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Landsbybussen og bilen kører næsten hver dag

Sønderborg Kommune og Trafik- og Byggestyrelsens “Pulje
til forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne”,
har givet mulighed for at tre lokalområder kan udvikle
et koncept for alternativ kollektiv transport. Der er stillet
tre 9 personers busser og tre personbiler til rådighed for
landsbylaugene i en otte måneders test periode. Vi har
her i Lysabild rådighed over en bus og en bil. De andre to
landsbylaug der er med i forsøgsordningen er Dynt-SkeldeGammelgab og Kværs-Tørsbøl-Snurom.
Siden den 20. april har man som borger i Lysabild Sogn haft
mulighed for at oprette sig som bruger på lysabild-sydals.dk
og dermed reservere Landsbybussen eller Landsbybilen. Det
er der rigtig mange der har benyttet sig af, i skrivende stund er der registreret 31 brugere. Men der er plads til mange flere. Vi vil gerne have at så mange borgere
som muligt får glæde af ordningen, og det skal understreges at alle der bor i Lysabild Sogn kan benytte sig af tilbuddet – dvs at det også gælder for jer der bor i f.eks.
Skovby og Mommark.
Køretøjerne har faktisk været ude at køre næsten hver dag. Der er især stor rift om Landsbybilen, der i høj grad bliver brugt som erstatning for bil nummer to.
Landsbybussen er blevet brugt en del af skolen, som har været på tur med eleverne. Men den bliver også brugt privat til samkørsel til fritids aktiviteter og sport. Et
par familieudflugter er det også blevet til.
Vi håber at successen fortsætter og at man efterhånden finder flere og måske andre anvendelses muligheder for køretøjerne. Det er dog vigtigt at pointere at de
ikke må bruges til hyrevognskørsel eller lignende. Tilbuddet skal ses som et supplement til den kollektive trafik og skulle gerne øge at vi tænker i samkørsel. Til dette
formål har vi i Lysabild Landsbyråd også oprettet en facebook gruppe, som man kan tilmelde sig og frit bruge til at arrangere samkørsel. Der ligger et link til den på
vores hjemmeside. I begge køretøjer ligger der desuden en kørebog som man skal udfylde og her er det vigtigt at man noterer antal sparede km i egen bil eller at
man sparer bil nr. 2, da det er vores eneste mulighed for at finde ud af om bussen/bilen opfylder sit mål.
Test perioden hvor vi har køretøjerne til rådighed er otte måneder. De første fire måneder er det gratis at låne dem, bortset fra at man selv betaler for brændstof og
hvis man kører mere end 100 km på en tur, betaler man 2 kr. pr km for bilen og 3 kr. pr. km for bussen. Efter de første fire måneder kommer der bruger betaling på
i en eller anden form. Grunden er at hvis ordningen skal blive permanent, skal vi i Lysabild Landsbyråd selv betale leje af køretøjerne uden nogen form for tilskud.
Dette skal naturligvis finansieres af brugerne ved at indføre betaling. På vores hjemmeside www.lysabild-sydals.dk kan du finde alle regler og betingelser for lån
af landsbybussen og bilen. Det er også her du kan oprette dig som bruger og reservere køretøjerne i bookingkalenderen.

Skovby Landing og Brolaug

Skovby Landing og Brolaug, et hyggeligt lille sted, som kun få turister har fundet. Her fisker dem, vi er på fornavn med og her mødes man til en snak og
en pilsner. Det er ikke gratis at holde en privat havn kørende, og lige nu er
foreningen i gang med en stor renovering til 70.000 kr. Selv med private donationer mangler der lidt. At være passiv medlem af brolauget koster kun 100,-kr
om året og foreningen kan bruge hver en krone. Så hvis vores lille autentiske
havnemiljø skal bevares og du har 100,- kr tilovers, så kontakt Erik Bruhn
på tlf 61769660

”Vi har brugt bussen til 2 klasseture.
Super mulighed for at komme til steder som vi ellers ikke kunne nå i undervisningstiden. Ellers har jeg haft bilen til kursus, hvilket altid er bøvlet
idet konen skal bruge egen bil til arbejde. Alt i alt et rigtig godt tiltag.”
Lars-Bo Jacobsen, Lysabild Børneunivers
”Jeg har haft fornøjelsen af både bus og bil.
Det er nemt at booke og en super mulighed for eks. en familieudflugt med
bussen. Her skulle vi have brugt 2 biler så det var jo en fantastisk mulighed,
samtidigt blev det også hyggeligt at vi alle kunne køre sammen. Min
mand havde bilen på arbejde en dag da vi ikke kunne få transport til at
hænge sammen. Jeg håber alle indbyggere i Lysabild og omegn vil gøre brug af tilbuddet.”
Pia Bonde Duus
Med landsbybilen har vi kunne udsætte anskaffelsen af bil nummer to. Landsbybussen har vi booket til når vores datter skal holde pigefødselsdag. Den sparer
os, og ikke mindst miljøet, for flere køreture.
Tayna Foss

Sønderjysk Mesterskab til Lysabild/Tandslet Badminton
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Ved et stævne blev 4 spillere fra LTB U15C Sønderjysk mester.
Der var spænding til sidste holdkamp, som skulle vindes for at blive Sønderjysk mester.
Derved blev de 4 spillere udtaget til Landsmesterskabet i Fredericia. Stort tillykke.

Landsbyråd

Personerne på billedet er fra venstre: Jonas Fredholm, Janick Albertsen, Sofie Stoltz og Vicky Albertsen.

Vidste I ....

Indvielse af cykelstien Mommark - Tandslet
Fredag den 27. maj 2016 kl. 14.30

... at vi har nogle aktive jagtforeninger i sognet. Udover at afholde jagter og lerdueskydning, er vildtpleje en væsentlig del af arbejdet. Her ser vi Pøl jagtforenings bestyrelse. “Fra venstre er det, stående: Esben Andersen, Svend Michelsen,
Jens Jørgen Bonde. Siddende: Henrik Kolmos og Peter Duus..

Sankt Hans-aften i Skovby

Torsdag den 23. juni afholder afholder Skovby Landsbylaug Sankt Hans-aften
på ringriderpladsen med indgang fra Basqnegade. Det er et børnevenligt
arrangement som starter kl 18 og med bål og båltale kl 19.30. Der vil være
aktiviteter for børn og barnlige sjæle så mød op kl 18. Brandværnet kommer og
sælger pølser og øl. Landsbylauget sælger kaffe og kage. Overskuddet går til
en legeplads i Skovby.

Skovby by Night

Kl. 14.30 Vi mødes ved Sydals hallen. Udklædte med pyntede cykler.
Politiker Frode Sørensen holder tale
Kl. 15.00 Frode Sørensen klipper snoren.
Vi cykler mod Mommark
Kl. 15.30 STOP ved Fiskervej.
Sønderborg Garden tager imod os
kl. 15.45 Sønderborg Garden fører os til Mommark Handelsskole
kl. 16.00 Ringriderpølser m.m. og underholdning
kl. 16.45 Vi cykler til Tandslet markedsplads ved
købmanden.
Der er Markedsfest i Tandslet fra kl. 14.00-21.00
kl. 17.30 Kåring af den bedst udklædte cyklist og bedst
pyntede cykel. Flotte præmier!

Indvielse
af cykelstien
Broslagningen i Taskland
Badebrolaug
Lørdag formiddag den 30. april i blæst og kulde.Fredag
To timer senere
det 2016
denklarede
27. maj
op. Men nu kan kajakroerne og de badeglade bare komme an...

Kl. 14.30: Vi mødes ved Sydals Hallen.
Udklædte og med pyntede cykler

Politiker Frode Sørensen ho

Kl. 15.00: Frode Sørensen klipper snor
Vi cykler mod Mommark

Kl. 15.30: STOP ved Fiskervej!

Sønderborg Garden tager imod os.

Garden fører os
GuldkonfirmationKl.d.15.45:
28.Sønderborg
martsHandelskostskole
2016
Mommark

Sommeren står lige for døren og sommer betyder også Skovby by Night. I år er det
torsdag d 21 og torsdag d 28 juli. Vi håber rigtig mange vil have en bod igen i år, så
byen rigtig summer af aktivitet. Prisen for en bod pr. aften er 100 kr. Pengene går til
reklame og flyers. Tilmelding hos Kim i Brugsen, Birthe i Møllen, Vindrosen 1 eller
Charlotte på Poppelgården, Kegnæsvej 49. Vi håber på fantastisk vejr og højt humør.
Vi ses. Venlig hilsen Skovby landbylaug

Gendarmsti mellem Lebølløkke og Høruphav
Inden sommerferien forventer Sønderborg Kommune at få den endelige linje-føring på plads for den manglende strækning af Gendarmstien mellem
Høruphav og Lebølløkke. Med en efterfølgende politisk godkendelse kan anlægget gå i gang – forhåbentlig i eftersommeren i år. Den endelige deadline for
anlægget af stien er Spejdernes Lejr 2017 i uge 30 2017.
Sideløbende med de formelle forhandlinger søger Sønderborg Kommune Vindmølle Energi-fonden om at frigive midler, som er afsat til lokale
tiltag i forbindelse med opsætning af de to vindmøller ved Mintebjerg.
De lokale landsbylaug gav for år tilbage input til, hvad midlerne kunne bruges til. Pengene skulle bl.a. gå til renovering af Sydals Hallen, realiseringen af Gendarmstien, renovering af andre lokale stier og bedre forhold for
insekter og padder. Når pengene er endelig bevilget vil kommunen i dialog
med de lokale laug, finde ud af, hvor der skal etableres hvad.

Et hold på 33 konfirmander blev konfirmeret i Lysabild Kirke den 3. april. 1966
Kl. 16.00: Ringriderpølser
m.m. og und
ved Pastor Frandsen. Desværre er 4 af konfirmanderne
afgået ved døden.
Efter 50 år mødtes 21 af konfirmanderne igen –denne gang til guldkonfirmation.
KL. 16.45: Vi cykler til Tandslet Marked
Dagen startede med morgenkaffe i konfirmandstuen, og snakken gik lystigt,
købmanden
”for hvem var det lige, der trådte ind af døren”! Gensynsglæden
stor, trods
Der er Markedsfestvar
i Tandslet
fra kl. 14.00 –
det at ikke alle kunne kende hinanden umiddelbart.
Kl. Hans
17.30:
Kåringrundvisning
af den bedst
Derefter gudstjeneste i kirken ved Pastor
Havelund,
på udklædt
LysFlotte præmier!
Eva) og tilcykel.
sidst middag
og
abild Børneunivers ved Eva Carstensen (tak for det pyntede
hyggeligt samvær på Mommark Marina, hvor snakken gik på kryds og tværs.
Efter en rigtig hyggelig dag tog alle hver til sit, men blev enige om at mødes
igen om 5 år.

Vær med på dette års landsbymarked ...
Er du privatperson, forening, institution eller virksomhed, så vær med til at
der kommer mange forskellige boder og aktiviteter på markedet - fx kunsthåndværk, hjemmelavede nørklerier, frugt & grønt. Planteboder er med til
at give en særlig stemning, så kom gerne med stauder m. v. Eller kom med
noget, der viser jeres forenings eller institutions arbejde eller virksomheds
produkter.
De store linjer er lagt - incl. musik i æblehaven og i kirken sammen med
kunstudstilling. Der kom mange gode idéer frem til evalueringsmødet
sidste år, men har du en ny idé, så mail den til Landsbyrådet. Og kom gerne
til planlægningsmøde i konfirmandstuen d. 10. august kl. 19.30.

Nyt fra Atletikken i Lysabild

Atletikken er kommet godt i gang igen. De fem trænere Henriette,
Katrine og Charlie Lorenzen, Mathilde Dünnweber og Martin Bonde
er kompetente og engagerede, atleterne er ivrige og vejret har vist
sig fra den bedste side hver mandag sen eftermiddag.
Efter blot to gange træning var de til stævne i Gråsten, hvor alle
kløede på med krum hals på trods af den sparsomme træning.
Den 9. maj afholdt vi vores eget nålestævne. Atleter fra Sønderborg
og Gråsten havde fundet vej hertil og alle kæmpede alt de kunne
for at få gode resultater. i det pragtfulde sommervejr, der lige var
begyndt.
Vores nye T-shirts kom i brug for første gang, så det var et flot syn på
stadion. Vi vil gerne takke vores sponsorer for at det igen kunne lade
sig gøre med så flotte bluser til vores atleter.
n Mommark/Tandslet
Sydals Auto & Traktorservice Maskinudlejning v/Jens Hansen Mommark Marina - Vibøge Traktorlaug - Skovby Murerne - Lysabild
kl. Kro
14.30.
- Sydals Gylle v/Ole Nielsen - Martins Multiservice.
Har du lyst til at prøve atletik, er du meget velkommen på stadion
mandage fra 16.30-18.00. Vi kan stadig få fat i flere fine bluser, så det
er aldrig for sent at komme i gang. Og heller ikke for tidligt! Vi har en
enkelt atlet på kun knap 4 år. Kig også gerne forbi vores Facebook
side www.facebook.com/Lysabild-Atletik-482580545200416/
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Tilmeld dig til boder og aktiviteter snarest muligt til Birthe Elmegaard
Bladt - tlf 23 25 12 43 eller e-mail info@elmegaardcoaching.dk eller
bbsb54@yahoo.dk . Pris for en bod er for private kr. 100,- og for momsregistrerede virksomheder kr. 200,- Du er også velkommen til at spørge efter
flere oplysninger.

Aktivitetsdage  i  2016  

Mølledage  den  18.  og  19.  juni  

Med  mange  lokale  udstillere  rundt  om  og  i  bygningerne    
og  der  er  optræden  med  Sønderborg  Harmonika  om  lørdagen  
og  Rinkenæs  Brassband/Brandværnsorkester  om  søndagen.  Begge  dage  kommer  der  en  tryllekunstner  og  leger  
med  børnene.  

Mølledage  den  13.  og  14.  juli  

Holdes  på  to  hverdage  af  hensyn  til  turisterne.  
Også  her  er  der  udstillere  rundt  om  på  møllerne  og  Sønderborg  Jagthornsblæsere  optræder  over  middag  
Tryllekunstneren  Bombardi  kommer  også  og  underholder.  

Høstdage  den  13.  og  14.  august  

Der  høstes  med  le  og  negene  bindes  på  gammeldags  facon.  På  hele  mølleanlægget  er  der  udstillere  som  har  
mange  spændende  ting  med.  Asserballe  Folkedansere  laver  opvisning  om  lørdagen  og  Broager  Tyrolerorkester  
underholder  i  løbet  af  søndagen,  de  dage  kommer  tryllekunstneren  Bombardi  formentlig  også  og  tryller  med  
børnene.  
På alle ovennævnte dage  er  der  åbent  fra  kl.  11  til  kl.  16  og  der  vil  være  
udstillere  i  bygningerne  både  ved  og  i  vandmøllen  samt  i  vindmøllen,  
derudover  vil  der  
være  "live"  musik  en  del  af  dagen  og  
der  er  ofte  underholdning  med  et  
sangkor  eller  danseopvisning  af  
forskellig  grupper.  Der  er  også  store  
chancer  for  at  Als  Segway  vil  være  
oppe  ved  Vindmøllen,  så  der  er  
mulighed  for  at  prøve  dette  specielle  køretøj  
I  bageriet  bages  der  bl.a.  rugbrød  og  franskbrød  på  gammeldags  maner  i  den  store  gamle  stenovn.  
Det  brød  der  bages  kan  købes  og  tages  med  hjem,  hvilket  der  er  mange  der  gør.  

derholdning.

  Man  må  gå  rundt  på  hele  mølleanlægget  og  se  hvordan  det  hele  fungerer  og  man  må  røre  ved  tingene.  

dsplads ved

Der  er  en  del  sjove  aktiviteter  for  børnene,  f.eks.  gamle  rebslagning  hvor  de  kan  lave  
deres  eget  reb  til  et  sjippetov,  pandekagebagning,  leg  med  gamle  legeredskaber  og  
meget  mere.  Som  nævnt  vil  Tryllekunstneren  Bombardi  være  der  så  vidt  det  er  
muligt.  
Derudover  har  vi  

– 21.00

te cyklist og bedst

Tennis

Lysabilds Tennisbaner er åben fra lørdag den 14 maj.
Nye medlemmer kan kontakte:
Lars Bo Jacobsen tlf.30422983 eller
Jørgen Hansen 20464842

Der arbejdes på ny natursti i Mommark
Den 31. marts afholdt Mommark Landsbylaug deres årlige generalforsamling. I bestyrelsen kom Pia Kay ind som kasserer, Lars Lodberg
Larsen blev siddende som sekretær, Leif Petersen blev siddende
som næstformand, Per Andersen genvalgt som formand og Jette
Linaa Schou Christensen genvalgt som menig bestyrelsesmedlem.
Desuden blev Søren Rasmussen valgt som suppleant. Under laugets
fremtidige projekter kan nævnes at der arbejdes på anlæggelse
af en ny natursti langs med Fiskervej og at man vil arrangere flere
traveture og sociale sammenkomster. Læs hele referatet fra generalforsamlingen og meget mere om hvad der sker i Mommark på
www.mommark.net

Juleudstillinger  den  19.  og  20.  november  
Med fornyet megen
omtale
Dette  arrangement  vil  blive  annonceret  her  i  avisen  i  næste  udgave  

Med fornyet megen omtale, bogudgivelse og foredrag fik salig Hans Lassen lidt oprejsning
oven
på fortidens synder, da nu også hans lovlige foretagsomhed og aktive samfundssind
Se	
  mere	
  om	
  Møllerne	
  på	
  vores	
  hjemmeside	
  www.	
  Vibaek-‐moellerne.dk	
  
er blevet fremhævet. Til manges skræk og ærgelse erfarer man så “ at hvad folket rejste,
det blev lagt ned af graveren”. I rationaliseringens hellige navn er mindestenen lagt ned i
plan med græsplænen, så man næsten overser stenen.
Renholdelse og læsbarhed vil blive et problem. Denne mindesten skal da også, som alle
øvrige mindesten, stå oprejst, som det i sin
tid blev tiltænkt.
Der opstår nok ikke en folkerejsning for sagen, men vi håber da på, at en dialog med
kirken vil ende med en god løsning. PS: bogen “ Rigsdagsmand Hans Lassen af Lysabild”
kan købes for kr. 150 i sognearkivet eller hos et
af bestyrelsesmedlemmerne. Poul Raaby Pedersen.

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 2016

Maj

14.
24. kl. 13.30
		
		
27. kl. 14.30

Lysabilds Tennisbaner åbner
Lysabild Efterløn og Pensionistforening
Ingolf Zeuch fortæller om arbejdet på container		
skibe + lotto.
Indvielse af cykelstien Mommark-Tandslet

Juni

18.-19. kl. 11-16.00 Mølledage ved Vibæk Mølle
23.		 Sankt Hans-aften i Skovby, på ringridepladsen
24. kl. 13.30
Lysabild Efterløn og Pensionistforening
		Udflugt til Tønning – aftensmad i Rendsburg.
Juli		
6. kl. 19-19.30
Sommerkoncert i Lysabild Kirke
13.kl. 19-19.30
Sommerkoncert i Lysabild Kirke
13.-14- kl. 11-16.00 Mølledage ved Vibæk Mølle
20. kl. 19-19.30
Sommerkoncert i Lysabild Kirke
21.		 Skovby by Night
27. kl. 19-19.30
Sommerkoncert i Lysabild Kirke
28.		
Skovby by Night
29.-31.		
Skovby Ringridning

August

3. kl. 19-19.30
Sommerkoncert i Lysabild Kirke
10. kl. 19.30
Planlægningsmøde i konfirmandstuen til årets 		
		landsbymarked
10. kl. 19-19.30
Sommerkoncerter i Lysabild, Olav Sverre Oussoren
13.-14. kl. 11-16.00 Høstdage ved Vibæk mølle
14. kl. 13.30
Foredrag vedHenrik Ingemann + lotto.
20. kl. 13.00
Traktorringridning i Vibøge
24. kl. 13.00
Ældre Sagen. Besøg på Sønderjyllands Mekaniske 		
		Museum

September
10.		

Lysabild Landsbymarked

Der er åbent hus i Mc klubben hver torsdag, alle er velkomne
Lokalhistorisk arkiv er åbent den første torsdag i måneden kl. 18-20

Løbeklubben – nye trøjer
Løbeklubben er rigtig glade for
deres nyindkøbte trøjer, der er designet specielt til den lille klub af
Charlotte Lykke fra Sarup.
Løbeklubben arbejder på at finde et
løb, så medlemmerne kan komme
ud og vise sig frem og samtidig
gøre brug af den nye landsbybus.

Nyt fra Lysabild SG Fodbold
LSG Fodbold vil gerne takke Charlie
Lemtorp fra “Charlies Energi Og Byggerådgivning” for det flotte sponsorat, han har ydet til vores medlemstilbud på et træningssæt fra Adidas.
Sammen med klubbens andel, gør
sponsoratet det muligt at holde en
meget lav egenbetaling på kun 165
kr. pr sæt. Vi håber, alle medlemmer vil
gøre brug af tilbuddet, så vi er flot repræsenteret, når vi kommer ud til kamp, stævne
og lignende. Vil du gerne benytte tilbuddet men har ikke fået muligheden, så kontakt
træneren eller formanden.
Udendørs sæsonen er kommet godt i gang. Der er børnehold på alle årgange fra U7 til
U12 og de voksne har Serie 6 og ”Herre for Sjov”. Turneringerne kører for fulde damp
med mange flotte resultater.
Har du lyst til at spille bold, så bare mød op til træning. Se mere om tidspunkter,
hold og turneringer på vores Facebook side: www.facebook.com/LSGfodbold/
Du er også velkommen til at kontakte formanden Martin Lykke på 20 62 02 60

Klubhusets generalforsamling
Klubhuset holdt generalforsamling tirsdag den 26. april. Følgende er nu i bestyrelsen: Svend Asmussen (formand), Gert Damm (næstformand), Bodil Gregersen
(kasserer), Tove Clausen, Anker Pedersen, Rosa Sibbernsen, Alex Rasmussen (rep. for
pensionisterne). Bestyrelsen har kontaktet kommunens legepladsinspektør, som
rådgiver om reparation af skaterbanen, så den så hurtigt som muligt kan blive klar
til brug igen.

Skovby Ringridning

Skovby Ringriderforening afholder ringriderfest fra den 29. - 31. juli på ringriderpladsen. Fredag er der kæmpe ringriderfrokost i teltet, med kæmpe buffet og
underholdnig af Tip Top, billetter kan købes på Skovby Kro. Lørdag er der traktor
og cykel ringridning på pladsen. Kl. 18 er der stort pølsebord i teltet, der bliver
også spillet op til dans. Søndag er der traditionen tro ringridning. Der startes på
Kegnæsgård med optog til festpladsen. I teltet er der rafleturnering, tilmelding
er ikke nødvendig, bare mød op. Der bliver serveret gratis sild og rugbrød. Vi
håber at se hele sognet til en rigtig festlig weekend. Hele programmet kan ses på
www.skovby-ringridning.dk

Tra ktor r ing r id n ing i Vibøge

Vibøge Traktorlaug afholder
for 11. gang traktorringridning lørdag den 20. august
på Vibøgevej 17. Der er indskrivning fra kl. 13.00 for både
store og små traktorer. Kl.
14.00 starter jagten på de 12
ringe. Kl. 19.00 er der spisning
og nok også lidt musik i laden. Tilmelding til spisning
senest den 15. august til
Hans Henrik Bonde tlf.
2068 4657 eller Mona
Bonde tlf. 6128 4657.

Sommerkoncerter i Lysabild

Også i år bliver der sommerkoncerter i Lysabild kirke
onsdag aften kl. 19.00-19.30:
6. juli
Lisbeth Bomose
13. juli
Sebastian Clasen
20. juli
Frank Laue
27. juli
Christiane Wattenberg
3. august Karsten Hesse
10. august Olav Sverre Oussoren
Endvidere bliver der en koncert i kirken ved
Helligblodsmarkedet i september med Amalie Kaad.

Tilgang af spejdere og mange forårs aktiviteter

Hos KFUM spejderne i Lysabild er der tilgang af børn, så har DU lidt overskud til at
bruge tid sammen med en flok dejlige børn, så kontakt gerne Dana Stubberup
51867131 eller Elisabeth Bladt 24420782!
I øvrigt er der gang i mange forskellige aktiviteter hos
spejderne:
D. 23. april blev der afholdt Sankt Georg arrangement.
D. 30. april var der arbejdsdag udenfor ved spejderhytten. Der blev arbejdet flittigt. En stor tak til alle jer,
der mødte op til arbejdsdagen. I den forbindelse fik vi
sponsoreret træ af Martins Multiservice – Tusind tak for
det!
Spejderne har delt løbesedler ud for Y men’s Club i
forbindelse med deres loppemarked. I slutningen af
Maj måned får spejderne besøg af en gruppe flygtningebørn, der for en dag kan se, hvordan det er at være
spejder. I juni måned er der kanotur for ulvene.
Desuden har vi fået legater fra forskellige fonde, og
derigennem fået samlet penge ind, så vi nu kan få en
ny bålhytte. Det glæder vi os rigtig meget til.

Deadline til næste Lokalblad den 1. august

