
 Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Vi er halvvejs igennem 2017, brandværnet har kørt 9 udrykninger til dato, som bl.a. 
har været containerbrand, naturbrand, skorstensbrand og bilbrand. Alt er jo ikke 
brand, så der har også været en enkelt pumpeopgave.

På materiel siden har brandværnet fået 
en speciel opbygget pumpetrailer, 
med forskellige pumper og hjælpema-
teriel, til at løse de pumpeopgaver der 
måtte komme.
Ved udgangen af august måned, 
modtager brandværnet en ny brand-
bil. Den skal erstatte den gamle Land 
Rover, som er gået på pension. 
Casper Jacobsen, Galgebjerg, har 
bestået eksamen til Funktionsuddan-
nelsen (røgdykker) i juni 2017. Karoline 
Lorenzen, Fjelby, starter på brand-
mands- uddannelsentil efteråret.
Brandværnet har også deltaget i for-
skellige aktiviteter igennem somme-
ren: Skovby By Night og Sankt Hans i 
Skovby. Vi er glade for at være tilstede 
i lokalsamfundet, og tak til jer der 
besøger os ved de forskellige aktiv-
iteter.
Sidder der en læser, som kunne være 
interesseret i brandmandsuddannels-
en, kan undertegnede kontaktes til  
en uforpligtende samtale. 
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, 
Mobil 4017 6979.

Gratis: Prøv at kegle
Sydals Kegleklub søger med lys og lygte efter nye medlemmer. Vi har mange ledige 
timer på banerne, så det er bare med ringe til følgende tlf. 2944 0466 for en aftale om 
et par prøve timer eller forhøre ved naboen, hvad kegling er for noget. Det kunne jo 
være, det var noget for jer. Vi er lige nu ca. 130 medlemmer - flest pensionister:-D
Hilsen Sydals Kegleklub, v. Hans Christian Petersen

Deadline til næste Lokalblad  den 
18. september

Lysabild/Kegnæs spejdernes 
indtryk fra SL2017

Freja Abreu Nissen, 11 år:
Det sjove ved at være på lejr er at være sammen med sine venner og 
være fælles om det hele. Det særlige ved Spejdernes Lejr 2017 var, at 
der var så mange spejdere fra hele Danmark og hele verden samlet et 
sted. Det var også fedt, at det var ligesom en by med butikker og det 
hele. Vi var på mange aktiviteter, der var sjove og spændende bl.a. 
verdens længste hoppeborg The Beast – det var vildt. Der var mange, 
der byttede tørklæder med spejdere fra udlandet. Fx byttede jeg mig 
til et tørklæde fra en pige, som kommer fra en by i Nordfrankrig der 
hedder Lille. 
Emma Wandler Lind, 11 år:
Vi ankom lørdag formiddag på gå ben fra Sønderborg. Vi fik hurtigt 
lavet vores eget bad, som fik varmet vandet op ved hjælp af solen. 
Vi var ude på forskellige aktiviteter. Blandt anden var vi ude at sejle i 
vores egen båd som sejlede på sol. Vi var også ude i Nørreskoven og 
finde nogen livstræer som vi fredede. Det var en rigtig god uge og jeg 
håber at jeg kan være med om 5 år igen.
Carina Sanddahl, spejderleder:
9 dage med højt til himmel. Det var en kanon oplevelse af fælles-
skab og samhørighed. Alle havde hver deres opgaver og lejren var 
spækket med events, prøver og fornøjelige oplevelser. Med naturen 
og miljøbevidsthed i fokus fik spejderne lov til at lege, arbejde sam-
men og tænke. Vi blev testet i udholdenhed og alle vores sanser blev 
brugt. Vi har grædt og grint, vi har været kreative og har taget mange 
gode minder og oplevelser med hjem. Det var stort, det var sjovt og 
det var udfordrende fedt. Vi fik sat fodspor. Og turen gav os sine. 
Allan Nissen, grupperådsformand:
Spejdernes Lejr 2017 var en kæmpe oplevelse. En stor tak til alle  
spejderledere for en kæmpe indsats og en stor tak til alle de forældre, 
der har hjulpet til før, under og efter.

  s

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
Mona Pedersen mona.pedersen0@gmail.com 2621 3966
Helle Pedersen (dtp)  helle5584@gmail.com  2484 4356
Tryk:  Grafisk Arbejde, Guderup  7445 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: 74404700

Lokalhistorisk arkiv åbent første torsdag i måneden kl.  18-20. 

Lysabild seniorcykelklub cykler hver onsdag aften kl. 17.30 ca. 20 km.

 Der er åbent hus i MC Sydals, Tandshede 3. Hver torsdag fra 16.30

Det sker i sognet
August
22. kl. 13.30 Lysabild Efterløn og Pensionistforening 

  Hygge + Lotto
30. Konfirmandindskrivning

September
1. kl. 19.00 Tamra Rosanes optræder på Mommark Marina
2. kl. 10.00  Skovby Traktortræk
4.  Lysabild Sognehistoriske Forening, byvandring
12. kl. 13,30 Lysabild Efterløn og Pensionistforen 

  Stort Lottospil
16. Lysabild Landsbymarked , i æblehaven ved   

  kirken
22. kl. 19.00 Brandmand Sam  optræder på Mommark   

  Marina
22. kl. 18.00 Ældre Sagen, spis sammen på Notmarkhus
26. kl. 18.00-19.00 Herreholdet – gymnastik, opstart i gymnastik-
  salen på Lysabild Børneunivers
26. kl. 19.00-20.00 Dameholdet – gymnastik, opstart i gymnastik-
  salen på Lysabild Børneunivers

Oktober
3. kl. 13.30, Lysabild Efterløn og Pensionistforen, 
  Underholdning, Lotto og spisning
23. kl. 17.00-18 Børnespringholdet (6-14 år), opstart i gymna-  

  stiksalen på Lysabild Børneunivers 
25. kl. 16.00 Ældre Sagen, Virksomhedsbesøg, Helsam i  

  Ragebøl

November 
22. -23. Ældre Sagen, Juletur til København
9.11. kl. 19.30  Valgdebatmøde med spidskandidaterne i  

  multisalen, Lysabild
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Strik-café hver onsdag i lige uge kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. at deltage. Vi starter op igen onsdag, den 6. september.

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Lørdag den 16. september 2017
LANDSBYMARKED

se indstik for mere info

Spejdere til sønderjysk kaffebord i Lysabild

Både JyskeVestkysten og TV Syd var mødt op for at reportere fra Inge og Calles hjem i Lille-
have, da ca. 55 spejdere fra Nørresundby lagde vejen forbi for at opleve et ægte sønderjysk 
kaffebord. 
Hele idéen opstod ved spejderleder Palle Christiansens bryllup. Han er Inge og Calles søn, 
men bor i dag i Nørresundby. Her spurgte en anden spejderleder Calle, om de ikke invit-
erede spejderne fra Nørresundby til sønderjysk kaffebord, nu hvor Spejdernes Lejr skulle 
holdes i Sønderborg. Så det der startede lidt som en kvik bemærkning under en fest, blev 
til en realitet en våd tirsdag i juli.
Fordi selvom regnen silede ned var humøret højt, og alle fik en hyggelig oplevelse. Ud over 
25 forskellige kager blev det også til en lille quiz om det synnejyske sproch.
Du kan finde mange flere billeder fra dagen og links til JVs artikel og TV Syds indslag, på 
Lysabilds facebook side, som du også kan følge med i på www.lysabild-sydals.dk – også 
selv om du ikke er på facebook.

Nyt atletikanlæg snart en realitet
Den 7. august hilste Asta Kryhlmann og Lone Klinge Thomsen på prinsesse Benedikte og 
modtog 10.000 kr. fra I.P. Nielsen Fonden på vegne af Lysabild Gymnastik og Atletik, som 
et tilskud til den nye belægning på atletikanlægget bagved Lysabild Børneunivers. Fore-
ningen har nu i alt 517.000 kr. og mangler kun 133.000 kr. for at projektet kan gennemføres.

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR 
2017/2018: 

NYBEG. START: ONSDAG DEN 30.08.2017 KL. 16.15 
UNGDOM START: MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 16.45 
SENIOR START: MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 20.00 
MOTION TILMELDING MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 19.00 

Mandag Hold 

kl. 16.45 - 18.00 
Ungdom: U9, U11, 
U13, U15, U17 og 

U19 
kl. 18.00 – 20:00 Motion 
kl. 20.00 – 22:30 Senior 

Med Venlig hilsen LTB, www.ltbadminton.dk 

Onsdag Hold 

kl. 16.15 – 17.00  Ungdom: 
”Nybegyndere” 

kl. 16.45 - 18.00 
Ungdom: U9, U11, 
U13, U15, U17 og 

U19 
kl. 18.00 - 20.00 Motion 
kl. 20.00 - 22.30 Senior 

Casper Jacobsen til venstre og Timo Dalldorf

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR 
2017/2018: 

NYBEG. START: ONSDAG DEN 30.08.2017 KL. 16.15 
UNGDOM START: MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 16.45 
SENIOR START: MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 20.00 
MOTION TILMELDING MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 19.00 

Mandag Hold 

kl. 16.45 - 18.00 
Ungdom: U9, U11, 
U13, U15, U17 og 

U19 
kl. 18.00 – 20:00 Motion 
kl. 20.00 – 22:30 Senior 

Med Venlig hilsen LTB, www.ltbadminton.dk 

Onsdag Hold 

kl. 16.15 – 17.00  Ungdom: 
”Nybegyndere” 

kl. 16.45 - 18.00 
Ungdom: U9, U11, 
U13, U15, U17 og 

U19 
kl. 18.00 - 20.00 Motion 
kl. 20.00 - 22.30 Senior 

Spis sammen
Onsdag den 22. september kl. 18:00.
Sted: Notmarkhus
Der serveres skipperlabskovs, inkl. 1 øl/vand. Foredrag ”Et liv som handi-
kappet” ved Pia Kristensen fra Mjels.
Derefter er der kaffe og småkager.
Sidste tilmelding den 15. september til Anne Marie Christoffersen,  
tlf. 74 47 03 33 / 21 67 06 60.
Virksomhedsbesøg, Helsam i Ragebøl
Onsdag den 25. oktober kl. 16.
Sted: Rønsdam 1, Ragebøl, Sønderborg.
Vi mødes ved hovedindgangen og får en rundvisning, et lille foredrag 
om nem sundhed og personlig pleje. Der sluttes af med smagsprøver på 
nogle af deres varer. Max. 36 personer. (Først til mølle princippet).
Tilmelding senest den 2. oktober til Erik Heise, tlf. 25 24 23 00,  
mail: erik-heise@hotmail.dk
Juletur til København m/jul i Tivoli og rundtur i Ørestaden
Onsdag den 22. – 23. november. 
Opsamling fra Augustenborghallerne.
Turen går mod Fyn. Ved Benløse kro i Ringsted får vi en frokostbuffet.  
Vi bor på Grand Hotel. Spadserer til det julepyntede Tivoli. Der skulle ikke 
være problemer med at finde aftensmaden. Når man ønsker det, kan man 
selv gå hjem.
2. dag Formiddagen er på egen hånd. Herefter kører vi til Ørestaden. 
Hvor vi kommer forbi DR-byen og IT Universitetet. Slutter i det store 
indkøbscenter Fields. Hør nærmere om turen ved tilmelding eller på 
hjemmesiden.
Tilmelding senest den 18. september til Vibeke Jensen, tlf. 21 27 77 30, 
mail: sondermark6@gmail.com, Pris: kr. 1675, enkeltværelsestillæg  
kr. 350. Medlem af rejsegarantifonden nr. 2443.

Kegnæsvej 37 . 6470 Sydals . 74 40 42 62 . www.skovbykro.dk



Vær med til at udvikle Sydals 
Som tidligere skrevet her i Lokalbladet er de fem landsbyråd på Sydals i dialog med Sønder-
borg kommune om en udviklingsplan for vores område – inspireret af en lignende proces 
på Nordals. Politikere og embedsmænd er lydhøre og meget aktive. Status på processen er:

• I dette forår besluttede udvalget for teknik og miljø af topprioritere en   
 cykelsti fra Skovby til Gåsvig i 2018. Vi har ønsket flere andre cykelstier,  
 som vi fortsat er i dialog med kommunen om. 

• I juni besluttede samme udvalg at søge Erhvervsstyrelsen om at få lov til at lave  
 Kegnæs og evt. kysten i Æ Lil’hav til et særligt udviklingsområde. Det vil i givet fald  
 betyde, at det bliver nemmere at få tilladelse til byggeri og projekter i kystnærhed 
 szonen. Svaret ventes i løbet af efteråret 2017.

• Her i sommerferien er Sydals-laugene sammen med Broagerland-laugene   
 blevet tildelt midler fra den nationale landdistriktspulje til udvikling af naturoplevelser  
 og udnyttelse af det vækstpotentiale området har. Sagt med andre ord: Vi skal have  
 skabt flere lokale jobs ved at udvikle turismen her. 

Politikerne er klar til at støtte op om de lokale initiativer, og der er skaffet penge til udvikling-
sprocessen: Nu skal der fantaseres, tænkes, udvikles og arbejdes. Og det vil laugene og kom-
munen invitere samtlige borgere, erhvervsdrivende, foreninger og alle andre med interesse 
i området til i løbet af efteråret og vinteren. Der er ikke konkrete datoer for borgermøder klar 
endnu. Men gå ”gerne i tænkeboks” allerede nu.

Stor tak til bilisterne i Lysabild området!
 
I maj/juni måned har vi cykeltrænet med den nye 0 kl på skolens område og på 
cykelstien.
Fantastisk med cykelstien. Der kan vi øve sikkert.
Vi syntes efterhånden at børnene var blevet så dygtige, at vi turde vove os ud på 
den store landevej.
Der blev aftalt regler og den første tur gik fra skolen til Skovby Brugs. Det gik 
rigtig godt
Næste tur fra skolen til Skovmose camping gik også rigtig godt.
På tredje tur, vovede vi os endnu længere væk og cyklede igennem Vibøge og 
ned til Taskland ved Vibæk mølle.
Børnene var superseje og der var ingen brok, selvom der var lidt modvind. De var 
rigtig gode til at cykle og holdte god afstand til hinanden.
En STOR tak til bilisterne vi mødte på turen. Der blev taget hensyn til os. Alle kørte 
forsigtigt forbi og ventede til der var klar bane.
Det var en rigtig god oplevelse for os, at bilisterne var meget opmærksomme, så 
ingen børn blev bange. Tak for det. Hilsen alle unger og voksne i SFOen i Lysabild 
Børneunivers.

Byvandring den 4. september 
Lysabild Sognehistoriske Forening
Foreningens arbejde udadtil har ligget stille hen over sommeren. Sommer- 
udflugten valgte vi at aflyse, da den lå for tæt på pensionistforeningens udflugt, 
og vi kunne ikke finde en anden dato. Måske skulle vi prøve at samarbejde om 
udflugten, da det jo stort set er de samme personer, der bejles til. Dette er kun 
en tanke, men måske?
Arbejdet med ”100 helte” går godt fremad og forventes færdigt til d. 11-11-2018, 
hvilket er 100 året for 1. verdenskrigs afslutning. Det er som bekendt  forfatteren 
til bogen om Hans Lassen, Henrik Ingemann fra Fåborg, med rødder i Nypøl, som 
er dybt involveret i dette arbejde.
I den forbindelse arrangeres en tur til de gamle slagmarker i Frankrig i oktober 
2018. Oplysninger om de ”100 helte” og turen finder i på hjemmesiden ”100 
helte”.
Igen i år laver vi en aftentur eller byvandring, mere nøjagtigt vil der blive  
annonceret om dette, men datoen er mandag den 4. september. Forenin-
gen er igen med ved det traditionelle landsbymarked i og ved præstegården  
den 16. september, så kig ind i den gamle lade, hvor vi udstiller.
Venlig hilsen Lysabild sognehistoriske Forening.

Vidste I ....

...du selv kan bestemme hvilke reklamer, du får i din postkasse?
Eller du kan bestemme, du slet ikke får nogen? Og hvad med ugeavisen? 
Nogen bliver delt rundt af FK Distribution. (Det unge bud med trækvogn)
Gå ind på www.minetilbud.dk/Nej_Tak_Plus og udvælg reklamer. Du kan altid 
vælge om.
Andre bliver delt rundt af Postbuddet.
www.postnord.dk/modtag/bestil-reklamer
 Vil du kun modtage ugeavisen eller slet intet så er det her:
www.postnord.dk/modtag/nej-tak

Ny landsbybus
Vi har simpelthen fået en ny Landsbybus til Lysabild og omegn.
En VW Caravelle med masser af udstyr og automatgear. Der er stadig plads til 9  
personer inkl. føreren, men i denne bus sidder alle personer i samme højde, og man 
har dermed meget bedre udsyn - også når man sidder på bagsæderne.
Bagagerummet bag sæderne er også enormt, her kan der nemt stå f.eks. en barne-
vogn sammen med en masse andet bagage.
Desuden er der anhængertræk på denne bus, så hvis der ikke er nok plads, kan man 
også tage en trailer med.
Glæd jer til at prøve den, hvis I f.eks. skal på tur sammen med vennerne, eller børnene 
skal til fodboldtræning osv. Der er mange anvendelsesmuligheder, og ofte kan man 
spare kørsel i flere privatbiler, ved at arrangere samkørsel i Landsbybussen.
Vi har selvfølgelig også stadig vores landsbybil, som man også kan booke.
Prisen for begge køretøjer er stadig kun 2 kr. pr. kørt km. plus brændstof.
Alle der bor i Lysabild, Kegnæs og Tandslet området kan låne Landsbybussen og 
Landsbybilen. Find meget mere info på vores hjemmeside lysabild-sydals.dk

Gymnastikken begynder igen
Tirsdag d. 26. september kl. 18-19:
Herreholdet – gymnastik og styrketræning – med instruktør Hans 
Duus, dog med Hanne Kryhlmand Bandholz som vikar indtil efter-
årsferien.
Tirsdag d. 26. september kl. 19-20:
Dameholdet – bla. pilates – med instruktør Birthe Elmegaard Bladt.
Mandag d. 23. oktober kl 17-18:
Børnespringholdet (6-14 år) med instruktør Hans Halfdan Belschner 
Jørgensen.
Alle hold træner i gymnastiksalen på Lysabild Børneunivers med 
indgang fra den lille skolegård mod øst. Mød op til hyggelig, sjov 
og god motion. Alle er velkomne.

Lysabild senior cykelklub på tur i 
den fynske natur  
20 deltagere fra Lysabild senior cykelklub tog i begyndelsen 
af juni færgen fra Fynshav kl. 8 og mødtes ved rutebilstatio-
nen i Assens.
1.dag – 6. juni
Vi cyklede langs den smukke Assens havn til den idylliske landsby, 
Lundager, og igennem Brahesborg gods, via den gamle hængebro 
og godsets skov, forbi Holevad kirke til Barløse Kirke. Videre over 
det gamle vadested Salbrovad, gennem Sandager og ad Baunevej 
til toppen af ”Baunet”, hvor vi spiste frokost.
Turen gik videre over Puge Mølle Å og videre retur til Assens ad 
små smukke veje parallel med kysten - ca. 30 km.
Derefter kørte vi i vores biler til Vissenbjerg, hvor vi sluttede dagen 
med et lækkert måltid mad og overnatning på Vissenbjerg hotel.
2.dag – 7. juni
Vi mødtes ved Ore kirke.
Turen gik mod Skåstrup 
Strand forbi Oregård, en  
gammel Kongsgård, der i dag 
er bevaringscenter for ”Gamle 
Danske Husdyrsracer”, og der-
efter gennem små byer. Des-
værre begyndte regnen, som 
varede resten af dagen. Tu-
ren fortsatte mod Bogense langs med diget, forbi flotte haver og 
sommerhuse og det sidste stykke på diget. Frokost under halvta-
get hos spejderne i Bogense og derefter forbi H.C. Andersens Ro-
senpark – også en cykeltur på 30 km.
Nu var alle så våde, at det kun handlede om at komme til bilerne og 
hjem. To dejlige dage med skønt selskab i den fynske natur.

Lysabild Efterløn og Pensionistforening

En god forklaring
Som oftest er der en god forklaring på det meste. Det gælder også 
tingenes tilstand på kirkegården de seneste måneder. Ukrudtet er 
vokset eksplosivt - som alle andre steder - og sommerblomsterne 
blev plantet lidt sent. Forklaringen er, at vi det sidste år har måttet 
undvære vores gravermedhjælper pga. barsel. Og en person kan 
som bekendt ikke udføre to mands arbejde.
En anden forklaring er, at vi har trukket meget på Kaspers (graver) 
viden om mangt og meget, som vi har skullet sætte os ind i.
Nu er Line, vores gravermedhjælper, vendt tilbage, og der er luget 
på hele kirkegården. Sommerblomsterne er plantet, og vi ønsker 
alle en fortsat god sommer. Menighedsrådet ved Lysabild kirke.

Snigpremiere på 20. sæson af Åben Skole 
Som afslutning på Lysabild Landsbymarked den 16. september, er der fælles-
spisning i det store telt kl. 18. Vi kalder det snigpremiere på Åben Skole, der 
egentlig først starter efter efterårsferien. Men det er rent faktisk Åben Skole 
gruppen der også laver mad til Landsbymarkedet. Så kom og nyd en hyg-
gelig aften i teltet ved Præstegården. Menuen bliver grillet kød med stort sa-
latbord og efterfølgende kaffe og cookies. Der kan købes fadøl og sodavand. 
Man skal selv medbringe eget service, desuden må egne drikkevarer også 
gerne medbringes.Prisen er 80 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Tilmelding 
sker til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk eller 23614729, senest tirsdag den 
12. september. Læs meget mere om hvad Åben Skole er på lysabild-sydals.dk

Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden

Holdnavn / Årgang Træner Telefon Træningstider Kontingent
U9 Piger

2009
5 mands hold

Charlie Lemtorp 51882007 Torsdag kl. 17 - 18 Fra august 2017 til juni 2018 
350,-

U10 Piger
2008

5 mands hold
Martin Lykke 20620260 Torsdag kl. 17 - 18 Fra august 2017 til juni 2018 

350,-

Små fødder
<2012

3 mands hold
Karla Dons Jensen 26191995 Onsdag kl. 17 - 18 Fra august 2017 til juni 2018 

200,-

U7
2011

3 mands hold
Anders Duus 21769917 Onsdag kl. 17 - 18 Fra august 2017 til juni 2018 

200,-

U8
2010

5 mands hold
Ida Rasmussen 24835934 Onsdag kl. 17 - 18 Fra august 2017 til juni 2018 

350,-

U9
2009

5 mands hold
Flemming Jacobsen 25716703 Mandag kl. 17 - 18 og

Onsdag kl. 17 - 18
Fra august 2017 til juni 2018 

350,-

U10
2008

5 mands hold

Lars Nehrkorn 
Henrik HJ Fangel

61301575 
40196553

Mandag kl. 17 - 18 og
Onsdag kl. 17 - 18

Fra august 2017 til juni 2018 
350,-

U11
2007

8 mands hold

Anders Bay          
Michael Pabst

60498029 
25560102

Mandag kl. 17 - 18 og
Onsdag kl. 17 - 18

Fra august 2017 til juni 2018 
400,-

U12
2006

8 mands hold

Preben Brink
Leif Lassen

27423779
20227670

Mandag kl. 18 - 19 og
Onsdag kl. 18 - 19

Fra august 2017 til juni 2018 
400,-

U13
2005 

8 mands hold

Martin Jürgensen 
Kasper Nielsen

40127788 
60189139

Mandag kl. 17.30-18.30 og
Onsdag kl. 17.30-18.30

Fra august 2017 til juni 2018 
400,-

U15
2004-2003

11 mands hold

Tim Andersen
Rasmus Wolff

51210019
30565367

Mandag kl. 17 - 18.30 og
Onsdag kl. 17 - 18.30

Fra august 2017 til juni 2018 
450,-

Serie 5
>16 år

11 mands hold

Lars Nehrkorn                     
Martin Lykke

61301575                  
20620260 Mandag kl. 18.30 - 20 Pr. halvår 300,-

Herre for sjov
>16år

Tim Andersen
Rasmus Wolff

51210019
30565367 Mandag kl. 19 - 20 Fra august 2017 til juni 2018 

250,-  

Efterår 2017 
Lysabild SG Fodbold

Udendørs fodboldtræning uge 32 til 41

Program
Tirsdag d.22-08-17
Hygge eftermiddag + lotto
Tirsdag d.12-09-17
Stort lottospil.
Tirsdag d. 03-10-17
Underholdning  
v. Winnie D. Nielsen
Lotto og spisning. Pris 150kr.

Tilmelding altid nødvendig til
Rosa telf. 
74404750/61604750
Birthe telf. 30205447
Alle arrangementer foregår i 
LSG’s Klubhus kl. 13.30
hvis ikke andet er nævnt.

Åben kl. 8-20

Lørdag den 16. september 2017
LANDSBYMARKED

se indstik for mere info



Vær med til at udvikle Sydals 
Som tidligere skrevet her i Lokalbladet er de fem landsbyråd på Sydals i dialog med Sønder-
borg kommune om en udviklingsplan for vores område – inspireret af en lignende proces 
på Nordals. Politikere og embedsmænd er lydhøre og meget aktive. Status på processen er:

• I dette forår besluttede udvalget for teknik og miljø af topprioritere en   
 cykelsti fra Skovby til Gåsvig i 2018. Vi har ønsket flere andre cykelstier,  
 som vi fortsat er i dialog med kommunen om. 

• I juni besluttede samme udvalg at søge Erhvervsstyrelsen om at få lov til at lave  
 Kegnæs og evt. kysten i Æ Lil’hav til et særligt udviklingsområde. Det vil i givet fald  
 betyde, at det bliver nemmere at få tilladelse til byggeri og projekter i kystnærhed 
 szonen. Svaret ventes i løbet af efteråret 2017.

• Her i sommerferien er Sydals-laugene sammen med Broagerland-laugene   
 blevet tildelt midler fra den nationale landdistriktspulje til udvikling af naturoplevelser  
 og udnyttelse af det vækstpotentiale området har. Sagt med andre ord: Vi skal have  
 skabt flere lokale jobs ved at udvikle turismen her. 

Politikerne er klar til at støtte op om de lokale initiativer, og der er skaffet penge til udvikling-
sprocessen: Nu skal der fantaseres, tænkes, udvikles og arbejdes. Og det vil laugene og kom-
munen invitere samtlige borgere, erhvervsdrivende, foreninger og alle andre med interesse 
i området til i løbet af efteråret og vinteren. Der er ikke konkrete datoer for borgermøder klar 
endnu. Men gå ”gerne i tænkeboks” allerede nu.

Stor tak til bilisterne i Lysabild området!
 
I maj/juni måned har vi cykeltrænet med den nye 0 kl på skolens område og på 
cykelstien.
Fantastisk med cykelstien. Der kan vi øve sikkert.
Vi syntes efterhånden at børnene var blevet så dygtige, at vi turde vove os ud på 
den store landevej.
Der blev aftalt regler og den første tur gik fra skolen til Skovby Brugs. Det gik 
rigtig godt
Næste tur fra skolen til Skovmose camping gik også rigtig godt.
På tredje tur, vovede vi os endnu længere væk og cyklede igennem Vibøge og 
ned til Taskland ved Vibæk mølle.
Børnene var superseje og der var ingen brok, selvom der var lidt modvind. De var 
rigtig gode til at cykle og holdte god afstand til hinanden.
En STOR tak til bilisterne vi mødte på turen. Der blev taget hensyn til os. Alle kørte 
forsigtigt forbi og ventede til der var klar bane.
Det var en rigtig god oplevelse for os, at bilisterne var meget opmærksomme, så 
ingen børn blev bange. Tak for det. Hilsen alle unger og voksne i SFOen i Lysabild 
Børneunivers.

Byvandring den 4. september 
Lysabild Sognehistoriske Forening
Foreningens arbejde udadtil har ligget stille hen over sommeren. Sommer- 
udflugten valgte vi at aflyse, da den lå for tæt på pensionistforeningens udflugt, 
og vi kunne ikke finde en anden dato. Måske skulle vi prøve at samarbejde om 
udflugten, da det jo stort set er de samme personer, der bejles til. Dette er kun 
en tanke, men måske?
Arbejdet med ”100 helte” går godt fremad og forventes færdigt til d. 11-11-2018, 
hvilket er 100 året for 1. verdenskrigs afslutning. Det er som bekendt  forfatteren 
til bogen om Hans Lassen, Henrik Ingemann fra Fåborg, med rødder i Nypøl, som 
er dybt involveret i dette arbejde.
I den forbindelse arrangeres en tur til de gamle slagmarker i Frankrig i oktober 
2018. Oplysninger om de ”100 helte” og turen finder i på hjemmesiden ”100 
helte”.
Igen i år laver vi en aftentur eller byvandring, mere nøjagtigt vil der blive  
annonceret om dette, men datoen er mandag den 4. september. Forenin-
gen er igen med ved det traditionelle landsbymarked i og ved præstegården  
den 16. september, så kig ind i den gamle lade, hvor vi udstiller.
Venlig hilsen Lysabild sognehistoriske Forening.

Vidste I ....

...du selv kan bestemme hvilke reklamer, du får i din postkasse?
Eller du kan bestemme, du slet ikke får nogen? Og hvad med ugeavisen? 
Nogen bliver delt rundt af FK Distribution. (Det unge bud med trækvogn)
Gå ind på www.minetilbud.dk/Nej_Tak_Plus og udvælg reklamer. Du kan altid 
vælge om.
Andre bliver delt rundt af Postbuddet.
www.postnord.dk/modtag/bestil-reklamer
 Vil du kun modtage ugeavisen eller slet intet så er det her:
www.postnord.dk/modtag/nej-tak

Ny landsbybus
Vi har simpelthen fået en ny Landsbybus til Lysabild og omegn.
En VW Caravelle med masser af udstyr og automatgear. Der er stadig plads til 9  
personer inkl. føreren, men i denne bus sidder alle personer i samme højde, og man 
har dermed meget bedre udsyn - også når man sidder på bagsæderne.
Bagagerummet bag sæderne er også enormt, her kan der nemt stå f.eks. en barne-
vogn sammen med en masse andet bagage.
Desuden er der anhængertræk på denne bus, så hvis der ikke er nok plads, kan man 
også tage en trailer med.
Glæd jer til at prøve den, hvis I f.eks. skal på tur sammen med vennerne, eller børnene 
skal til fodboldtræning osv. Der er mange anvendelsesmuligheder, og ofte kan man 
spare kørsel i flere privatbiler, ved at arrangere samkørsel i Landsbybussen.
Vi har selvfølgelig også stadig vores landsbybil, som man også kan booke.
Prisen for begge køretøjer er stadig kun 2 kr. pr. kørt km. plus brændstof.
Alle der bor i Lysabild, Kegnæs og Tandslet området kan låne Landsbybussen og 
Landsbybilen. Find meget mere info på vores hjemmeside lysabild-sydals.dk

Gymnastikken begynder igen
Tirsdag d. 26. september kl. 18-19:
Herreholdet – gymnastik og styrketræning – med instruktør Hans 
Duus, dog med Hanne Kryhlmand Bandholz som vikar indtil efter-
årsferien.
Tirsdag d. 26. september kl. 19-20:
Dameholdet – bla. pilates – med instruktør Birthe Elmegaard Bladt.
Mandag d. 23. oktober kl 17-18:
Børnespringholdet (6-14 år) med instruktør Hans Halfdan Belschner 
Jørgensen.
Alle hold træner i gymnastiksalen på Lysabild Børneunivers med 
indgang fra den lille skolegård mod øst. Mød op til hyggelig, sjov 
og god motion. Alle er velkomne.

Lysabild senior cykelklub på tur i 
den fynske natur  
20 deltagere fra Lysabild senior cykelklub tog i begyndelsen 
af juni færgen fra Fynshav kl. 8 og mødtes ved rutebilstatio-
nen i Assens.
1.dag – 6. juni
Vi cyklede langs den smukke Assens havn til den idylliske landsby, 
Lundager, og igennem Brahesborg gods, via den gamle hængebro 
og godsets skov, forbi Holevad kirke til Barløse Kirke. Videre over 
det gamle vadested Salbrovad, gennem Sandager og ad Baunevej 
til toppen af ”Baunet”, hvor vi spiste frokost.
Turen gik videre over Puge Mølle Å og videre retur til Assens ad 
små smukke veje parallel med kysten - ca. 30 km.
Derefter kørte vi i vores biler til Vissenbjerg, hvor vi sluttede dagen 
med et lækkert måltid mad og overnatning på Vissenbjerg hotel.
2.dag – 7. juni
Vi mødtes ved Ore kirke.
Turen gik mod Skåstrup 
Strand forbi Oregård, en  
gammel Kongsgård, der i dag 
er bevaringscenter for ”Gamle 
Danske Husdyrsracer”, og der-
efter gennem små byer. Des-
værre begyndte regnen, som 
varede resten af dagen. Tu-
ren fortsatte mod Bogense langs med diget, forbi flotte haver og 
sommerhuse og det sidste stykke på diget. Frokost under halvta-
get hos spejderne i Bogense og derefter forbi H.C. Andersens Ro-
senpark – også en cykeltur på 30 km.
Nu var alle så våde, at det kun handlede om at komme til bilerne og 
hjem. To dejlige dage med skønt selskab i den fynske natur.

Lysabild Efterløn og Pensionistforening

En god forklaring
Som oftest er der en god forklaring på det meste. Det gælder også 
tingenes tilstand på kirkegården de seneste måneder. Ukrudtet er 
vokset eksplosivt - som alle andre steder - og sommerblomsterne 
blev plantet lidt sent. Forklaringen er, at vi det sidste år har måttet 
undvære vores gravermedhjælper pga. barsel. Og en person kan 
som bekendt ikke udføre to mands arbejde.
En anden forklaring er, at vi har trukket meget på Kaspers (graver) 
viden om mangt og meget, som vi har skullet sætte os ind i.
Nu er Line, vores gravermedhjælper, vendt tilbage, og der er luget 
på hele kirkegården. Sommerblomsterne er plantet, og vi ønsker 
alle en fortsat god sommer. Menighedsrådet ved Lysabild kirke.

Snigpremiere på 20. sæson af Åben Skole 
Som afslutning på Lysabild Landsbymarked den 16. september, er der fælles-
spisning i det store telt kl. 18. Vi kalder det snigpremiere på Åben Skole, der 
egentlig først starter efter efterårsferien. Men det er rent faktisk Åben Skole 
gruppen der også laver mad til Landsbymarkedet. Så kom og nyd en hyg-
gelig aften i teltet ved Præstegården. Menuen bliver grillet kød med stort sa-
latbord og efterfølgende kaffe og cookies. Der kan købes fadøl og sodavand. 
Man skal selv medbringe eget service, desuden må egne drikkevarer også 
gerne medbringes.Prisen er 80 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Tilmelding 
sker til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk eller 23614729, senest tirsdag den 
12. september. Læs meget mere om hvad Åben Skole er på lysabild-sydals.dk

Lev i nuet, værn om tiden
Tænk på liv der kommer siden

Holdnavn / Årgang Træner Telefon Træningstider Kontingent
U9 Piger

2009
5 mands hold

Charlie Lemtorp 51882007 Torsdag kl. 17 - 18 Fra august 2017 til juni 2018 
350,-

U10 Piger
2008

5 mands hold
Martin Lykke 20620260 Torsdag kl. 17 - 18 Fra august 2017 til juni 2018 

350,-

Små fødder
<2012

3 mands hold
Karla Dons Jensen 26191995 Onsdag kl. 17 - 18 Fra august 2017 til juni 2018 

200,-

U7
2011

3 mands hold
Anders Duus 21769917 Onsdag kl. 17 - 18 Fra august 2017 til juni 2018 

200,-

U8
2010

5 mands hold
Ida Rasmussen 24835934 Onsdag kl. 17 - 18 Fra august 2017 til juni 2018 

350,-

U9
2009

5 mands hold
Flemming Jacobsen 25716703 Mandag kl. 17 - 18 og

Onsdag kl. 17 - 18
Fra august 2017 til juni 2018 

350,-

U10
2008

5 mands hold

Lars Nehrkorn 
Henrik HJ Fangel

61301575 
40196553

Mandag kl. 17 - 18 og
Onsdag kl. 17 - 18

Fra august 2017 til juni 2018 
350,-

U11
2007

8 mands hold

Anders Bay          
Michael Pabst

60498029 
25560102

Mandag kl. 17 - 18 og
Onsdag kl. 17 - 18

Fra august 2017 til juni 2018 
400,-

U12
2006

8 mands hold

Preben Brink
Leif Lassen

27423779
20227670

Mandag kl. 18 - 19 og
Onsdag kl. 18 - 19

Fra august 2017 til juni 2018 
400,-

U13
2005 

8 mands hold

Martin Jürgensen 
Kasper Nielsen

40127788 
60189139

Mandag kl. 17.30-18.30 og
Onsdag kl. 17.30-18.30

Fra august 2017 til juni 2018 
400,-

U15
2004-2003

11 mands hold

Tim Andersen
Rasmus Wolff

51210019
30565367

Mandag kl. 17 - 18.30 og
Onsdag kl. 17 - 18.30

Fra august 2017 til juni 2018 
450,-

Serie 5
>16 år

11 mands hold

Lars Nehrkorn                     
Martin Lykke

61301575                  
20620260 Mandag kl. 18.30 - 20 Pr. halvår 300,-

Herre for sjov
>16år

Tim Andersen
Rasmus Wolff

51210019
30565367 Mandag kl. 19 - 20 Fra august 2017 til juni 2018 

250,-  

Efterår 2017 
Lysabild SG Fodbold

Udendørs fodboldtræning uge 32 til 41

Program
Tirsdag d.22-08-17
Hygge eftermiddag + lotto
Tirsdag d.12-09-17
Stort lottospil.
Tirsdag d. 03-10-17
Underholdning  
v. Winnie D. Nielsen
Lotto og spisning. Pris 150kr.

Tilmelding altid nødvendig til
Rosa telf. 
74404750/61604750
Birthe telf. 30205447
Alle arrangementer foregår i 
LSG’s Klubhus kl. 13.30
hvis ikke andet er nævnt.

Åben kl. 8-20

Lørdag den 16. september 2017
LANDSBYMARKED

se indstik for mere info



 Nyt fra Sydals Friv. Brandværn
Vi er halvvejs igennem 2017, brandværnet har kørt 9 udrykninger til dato, som bl.a. 
har været containerbrand, naturbrand, skorstensbrand og bilbrand. Alt er jo ikke 
brand, så der har også været en enkelt pumpeopgave.

På materiel siden har brandværnet fået 
en speciel opbygget pumpetrailer, 
med forskellige pumper og hjælpema-
teriel, til at løse de pumpeopgaver der 
måtte komme.
Ved udgangen af august måned, 
modtager brandværnet en ny brand-
bil. Den skal erstatte den gamle Land 
Rover, som er gået på pension. 
Casper Jacobsen, Galgebjerg, har 
bestået eksamen til Funktionsuddan-
nelsen (røgdykker) i juni 2017. Karoline 
Lorenzen, Fjelby, starter på brand-
mands- uddannelsentil efteråret.
Brandværnet har også deltaget i for-
skellige aktiviteter igennem somme-
ren: Skovby By Night og Sankt Hans i 
Skovby. Vi er glade for at være tilstede 
i lokalsamfundet, og tak til jer der 
besøger os ved de forskellige aktiv-
iteter.
Sidder der en læser, som kunne være 
interesseret i brandmandsuddannels-
en, kan undertegnede kontaktes til  
en uforpligtende samtale. 
Brandkaptajn, Martin Kahr Knudsen, 
Mobil 4017 6979.

Gratis: Prøv at kegle
Sydals Kegleklub søger med lys og lygte efter nye medlemmer. Vi har mange ledige 
timer på banerne, så det er bare med ringe til følgende tlf. 2944 0466 for en aftale om 
et par prøve timer eller forhøre ved naboen, hvad kegling er for noget. Det kunne jo 
være, det var noget for jer. Vi er lige nu ca. 130 medlemmer - flest pensionister:-D
Hilsen Sydals Kegleklub, v. Hans Christian Petersen

Deadline til næste Lokalblad  den 
18. september

Lysabild/Kegnæs spejdernes 
indtryk fra SL2017

Freja Abreu Nissen, 11 år:
Det sjove ved at være på lejr er at være sammen med sine venner og 
være fælles om det hele. Det særlige ved Spejdernes Lejr 2017 var, at 
der var så mange spejdere fra hele Danmark og hele verden samlet et 
sted. Det var også fedt, at det var ligesom en by med butikker og det 
hele. Vi var på mange aktiviteter, der var sjove og spændende bl.a. 
verdens længste hoppeborg The Beast – det var vildt. Der var mange, 
der byttede tørklæder med spejdere fra udlandet. Fx byttede jeg mig 
til et tørklæde fra en pige, som kommer fra en by i Nordfrankrig der 
hedder Lille. 
Emma Wandler Lind, 11 år:
Vi ankom lørdag formiddag på gå ben fra Sønderborg. Vi fik hurtigt 
lavet vores eget bad, som fik varmet vandet op ved hjælp af solen. 
Vi var ude på forskellige aktiviteter. Blandt anden var vi ude at sejle i 
vores egen båd som sejlede på sol. Vi var også ude i Nørreskoven og 
finde nogen livstræer som vi fredede. Det var en rigtig god uge og jeg 
håber at jeg kan være med om 5 år igen.
Carina Sanddahl, spejderleder:
9 dage med højt til himmel. Det var en kanon oplevelse af fælles-
skab og samhørighed. Alle havde hver deres opgaver og lejren var 
spækket med events, prøver og fornøjelige oplevelser. Med naturen 
og miljøbevidsthed i fokus fik spejderne lov til at lege, arbejde sam-
men og tænke. Vi blev testet i udholdenhed og alle vores sanser blev 
brugt. Vi har grædt og grint, vi har været kreative og har taget mange 
gode minder og oplevelser med hjem. Det var stort, det var sjovt og 
det var udfordrende fedt. Vi fik sat fodspor. Og turen gav os sine. 
Allan Nissen, grupperådsformand:
Spejdernes Lejr 2017 var en kæmpe oplevelse. En stor tak til alle  
spejderledere for en kæmpe indsats og en stor tak til alle de forældre, 
der har hjulpet til før, under og efter.

  s

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
Mona Pedersen mona.pedersen0@gmail.com 2621 3966
Helle Pedersen (dtp)  helle5584@gmail.com  2484 4356
Tryk:  Grafisk Arbejde, Guderup  7445 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: 74404700

Lokalhistorisk arkiv åbent første torsdag i måneden kl.  18-20. 

Lysabild seniorcykelklub cykler hver onsdag aften kl. 17.30 ca. 20 km.

 Der er åbent hus i MC Sydals, Tandshede 3. Hver torsdag fra 16.30

Det sker i sognet
August
22. kl. 13.30 Lysabild Efterløn og Pensionistforening 

  Hygge + Lotto
30. Konfirmandindskrivning

September
1. kl. 19.00 Tamra Rosanes optræder på Mommark Marina
2. kl. 10.00  Skovby Traktortræk
4.  Lysabild Sognehistoriske Forening, byvandring
12. kl. 13,30 Lysabild Efterløn og Pensionistforen 

  Stort Lottospil
16. Lysabild Landsbymarked , i æblehaven ved   

  kirken
22. kl. 19.00 Brandmand Sam  optræder på Mommark   

  Marina
22. kl. 18.00 Ældre Sagen, spis sammen på Notmarkhus
26. kl. 18.00-19.00 Herreholdet – gymnastik, opstart i gymnastik-
  salen på Lysabild Børneunivers
26. kl. 19.00-20.00 Dameholdet – gymnastik, opstart i gymnastik-
  salen på Lysabild Børneunivers

Oktober
3. kl. 13.30, Lysabild Efterløn og Pensionistforen, 
  Underholdning, Lotto og spisning
23. kl. 17.00-18 Børnespringholdet (6-14 år), opstart i gymna-  

  stiksalen på Lysabild Børneunivers 
25. kl. 16.00 Ældre Sagen, Virksomhedsbesøg, Helsam i  

  Ragebøl

November 
22. -23. Ældre Sagen, Juletur til København
9.11. kl. 19.30  Valgdebatmøde med spidskandidaterne i  

  multisalen, Lysabild
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Strik-café hver onsdag i lige uge kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. at deltage. Vi starter op igen onsdag, den 6. september.

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Lørdag den 16. september 2017
LANDSBYMARKED

se indstik for mere info

Spejdere til sønderjysk kaffebord i Lysabild

Både JyskeVestkysten og TV Syd var mødt op for at reportere fra Inge og Calles hjem i Lille-
have, da ca. 55 spejdere fra Nørresundby lagde vejen forbi for at opleve et ægte sønderjysk 
kaffebord. 
Hele idéen opstod ved spejderleder Palle Christiansens bryllup. Han er Inge og Calles søn, 
men bor i dag i Nørresundby. Her spurgte en anden spejderleder Calle, om de ikke invit-
erede spejderne fra Nørresundby til sønderjysk kaffebord, nu hvor Spejdernes Lejr skulle 
holdes i Sønderborg. Så det der startede lidt som en kvik bemærkning under en fest, blev 
til en realitet en våd tirsdag i juli.
Fordi selvom regnen silede ned var humøret højt, og alle fik en hyggelig oplevelse. Ud over 
25 forskellige kager blev det også til en lille quiz om det synnejyske sproch.
Du kan finde mange flere billeder fra dagen og links til JVs artikel og TV Syds indslag, på 
Lysabilds facebook side, som du også kan følge med i på www.lysabild-sydals.dk – også 
selv om du ikke er på facebook.

Nyt atletikanlæg snart en realitet
Den 7. august hilste Asta Kryhlmann og Lone Klinge Thomsen på prinsesse Benedikte og 
modtog 10.000 kr. fra I.P. Nielsen Fonden på vegne af Lysabild Gymnastik og Atletik, som 
et tilskud til den nye belægning på atletikanlægget bagved Lysabild Børneunivers. Fore-
ningen har nu i alt 517.000 kr. og mangler kun 133.000 kr. for at projektet kan gennemføres.

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR 
2017/2018: 

NYBEG. START: ONSDAG DEN 30.08.2017 KL. 16.15 
UNGDOM START: MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 16.45 
SENIOR START: MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 20.00 
MOTION TILMELDING MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 19.00 

Mandag Hold 

kl. 16.45 - 18.00 
Ungdom: U9, U11, 
U13, U15, U17 og 

U19 
kl. 18.00 – 20:00 Motion 
kl. 20.00 – 22:30 Senior 

Med Venlig hilsen LTB, www.ltbadminton.dk 

Onsdag Hold 

kl. 16.15 – 17.00  Ungdom: 
”Nybegyndere” 

kl. 16.45 - 18.00 
Ungdom: U9, U11, 
U13, U15, U17 og 

U19 
kl. 18.00 - 20.00 Motion 
kl. 20.00 - 22.30 Senior 

Casper Jacobsen til venstre og Timo Dalldorf

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR 
2017/2018: 

NYBEG. START: ONSDAG DEN 30.08.2017 KL. 16.15 
UNGDOM START: MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 16.45 
SENIOR START: MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 20.00 
MOTION TILMELDING MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 19.00 

Mandag Hold 

kl. 16.45 - 18.00 
Ungdom: U9, U11, 
U13, U15, U17 og 

U19 
kl. 18.00 – 20:00 Motion 
kl. 20.00 – 22:30 Senior 

Med Venlig hilsen LTB, www.ltbadminton.dk 

Onsdag Hold 

kl. 16.15 – 17.00  Ungdom: 
”Nybegyndere” 

kl. 16.45 - 18.00 
Ungdom: U9, U11, 
U13, U15, U17 og 

U19 
kl. 18.00 - 20.00 Motion 
kl. 20.00 - 22.30 Senior 

Spis sammen
Onsdag den 22. september kl. 18:00.
Sted: Notmarkhus
Der serveres skipperlabskovs, inkl. 1 øl/vand. Foredrag ”Et liv som handi-
kappet” ved Pia Kristensen fra Mjels.
Derefter er der kaffe og småkager.
Sidste tilmelding den 15. september til Anne Marie Christoffersen,  
tlf. 74 47 03 33 / 21 67 06 60.
Virksomhedsbesøg, Helsam i Ragebøl
Onsdag den 25. oktober kl. 16.
Sted: Rønsdam 1, Ragebøl, Sønderborg.
Vi mødes ved hovedindgangen og får en rundvisning, et lille foredrag 
om nem sundhed og personlig pleje. Der sluttes af med smagsprøver på 
nogle af deres varer. Max. 36 personer. (Først til mølle princippet).
Tilmelding senest den 2. oktober til Erik Heise, tlf. 25 24 23 00,  
mail: erik-heise@hotmail.dk
Juletur til København m/jul i Tivoli og rundtur i Ørestaden
Onsdag den 22. – 23. november. 
Opsamling fra Augustenborghallerne.
Turen går mod Fyn. Ved Benløse kro i Ringsted får vi en frokostbuffet.  
Vi bor på Grand Hotel. Spadserer til det julepyntede Tivoli. Der skulle ikke 
være problemer med at finde aftensmaden. Når man ønsker det, kan man 
selv gå hjem.
2. dag Formiddagen er på egen hånd. Herefter kører vi til Ørestaden. 
Hvor vi kommer forbi DR-byen og IT Universitetet. Slutter i det store 
indkøbscenter Fields. Hør nærmere om turen ved tilmelding eller på 
hjemmesiden.
Tilmelding senest den 18. september til Vibeke Jensen, tlf. 21 27 77 30, 
mail: sondermark6@gmail.com, Pris: kr. 1675, enkeltværelsestillæg  
kr. 350. Medlem af rejsegarantifonden nr. 2443.

Kegnæsvej 37 . 6470 Sydals . 74 40 42 62 . www.skovbykro.dk
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MUSIKMARKED

Lørdag den 16. september 2017

Arr.: Lysabild Landsbyråd i samarbejde med Lysabild Sogns Menighedsråd
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I æblehaven ved kirken

Jes Iversen
Vognmandsforretning

Musik sponsorer:

Kl. 18.00 Fællesspisning i teltet

kl. 11.00-16.30

Musikalsk hyggestemning ved

GreyZone
- hele dagen

Rundvisning i og omkring kirken

Søndag d. 17. september
Kl. 11.00 Høstgudstjeneste

Masser af boder og aktiviteter
Håndværk

po pL er

Halmballe labyrint Solæg
Café
Kunstudstilling i kirken

(kræver tilmelding til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk senest d. 12.9.)

Ponyridning

Cykelløb

Segway

Lokale foreninger
Ballonmand

Mad & drikkeL
S
GAtletik & Gymnastik

Fodbold
E-Sport

LYSABILD
Landsbyråd

KFUM Spejderne

lysabild-sydals.dk
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LYSABILD MENIGHEDSRÅD
AKTIVITETER EFTERÅR 2017

16. september ved Landsbymarkedet 
Kunstudstilling samt to rundvisninger i kirken 
og en stand på pladsen.

2. november
Åben Skole m. foredrag om Luther og 
Reformationen v. Hans Havelund i anledning 
af reformations jubilæet.

5. november
Allehelgen Gudstjeneste. 

6. december
Julegospel i kirken m. Hearts of Gospel.

10. december 
De 9 læsninger med Sydalskoret.

Stilleaftener  
Første torsdag i december, januar, februar og 
marts kl. 20-21. Kirken er åben for alle - der 
er levende lys og stille musik, og man kan 
komme og gå som man vil.

Minikonrmander
I november måned arrangeres 
minikonrmandundervisning for 3. klasse. 
Invitationer følger senere.

ved skolen


