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…og vinderen er Allan Loff Jacobsen fra Lysabild!

Ved havnefesten på Mommark Marina,
der fandt sted den første weekend i
august, var det helt store tilløbsstykke
igen pælesidning. Fire kandidater
havde meldt sig som pælesiddere,
men kun én holdt skansen i alle 72
timer, og kan dermed kalde sig vinder
af konkurrencen om de 20.000 kr.
Han hedder Allan Loff Jakobsen og
bor i Lysabild med sin kone Lene og 2
børn som snart bliver til 3. Desuden er
Allan i voksenlære som elektriker hos
Sydjysk Eltekniq i Sarup. ”Det var ikke
pengene der lokkede, men mest æren
i at kunne gennemføre udfordringen”,
siger Allan til LokalBladet.
Det viste sig dog også at være en udfordring at sidde på en pæl i 72 timer,
med blot to pauser pr. døgn á ca. 15
minutter. Selvom der opstod et par
kriser undervejs, forblev Allan ved
godt mod. Han fik bl.a. tiden til at gå
med at snitte små træfigurer med sin
medbragte lommekniv. Han havde
også sørget for at have masser af cigaretter og vandflasker med.
Selvom 72 timer er lang tid, så glemmer man alligevel tiden lidt og Allan kunne
sagtens finde på at gøre det igen. Hans råd til andre der kunne tænke sig at prøve
pælesidning er, at man skal have en god pude med at sidde på og man skal helst
fryse en lille smule, så man ikke falder i søvn. ”Vær ikke bange, bare spring ud i det!”,
slutter Allan Loff Jakobsen
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Sådan kører man i bus

Chuffører og en bus fra Tide Bus, der kører for Sydtrafik, gæstede onsdag d. 23. august Lysabild Børneunivers, for at fortælle de nye elever i 0.
klasse om hvordan man færdes i og omkring bussen, når man skal med
den til og fra skole.
Det var 14 meget spændte børn, der sugede viden til sig. Først blev der
fortalt om at sådan en bus vejer ca. 10 ton og den er 12 meter lang,
nogle af børnene mente dog stadig at den godt kunne stå i deres indkørsel, hjemme hos dem selv.
Efter en snak om det tekniske, blev det tid til en køretur i bussen.
Næsten alle elever havde deres buskort med, som blev tjekket ved indstigning. Chaufføren fortalte at hvis man havde glemt sit buskort, skulle
man ikke til at løbe hjem efter det i panik, men bare fortælle at man
havde glemt det og huske at få det med næste gang. Ligesom hvis man
taber sit buskort eller noget andet, når bussen kommer, skal man vente
til bussen står helt stille med at hente det.
Der blev holdt pause ved et stoppested, hvor der blev snakket meget
om hvordan man bedst står og venter på bussen. Ligesom at man aldrig
må gå ud foran eller bagved bussen, for ikke at risikere at blive kørt ned.
Efter endt tur vendte bussen tilbage til Børneuniverset og eleverne fik
en smart refleks og et æble, og sagde mange tak for oplevelsen.

Aftentur ned af Lysabildgade

Aftenturen samlede 60-70 borgere, som hørte fortællinger fra gamle dage
og blev undervejs beværtet med snaps og chokolade hos Bre’gade køllesvingerne.
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Landsbybussen og Landsbybilen kører også i 2017
Vi er meget spændte på at se hvor meget vores Landsbybus og bil vil
blive brugt her efter 1. oktober, hvor vi har sat betaling på. Allerede i
skrivende stund er der enkelte der har booket efter 1. oktober, hvilket
er rigtig fint.
Fra vi startede projektet den 15. april og indtil nu, dvs. i ca. 5 måneder,
har begge køretøjer kørt ca. 12000 km, hvilket er meget set i forhold til
kørte km i de to andre landsbylaug der er med i forsøget. Med 82 registrerede brugere er vi også langt foran de andre. Så det er virkelig flot at
I har taget så godt imod tilbuddet her i Lysabild og omegn.
Men det er fra nu af det bliver rigtig spændende at se om forbruget bliver det samme, når det ikke længere er ”gratis” at låne bussen og bilen.
Prøveperioden stopper den 15. december, men vi kan løfte sløret for
at byrådet i Sønderborg Kommune netop har bevilliget 250.000 kr.
til forlængelse af forsøget med Landsbybusser for 2017. Så med en
medlemsbetaling på 50% i form af en pris pr. kørt km. og måske et fast
medlemskontigent, bliver det muligt at fortsætte ordningen gennem
hele 2017. Det hele afhænger naturligvis dog fortsat af, om I som brugere benytter jer af tilbuddet.
FAKTA: Fra 1. oktober 2016 er prisen for både bus og bil 2 kr. pr. kørt
km fra 0 km.
Man skal stadig selv betale brændstof og tanker køretøjet fuldt op før
man afleverer det. Der var snak om at hæve selvrisikoen på forsikringen, men denne forbliver dog uændret på 0 kr.
Opdatering i bookingsystemet: Den automatiske SMS med koden til
nøgleboksen sendes nu 15 min. før reservationen og man kan senest
reservere 20 min. før man skal bruge køretøjet. Med denne ændring
vil alle modtage SMS’en, uanset hvor sent man booker. Ændring eller
annullering af reservationen kan gøres indtil 1 minut før.

Vidste I ....

Nyt fra Lysabild Gymnastik og Atletik
En atletik sæson er slut. En god sæson med knap så mange, men altid glade
og friske børn, gode nålestævne resultater og super vejr både til træning og
stævner. En stor tak til de fem friske instruktører, Henriette, Katrine-Elise og
Charlie Lorenzen, Mathilde Dünnweber og Martin Bonde, der sprang til i år.
De glæder sig allerede til at se dem alle sammen igen og mange flere næste år.
Det er meget glædeligt, vi kan fortsætte med at tilbyde atletik i Lysabild.
Billedet er fra afslutningen, hvor alle fik udleveret diplomer og nåle. Caroline
Ketelsen fik en lille gave for hendes gå-på-mod, flittige fremmøde og altid
smilende og glad.
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:

...Vidste I at de voksne også skal kunne ses i mørket?

J dag i Dagli’Brugsen i Skovby

Lysabild Kro – Lysabild Sognehistoriske Forening - Dagli’Brugsen Skovby – Skovby
Kro – Skovby Murerne - Sydals Auto & Traktorservice Maskinudlejning - Sydals Perler & Hobby – Marianne’s Salon - STU Ulkebøldam – Butik Liljen – Mariahønen Ryesminde Mosteri Mintebjerg – Mommark Marina - Martin’s Multiservice – Sydals
Gylle – Vibøge Traktor Laug - Byens Bilpleje og Autolakering – Fri BikeShop – Intersport - Café Havblik Drejet/Rubækgård – Bygma - SydDesign – KontorSyd

J dag afholdes i Dagli’Brugsen, fredag 4 november , med smagsprøver fra kl.
20 - 22 og Tuborgs nissepiger serverer den første øl kl. 20.59.

Projekt, turnering og vandreskjold

Der er rigtig god tilslutning til KFUM spejderne
igen i år. Der er 8 Bævere,
24 Ulve og 7 Spejdere i Lysabild/
Kegnæs gruppen. Der er plads
til flere bævere på holdet. Mød
bare op kl. 17.30 tirsdage. Ingen
forhånds tilmelding!

Ulvene arbejder igen i år med
projekt “Verdens ressourcer”,
hvor vi lærer om, hvad det
“koster” naturen at producere,
vigtigheden af at genbruge, vandrensning osv. Som noget nyt har
vi koblet madspild på og snakker
om alt det mad vi, forretninger
og fabrikker smider ud. Desuden
har vi lavet mad af “for gammelt”
mad, og mad Brugsen ikke længere kan sælge. I den forbindelse
takker vi Brugsen i Skovby for at
lægge ikke salgbare varer til side
til os. Det blev et måltid, der var de kongelige værdige.
En del af Ulvene har været til “Projekt spejder” turnering i Gråsten. Det var en
rigtig god dag med masser af spændende opgaver, der skulle løses. Alle Ulvene
klarede sig rigtig godt, og løste opgaverne super godt.
Lørdag den 1. oktober har Ulvene taget “vandreskjold” på 20 km, som de
skulle gå på Kegnæs. På KFUM spejdernes vegne Dana Eriksen

Krofatter Michael inviterer til
Julerevy og dans på Lysabild kro

Kom og oplev Ulla Jessen og Hardy Dræby optræde ( på de skrå brædder )
på Lysabild kro. Det foregår den 25-26. november 2-3 og 9-10 december
alle dage kl. 18.30. Ved minimum 10 personer sørger krofatter for at revybussen henter og bringer til en hyggelig aften. Tilkøb af natsuppe 25 kr.

Julebuffet, REVY
& DANS
KOSTER KUN
kr.

295,-

Tilkøb af
natsuppe
Julefrokost
med top
underholdning

kr.

25

Så er vi klar til endnu en sæson i “Åben Skole”

Torsdag den 27/10 er “Åben Skole” gruppen klar ved gryderne og ser frem til at
byde velkommen til en ny sæson med fællesspisning i Lysabild Børneunivers,
som også er den 19. af slagsen.
Eva og Henning takkede af som tovholdere i slutningen af sidste sæson, og nu
er en ny eller næsten ny “Åben Skole” gruppe klar til at tage over.
Gruppen er nu:
Kaja og Steen Jørgensen fra Vibøge.
Ellen og Christian Skov fra Lysabild.
Gitte Beier fra Ertebjerg.
Erling Junker og Jane Andresen fra Lysabild.
19 torsdage med fællesspisning er der at se frem til i den nye sæson, og kalenderen med de enkelte dage er i fuld gang med at blive fyldt op.
Men der er stadig mulighed for at klasser, foreninger eller andre kan byde ind
og få en madlavningsaften og tjene lidt til klasse- eller foreningskassen.
Skriv en mail til ejja@bbsyd.dk og hør nærmere om mulighederne. Kalenderen
for Åben Skole kan fortsat findes på lysabild-sydals.dk
Fællesspisning starter kl. 18.30 og prisen er: 35 kr./voksne og 20 kr./børn.
Medbring selv tallerken, bestik og drikkevarer.
Tilmelding til fællesspisning i “Åben Skole” er som altid tirsdage inden
fællesspisningen og kan ske på mail: ejja@bbsyd.dk eller på 2361 4729.
Vi glæder os til at se Jer alle til den nye sæson.

Ny lille butik i Fjelby

I efterhånden et par år har man kunnet ringe til
”Mariahønen” (Maria Lorenzen i Fjelby), og bestille
blomsterdekorationer m.m.
Men nu har Maria besluttet at åbne en lille butik i stalden
Fjelby 14.
Første åbningsdag bliver lørdag den 5. november
2016, hvor Maria byder på lidt godt til ganen.
Butikken holder åbent lørdage og søndage fra kl. 11
– 17.00.
Man kan ringe alle dage og bestille buketter, dekorationer, bårebuketter m.m. på tlf. 3027 4499.

Vi løfter i flok

Den store mindehøjtidelighed i Mindeparken
ved Marselisborg Slot i Århus

Skole og fritid forenes J Hjælpen
var nær, da teltet skulle rejses til
Landsbymarkedet.
Sammen er vi stærke, når vi
løfter i flok. Tak. Hilsen Laila Lyck

Hans Duus, som i mange år var formand for Danske Samfund i Lysabild Sogn, fylder bilen op
den 11/11 og kører til Haderslev kaserne, hvorfra en busfuld kører samlet til Mindeparken.
Flagparade, musik af Prinsens Musikkorps fra Viborg, borgmestertale, tale af kontreadmiralen, som er vært for arrangement, og så for et par år siden også en gribende tale af Kathrine Lasse Johannsen. Hun har været der mange gange,. Som det ses er Hans Duus fanebærer.
Hvert år er forskellige med, så vi er mange herfra, der har overværet begivenheden. Der
afsluttes normalt med en bedre frokost og taffelmusik ude i Brabrand, hvor hovedkvarteret
for SOK ligger.

Murbaljejam i SFO’en
Onsdag den 7. september fik SFO’en i Lysabild Børneunivers besøg
af en meget spændende fyr, Oliver Jon, der skulle lære børnene at
slå trommerytmer på murbaljer/spande.
Børnene var meget spændte og blev taget imod med stor
begejstring af Oliver.
Han lavede highfive med alle, og der var endda ét af børnene, der
gav Oliver et kram, selvom han aldrig havde set ham før.
Oliver udstrålede stor ro og entusiasme, som gjorde, at børnene
var meget lydhøre overfor ham.
Det er nemlig meget svært at lade være med at slå på spanden, når
den nu står lige foran én, og man har en trommestik i hver hånd,
men ved hjælp af fælles aftaler, kunne Oliver få børnene til at bevare koncentrationen og få dem til at lytte og være stille, når han
bad om det.
Vi skulle øve til et forældrearrangement, der skulle foregå ugen
efter.
2. gang mødte Oliver igen velforberedt op, og fik børnene med,
også selvom det var meget varmt, og de skulle gentage de samme
øvelser flere gange.
Efter at have øvet blot to gange, var børnene klar til at tromme for
deres forældre:
”Vi fik spandene spændt på maven og satte tommestikkene til hovedet.
Vi gik i en lang række og trommede, så det var en lyst. Alle vores
forældre sad der.
Vi gik et par runder og på signal fra Oliver satte vi os ned.
Vi lavede først nogle fælles tromme rytmer, og så var der solo optræden. Det var med sug i maven, at skulle lave solo optræden,
men med Olivers opmuntrende blik, blev det nemmere at holde
fokus. Så var det fælles igen og derefter igen solo optræden.
Det var vildt spændende, og forældrene var meget begejstrede.
Til sidst skulle vi råbe S F O – Det var lidt svært, for vi var så
optagede af at tromme, men det lykkedes og det blev et brag af en
afslutning”. Hilsen børn og voksne i SFO’en.

Ved Poul Erik Olesen
Vibøgevej 20, Lysabild
6470 Sydals

Foto: Indmarch med Hans Duus i midten.”

Tak for et hyggeligt Landsbymarked

Dette års Landsbymarked i Lysabild var igen en stor succes, med masser af hyggelige
boder med stor variation af håndværk, aktiviteter og lopper. Vi har fået god respons fra
både udstillere og gæster, som vi arbejder videre med til næste års marked. Tak til alle der
var med til at gøre denne dag helt speciel.
På lysabild-sydals.dk og vores Facebook side kan du se billeder fra dagen.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, fordi datoen for næste års marked er fastsat til
lørdag d. 16. september 2017, med efterfølgende Høstgudstjeneste dagen efter.
For mere info eller tilmelding til næste års marked, kontakt da venligst Tina Lydiksen på tlf.
20137199 eller tinalydiksen@gmail.com

Juletræsfest for alle på Lysabild Kro

Der er juletræsfest for alle på Lysabild Kro søndag den 20. november kl. 14.30 til 17.00. Vi skal
hygge og danse om juletræet sammen med julemanden. Der er stort kagebord/æbleskiver,
kaffe/gløgg/sodavand og godteposer til alle børn. Lucia og nisserne kigger måske også forbi.
Billetter kan købes fra 1.november hos Laila Lyck (mob. 2424 8870).
Børn 25 kr., voksne 50 kr. (efter først til mølle princippet). Hilsen Laila Lyck og alle hjælpenisserne

tlf. nr. 2014 0758
cvr. nr. 25 90 36 17
peo@ebkonsulenten.dk
www.ebkonsulenten.dk

ENERGI- & BYGNINGSKONSULENTEN

Augustenborg-Sydals

Åben kl. 8-20

Oktober

Det sker i sognet 2016

10. kl. 9.00 – 11.30 Lysabild Datastue sæsonstart i LSGs klubhus i
		Lysabild
18. kl. 18.30
Lysabild Efterløn og Pensionistforening
		
Oste og vinsmagning pris 100kr
24. kl. 17-18
Børne springhold (6-14 år) på Lysabild skole
25. kl. 13.30
Lysabild Efterløn og Pensionistforening.
		Hyggeeftermiddag +lotto
25. kl. 18.30-19.30 LSG Gymnastik og Atletik. Damegymnastik starter

November

4. kl. 20-22.00
5. kl. 11-17.00
10. kl. 18.30-21,00
11. kl. 11.00
		
16.
20. kl. 14.30-17.00
24. kl. 18.30-21,00
25. og 26. kl. 18.30
27. kl. 14-.16.00
27. kl. 16.20

December

2. og 3. kl. 18.30
7. kl. 19.00
8. kl. 18.30-21,00
9. og 10. kl. 18.30

J dag i Dagli’Brugsen i Skovby
Butik Mariahønen, åbner i Fjeldby
Junior-Klub fra 4. klasse og opefter
Sognehistorisk Forening. Kransenedlægning ved 		
obelisken til minde om sognets faldne i 1. Verdenskrig.
Ældre Sagen, middag på Notmarkhus			
Juletræsfest for alle på Lysabild Kro
Junior-Klub fra 4. klasse og opefter
Julerevy på Lysabild Kro
Juletræsfest på Skovby Kro
Juletræet ved Skovbydam bliver tændt
Julerevy på Lysabild Kro
Ældre Sagen, julehygge på Notmarkhus
Junior-Klub afholder juleafslutning
Julerevy på Lysabild Kro

Strik-café hver onsdag i lige uge kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
Det koster 10 kr. at deltage.
Der er åbent hus i MC Sydals, Tandshede 3. Hver torsdag fra 16.30
Lokalhistorisk arkiv åbent første torsdag i måneden kl. 18-20
Åben Skole hver torsdag kl. 18.30 fra den 27. oktober

LSG Fodbold

Indendørstræningen starter i Sydals Hallen i Tandslet fredag i uge 43 (efter
efterårsferien). De nøjagtige trænings tider følger, men træningen vil altid
ligge fredag eftermiddag. Følg gerne med på Facebook siden, hvor vi slår
al information om fodbold op. Indtil da forsætter vi ude både til træning og
mange turneringskampe og håber på fortsat dejligt vejr.

100helte.dk

Traditionen tro indbyder Sognehistorisk Forening til kransenedlægning ved
obelisken den 11.11, kl. 11 til minde om sognets faldne i 1. Verdenskrig.
Efterfølgende samles man til kaffebord i præstegården. Her vil Henrik Ingemann
præsentere en ny stor hjemmeside www.100helte.dk, hvor en gruppe frivillige
i de næste to år vil indsamle materiale om sognet under 1. Verdenskrig og de 100
unge mænd med tilknytning til Lysabild sogn, som faldt på slagmarkerne.
Den årlige generalforsamling i Lysabild sognehistoriske forening finder sted torsdag d. 27 oktober kl. 19 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Efter kaffen tager vi en tur til New Zealand med to bestyrelsesmedlemmer, som
var der sammen med ægtefæller i februar i år. Lev i nuet, værn om tiden
På bestyrelsens vegne, Jørn Lind
Tænk på liv der kommer siden

Vil du med til kegling?

Sydals Kegleklub søger altid efter nye medlemmer. Det være sig efterlønnere,
pensionister eller andre voksne (vi har ingen ungdomsafdeling), som kunne
tænke sig at prøve at kegle. Vi har masser af friplads både dag- og aftentimer, så
fat telefonen og ring 2944 0466 og hør nærmere.
Hilsen Hans Christian Petersen

Ny formand i Skovby Landsbylaug

SKOVBY LANDSBYLAUG: 1. september fratrådte Kim Johnsen som formand
for Skovby Landsbylaug og trak sig samtidigt ud af bestyrelsen. Ny formand er
herefter Claus Nielsen, og Jan Milo Sørensen indtræder som “formandssekretær”
indtil næste generalforsamling. Et stort TAK til Kim for hans store og engagerede
arbejde i landsbylauget.
For tredje år i træk bliver juletræet ved Skovbydam tændt. Det sker den 1. søndag
i advent, søndag d. 27. november kl. 16.20. Mere herom i næste nummer.

Junior-Klub starter nu

Så starter Junior-Klubben op igen. Klubben er for børn fra 4. klasse og opefter.
Du må gerne tage en ven med.
Du kan købe sodavand og slik i ”baren”. Der er mulighed for at købe pizzasnegle
og pølsehorn.
Et sæsonkort til alle 10 gange koster 150 kr. Et gæstekort til en enkelt aften
koster 20 kr.
Vi holder åben den 10/11, den 24/11 og juleafslutning den 8/12 (med julegaver
til alle) – og GODT NYTÅR.
Vi starter op igen den 12/1 – den 26/1 – den 9/2 – den 23/2 og afslutning den
9/3. Vi glæder os til at se jer alle sammen igen.
Hilsen Lillian, Kjeld, Tobias og Laila Lyck (yderligere info på mob. 2424 8870)

Nu er der
Floorball i
Lysabild!!!!
MichaelThomas
(Lillifee og Calotasfar)
har meldt sig som
træner. Nye indendørs mål og stave
er ankommet og de
første træningsgange
er over-stået. Men du
kan sagtens nå at være
med. Bare kom.

Skovby Gamle Skole Juletræsforening

Selvom sommeren næsten kun lige har forladt os, så sæt alligevel X i
kalenderen den søndag, den 27. november
Da afholdes der, traditionens tro, Juletræsfest på Skovby Kro fra kl. 14-16.
Der kan allerede nu forudbestilles godteposer ved Verena på tlf.
26206474. Vi glæder os til at se jer. Med venlig hilsen Skovby Gamle Skole
Juletræsforening.

LSG Gymnastik og Atletik vinter program:
Floorball for alle, uanset niveau, alder og køn
med instruktør Michael Thomas
onsdag kl. 17.00-18.00 .
-----------------------------------------------Herre holdet med instruktør Hans Duus
tirsdag kl. 17.30-18.30.
-----------------------------------------------Dame holdet med instruktør Birthe Elmegaard Bladt
tirsdag 25. oktober kl. 18.30-19.30.
-----------------------------------------------Børne springholdet med instruktør Hans Halfdan Belschner Jørgensen
starter mandag den 24. oktober kl. 17-18
-----------------------------------------------Alt foregår på Lysabild Børneunivers, indgang fra lille skolegård mod øst.
Kom og vær med – få god motion og et smil på læben.

