedlemmer:
Ole Nielsen, Peter H. Nielsen, Carl C. Christiansen, suppl. Anne Lund og
Fonden Vibæk Mølle Jens Peter Kock.

Venlig hilsen Lysabild sognehistoriske Forening, Jørn Lind

Festligt ”ryk ind” i Skovby Brugs…
Fredag den 5. februar var Børnehuset Abildgård igen inviteret til fastelavnsfest i
Dagli’Brugsen i Skovby. 29 udklædte børn og 5 voksne invaderede brugsen, hvor vi blev
modtaget af Kim, Dorthe, Mia og Tanja, der også var udklædte. Kim åbnede fastelavnsfesten med en” high five” til alle børn, og derefter blev der slået til tønderne. Med mange
slag lykkedes det at få tønden slået ned, og der blev sat kroner på to kattekonger og to
kattedronninger. Derefter blev børn og voksne inviteret på pølsebrød og juice. Fastelavnssangen blev sunget, og alle børn fik slutteligt en slikpose med hjem.
Tak for en festlig og dejlig formiddag til personalet i Dagli’Brugsen.
Venlig hilsen børn og voksne i Børnehuset Abildgård.

Kuns numme 10 Internasjonal Fjelbytræf

Tøndeslagning hos spejderne

Spejderne havde en fin fastelavns fest den 4. februar ved spejderhytten med mange flotte
udklædte, der slog katten af tønden. Kattekonger og dronninger blev kåret!
Samtidig skal der lyde en stor tak fra spejderne for det store fremmøde i forbindelse med
Åben Skole, hvor der blev serveret kartoffelsuppe.
Ny formand hos spejderne
KFUM Spejderne i Lysabild har fået ny formand – det er Dana Stubberup fra Lysabildskov.
Grupperådet består nu af følgende medlemmer: Dana Stubberup, Erik Bladt,
Lone Lorentzen, Allan Nissen, Jeanette Skovmand, Julia Jensen og Kjeld Vohs.

D´ blywe å æ grønplet omme bach Fjelby 5…Dato 7/5 fra klokken 12:00…..
Do tæje sel MC, telt å æ glant humør mæ. Øl, vand o´ ma ka køfes heæ ve vos.
NYT NYT Å så ve det i år veæ lewn musik naue a auten.
Å sen ka do fåe en gemytle snak ve æ bålstej.
Do ka såw heæ få....kr 25,- å æ mand mæ davre.
Vi bliue glaj få å se jæ te naun gemytle stond heæ ve vos….
Vi hofer å dajlæ vær i år…mæ kool bæjere
Do ka se mejr å Faseren.
Brum brum Ulla /Geert….
20192080/61792918

Nyt om Landsbybusser

I december udsendte kommunen et spørgeskema, der skulle være
med til at afdække behovet for en landsbybus og delebiler.
Mange borgere i Lysabild og Skovby besvarede skemaet, tak for det.
Der er nu lavet en rapport og resultatet er at vi i en prøveperiode på
8 måneder får en landsbybus.
Kommunen er i gang med at undersøge hvor bussen skal leases og
alle regler omkring forsikring.
Derudover arbejdes der på at finde et bookingsystem, som samtidig
kan klare nøgleudlevering automatisk.
Landsbyrådet skal have udarbejdet reglerne for lån af bussen og
vi skal have fundet en gruppe af personer, der vil ”holde øje” med
bussen.
Selv om at lånerne skal aflevere bussen i rengjort stand, så vil det
være nødvendigt, at der er nogen, der ser efter, om den ser ordentlig
ud, om den skal til service, olieskift osv.
Hvis der skulle være nogen, der er interesseret i at hjælpe med det,
så må man gerne henvende sig til Landsbyrådet.
Omkring delebiler, så vil kommunen indkalde nogle unge mennesker, der ikke har bil, for at få input til hvordan en evt. delebilsordning kunne fungere. Erling Junker

Plante- og loppemarked i Skovby
Skovby Landsbylaug afholder plante- og loppemarked lørdag
d. 16.4.2016 kl. 10-15, Kegnæsvej
49 i Skovby.
Plantemarked:
Forny haven helt gratis eller for
et minimum af penge! Gode
stauder er der altid rigeligt af på
plantemarkedet - måske kan du
også få fat i andre spændende
planter – eller være heldig at få
nogen foræret!
Planterne skal helst være i potter og gerne forsynet med
navneskilte og evt. en pris. Du
skal selv medbringe et bord at
stå ved.
Loppemarked:
Kom bare, hvis du har noget, du
vil sælge. Du skal også her evt. selv medbringe et bord at stå ved. Det
er gratis at deltage for både deltagere og besøgende.
Kaffe og the kan købes.

Lysabild senior cykelklub
Så kan cyklerne godt findes frem og pumpes, for onsdag den
13. april kl. 17.30 starter cykelsæsonen på ny. Vi mødes ved skolen,
og alle er velkommen!

MOTORIK-ASSISTENT-KURSUS for dagplejere
Nogle dagplejere fra den kommunale dagpleje Als Syd, var så heldige at få mulighed for at
komme på motorikkursus for dagplejere på Brenderup Højskole en uge i januar.
Vores underviser var Mads Brodersen, som har Vends motorik- og naturskole på Fyn.
Det var et meget inspirerende kursus, hvor vi især kom ind på de tre grundlæggende
motoriske sanser:
- Taktilsansen (følesansen)
- Labyrintsansen (vestibulærsansen)
- Muskel-led sansen (kinæstesisansen)
Disse tre sanser er utroligt vigtige for børns motoriske udvikling.
Det er bare så vigtigt, at forældre tør ”kaste” deres babyer op i luften, gynge dem, dreje dem
rundt, trille dem osv.
Vi havde besøg af en mødregruppe, hvor vi så, hvordan et barn på 3-4 mdr., efter at det
havde lavet en kolbøtte op over mors skulder, fik et væsentligt større hovedløft end før
kolbøtten. Mødrene var skrækslagne, men de kunne se den store virkning.
Hvis vi som voksne ikke gør ovennævnte med børnene, bliver de motorisk understimulerede,
hvilket senere hen kan få store konsekvenser for deres indlæringsevne, koncentration og
sproglige udvikling.
Børn skal derfor have mulighed for at udforske deres krop og sanser hver dag, ved at vi
tilbyder dem steder såvel udenfor som indenfor, hvor de kan lege alle grundlegene som at
løbe, kravle, klatre, hoppe, danse, gynge, rutsje, lege med vand, kaste og gribe en bold osv.
I dagplejen i Lysabild er
vi allerede godt i gang
- ja man kan næsten
sige, det er blevet wellness at gå i dagpleje, for
børnene fx får fodbad
og massage, og de lærer
at blive rørt og røre ved
andre - og de elsker det!
På vegne af dagplejerne,
Maria Lorenzen
De glade dagplejere med
deres diplomer. To af dem
er kendte ansigter:
Yderst til venstre Maria Lorenzen fra Fjelby og yderst
til højre Tina fra Tandslet.

Lokalmøde/generalforsamling
Dagli’Brugsen i Skovby afholder lokalmøde/generalforsamling torsdag den
31. marts kl. 19.00. Tilmelding i Brugsen er nødvendigt!

Deadline til næste Lokalblad den 1. maj
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

Marts

Det sker i sognet 2016

15. kl. 13.30
			
16. kl. 9.30
18. kl. 16.00-20.00
19. kl. 19.00
19. kl. 10.00
20. kl. 10.00
24. kl. 11.00
24. kl. 18.00
25. kl. 15.00
			
27. kl. 11.00
			
			
			
28. kl. 9.30
28. kl. 11.30
30. kl. 19.00
31. kl. 19.00
			

Lysabild Efterløn- og Pensionistforening,
demonstration af magnetsmykker og lotto
Sidste træning hos Gråspurvene
Café Havblik og Rubækgård butikken åbner sæsonen
Koncert med Jacob Dinesen på Skovby Kro
Konfirmation i Kegnæs Kirke
Konfirmation i Lysabild Kirke
Højmesse kl. 11.00 i Lysabild Kirke
Fællesspisning og aftengudstjeneste i Kegnæs Kirke
Fælles liturgisk musikgudstjeneste for begge		
sogne i Kegnæs Kirke
Kantategudstjeneste i Lysabild Kirke med
Bettina Hellemann Munch, sopran; Christian 		
Balslev og Inge Munk, violiner; Karsten Munk, 		
cembalo og Hans Havelund, viola da gamba
Guldkonfirmation i Lysabild kirke
Guldkonfirmation i Kegnæs kirke
Ældresagen. Årsmøde på Notmarkhus
Dagli’Brugsen i Skovby afholder lokalmøde/
generalforsamling

9. kl. 13.30
11. kl. 16.30 -18.00
12. kl. 13.30
			
13. kl. 17.30
16. kl. 10.-15.00
			
18. kl. 16.30
23. kl. 10.00-17.00

Åbent hus og fødselsdag i rockerhuset
LSG Atletik og Gymnastik, atletik sæson start
Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
Foredrag med Leif Maibom og lotto
Lysabild senior cykelklub starter cykelsæsonen
Plante- og loppemarked i Skovby, Kegnæsvej 49
i Skovby			
LSG Atletik og Gymnastik, generalforsamling
Loppemarked hele vejen gennem Lysabildgade

April

Maj

3. kl. 12.00
			
			
7. kl. 12.00
22.
			
24. kl. 13.30
			

Lysabild Efterløn- og Pensionistforening
Halvdagstur til Abena i Åbenrå, Pris 150 kr. Kun for
godt gående uden rolator. Derefter grill i Klubhuset
Internasjonal Fjelbytræf
Lysabild sognehistoriske Forening
sommerudflugt til Dannevirke og Slesvig.
Ældresagen besøger Sønderjyllands Mekaniske		
Museum

2. Påskedag 28. marts
Vi afholder guldkonfirmation i begge kirker. I Lysabild bliver det kl. 09.30
og på Kegnæs kl. 11.00.
Palmesøndag den 3. april 1966 konfirmerede pastor Hans Ivar Madsen
8 drenge og 14 piger. I Lysabild blev samme dag et stort hold på
14 drenge og 19 piger konfirmeret af pastor Søren Fransen. Det bliver 		
spændende at se, hvor mange det lykkes at samle til 50-årsjubilæet.
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,
.
i klubhuset ved, Lysabild Skole

Nyt fra Sydals Frivillige Brandværn
Alle brandmænd har været rundt med passiv medlemsindsamling, hvor vi
blev godt modtaget. Der skal lyde en stort tak for de bidrag, vi har modtaget.
Generelt var 2015 et stille år for brandværnet. Der var få brande i området,
som selvfølgelig er positivt. Naturen viser tænder og vil også være med i statistikken. Brandværnet var en del af den store indsats mod vandmasserne, som
løb af stablen i julen, hvor blandet andet Skovmose var hårdt ramt. Hvervningskampagnen har båret frugt. 3 unge mennesker er i fuld gang med
grunduddannelsen. Ydermere optager brandværnet i marts måned en uddannet brandmand (kvinde) fra Tyskland, som er bosat i Tandslet. Selv med
den positive tilgang af mandskab, er målet frem mod 2020 at optage og uddanne yderlig 5 mand. Kampagnen ”hvervning af nye brandmænd” forsætter
i 2016. Der blev omdelt en folder ved vores passiv medlemsindsamling, som
fortæller om brandværnet og uddannelsen. Derfor vil jeg gerne opfordre alle
m/k, der kunne have interesse i en brandmandsuddannelse, til at kontakte
undertegnede til en uforpligtende samtale. Brandkaptajn, Martin Kahr
Knudsen, Mobil 4017 6979

OK – benzin sponsor penge til LSG

Så har uddeler Kim Johnsen igen overrakt en check til Lysabild Skytte- og Gymnastik
Forening. Denne gang er beløbet på kr. 19.545,72.
Herunder kan ses en udregning på, hvordan der er støttet:
Vi har herved fornøjelsen at afregne sponsoraftalen med:
Lysabild Skytte- og Gymnastik Forening
Afregningsperiode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Brændstof
Antal nye aktive kort oprettet i afregningsperioden: 28
Antal bonus: 18 stk. x kr. 200,00.
kr. 3.600,00
Antal aktive kort tilknyttet aftalen i alt: 273
Antal liter 267.276 x 0,05 kr.
kr. 13.364,20
El
Antal aktive kort tilknyttet el aftaler i alt: 40
Antal liter 45.877 x 0,05 kr.
kr. 2.293,84
Mobil
Antal aktive kort tilknyttet mobil aftaler i alt: 6
Antal liter: 4.485 x 0,05 kr.
kr.
287,68
I alt ekskl. moms
kr. 19.545,72
Sponsoraftalen fortsætter fra
1. januar 2016 – 31. december
2016, og det er nu sådan, at
foreningen nu får 6 øre pr. liter
benzin, der tankes, men med
muligheden for at nå op på 18
øre, hvis man som kunde også
køber el og mobiltelefoni hos
OK benzin.
På billedet ses formanden for LSG
Birthe Bladt, brugsuddeler Kim Johnsen samt en repræsentant fra OK
benzin.

Konfirmander i Sydslesvig

Det er blevet en tradition at konfirmandeleverne fra Lysabild, Kegnæs og Tandslet
tager på en fælles konfirmandudflugt til Sydslesvig.
Turen gik først til Helligåndskirken i Flensborg, hvor vi blev modtaget at kirkens
præst Jacob Ørsted, som fortalte om vilkårene for at være dansksproget menighed
syd for grænsen. Derpå kørte vi til Hedeby og gik en tur ud til halvkredsvolden,
hvor vi nød at se legesyge egern i træerne. Siden besøgte vi museet, som udstiller
en lille del af de mange fund i nordens ældste by.
Så gik turen videre til Slesvig Domkirke bl.a. for at eleverne kunne se det imponerende Bordesholmalter med dets 400 figurer, der skildrer passionsberetningen.
Hans Havelund.

Åbent hus i rockerhuset

og fødselsdag den 9/4/2016, man kan se mere på vores hjemmeside
http://www.mcsydals.dk/ eller facebook…. Søg efter MC Sydals.

