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Glæd dig - det bliver rigtig godt!

FACADE MOD ØST (KEGNÆSVEJ)
Dagli’Brugsen
skal moderniseres, renoveres og bygges større henover vinteren.
Håndværkerne starter i begyndelsen af november og er færdige 1. april 2017.
Butikken har naturligvis åbent alle dage i perioden!
Det bliver en større ombygning, hvor vi river den oprindelige Brugs ud mod
Kegnæsvej ned og bygger det op igen.
Vores første plan var at flytte personale faciliteter ind i den gamle uddelerbolig og
inddrage de nuværende rum til salgsareal. Men det viste sig, at vores hus var i en
ringere stand end forventet, og det var for dyrt at renovere. Derfor beslutningen om
at vælte den gamle del af bygningen og bygge nyt op.
Arbejdet udføres af Sønderborg firmaet SIB.

Hvad arbejder håndværkerne med lige nu:
Uge 43 - Vi er så småt gået i gang med at flytte reoler og varer, så der bliver plads til
håndværkerne. Hele øl og vand området skal flyttes! Der er rabat på udvalgt grupper.
Uge 44/45 - Skurvogne sættes op til personale og håndværkere. Vores IT udstyr skal
flyttes til en midlertidig placering. En midlertidig væg bygges op bag vores kasse 1.
En midlertidig indgang etableres. Vores kasse 2 flyttes midlertidigt og bygges sammen med tips og lotto.
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Rationel butik (helt firkantet)
Helt ny butik med minimale vedligeholdelses udgifter
Helt nyt køl og frost anlæg på CO2, som er miljøvenlig
Mere overskueligt
Mere gang plads
Cafe / siddegruppe til kunderne
Lidt større sortiment
En kasse 3 som bygges sammen med tips/lotto og post
Kaffe automat og nemme måltidsløsninger
Ordentlige forhold for personalet (kontor, omklædning, 			
frokostrum)
Mere plads til postpakker
Moderne udtryk
Kønnere udenoms arealer (vi gemmer vores affald og embal		
lage væk)
En fremtidssikring af Brugsen i Skovby. Den er slet ikke truet!

Det sidste stykke Gendarmsti indviet

Som tidligere annonceret var der ingen i menighedsrådet, der ønskede at genopstille ved menighedsrådsvalget i år. Næsten alle rådsmedlemmer havde taget
2 eller flere perioder, og nu mente de, at det var tid til at nye kræfter tog over.
Heldigvis findes der friske nye kræfter i sognet.
Janne Winther Rosenager, Leif B. Tandrup, Bodil L. Møller, Birgitte Korsgaard,
Hanne Kryhlmand og Tayna Foss har holdt konstituerende møde, og ny formand
i menighedsrådet blev Leif B. Tandrup. Det nye menighedsråd holder sit første
møde onsdag den 30. november.
Formand:
Leif B. Tandrup
Næstformand:
Janne W. Rosenager
Kirkeværge:
Birgitte Korsgaard
Kasserer:
Hanne Kryhlmand
Sekretær:
Hans Havelund
Aktivitetsudvalg:
Tayna Y. Foss, Bodil L. Møller, Birgitte Korsgaard, 		
Janne W. Rosenager
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Hanne Kryhlmand, Janne W. Rosenager, 		
Leif B. Tandrup

Redaktionen:
Birgit Frank Nielsen
Janne Jørgensen
Tina Sahl Lydiksen
Allan Tychsen
Mona Pedersen
Helle Pedersen (dtp)
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LYSABILD
Landsbyråd

I øsende regnvejr blev strækningen mellem Høruphav og Lebøllykke på
5 km indviet i efterårsferien. Det betyder at der nu er sti på hele strækningen mellem Padborg og Skovby. Lodsejerne beder om at hunde
holdes i snor – og at man benytter p-pladserne ved enten Vibæk Mølle
eller Klinteskoven, hvis man kommer i bil.

Julesokker
Kære børn
Julen sig nærmer, så HUSK at
hænge jeres julesokker op i
Dagli’Brugsen.
Jeg kommer forbi alle adventssøndage + juleaften og
putter lidt i sokkerne.
Mange julehilsner fra julemanden.

Ingen nye cykelstier på Sydals i 2017
I juni fremsendte de fem landsbylaug på Sydals en ansøgning om
cykelstier både i og udenfor landsbyerne til kommunens teknik- og
miljøudvalg. Men ansøgningen bar ikke frugt ved årets budgetforhandlinger i Sønderborg Kommune. Landsbylaugene arbejder nu
på at forberede et nyt møde med medlemmer af kommunens erhvervsudvalg samt teknik- og miljøudvalg med henblik på at forbedre
forholdene på Sydals.

Vidste I ....

...Vidste I at landsbyrådene er i fuld gang med planlægge næste års arrangementer.
Her er det skovby der holder møde.

Mariahønen
Så fik Maria Lorenzen åbnet sin
butik ”Mariahønen” i Fjelby med
masser af flotte dekorationer, pyntede græskarhoveder, kranse m.m.
Der var mange besøgende, så det
blev en rigtig god start på åbningen!

Landsbybussen og landsbybilen
fortsætter ind i 2017
Forbruget af landsbybilen har været stort set uændret, selvom ordningen
blev dyrere for brugerne efter 1. oktober. Det betyder at landsbybilen kan
være selvfinansierende fremover – dog nok med en lidt mindre biltype. Men
da langt de fleste ture er med få personer i bilen, vil det være mere fornuftigt.
Økonomien bag landsbybussen er noget anderledes, fordi forbruget ikke kan
dække udgifterne til bussen. Forbruget er dog fortsat meget tilfredsstillende,
men det er dyrt at leje en bus. Kommunen har derfor i budget 2017 afsat midler til forsøgsordningen i Kværs-Tørsbøl-Snurom, Dynt-Skelde-Gammelgab og
Lysabild. Så vi er nu i stand til at forlænge forsøget – forhåbentlig i hele 2017.
Dog bliver km-prisen formentlig 3 kr. pr. km for bussens vedkommende.
Men husk at gøre bilerne rene efter brug
Vi skal opfordre brugerne til at være mere omhyggelige med rengøring af bil/
bus efter brug – og til at læse de seneste nyheder, der altid står forrest i kørebøgerne og ligger på hjemmesiden, hvor reservationen foregår. Det sparer
mange spørgsmål og misforståelser.
Bilen skal ikke holde i privat garage natten over.
Det er blevet populært at reservere bilen/bussen over flere dage som ekstra
bil. Men det er ikke i orden at have bilen/bussen holdende hjemme i den private garage natten over, fordi det er bekvemt at have den som ekstra bil. Det
forhindrer at andre brugere kan benytte køretøjerne i aftentimerne, hvilket
især sognets unge sætter pris på. Og regelsættet er klart: Bilen/bussen skal
retur til parkeringspladsen ved skolen efter endt tur. Men der er intet i vejen
for at reservere den flere gange over flere dage, når den blot returneres til
p-pladsen efter endt tur.
Hvis du som bruger har feedback eller spørgsmål vedrørende bus og bil, vil vi
gerne høre fra dig. Du kan skrive til os på mailen lysabild.sydals@gmail.com
Med venlig hilsen teamet bag Landsbybussen og Landsbybilen.
FAKTABOKS:
Landsbybilen
Kørte km. i gratis perioden (15.4. – 1.10.): 13.654 km,
hvilket i gennemsnit er ca. 2482 kørte km. pr. måned.
Kørte km. i første del af betalingsperioden (1.10. – 26.10.): 1576 km.
Landsbybussen
Kørte km. i gratis perioden (15.4. – 1.10.): 12.479 km,
hvilket i gennemsnit er ca. 2268 kørte km. pr. måned.
Kørte km. i første del af betalingsperioden (1.10. – 26.10.): 2059 km.

Stor sø mellem Skovmose og Pøls rev
Siden 2012 har kommunen arbejdet med et projekt, der skal skabe vandspejl
ved Birkepøl, lidt i stil med Mjelsø og Bundsø på Nordals. Kommunens interesse er at levere kvælstof-reduktion i henhold til de nationale vandplaner,
sekundært at få skabt et stort naturområde for bl.a. fugleliv. Offentlighedens
adgang til området er ikke med i projektet, der finansieres af EU-midler, men
det er op til kommunen, om der senere skal etableres stier og evt. bro og udkigstårne i området.

Men der er lang vej endnu. Biologernes bud på hvornår anlægsarbejdet i givet
fald kan gå i gang er oktober 2018, men forinden da ligger altså forundersøgelsen, finansiering af realiseringen, sammenlægning af det gamle og det nye
projekt til ét projekt, detailprojektering, forhandlinger med knap 50 lodsejere
samt endelig myndighedsbehandling. (tl)

Projektet er næsten klar til realisering (jf. Birkepøl
vest på kortet) med et areal på 113 hektar, hvoraf de
55 hektar vil være opdæmmet sø og resten våd eng.
Men denne sommer trådte en ny vandområdeplan i
kraft og dermed nye krav til kvælstofreduktion i ydre
Flensborg Fjord. Derfor foreslår kommunen at få området på den anden side af stien (mellem Pølvej og
Søen) med i projektet, kaldet Birkepøl øst. Det vil øge
projektområdet med minimum 57 hektar. Denne del
kan ifølge kommunens biologer Vibeke Kuntz og Bo
Mammen Kruse tømme sig selv uden pumper via en
sluse.
Der har foreløbig været et møde mellem kommunen
og lodsejerne i august. Her fik kommunen grønt lys
til at gå videre med en forundersøgelse af projekt
Birkepøl øst og til at inddrage noget af arealet på
sydsiden af Pølvej i undersøgelsen. Men finansieringen af forundersøgelsen er formentlig først på plads
i december. Forundersøgelsen vil give svar på om
denne del af projektet er realiserbart og desuden
give en afgrænsning af projektområdet.

Åben kl. 8-20

Her ses det samlede projekt, hvoraf vandspejlet kun vil dække en del af det indtegnede område. Resten bliver vådeng
til glæde for især fuglelivet. Birkepøl øst er ikke forundersøgt og afgrænset endnu.

Bowling på Skovby kro.

”Alt godt fra havet” i børnehaven og dagplejen

Søndag d 4. december Kl. 11.00 bowler vi på Skovby kro. Der bliver
sat en wii op og så laver vi en turnering. Det er gratis at deltage.
Mød op og få et par hyggelige timer.

Én gang om måneden besøger dagplejerne, Nete og Maria, børnehaven med deres
dagplejebørn.
Et besøg som vi i børnehaven
værdsætter meget, da vi lærer de børn at kende, som senere skal starte i børnehaven.
Tilmed er det hyggeligt, men
også givtigt at samarbejde
med dagplejerne.
Sammen laver vi, for et år af
gangen, en plan over hvert
besøg med henblik på aktiviteter. Der bliver klippet og klistret, malet, sået blomsterfrø,
lavet lanterner, julepynt, leget,
lavet gymnastik – alt tilpasset
årstiden.
Men i oktober måned var der
en særlig aktivitet på programmet. Netes far Anders,
der fisker i sin fritid, og Netes
mor Vibeke var på besøg i børnehaven. De havde medbragt
”alt godt fra havet”: Skrubber,
krabber, søstjerner og muslinger, som børnene kunne studere og røre ved. Der var stor
jubel, da både små og store
krabber kravlede hen ad bordet og på gulvet. Rigtig mange
børn overskred nogle grænser,
var modige og ville gerne røre
ved søstjernerne og fiskene og enkelte holdt også en krabbe i hånden.
Med børnene siddende rundt om bordet slagtede og fileterede Anders 3 skrubber, som vi
derefter stegte og spiste til frokost.
En fantastisk og lærerig formiddag med emnet fra ”hav til bord”, hvor mange sanser var i
spil – der blevet set, rørt, lyttet og smagt.
Tusind tak til Netes forældre!

Nyt fra Sydals Frivillige Brandværn
Vi nærmer os slutningen på 2016. Det har været et stille år for brandværnet med hensyn til udrykninger, hvilket selvfølgelig er positivt.
Øvelses aktiviteter og træningen for mandskabet har været den
samme som forgående år, så mandskabet er klar til de skarpe situationer.
Hvervekampagnen, som har kørt nogle år og vil forsætte fremadrettet, har igen båret frugt.
Vi har optaget Martin Elhom Bonde, Vibøge og Karoline Lorenzen,
Fjelby. De vil påbegynde brandmandsuddannelsen i efteråret 2017.
Casper Jacobsen, Galgebjerg, Sebastian Paulsen, Tandslet og Matilde Lorenzen, Fjelby har bestået grunduddannelsen og starter på
Funktionsuddannelsen (røgdykker) i januar 2017.
Selv med den positive tilgang af mandskab er målet frem mod 2020
at optage og uddanne yderligere 5 mand, da der vil forekomme naturlig afgang af mandskab frem mod 2020.
Kampagne ”hvervning af nye brandmænd” forsætter i 2017. Der
bliver omdelt en folder ved vores passiv medlemsindsamling, der
fortæller om brandværnet og uddannelsen. Passiv medlemsindsamlingen starter midt november og kører frem til udgangen af januar
2017. Håber i vil tage godt imod brandfolkene.
Derfor vil jeg gerne opfordre alle m/k, der kunne have interesse i en
brandmandsuddannelse, til at kontakte undertegnede til en uforpligtende samtale.
Brandværnet har også deltaget i forskellige aktiviteter igennem
sommeren - Skovby By Night, Lysabild Landsbymarked, Tandslet Friskoles loppemarked og Sankt Hans i Skovby. Vi er glade for at være
til stede i lokalsamfundet, og tak til jer der besøger os ved de forskellige aktiviteter.
Sluttelig vil jeg kort nævne, at brandværnet er presset i dagtimerne.
Det betyder, at vi har svært ved at overholde det lovpligtige fremmøde af mandskab ved udkald i dagtimerne. Årsagen er køretiden
fra arbejdspladsen til brandstationen. Der arbejdes på forskellige
løsninger i samarbejde med Brand & Redning Sønderborg.
Vi vil gøre alt for at bevare brandværnet i nærområdet, men vi er
også meget afhængig af jeres opbakning til at skubbe til potentielle
emner. Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, Mobil 4017 6979

Åben skole – julefest

Lysabild Børneunivers & Åben Skole holder Julefest
Torsdag, den 8. december 2016.
Julefesten starter som sædvanlig i børnehaven
kl. 16, og spisningen er kl. 18.
Derefter åbner skolens klasser deres forskellige
boder, og vi slutter senest kl. 21.30.
Pris: Voksne: 40 kr. - Børn (til og med 6.kl.): 25 kr. pr. kuvert Betales ved indgangen!
Husk tilmelding senest søndag, den 4. december kun til: Erling Junker: ejja@bbsyd.dk eller sms til 23614729.
Opgiv barnets navn, klasse/børnehaven + antal voksne og børn +
telefonnummer. Man kan IKKE melde til på skoleintra!
Husk: Først til mølle - vi har plads til max. 400 personer!
Medbring selv tallerkener og bestik og glas + drikkevarer.
Dørene til spisesalene åbnes først kl. 17.30!
Alle er velkommen - også bedsteforældre, venner og naboer.

Ny flot kalender for 2017 ude nu
Idéen til årets kalender
kom af, at vi gerne vil
have fokus på de frivillige brandværn og det
store arbejde de gør.
Samtidig vil vi i Skovby Landsbylaug gerne
samle penge ind til at
etablere en legeplads
i Skovby. Så vi fik et
samarbejde i gang og
fik lavet kalenderen
med brandmændene.
Målet er at der er flere
der melder sig som frivillige brandmænd og
vi i Skovby kommer lidt
tættere på vores mål
med legepladsen.
Kalenderen koster 60
kr. og kan købes i Dagli’
Brugsen, Skovby og
hos Migges Bageri. Et
evt. overskud bliver
fordelt ligeligt mellem Sydals Frivillige
Brandværn og Skovby
Landsbylaug. Charlotte
Øberg-pedersen Sørensen, Skovby Landsbylaug.

Det sker i sognet 2016/2017
November

19. og 20 kl. 11-16
20. kl. 14.30-17.00
22. kl. 13.30
		
24. kl. 18.30-21,00
25. og 26. kl. 18.30
27. kl. 14-16.00
27. kl. 16.30

Jul på Vibæk Mølle
Juletræsfest for alle på Lysabild Kro
Lysabild Efterløn og Pensionistforening.
Musikalsk underholdning + lotto
Juniorklub holder juleafslutning
Julerevy på Lysabild Kro
Juletræsfest på Skovby Kro
Juletræet ved Skovbydam bliver tændt

December

2. og 3. kl. 18.30 Julerevy på Lysabild Kro
4. Kl 11.00
Bowling på Skovby kro		
7. kl. 19.00
Ældre Sagen, julehygge på Notmarkhus
8. kl. 16.-21.30
Åben skole – julefest. starter i børnehaven
		
kl. 16, og spisningen er kl. 18.00 på skolen
9. og 10. kl. 18.30 Julerevy på Lysabild Kro
13. kl. 14.00
Lysabild Efterløn og Pensionistforening i Lysabild 		
		
Kirke . Derefter advendtshygge i klubhuset med 		
		
Karin, der fortæller historier på alsisk.
26. kl. 14.00
Jul i rockerborgen, der serveres der gløgg hos 		
		Sydals MC, Tandshede 3.

Januar 2017
10. 		

12. kl. 18.30-21.00
17. kl. 12.30
		
18. kl. 19.00
		
20. kl. 18.00
26. kl. 18.30-21.00

Spejderne indsamler juletræer
Junior-Klub fra 4. klasse og opefter
Lysabild Efterløn og Pensionistforening 			
Nytårsfrokost med efterfølgende generalforsamling
Ældre Sagen. Foredrag af Alex Thomsen.
Knøs gård, Høruphav.
Live musik på Skovby Kro leveret af Orla Kruse
Junior-Klub fra 4. klasse og opefter

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. Lukket i januar
Åben Skole hver torsdag kl. 18.30 se kalenderen på lysabild-sydals.dk

Kirkens aktiviteter hen ose kalenderen på
Det sker i Kirken
lysabild-sydals.dkytår
Tirsdag 29. november kl. 17.30:
Adventsandagt for KFUM-spejderne
Søndag 4. december kl. 14.00:
2. søndag i advent - De 9 læsninger med Sydalskoret
Torsdag 8. december kl. 19.00:
Børnenes julekoncert - Sønderborg Musikskole
Tirsdag 20. december kl. 13
- Juleafslutning og krybbespil - Lysabild Børneunivers
Lørdag 24. december kl. 16:
Julegudstjeneste
Lørdag 31. december kl. 23.00:
Nytårsaften - Midnatsmesse
Søndag 8. januar:
Børnegudstjeneste - Dåbsjubilæum

Skovby Landsby Laug

Juleudsmykning
Landsby Lauget opfordrer alle borgere i Skovby til at gøre lidt ekstra ud af
deres udendørs juleudsmykning. Den flotteste udsmykning præmieres med en stor
gavekurv. Vinderen findes ved hjælp af stemmesedler, der bliver hængt op i Dagli’Brugsen i december måned.
Juletræstænding i Skovby
Efter juletræsfesten på Skovby kro den 27. november (se andet sted i bladet) tændes
juletræet ved Skovbydammen kl. 16.30.
Live musik på Skovby Kro.
Fredag d. 20. januar 2017 kl. 18:00, er der middag og musik leveret af Orla Kruse. Det koster 200 kr. at deltage, og overskuddet går til hjælp til etablering af
legeplads i Skovby. Billetter kan købes i Dagli’Brugsen.
Kom og vær med – få god motion og et smil på læben.

Jul på Vibæk Mølle
Den 19. og 20. november

Begge dage er der åbent fra kl. 11 til kl. 16

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

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.

Generalforsamling og åbent hus i L.s.F
Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden

Den 27. oktober afholdt L.s.F. generalforsamling. Det er der nu ikke så mange, der
opdager. Vi kan være mange flere i klubhuset, men det er nok generelt ved de
fleste generalforsamlinger. Der var lidt kritik af klokkeslettet kl. 19. Det ændres til
kl. 19.30. Alle valg var genvalg, så der skete ikke så meget nyt.
Jeg efterlyste igen nye lokaler til arkivet, hvor der arbejdes på højtryk med registrering af de mange papirer og dokumenter.
Kom ned i arkivet. Der er åbent første torsdag i måneden, undtagen januar og juli,
kl. 18-20, eller efter aftale. Husk åbent hus søndag den 5. februar kl. 14-17, med
kaffe på kanden. Jørn Lind

”Kratlusker” tur og vandring
KFUM spejderne i Lysabild har igen været modige og seje!

Den 26. december fra kl 14 serveres der
gløgg hos Sydals MC. Alle er hjertelig
velkomne.

Ulvene har nemlig været på den årlige ”Kratlusker” tur. Det er en top hemmelig tur,
hvor ikke engang forældrene ved, hvor vi skal hen. Turen starter med at ulvene får
en papirspose over hovedet og skal prøve at fornemme, hvor vi kører hen. Derefter er der et sejt og langt løb med poster undervejs. Turen endte ved den grønne
diamant i Nørre Skoven, hvor vi overnattede. Det var en rigtig fed tur, og alle ulve
var vildt seje.
Tak til alle de forældre der bakkede op med boller, kage og kørsel.
Den 1. oktober blev der vandret til den store guldmedalje.
Ca. 25 spejdere i alderen 5 - 12 år og ca. 10 voksne - dels spejderledere og frivillige
forældre – mødte op ved Kegnæs spejderhytte. Stemningen var i top. Ulvene gik
20 km. Bæverne gik 10 km.
Alle spejdere gennemførte og fik et velfortjent vandreskjold/guldmedalje. Det var
en super succes oplevelse for både børn og voksne.
En særlig tak til de forældre der hjalp med at stå ved forplejningsposterne.
Hilsen spejderlederne.

Deadline til næste Lokalblad
den 2. januar 2017

Spejderne indsamler juletræer
Sæt X i kalenderen den 10. Januar 2017. Læg juletræet ud til vejen med
25 kr. i en pose bundet til træets top!

Jul i rockerborgen

