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Lysabild Efterløn 
og Pensionistforening
Tirsdag d. 07-11-17
Foredrag v Frode Sørensen + lotto.
Tirsdag d. 05-12-17
Advent i Kirken kl.14 Hamonika  
underholdning
Tirsdag d. 16-12-17
75 års Jubilærum kl.12
Lysabild Forsamlingsgård.
Tilmelding og betaling senest 1-12-17
Pris 150Kr. (max 100 personer)

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

Juniorklubben starter igen

Så starter Juniorklubben igen: 
12. oktober, 26. oktober, 9. novem-
ber, 23. november og juleafslutning 
14. december
Efter jul starter vi torsdag 11. januar og 
så 25. januar, 8. februar, 22. januar og 
slutter sidste gang den 8. marts. 
Juniorklubben er en klub for børn og 
unge fra 4. klasse, som er tilknyttet  
Lysabild Børneunivers. Man må gerne 
tage en ven med fra en anden skole. 
Vi starter kl. 18.30 - 21.00. Vi hygger, 
spiller spil, danser til god musik, og nye 
venskaber opstår. Der kan købes slik,  
sodavand, pølsehorn og toast.  
150 kr. for et sæsonkort, ellers 20 kr. for 
et gæstekort, som gælder en gang.
Vi glæder os til at se jer.
Lillian, Kjeld, Tobias og Laila Lyck.
Yderligere info: 24248870

To nye æresmedlemmer i LSG
2017 er LSGs 95-års jubilæumsår - og i den anledning blev der traditionen tro udnævnt to 
æresmedlemmer, der begge gennem rigtig, rigtig mange år har gjort en usædvanlig stor 
indsats i LSG. Stort tillykke med den velfortjente titel til Laila Lyck og Jørgen Hansen. 
På LSGs vegne Birthe Elmegaard Bladt, fmd.

Valgmøde – på sønderjysk
Partiernes spidskandidater til kommunalvalget har sagt ja tak til at sidde i et 11 mand stort 
panel til valg-debatmøde den 9. november kl. 19.30 i Lysabild Børneunivers. Ligesom 
ved de tre foregående valgmøder er der også en ordstyrer denne gang. Og det bliver 
DRsyd-chef Kirsten Elley, der vil styre aftenens debat på klingende sønderjysk.
Kandidaterne skal forholde sig til, hvad kommunens rolle er i at have attraktive lokalsam-
fund i Sønderborg Kommune. Men ellers vil det være op til tilhørerne og paneldeltagerne 
at præge debatten. Det vil også være muligt at hilse på de lokale kandidater denne aften.
Det er de fem landsbylaug på Sydals, der er arrangør af valgmødet. Det er ét af mange 
fælles tiltag, de fem laug arbejder sammen om. Det er gratis at deltage i valgmødet, og der 
er ingen tilmelding.

Inden valgmødet er der fællesspisning, hvor kandidaterne også spiser med. Hvis du vil 
deltage i fællesspisningen, der starter kl. 18.30, så kontakt Åben skole ved Erling Junker 
på 23 61 47 29 eller ejja@bbsyd.dk senest tirsdag den 7. november. Se mere om åben 
skole på www.lysabild-sydals.dk/aaben-skole/ 

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

LB:
LokalBladet nr. 76    oktober 2017Periodisk skrift for Lysabild Sogn

76

LYSABILD
Landsbyråd

LokalBladet
www.lysabild-sydals.dk

Middelaldervej på Pøl
I ca. 1955 var jeg med min far i marken og pløje. Der dukkede mange 
sten op som min bedstefar 
samlede sammen i store 
bunker. Mængden af sten 
gjorde, at jeg dengang 
tænkte vi måske havde fun-
det en vej. Der er to gravhøje 
på den mark på Pøl og min 
bedstefar forsøgte at jævne 
dem så det kunne bruges til 
landbrug. Årene gik og jeg 
glemte alt om sten og vej. I 
2016 kom jeg så i tanke om 
den barndomsoplevelse.
 Jeg kontaktede  land-
manden der nu ejer jorden 
og fik lov til at lede efter 
vejen. Og jeg fandt dem, for 
der var mere end én.  Stenve-
jene  fører ud til gravhøjene.
Alt er dækket til igen, men 
oplysninger og billeder er sendt til Haderslev museum.
Jørn Peter Petersen.

Prøv kræfter med at spille på horn
Er der gået en musiker tabt i dig, så er det nu du kan udleve drøm-
men!! Fra mandag d 25. september kl 19, har du nu mulighed for at 
prøve kræfter med at spille på horn. Der kan lånes instrument og  
undervisningen er gratis.
Nogle af vores lokale jægere står til rådighed og giver videre af al den 
viden de har fået igennem årene. Undervisningen foregår i multisalen 
på Lysabild skole.  For nærmere information kontakt Peter Duus på 
tlf 23728754. Både voksne og børn er meget velkomne

Nyt fra Menighedsrådet
Et stort tillykke til vinderen af vores Tip en 13’er på Helligblodsmarkedet med  
12 rigtige:
Marie Hewitt fra Osbæk. Marie har vundet 2 billetter til Julegospelkoncerten 
den 6. december.
Der skal også lyde en tak til de gode ideer, vi fik på markedet. Det være sig både i 
vores idekasse og de gode snakke i vores bod. Dem vil i helt sikkert høre om i nær-
mere fremtid.
I den kommende tid sker der flere spændende ting. Den 31. oktober kl. 19.00  
afholdes der Luthergudstjeneste for hele pastoratet, i november måned er 
der bl.a.  undervisning af minikonfirmander, Allehelgengudstjeneste og den 
6. december har vi vores Julekoncert med gospel.

Krofatter Michael inviterer igen 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 24-25. november 1-2 og 8-9 december alle dage kl. 18.30. 
Ved minimum 10 personer sørger krofatter for at revybussen henter og bringer til en 
hyggelig aften. Prisen er 298. Skal forudbestille. Tilkøb af natsuppe 25 kr-
Julefrokost med top underholdning
Julebuffet, REVY & DANS KOSTER KUN kr. 298,-
Tilkøb af natsuppe kr. 25

Hvor mange 
valgte medlemmer er der i 
menighedsrådet?

5 6 7

Hvad hedder formanden for 
menighedsrådet? Hanne Gitte Leif

Hvad er højeste antal personer, 
der ca. har været i Kirken? 750 850 950

Hvad hedder vores kirke? Sct. Johannes Sct. Jørgen Sct. Michael

Hvad hedder graveren i kirken? Michael Kasper Anders

Hvor mange folkekirkem-
edlemmer er der i Lysabild 
Sogn?

1256 1306 1348

Hvor mange blev døbt i  
Lysabild Sogn i 2016? 11 22 33

Hvor mange gange har vi nu 
afholdt Helligblodsmarked i 
nyere tid?

6 8 10

Martin Luther slog sine 95 teser 
op på kirkedøren i Wittenberg 
og markerede starten på Refor-
mationen i Nordeuropa. Hvor 
mange år er det siden?

200 500 1000

Altertavlen er lavet i 1650 af en 
snedkermester. Hvad hed han? Hans Pedersen Jens Pedersen Niels Pedersen

Hvornår er tårnet bygget 1200-tallet 1300-tallet 1400-tallet

Hvor mange konfirmander var 
der i 2017? 19 22 24

Hvor mange gange om året 
udkommer kirkebladet? 4 6 12

LysabiLd datastues vinterprogram
Vi nærmer os efteråret og tiden, hvor Lysabild Datastue starter op igen. Det gør vi nærmere 
bestemt mandag den 16. oktober i LSG’s klubhus i Lysabild kl. 9.
Igen i år vil det koste 20 kr. pr. gang at deltage (pengene vil gå til kaffe og evt. materialer).Vi vil 
igen i år være behjælpelig/undervise i brugen af pc. Vi ved også, at I stadig stiller større krav, 
og vi vil i Datastuen efterkomme Jeres ønsker så godt vi kan. På gensyn i datastuen. Nye delta-
gere vil altid være hjetelig velkomne. På vegne af Lysabild Datastue og dens trofaste hjælpere/
undervisere. Helge Pedersen, Sarupvej 32, tlf. 29 92 96 32.

Åben kl. 8-20

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.

Strik-café hver onsdag i lige uger kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. at deltage. 

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

Det sker i sognet
Oktober
 7. kl. 14.00-16.00 Jubilæum i Åben Skole. Lysabild Børneunivers
12. kl. 18.30-21.00 Juniorklubben starter på Lysabild Børneunivers
16. kl. 09.00 Lysabild Datastue opstart
23. kl. 17.00-18 Børnespringholdet (6-14 år), opstart i gym- 

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

  Ragebøl
25. kl. 17.00-18.00 Gymnastik/leg/spil/floorball/tøm redskabsrum- 

  met (3-80 år), opstart i gymnastiksalen   
  på Lysabild Børneunivers

26. kl. 18.30-21.00 Juniorklub i Lysabild Børneunivers
26. kl. 18.30  Åben Skole opstart i Lysabild Børneunivers 
26. kl. 19.30 Generalforsamling i Lysabild Sognehistoriske   

  Forening i klubhuset
31. kl. 19.00 Luthergudstjeneste for hele pastoratet, i Lysabild  

  Kirke
November
 3. kl. 10  Sætning af blomsterløg mellem Lysabild og   

  Skovby
 7. kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening 

    Foredrag v Frode Sørensen + lotto.
 9. kl. 18.30-21.00 Juniorklub på Lysabild Børneunivers
 9. kl. 19.30  Valgmøde - å synnejysk 
    Børneunivers 
22. -23. Ældre Sagen, Juletur til København 
23. kl. 18.30-21 Juniorklub på Lysabild Børneunivers
24. kl. 18.30 Julerevy og dans på Lysabild Lysabild Kro
25. kl. 18.30 Julerevy og dans på Lysabild Lysabild Kro
26. kl. 14.30 Juletræsfest på Lysabild Kro

December
 1. kl. 18.30 Julerevy og dans på Lysabild Lysabild Kro

2. kl. 18.30 Julerevy og dans på Lysabild Lysabild Kro
3. kl. 14-16.00 Juletræsfest på Skovby Kro
5. kl. 14.00  Lysabild Efterløn og Pensionistforening
   Advent i Kirken kl.14 Hamonika underholdning
6. kl. 19-21.30 Julekoncert med gospel i Lysabild Kirke
7. kl.  Julefest i Lysabild Børneunivers

 8. kl. 18.30 Julerevy og dans på Lysabild Kro
 9. kl. 18.30 Julerevy og dans på Lysabild Kro
14. kl. 18.30-21.00 Juniorklub på Lysabild Børneunivers, juleafslutning
16. kl. 12.00  Lysabild Efterløn og Pensionistforening
   75 års Jubilærum Lysabild Kro

Stor tak til alle der deltog i dette års Landsbymarked i Lysabild.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste års marked, der kommer 
til at foregå lørdag den 15. september 2018, med høstgudstjeneste 
dagen efter.

Juletræsfest i Skovby
Sæt allerede nu X i kalenderen søndag den 3.12.2017. Da afholdes der, tradi-
tionen tro, Juletræsfest på Skovby Kro kl. 14-16. Der kan allerede nu bestilles 
godteposer hos Rikke på tlf. 2191 2551 Med venlig hilsen Skovby Gamle Skole 
Juletræsforening

Juletræsfest for alle på LysabildKro 
Der er juletræsfest for alle på Lysabild Kro søndag den 26. november kl. 
14.30 til 17.00. Vi skal hygge og danse om juletræet sammen med juleman-
den. 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.



Lillebælt rundt på racer

 
CykelTeam Sydals har længe snakket om at arrangere en lang cykeltur og nu skulle det altså 
prøves  - Lillebælt rundt på en lørdag - start og slut i Lysabild. Poul Erik og Jan planlagde 
turen med 4 pitstop med mulighed for proviantering og pause. Sanne tilbød at køre følge-
bil, som var proppet med energibarer, luftpumpe og omsorg. Hun stod klar ved alle stop og 
mødte os undervejs. Så var det bare at komme op på cyklen og få tjekket om stænger og 
bagdel kunne holde til udfordringen.
Første behagelige pause var allerede på færgeoverfarten til Bøjden, hvor der blev snakket 
taktik og ikke mindst drukket kaffe og spist morgenmad. Og så blev det alvor. Nu gik turen 
fra Bøjden vestover det smukke Sydfyn i solskin mod Lillebæltsbroen. Humøret var højt og 
udsigten fantastisk smuk fra broen.
Derefter vendte vi snuden sydpå i Taulov og fik vinden i ryggen - skønt. Måske føles Jyllands 
østkyst ret flad i bil, men på cykel går det temmelig meget op og ned… Høje Kolstrup er lidt 
bakket fandt vi ud af. 
Der blev trampet, prustet og snakket på livet løs. Bagdelen blev mere og mere øm og benene 
føltes efterhånden noget brugte og snakken blev mindre og mindre, indtil vi kunne se 
Lysabild og dufte, at Anne Mette havde pølser og øl klar. Efter 213 km på cykel var begge 
dele meget tiltrængt. Tak til Anne Mette for pølser og øl og tak til Sanne for at bruge en hel 
lørdag på at yde omsorg for 10 cykelmotionister, der lige ville prøve om de kunne - OG DET 
KUNNE DE. Hvis du skulle få lyst til at lufte din racer sammen med os, er du mere end velkom-
men. Hele sommerhalvåret cykler vi fra Lysabild Skole onsdag kl 17.30 og søndag kl 10. Vi 
cykler ikke 213 km hver gang - nærmere 50-60 stykker…. Find os på facebookgruppen 
”CykelTeamSydals”

SFO’en er med på moden
Vi laver pomponer i stor stil, og opdagede samtidig, at det er en stor dille i hovedstaden.
Lego er også stadig et hit blandt børnene, og når vejret er fint spiller vi stikbold udenfor i 
bare tæer. Det nye år i SFO’en er i øvrigt startet godt for både børn og voksne. 

Torsdag den 26. 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 20. af slagsen. Jubilæet fejres lørdag d. 7. oktober kl. 14-16 i 
multisalen i Lysabild Børneunivers, med stort sønderjysk kaffebord, hvor alle er 
velkomne. 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. for voksne og 20 kr. for 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 denne nye jubilæums sæson. 
Åben Skole gruppen er igen i år: Kaja og Steen Jørgensen fra Vibøge. Ellen og 
Christian Skov fra Lysabild. Gitte Beier fra Ertebjerg. Erling Junker og Jane An-
dresen fra Lysabild.

Åben skole 
med i ny bog
Tidl. museumsinspektør ved Sønder-
borg Slot, Inge Adriansen, har begået 
en smuk bog om mad og mennesker 
på Als og Sundeved. Inge Adriansen 
har bl.a. besøgt åben skole i Lysabild og 
skrevet om det fællesskab og samvær, 
der her finder sted, hver torsdag vinte-
ren igennem. Besøget er omsat til både 
billeder og tekst på fire sider i bogen,  
inklusiv en opskrift på gullaschsuppe til-
beredt af Det frivillige Brandværn. Vejl. 
udsalgspris er 299,95 kr.

Nyt BB på
 Lysabilgade
Førstesalen af Lysabildgade 
54 blev fra juni måned om-
dannet til BB/ ferieudlejning.
Det er gået forrygende, med 
en masse gæster, flest via-
airbnb, men også gæster der 
har, henvendt sig privat.  
Der har været gæster fra 
USA, Norge, Sverige, Tyskland 
Frankrig, England og Dan-
mark. Udlejningen er blevet 
godt modtaget og især den 
ro, der er herude på landet er 
bemærket. 

lukker ned for i år
Så er Siloernes første sæson overstået - og bestyrelsen er i gang med at evaluere. 
Vi kan dog allerede konstatere,  at vi er på banen igen til næste forår. Vi er kom-
met godt fra land og har oplevet god opbakning til vores arrangementer - ikke 
mindst til Sankt Hans og Skovby by Night.
Det er straks lidt sværere at lokke folk til vores koncerter  - men vi er fortrøstnings-
fulde. Vi har fået en fin aftale med det regionale spillested Sønderborghus, om 
afvikling af en række koncerter i 2018.
Vinteren skal bruges på at udbygge det fundament vi har skabt i år. Det vil ske 
ved borgermøder, så alle med interesse kan bidrage, og ved at begynde at  
konkretisere og nedskrive vores ideer og mål i en plan for de kommende år. Tak til 
alle jer der var med i år og i særdeleshed en stor tak for god støtte og opbakning 
fra det lokale erhvervsliv, der villigt har sponsoret materialer og serviceydelser 
til foreningen. Vi er aldrig gået forgæves og det er virkelig en uundværlig hjælp. 
Tak for i år. 

Skovby og Lysabild bindes sammen af påskeliljer 

Fredag den 3. november kl. 10 sættes de første løg på strækningen 
langs vores nye cykelsti. Vi får bl.a. besøg af formand for udvalget for 
Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune, Frode Sørensen. 
Kristian P. Nordstrøm fra Projekt & Anlæg i Sønderborg Kommune har 
sammen med landsbyrådene i Skovby og Lysabild ansøgt om en bevil-
ling af påskeliljer. Skovby og Lysabild kan nu glæde sig over, at Sønder-
borg Kommune har bevilget projektet med 14.500 påskeliljeløg!
Kristian P. Nordstrøm vil sammen med personale og maskiner fra Vej & 
Park og børnene fra Lysabild Børneunivers sætte de første påskeliljeløg 
langs med cykelstien ved elskabet syd for Lysabild Børneunivers.
Hvert barn i Lysabild Børneunivers vil ved arrangementet få en lille 
blomstergave – en pose med 6 forårsløg, som de skal hjælpe mor 
og far med at plante derhjemme i november måned. På den måde 
håber landsbyrådene og Sønderborg Kommune, at borgerne vil 
være med til at festligholde bevillingen af de mange blomster-
løg, der fremover symbolsk skal binde vore to landsbyer sammen.
Alle er velkomne til arrangementet! På gensyn d. 3. november på  
cykelstien.

Nyt fra Lysabild Gymnastik og Atletik
En atletik sæson er slut. En fin sommer med energiske atleter og flotte 
nålestævne resultater og heldigt vejr både til træning og stævner. En 
stor tak til de fem friske instruktører, der fortsatte igen i år. Desværre 
får de alle andre gøremål næste sæson. Så brug vinteren til at tænke 
over, om du måske kunne tænke dig at være sammen med en flok 
friske unger på vores forhåbentlige nye belægning næste år.

Tusind tak
Til alle vores sponsorer for støtte til vores atletik T-shirts og til de 
overvældende mange gaver til vores Amerikanske lotteri til Lands-
bymarkedet:
Apoteket i Hørup - Avery - Byens Bilpleje - Dagli’ Brugsen Sko-
vby - Dansk Glaskunst i Høruphav - Den Gamle Stald Kegnæs 
- Durable - Elmegård Coaching v/Birthe Bladt - Esselte/Leitz - 
Fri BikeShop Sønderborg - Galleri Skovby Mølle - Intersport/
Sport Direct Sønderborg - Jane Jürgensen/Klarsyn - Kontor 
Syd - Lysabild Kro - Lysabild Landsbyråd - Lysabild Sognehis-
toriske Forening - Mariannes Salon og Sol Tandslet - Min Køb-
mand Tandslet - Mommark Marina - Mosteriet “Ryesminde” - 
Skovby Kro - Skovby Murerne - Sydals Auto & Traktorservice/
Maskinudlejning - Sydals Gylle & Maskinstation - Sydals Perler 
& Smykke - SydDesign - Vibøge Traktorlaug.

LSG Gymnastik og Atletik vinter program:
Gymnastik/leg/spil/floorball/tøm redskabsrummet hvad vi ellers 
finder på for 3. klasse til 80 år med Michael Thomas
starter onsdag den 25. oktober kl. 17-18
------------------------------------------------
Børnespringholdet (6-14 år) med instruktør Hans Halfdan 
Belschner Jørgensen
starter mandag den 23. oktober kl. 17-18
------------------------------------------------
Herreholdet – gymnastik og styrketræning – med instruktør Hans 
Duus, dog med Hanne Kryhlmand Bandholz som vikar indtil efter-
årsferientirsdag den 26. september kl. 18-19
------------------------------------------------
Dameholdet – bla. pilates – med instruktør Birthe Elmegaard Bladt
tirsdag den 26. september kl. 19-20
Alt foregår på Lysabild Børneunivers, indgang fra lille skolegård 
mod øst. Kom og vær med

Fællesspisning i Lysabild

Så er vi klar til  
20. sæson af 
“Åben Skole” 

ALS & SUNDEVED   

Inge Adriansen & Torben Ulrik Nissen 

Mad, mennesker & måltider  

muusmann forlag

Vidste I ....

..... at også de voksne stadigvæk skal kunne ses i mørket?

Generalforsamling den 26. oktober i
Lysabild Sognehistoriske Forening
Lysabild sognehistoriske Forening afholdte den årlige byvandring den 4. sep-
tember, denne gang i Fjelby. Det var en aften af de sjældne, en flot sensom-
meraften. Hans Duus fortalte sammen med andre, på en god og humoristisk 
måde, om byen før og nu. Et flot indslag var vinsmagning på Fjelby vingård v. 
Jan Lorenzen. Aftenen sluttede som sædvanlig med grillpølser, og minsandten 
også kaffe i Anne og Hans’ festlokale i den gamle stald. En fin aften med 50 
deltagere.
Det årlige landsbymarked blev igen vellykket. Vejret var vel ikke det bedste 
men der kom mange besøgende. Også hos os i laden var der god spørgelyst til 
foreningens virke. Om det var vejret, ved jeg ikke, men Inges solæg med en lille 
en blev hurtigt udsolgt. Tak for besøget.
Så kommer turen for vores generalforsamling. Det er torsdag den 26. oktober 
kl.19.30 i klubhuset. Kære medlemmer mød nu op, det er jeres forening, og 
der er gratis kaffe. På foreningens vegne Jørn Lind

Øget medlemstal og nye spillersæt i
fodboldafdelingen
Som en lille klub i udkants Danmark og med faldende børnetal, kan det være 
svært at holde en opadgående kurve blandt antallet af medlemmer.
På trods af det, har vi i Lysabild, formået at gå fra et medlemstal på kun lidt over 
80 i 2015, til 160 medlemmer i 2017 fordelt på 13 hold, som inkluderer både 
drenge og piger i alle aldre. 
Denne lille succeshistorie skal gerne forsætte, og vi kan fortælle, at Carlsberg 
Sportsfond har sponsoreret 10.000 kr. til spiller sæt til U9 og U10 piger samt en 
masse træningsudstyr.  Vores trænere har lige været på trænerkursus, der har 
givet en masse nye værktøjer, som vil kunne ses på træningsbanerne.
Denne positive udvikling gør, at vi begynder at mangle hænder til arrange-
menter, bestyrelsen m.m. Hvis du vil med på listen blandt frivillige, må du 
meget gerne kontakte Rasmus Wolf tlf. 30 56 53 67 Det samme gælder, hvis 
du går med en træner i maven.

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

Deadline til næste Lokalblad 
 den 1. november

Stem lokalt
Stem personligt
THOMAS WORM LARSEN



Lillebælt rundt på racer

 
CykelTeam Sydals har længe snakket om at arrangere en lang cykeltur og nu skulle det altså 
prøves  - Lillebælt rundt på en lørdag - start og slut i Lysabild. Poul Erik og Jan planlagde 
turen med 4 pitstop med mulighed for proviantering og pause. Sanne tilbød at køre følge-
bil, som var proppet med energibarer, luftpumpe og omsorg. Hun stod klar ved alle stop og 
mødte os undervejs. Så var det bare at komme op på cyklen og få tjekket om stænger og 
bagdel kunne holde til udfordringen.
Første behagelige pause var allerede på færgeoverfarten til Bøjden, hvor der blev snakket 
taktik og ikke mindst drukket kaffe og spist morgenmad. Og så blev det alvor. Nu gik turen 
fra Bøjden vestover det smukke Sydfyn i solskin mod Lillebæltsbroen. Humøret var højt og 
udsigten fantastisk smuk fra broen.
Derefter vendte vi snuden sydpå i Taulov og fik vinden i ryggen - skønt. Måske føles Jyllands 
østkyst ret flad i bil, men på cykel går det temmelig meget op og ned… Høje Kolstrup er lidt 
bakket fandt vi ud af. 
Der blev trampet, prustet og snakket på livet løs. Bagdelen blev mere og mere øm og benene 
føltes efterhånden noget brugte og snakken blev mindre og mindre, indtil vi kunne se 
Lysabild og dufte, at Anne Mette havde pølser og øl klar. Efter 213 km på cykel var begge 
dele meget tiltrængt. Tak til Anne Mette for pølser og øl og tak til Sanne for at bruge en hel 
lørdag på at yde omsorg for 10 cykelmotionister, der lige ville prøve om de kunne - OG DET 
KUNNE DE. Hvis du skulle få lyst til at lufte din racer sammen med os, er du mere end velkom-
men. Hele sommerhalvåret cykler vi fra Lysabild Skole onsdag kl 17.30 og søndag kl 10. Vi 
cykler ikke 213 km hver gang - nærmere 50-60 stykker…. Find os på facebookgruppen 
”CykelTeamSydals”

SFO’en er med på moden
Vi laver pomponer i stor stil, og opdagede samtidig, at det er en stor dille i hovedstaden.
Lego er også stadig et hit blandt børnene, og når vejret er fint spiller vi stikbold udenfor i 
bare tæer. Det nye år i SFO’en er i øvrigt startet godt for både børn og voksne. 

Torsdag den 26. 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 20. af slagsen. Jubilæet fejres lørdag d. 7. oktober kl. 14-16 i 
multisalen i Lysabild Børneunivers, med stort sønderjysk kaffebord, hvor alle er 
velkomne. 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. for voksne og 20 kr. for 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 denne nye jubilæums sæson. 
Åben Skole gruppen er igen i år: Kaja og Steen Jørgensen fra Vibøge. Ellen og 
Christian Skov fra Lysabild. Gitte Beier fra Ertebjerg. Erling Junker og Jane An-
dresen fra Lysabild.

Åben skole 
med i ny bog
Tidl. museumsinspektør ved Sønder-
borg Slot, Inge Adriansen, har begået 
en smuk bog om mad og mennesker 
på Als og Sundeved. Inge Adriansen 
har bl.a. besøgt åben skole i Lysabild og 
skrevet om det fællesskab og samvær, 
der her finder sted, hver torsdag vinte-
ren igennem. Besøget er omsat til både 
billeder og tekst på fire sider i bogen,  
inklusiv en opskrift på gullaschsuppe til-
beredt af Det frivillige Brandværn. Vejl. 
udsalgspris er 299,95 kr.

Nyt BB på
 Lysabilgade
Førstesalen af Lysabildgade 
54 blev fra juni måned om-
dannet til BB/ ferieudlejning.
Det er gået forrygende, med 
en masse gæster, flest via-
airbnb, men også gæster der 
har, henvendt sig privat.  
Der har været gæster fra 
USA, Norge, Sverige, Tyskland 
Frankrig, England og Dan-
mark. Udlejningen er blevet 
godt modtaget og især den 
ro, der er herude på landet er 
bemærket. 

lukker ned for i år
Så er Siloernes første sæson overstået - og bestyrelsen er i gang med at evaluere. 
Vi kan dog allerede konstatere,  at vi er på banen igen til næste forår. Vi er kom-
met godt fra land og har oplevet god opbakning til vores arrangementer - ikke 
mindst til Sankt Hans og Skovby by Night.
Det er straks lidt sværere at lokke folk til vores koncerter  - men vi er fortrøstnings-
fulde. Vi har fået en fin aftale med det regionale spillested Sønderborghus, om 
afvikling af en række koncerter i 2018.
Vinteren skal bruges på at udbygge det fundament vi har skabt i år. Det vil ske 
ved borgermøder, så alle med interesse kan bidrage, og ved at begynde at  
konkretisere og nedskrive vores ideer og mål i en plan for de kommende år. Tak til 
alle jer der var med i år og i særdeleshed en stor tak for god støtte og opbakning 
fra det lokale erhvervsliv, der villigt har sponsoret materialer og serviceydelser 
til foreningen. Vi er aldrig gået forgæves og det er virkelig en uundværlig hjælp. 
Tak for i år. 

Skovby og Lysabild bindes sammen af påskeliljer 

Fredag den 3. november kl. 10 sættes de første løg på strækningen 
langs vores nye cykelsti. Vi får bl.a. besøg af formand for udvalget for 
Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune, Frode Sørensen. 
Kristian P. Nordstrøm fra Projekt & Anlæg i Sønderborg Kommune har 
sammen med landsbyrådene i Skovby og Lysabild ansøgt om en bevil-
ling af påskeliljer. Skovby og Lysabild kan nu glæde sig over, at Sønder-
borg Kommune har bevilget projektet med 14.500 påskeliljeløg!
Kristian P. Nordstrøm vil sammen med personale og maskiner fra Vej & 
Park og børnene fra Lysabild Børneunivers sætte de første påskeliljeløg 
langs med cykelstien ved elskabet syd for Lysabild Børneunivers.
Hvert barn i Lysabild Børneunivers vil ved arrangementet få en lille 
blomstergave – en pose med 6 forårsløg, som de skal hjælpe mor 
og far med at plante derhjemme i november måned. På den måde 
håber landsbyrådene og Sønderborg Kommune, at borgerne vil 
være med til at festligholde bevillingen af de mange blomster-
løg, der fremover symbolsk skal binde vore to landsbyer sammen.
Alle er velkomne til arrangementet! På gensyn d. 3. november på  
cykelstien.

Nyt fra Lysabild Gymnastik og Atletik
En atletik sæson er slut. En fin sommer med energiske atleter og flotte 
nålestævne resultater og heldigt vejr både til træning og stævner. En 
stor tak til de fem friske instruktører, der fortsatte igen i år. Desværre 
får de alle andre gøremål næste sæson. Så brug vinteren til at tænke 
over, om du måske kunne tænke dig at være sammen med en flok 
friske unger på vores forhåbentlige nye belægning næste år.

Tusind tak
Til alle vores sponsorer for støtte til vores atletik T-shirts og til de 
overvældende mange gaver til vores Amerikanske lotteri til Lands-
bymarkedet:
Apoteket i Hørup - Avery - Byens Bilpleje - Dagli’ Brugsen Sko-
vby - Dansk Glaskunst i Høruphav - Den Gamle Stald Kegnæs 
- Durable - Elmegård Coaching v/Birthe Bladt - Esselte/Leitz - 
Fri BikeShop Sønderborg - Galleri Skovby Mølle - Intersport/
Sport Direct Sønderborg - Jane Jürgensen/Klarsyn - Kontor 
Syd - Lysabild Kro - Lysabild Landsbyråd - Lysabild Sognehis-
toriske Forening - Mariannes Salon og Sol Tandslet - Min Køb-
mand Tandslet - Mommark Marina - Mosteriet “Ryesminde” - 
Skovby Kro - Skovby Murerne - Sydals Auto & Traktorservice/
Maskinudlejning - Sydals Gylle & Maskinstation - Sydals Perler 
& Smykke - SydDesign - Vibøge Traktorlaug.

LSG Gymnastik og Atletik vinter program:
Gymnastik/leg/spil/floorball/tøm redskabsrummet hvad vi ellers 
finder på for 3. klasse til 80 år med Michael Thomas
starter onsdag den 25. oktober kl. 17-18
------------------------------------------------
Børnespringholdet (6-14 år) med instruktør Hans Halfdan 
Belschner Jørgensen
starter mandag den 23. oktober kl. 17-18
------------------------------------------------
Herreholdet – gymnastik og styrketræning – med instruktør Hans 
Duus, dog med Hanne Kryhlmand Bandholz som vikar indtil efter-
årsferientirsdag den 26. september kl. 18-19
------------------------------------------------
Dameholdet – bla. pilates – med instruktør Birthe Elmegaard Bladt
tirsdag den 26. september kl. 19-20
Alt foregår på Lysabild Børneunivers, indgang fra lille skolegård 
mod øst. Kom og vær med

Fællesspisning i Lysabild

Så er vi klar til  
20. sæson af 
“Åben Skole” 

ALS & SUNDEVED   

Inge Adriansen & Torben Ulrik Nissen 

Mad, mennesker & måltider  

muusmann forlag

Vidste I ....

..... at også de voksne stadigvæk skal kunne ses i mørket?

Generalforsamling den 26. oktober i
Lysabild Sognehistoriske Forening
Lysabild sognehistoriske Forening afholdte den årlige byvandring den 4. sep-
tember, denne gang i Fjelby. Det var en aften af de sjældne, en flot sensom-
meraften. Hans Duus fortalte sammen med andre, på en god og humoristisk 
måde, om byen før og nu. Et flot indslag var vinsmagning på Fjelby vingård v. 
Jan Lorenzen. Aftenen sluttede som sædvanlig med grillpølser, og minsandten 
også kaffe i Anne og Hans’ festlokale i den gamle stald. En fin aften med 50 
deltagere.
Det årlige landsbymarked blev igen vellykket. Vejret var vel ikke det bedste 
men der kom mange besøgende. Også hos os i laden var der god spørgelyst til 
foreningens virke. Om det var vejret, ved jeg ikke, men Inges solæg med en lille 
en blev hurtigt udsolgt. Tak for besøget.
Så kommer turen for vores generalforsamling. Det er torsdag den 26. oktober 
kl.19.30 i klubhuset. Kære medlemmer mød nu op, det er jeres forening, og 
der er gratis kaffe. På foreningens vegne Jørn Lind

Øget medlemstal og nye spillersæt i
fodboldafdelingen
Som en lille klub i udkants Danmark og med faldende børnetal, kan det være 
svært at holde en opadgående kurve blandt antallet af medlemmer.
På trods af det, har vi i Lysabild, formået at gå fra et medlemstal på kun lidt over 
80 i 2015, til 160 medlemmer i 2017 fordelt på 13 hold, som inkluderer både 
drenge og piger i alle aldre. 
Denne lille succeshistorie skal gerne forsætte, og vi kan fortælle, at Carlsberg 
Sportsfond har sponsoreret 10.000 kr. til spiller sæt til U9 og U10 piger samt en 
masse træningsudstyr.  Vores trænere har lige været på trænerkursus, der har 
givet en masse nye værktøjer, som vil kunne ses på træningsbanerne.
Denne positive udvikling gør, at vi begynder at mangle hænder til arrange-
menter, bestyrelsen m.m. Hvis du vil med på listen blandt frivillige, må du 
meget gerne kontakte Rasmus Wolf tlf. 30 56 53 67 Det samme gælder, hvis 
du går med en træner i maven.

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

Deadline til næste Lokalblad 
 den 1. november

Stem lokalt
Stem personligt
THOMAS WORM LARSEN
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Lysabild Efterløn 
og Pensionistforening
Tirsdag d. 07-11-17
Foredrag v Frode Sørensen + lotto.
Tirsdag d. 05-12-17
Advent i Kirken kl.14 Hamonika  
underholdning
Tirsdag d. 16-12-17
75 års Jubilærum kl.12
Lysabild Forsamlingsgård.
Tilmelding og betaling senest 1-12-17
Pris 150Kr. (max 100 personer)

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

Juniorklubben starter igen

Så starter Juniorklubben igen: 
12. oktober, 26. oktober, 9. novem-
ber, 23. november og juleafslutning 
14. december
Efter jul starter vi torsdag 11. januar og 
så 25. januar, 8. februar, 22. januar og 
slutter sidste gang den 8. marts. 
Juniorklubben er en klub for børn og 
unge fra 4. klasse, som er tilknyttet  
Lysabild Børneunivers. Man må gerne 
tage en ven med fra en anden skole. 
Vi starter kl. 18.30 - 21.00. Vi hygger, 
spiller spil, danser til god musik, og nye 
venskaber opstår. Der kan købes slik,  
sodavand, pølsehorn og toast.  
150 kr. for et sæsonkort, ellers 20 kr. for 
et gæstekort, som gælder en gang.
Vi glæder os til at se jer.
Lillian, Kjeld, Tobias og Laila Lyck.
Yderligere info: 24248870

To nye æresmedlemmer i LSG
2017 er LSGs 95-års jubilæumsår - og i den anledning blev der traditionen tro udnævnt to 
æresmedlemmer, der begge gennem rigtig, rigtig mange år har gjort en usædvanlig stor 
indsats i LSG. Stort tillykke med den velfortjente titel til Laila Lyck og Jørgen Hansen. 
På LSGs vegne Birthe Elmegaard Bladt, fmd.

Valgmøde – på sønderjysk
Partiernes spidskandidater til kommunalvalget har sagt ja tak til at sidde i et 11 mand stort 
panel til valg-debatmøde den 9. november kl. 19.30 i Lysabild Børneunivers. Ligesom 
ved de tre foregående valgmøder er der også en ordstyrer denne gang. Og det bliver 
DRsyd-chef Kirsten Elley, der vil styre aftenens debat på klingende sønderjysk.
Kandidaterne skal forholde sig til, hvad kommunens rolle er i at have attraktive lokalsam-
fund i Sønderborg Kommune. Men ellers vil det være op til tilhørerne og paneldeltagerne 
at præge debatten. Det vil også være muligt at hilse på de lokale kandidater denne aften.
Det er de fem landsbylaug på Sydals, der er arrangør af valgmødet. Det er ét af mange 
fælles tiltag, de fem laug arbejder sammen om. Det er gratis at deltage i valgmødet, og der 
er ingen tilmelding.

Inden valgmødet er der fællesspisning, hvor kandidaterne også spiser med. Hvis du vil 
deltage i fællesspisningen, der starter kl. 18.30, så kontakt Åben skole ved Erling Junker 
på 23 61 47 29 eller ejja@bbsyd.dk senest tirsdag den 7. november. Se mere om åben 
skole på www.lysabild-sydals.dk/aaben-skole/ 

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
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Middelaldervej på Pøl
I ca. 1955 var jeg med min far i marken og pløje. Der dukkede mange 
sten op som min bedstefar 
samlede sammen i store 
bunker. Mængden af sten 
gjorde, at jeg dengang 
tænkte vi måske havde fun-
det en vej. Der er to gravhøje 
på den mark på Pøl og min 
bedstefar forsøgte at jævne 
dem så det kunne bruges til 
landbrug. Årene gik og jeg 
glemte alt om sten og vej. I 
2016 kom jeg så i tanke om 
den barndomsoplevelse.
 Jeg kontaktede  land-
manden der nu ejer jorden 
og fik lov til at lede efter 
vejen. Og jeg fandt dem, for 
der var mere end én.  Stenve-
jene  fører ud til gravhøjene.
Alt er dækket til igen, men 
oplysninger og billeder er sendt til Haderslev museum.
Jørn Peter Petersen.

Prøv kræfter med at spille på horn
Er der gået en musiker tabt i dig, så er det nu du kan udleve drøm-
men!! Fra mandag d 25. september kl 19, har du nu mulighed for at 
prøve kræfter med at spille på horn. Der kan lånes instrument og  
undervisningen er gratis.
Nogle af vores lokale jægere står til rådighed og giver videre af al den 
viden de har fået igennem årene. Undervisningen foregår i multisalen 
på Lysabild skole.  For nærmere information kontakt Peter Duus på 
tlf 23728754. Både voksne og børn er meget velkomne

Nyt fra Menighedsrådet
Et stort tillykke til vinderen af vores Tip en 13’er på Helligblodsmarkedet med  
12 rigtige:
Marie Hewitt fra Osbæk. Marie har vundet 2 billetter til Julegospelkoncerten 
den 6. december.
Der skal også lyde en tak til de gode ideer, vi fik på markedet. Det være sig både i 
vores idekasse og de gode snakke i vores bod. Dem vil i helt sikkert høre om i nær-
mere fremtid.
I den kommende tid sker der flere spændende ting. Den 31. oktober kl. 19.00  
afholdes der Luthergudstjeneste for hele pastoratet, i november måned er 
der bl.a.  undervisning af minikonfirmander, Allehelgengudstjeneste og den 
6. december har vi vores Julekoncert med gospel.

Krofatter Michael inviterer igen 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 24-25. november 1-2 og 8-9 december alle dage kl. 18.30. 
Ved minimum 10 personer sørger krofatter for at revybussen henter og bringer til en 
hyggelig aften. Prisen er 298. Skal forudbestille. Tilkøb af natsuppe 25 kr-
Julefrokost med top underholdning
Julebuffet, REVY & DANS KOSTER KUN kr. 298,-
Tilkøb af natsuppe kr. 25

Hvor mange 
valgte medlemmer er der i 
menighedsrådet?

5 6 7

Hvad hedder formanden for 
menighedsrådet? Hanne Gitte Leif

Hvad er højeste antal personer, 
der ca. har været i Kirken? 750 850 950

Hvad hedder vores kirke? Sct. Johannes Sct. Jørgen Sct. Michael

Hvad hedder graveren i kirken? Michael Kasper Anders

Hvor mange folkekirkem-
edlemmer er der i Lysabild 
Sogn?

1256 1306 1348

Hvor mange blev døbt i  
Lysabild Sogn i 2016? 11 22 33

Hvor mange gange har vi nu 
afholdt Helligblodsmarked i 
nyere tid?

6 8 10

Martin Luther slog sine 95 teser 
op på kirkedøren i Wittenberg 
og markerede starten på Refor-
mationen i Nordeuropa. Hvor 
mange år er det siden?

200 500 1000

Altertavlen er lavet i 1650 af en 
snedkermester. Hvad hed han? Hans Pedersen Jens Pedersen Niels Pedersen

Hvornår er tårnet bygget 1200-tallet 1300-tallet 1400-tallet

Hvor mange konfirmander var 
der i 2017? 19 22 24

Hvor mange gange om året 
udkommer kirkebladet? 4 6 12

LysabiLd datastues vinterprogram
Vi nærmer os efteråret og tiden, hvor Lysabild Datastue starter op igen. Det gør vi nærmere 
bestemt mandag den 16. oktober i LSG’s klubhus i Lysabild kl. 9.
Igen i år vil det koste 20 kr. pr. gang at deltage (pengene vil gå til kaffe og evt. materialer).Vi vil 
igen i år være behjælpelig/undervise i brugen af pc. Vi ved også, at I stadig stiller større krav, 
og vi vil i Datastuen efterkomme Jeres ønsker så godt vi kan. På gensyn i datastuen. Nye delta-
gere vil altid være hjetelig velkomne. På vegne af Lysabild Datastue og dens trofaste hjælpere/
undervisere. Helge Pedersen, Sarupvej 32, tlf. 29 92 96 32.

Åben kl. 8-20

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.

Strik-café hver onsdag i lige uger kl. 19-22 i Lysabild Klubhus.
 Det koster 10 kr. at deltage. 

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

Det sker i sognet
Oktober
 7. kl. 14.00-16.00 Jubilæum i Åben Skole. Lysabild Børneunivers
12. kl. 18.30-21.00 Juniorklubben starter på Lysabild Børneunivers
16. kl. 09.00 Lysabild Datastue opstart
23. kl. 17.00-18 Børnespringholdet (6-14 år), opstart i gym- 

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

  Ragebøl
25. kl. 17.00-18.00 Gymnastik/leg/spil/floorball/tøm redskabsrum- 

  met (3-80 år), opstart i gymnastiksalen   
  på Lysabild Børneunivers

26. kl. 18.30-21.00 Juniorklub i Lysabild Børneunivers
26. kl. 18.30  Åben Skole opstart i Lysabild Børneunivers 
26. kl. 19.30 Generalforsamling i Lysabild Sognehistoriske   

  Forening i klubhuset
31. kl. 19.00 Luthergudstjeneste for hele pastoratet, i Lysabild  

  Kirke
November
 3. kl. 10  Sætning af blomsterløg mellem Lysabild og   

  Skovby
 7. kl. 13.30  Lysabild Efterløn og Pensionistforening 

    Foredrag v Frode Sørensen + lotto.
 9. kl. 18.30-21.00 Juniorklub på Lysabild Børneunivers
 9. kl. 19.30  Valgmøde - å synnejysk 
    Børneunivers 
22. -23. Ældre Sagen, Juletur til København 
23. kl. 18.30-21 Juniorklub på Lysabild Børneunivers
24. kl. 18.30 Julerevy og dans på Lysabild Lysabild Kro
25. kl. 18.30 Julerevy og dans på Lysabild Lysabild Kro
26. kl. 14.30 Juletræsfest på Lysabild Kro

December
 1. kl. 18.30 Julerevy og dans på Lysabild Lysabild Kro

2. kl. 18.30 Julerevy og dans på Lysabild Lysabild Kro
3. kl. 14-16.00 Juletræsfest på Skovby Kro
5. kl. 14.00  Lysabild Efterløn og Pensionistforening
   Advent i Kirken kl.14 Hamonika underholdning
6. kl. 19-21.30 Julekoncert med gospel i Lysabild Kirke
7. kl.  Julefest i Lysabild Børneunivers

 8. kl. 18.30 Julerevy og dans på Lysabild Kro
 9. kl. 18.30 Julerevy og dans på Lysabild Kro
14. kl. 18.30-21.00 Juniorklub på Lysabild Børneunivers, juleafslutning
16. kl. 12.00  Lysabild Efterløn og Pensionistforening
   75 års Jubilærum Lysabild Kro

Stor tak til alle der deltog i dette års Landsbymarked i Lysabild.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste års marked, der kommer 
til at foregå lørdag den 15. september 2018, med høstgudstjeneste 
dagen efter.

Juletræsfest i Skovby
Sæt allerede nu X i kalenderen søndag den 3.12.2017. Da afholdes der, tradi-
tionen tro, Juletræsfest på Skovby Kro kl. 14-16. Der kan allerede nu bestilles 
godteposer hos Rikke på tlf. 2191 2551 Med venlig hilsen Skovby Gamle Skole 
Juletræsforening

Juletræsfest for alle på LysabildKro 
Der er juletræsfest for alle på Lysabild Kro søndag den 26. november kl. 
14.30 til 17.00. Vi skal hygge og danse om juletræet sammen med juleman-
den. 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.


