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Sheltermærket

Her ved spejderne er vi i gang med
at tage sheltermærket, som tager
12 måneder. Hvor vi hver måned
sover i en ny shelter.
Vi hygger os ved bålet hver gang, vi
får skumfiduser og varm kakao. Det
er rigtig hyggeligt. Alex Jensen

Den 15.
september

81
august 2018

Kom og oplev det
helt specielle
sensommer marked
i Lysabild

Lørdag den 15. september danner området omkring Lysabild Præstegård igen
rammen om årets Landsbymarked, den
niende af slagsen. Selve kirken fungerer
som kunstgalleri hele dagen og der vil
desuden være rundvisninger i kirken.
Ude på pladsen i Abildgården er der
hyggelig markedsstemning til lyden af
bandet GreyZone, der spiller country og
folk musik. Der er masser af boder og
aktiviteter, halmlabyrint til børnene og
diverse kulinariske fristelser.

Når markedet er slut, er der fællesspisning i det store telt kl. 18. 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 11. september. Landsbymarkedet arrangeres af
Lysabild Landsbyråd i samarbejde med Menighedsrådet i Lysabild Sogn.
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Offentligt planlægningsmøde
Mandag d. 3. september kl. 19.30 vil Landsbymarkedets styregruppe invitere til et lille
planlægningsmøde, hvor alle er velkomne. Det er især hvis man har specielle ønsker
BILD S
eller
. for aktiviteter til markedet, at vi gerne hører om det denne aften. Mødet
S A planer
foregår i konfirmandstuen ved Lysabild Præstegård.
22

Besøg i Bengtsons Have i Mommark
Bengtsons Have i Mommark fik sommeren over besøg af 3 busfulde rosendyrkere fra

Deadline til næste Lokalblad den 17. september

hele verden. I forbindelse med Verdens Rosenkongres i København havde man tilbudt
deltagere ture ud i provinsen for at se private rosenhaver, planteskoler og slotsparker.
Man havde udvalgt 3 landbohaver her på Als/Kegnæs. Lars Bengtsons smukke rosenog staudehave med den flotte udsigt over bølgende kornmarker mod Lysabild vakte
stor anerkendelse af de fremmede. De kom fra USA og Canada i nord til Chile, Uruguay,
Sydafrika, Australien, New Zeeland i syd og også gæster fra Japan samt nogle få fra
Europa var blandt de mange besøgende.
Busrundturenes første dag afsluttedes med besøg i rosenhaven på Hyldbjerggård på
Kegnæs, hvor også Musses landbrugsmuseum
sammmesteds gav gæsterne en oplevelse. I forsamlingshuset blev der budt på solid
aftensmad med lokale retter i flot pyntet sal. Store dage for både haveejere, gæster og
de mange lokale frivillige hjælpere.
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Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

Holballe 2, Tandslet, 6470 Sydals
Tlf. 74 40 78 30

Vidste I ....

- at det iflg. vejlovens §70
og privat-lovens §98 er forbudt, at efterlade hundelort
på fortove og stier? Hermed
en opfordring til alle hundeluftere, om at samle op efter
jeres firbenede venner. Ikke
kun pga. loven, men i høj
grad fordi det er ulækkert
at der ligger så meget lort
på mange af vores smukke
stier, og i rabatterne i vores
landsbyer.

Gymnastikken begynder igen tirsdag d. 25. september
Herre kl. 17.30 - 18.30 Gymnastik og styrketræning med
instruktør Hans Duus.
Damer kl 18.30 - 19.30 Pilates- og yogainspireret gymnastik
med instruktør Birthe Elmegaard Bladt.
Vi arbejder hele kroppen igennem med øvelser for balance, koordination, åndedræt, udstrækning og afspænding. Mange af øvelserne foregår på en måtte.
Vi bruger håndredskaber som fx elastikker, vægte og ‘slatne bolde’. Det er lette,
men virksomme øvelser, som du bliver guidet igennem trin for trin. Du behøver
derfor ikke at have tidligere erfaringer som gymnast! Vi koncentrerer os, men
har også ind imellem gang i lattermusklerne.
Mandag d. 22. oktober kl 17-18 Børnespringholdet (6-14 år)
med instruktør Hans Halfdan Belschner Jørgensen. Nu med Airtrack!
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.

Airtrack i Lysabild

Den 6. august hilste Hans Halfdan Belschner Jørgensen og Lone Klinge Thomsen
på prinsesse Benedikte og modtog 22.000,- fra I.P. Nielsen Fonden på vegne af
Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik, som et betragteligt tilskud til en airtrack til
gymnastiksalen på Lysabild Børneunivers. De sidste 10.000 har foreningen selv,
så airtracken bliver købt lige om straks. En airtrack er en oppustelig springmadras, der ofte benyttes af springhold indenfor gymnastik.

Slut med Sydals Frivillige Brandværn ….

Nej, vi kaster ikke håndklædet i ringen, men realiteten er, at vi har en gennemsnitsalder på 42, og udsigt til at miste flere brandfolk de kommende år. Brandfolk der er hjemme i dagtimerne.
Det betyder, at vi for din skyld håber, at det ikke brænder hos dig mellem kl. 06
og 16, for det er 10 døde timer. Det er 10 timer, hvor vi som brandværn ikke kan
stille med folk nok. Det betyder, at fra du ringer 112 kan der gå ekstra 5 min før
et brandværn står ude, hvor du har brug for det og er klar til at hjælpe. Herefter
er der ikke meget tilbage at redde.
Hvor længe vil i sidde i en varm bil, og vil du se dit hus brænde ned til grunden
før synet af blå blink?
Det er den barske sandhed. Vi kan som brandværn ikke selv stå til ansvar for
eller garantere, at der er et frivilligt brandværn på Sydals om bare to år. Derfor
beder vi dig om hjælp. Vi beder om hjælp til at prikke til et lokalsamfund, der
set fra mine øjne er ved at vælte sammen om ørene på os. Brandværnets overlevelse er ganske bogstaveligt et spørgsmål om liv eller død.
Nu sidder du måske med en hel række spørgsmål, så lad mig komme dig nogle
svar i forkøbet:
Tager det ikke rigtig meget tid?
Jo, det gør det, men det er det hele værd, når jeg tænker på, hvilken forskel et
lokalt brandværn gør for borgernes sikkerhed.
Jamen, I får vel løn?
Nej det gør vi ikke - belønningen er de takkende ord og tanken om den kæmpe
forskel, vi ved, vi gør. For os er det er den bedste løn, man kan få.
Jeg skal ikke tilbage på skolebænken!
Hvilken bænk? Brandmandsuddannelsen er alt andet end at sidde på en bænk.
Det er samarbejde, læring og gratis træning, hvor alle stiler efter at nå et mål: at
blive brandmand eller -kvinde. Som brandmand er du ALDRIG alene!
Det er min form ikke god nok til!
Pjat med dig! Ja, det er fysisk hårdt og ja, du får sved på panden, men ølmaven
eller rødvinspatterne kan også være i dragten, hvilket betyder, at også du kan
blive klædt på til at gøre en forskel.
Sammen er vi stærkere, og sammen løber vi hurtigere, men lige nu står Sydals
Frivillige Brandværn alene.
Hvis du har lyst til at gøre en forskel i dit lokalsamfund, så tag kontakt til os. Vi
har plads til alle. Ingen tager skade af at give det et forsøg. Mit navn er Karoline.
Jeg er 19 år og færdiguddannet brandmand. Vi glæder os til at høre fra dig.

Hovedformålet med airtracken er børne-springholdet om mandagen,
men også seniorer har
planer om at benytte
den (så glæd jer bare de
damer og herrer!), ligesom børneuniverset sikkert også vil finde på rigtig Lysabild SG Fodbold Forår 2018
meget at bruge den til. Udendørs fodboldtræning uge 33 (ikke mandage) til og med uge 41
Mange tak til I.P. Nielsen
Holdnavn/Årgang
Træner
Telefon
Træningstider
fonden for igen at se venTirsdag
16.30-17.30
Små fødder U7 3-6 år
Claus Nielsen
24857764 kontingent små fødder 200,ligt på Lysabild.
3 mands hold
kontingent U7 300,-

Nyt fra Sydals Friv. Brandværn

Vi nærmere os sensommeren med hastige skridt, brandværnet har kørt en del flere
udrykninger end normalt til dato. Det kommer ikke bag på nogen, med den varme
sommer vi har været igennem. På materiel siden har brandværnet efterhånden
fået indkørt rutinerne på alt det nye materiel vi har modtaget, da tænker jeg
specielt på multikøretøjet + klimatraileren.
Ser vi på mandskabs-situationen, har brandværnet fået sin første kvindelige brandmand. Karoline Lorenzen, der har bestået eksamen til Funktionsuddannelsen
(røgdykker) i juni 2018.
Brandværnet igangsætter en større hvervekampagne medio august måned. Det
er nu, vi skal have sikret brandværnet for fremtiden. Vi skal have jeres hjælp derude! Prik til de potentielle brandmænd i alderen 17 – 40 år, som kan være med til
at løftet opgaven. Uddannelsen, samt erfaringen som oparbejdes i brandværnet,
åbner mange døre for den enkelte.		
Brandværnet har også deltaget i forskellige aktiviteter igennem sommeren- 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 aktiviteter.
Sidder der en læser, som kunne være interesseret i brandmandsuddannelsen, kan
undertegnede kontaktes til en uforpligtende samtale.
Brandkaptajn Martin Kahr Knudsen Mobil 4017 6979

U8-2011
5 mands hold

Frank Paulsen
Anders Duus

40143272
21769917

Onsdag 17.00-18.00
kontingent 400,-

U10-2009
5 mands hold
Fantastisk fodboldstart for
piger Årgang 2010-2012
U10 piger-2009
5 mands hold

Flemming Jacobsen

25716708

Mandag og onsdag 17.0018.00. Kontingent 400,-

U12 piger -2007-2008
8 mands hold

Charlie lemtorp
Martin Lykke

51882007
20620260

Torsdag 17.15-18.15
kontingent 450,-

U12-2007-2008
8 mands hold

Lars Nehrkorn
Anders Bay
Martin Zaremba

61301575
60498029
24609933

Mandag 17.00-18.15
Onsdag 17.00-18.15
kontingent 450,-

U13-2006
8 mands hold

Preben Brink
Leif Lassen

27423779
20227670

U15-2004-2005
11 mands hold

Martin Jürgensen

40127788

Senior serie 6 11 mands
hold
Herre for sjov16 år
veteran 38 år
-7 mands hold

Kasper Shwan
Sørensen

81508414

Rasmus Wolff

30565367

Kvinder for sjov 20+

Camilla B. Beier

25869781

Mandag 17.00-18.30
Onsdag 17.00-18.30
kontingent 500,Mandag 17.00-18.30
Torsdag 17.00-18.30
kontingent 500,Mandag 19.00-20.00
kontingent 350,- halvårligt
Mandag 19.00-20.00
Kampe om mandagen
kontingent 250,- halvårligt
Torsdag 19.00-20.00
kontingent 250,-

Superveteran

Svend Asmussen

24817355

Mandag 18.00-19.00

DBU instruktør
Charlie lemtorp
Martin Lykke

Martin Lykke Torsdag 17.15-18.15
20620260
51882007 Torsdag 17.15-18.15
20620260 kontingent 400,-

Rafleturnering

Lysabild Datastue starter igen
Vi ved, at efteråret og vinteren er på vej, og dermed tiden hvor Lysabild Datastue starter op
igen. Det gør vi nærmere bestemt mandag den 15. oktober i LSG’s klubhus, Lysabild kl. 9.
Og som de foregående år vil undervisning/hjælp foregå hver mandag fra kl. 9 til 11.30. Og
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. Vi vil i Datastuen efterkomme jeres ønsker, så godt vi kan. På gensyn i datastuen. Nye
deltagere vil altid være hjertelig velkomne.
På vegne af Lysabild Datastue og dens trofaste hjælpere/undervisere, Helge Pedersen,
Sarupvej 32, 6470 Sydals. Tlf. 29 92 96 32

Til Skovby ringridning er der vanen tro blevet afholdt rafleturnering. Der blev spillet Syver med en stramning. Mange tak til alle
sponsorer. 1. plads Irene, 2. plads Fiddas, 3. plads Polle

Efterlysning
I forbindelse med landsbymarked den 15. september vil Lysabild Sognehistoriske forening
gerne bidrage med en ny børneaktivitet, som
skal give børnene viden og læring om tømrer
håndværk i ”gamle dage”. I den forbindelse
skulle jeg gerne ligne en håndværker fra sidste
halvdel af det 19. århundrede (1850 – 1900).
En håndværker gik ofte med jakke, vest, hvid
skjorte som det ses på billedet. Jeg har en bowlerhat, men jeg mangler et par bukser livvidde
108 cm, benlængde mindst 82 cm, jakke str.
56 – 58, vest str. 56 – 58. Henvendelse til Steen
Jørgensen 51600864 / 22641198.

Jubilæumskoncert med BALLBREAKER !
I 20 år har de lokale helte i Ballbreaker hyldet et af verdens absolut største rockbands, ved at
fremføre deres musik med en overbevisende kærlighed til originalerne. Står du med lukkede
øjne til en koncert med Ballbreaker kan det være svært at afgøre, om det er selveste AC/DC
der står for lydtrykket du kan mærke fra scenen. Åbner du øjnene kan det stadig være svært
at afgøre for orkesterets sceneshow lader ikke originalerne ret meget efter. Bandet når - kort
sagt - ud over scenekanten.
Den 15. september giver Ballbreaker en af jubilæumsårets sjældne koncerter i Siloerne i
Skovby. Fennec on Fire fra Odense varmer op. De er et upcoming band der ved hvordan
man skærer en god rocksang. Dørene åbner klokken 19 & musikken går på klokken 20.00
Billetterne til oplevelsen koster 200 kroner & de kan købes i Brugsen i Skovby & på
www.siloerne.dk

Michael fra Lysabild kro satte Lysabild på landkorte, da han sendte et flag med Kristoffer WitteKristoffer Marius Gleerup Krautberger og Nicklas Pedersen til Tour de France i Paris

Lysabild senior cykelklub på 2 dages tur i den s
kønne vestjyske natur

15 deltagere fra Lysabild senior cykelklub var i begyndelsen af juni 2018 på en 2 dages tur til
Vestjylland. På 1. dagen, d. 5. juni, mødtes vi ved Sdr. Felding kirke kl. 10, hvorfra vi cyklede
ud på en godt 30 km’s tur via Åskov golfklub til Sandet og videre til Land art ”Laksen” ved
Karstoft Å. Videre til Karstoft kirken og Skarrild, hvor vi indtog vores frokost på en hyggelig
plads ved Skjern Å.
Derefter gik turen videre gennem en plantage forbi Kærhede Dambrug og tilbage til Sdr.
Felding. Vi kørte så i vores biler til Tarm, og overnattede på Becks hotel. Der indtog vi et godt
og velfortjent måltid mad og havde en hyggelig aften.
Dagen efter, d. 6. juni, mødtes vi ved Nr. Bork havn og begav os herfra ud på en også ca. 30
km’s tur, som gik via Nr. Bork, Sdr. Bork til Nr. Nebel, hvor vi spiste vores medbragte sandwichens i byparken. Derfra cyklede vi videre til Lønne kirke og via Nymindegab forbi Tipperne,
Bork vikingehavn og tilbage til Nr. Bork havn, hvor vores biler var parkeret.
Her fik vi lige en hyggesnak om turen og det skønne vejr, vi var begunstiget med i år samt fik
en tår kaffe, hvorefter vi kørte hver til sit.

Nye medlemmer skal sikre fortsat
udvikling af Mommark Havn
Bestyrelsesformand i foreningen Mommarks Havns Venner, Claus
Jørn Jensen, er på udkig efter nye medlemmer, som vil bidrage til at
videreudvikle og løfte området omkring Mommark Havn.
Solen skinner næsten altid i Mommarks nedlagte færgeleje, hvor
palmestrand og fællessang tiltrækker fastlæggere, turister og isspisere fra nær og fjern. Bag succesen står Mommark Havns Venner,
en forening som ønsker sig flere medlemmer.
Det er vigtigt for bestyrelsesformand Claus Jørn Jensen, at Mommark Havn fortsat er i udvikling, og at den tilstedeværende drivkraft
fortsætter. Derfor søger han efter initiativtagende medlemmer, som
kan styrke foreningen.
”Mommark Havns Venner har udviklet et særpræget og naturskønt
område, og det er fuldkomment grundlæggende, at havneområdets brugere ser, hører og mærker, at vi fortsat
udvikler Mommark Havn,” understreger Claus
Jørn Jensen, der indbyder unge som gamle til
at melde sig ind i Mommark Havns Venner.
Som medlem af foreningen forpligter man
sig til at betale et medlemsskabsgebyr på
100 kr. årligt. Derudover hjælper foreningens
medlemmer til ved blandt andet den årlige
havnefest i august.
”Den hjælpende hånd er ikke et krav, men
det er her, at man som medlem udvikler sit
netværk og kommer i kontakt med foreningens andre medlemmer, ” fortæller Claus Jørn
Jensen.
Foreningen består i dag af medlemmer i aldersgruppen 19-70, der hver især bidrager
med viden om alt fra økonomi og fondsansøgninger til øludskænkning og vittigheder. I
2017 renoverede Mommark Havns Venner de
to mindre fyrtårne, som siden 1844 har guidet
sejlende forbi kystområdet. Fyrtårnene skal
laves til museer, der fortæller havnens historie.
”Det er frivilligheden som løfter foreningens
arbejder, og jo flere medlemmer vi er, jo nemmere har Mommark Havns Venner ved at
overbevise fonde om, at der er opbakning til
vores projekter, der skal gøre området omkring havnen mere attraktivt for turister og
ikke mindst lokale,” understreger Claus Jørn
Jensen. Mommark Havns Venner har flere
projekter i sigtet. Udviklingen af vinterbadningsfaciliteter, vildmarksbad og undervisningskøkkenfaciliteter er i støbeskeen.
Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til
Claus Jørn Jensen på graenseforeningen@
privat.dk Eller via Mobile Pay på 21721335
– husk e-mailadresse i tekstfelt.

Skovby
Åben kl. 7.30-20

.

.

.

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

August

Det sker i sognet

17. kl. 19-19.45
24. kl. 18.00
24. 			
24. og 25.		
29.		 kl. 19.00
							

Mommark Marina. Fede Finn & Funny Boyz
Ældre Sagen. Vi spiser sammen i Sydals-hallen
Danmark Rundt Team Bodenhoff
Amin Jensen og Bruno på Lysabild Kro
Konfirmandindskrivning for Lysabild-Kegnæs.
pastorat ved en aftenandagt i Lysabild Kirke

3. kl. 19.30
		3. kl. 9-12		
		5. kl. 18.00
10. kl. 9.30-12.00
11. kl. 13.30
13. kl. 9.45-13.30
14. kl. 19.30-12
14. kl. 19.-19.45
15. kl. 11-16.30
15. kl. 19.00
16. kl. 11.00
25. kl. 14.30-16.00
25. kl. 17.30+18.30
							

Planlægningsmøde Landsbymarked
Ældre Sagen Online undervisning i iPad
L.s.F. byvandring I Vibøge
Ældre Sagen iPad kursus i Høruphav
Lysabild Efterløn og Pensionistforening. Stort lottospil
Ældre Sagen Besøg Sønderjyllands Symfoniorkester
Ældre Sagen iPad kursus i Høruphav
Mommark Marina. Kalles store trommeshow
Lysabild Landsbymarked
Ballbreaker koncert i Siloerne i Skovby
Høstgudstjenste i Lysabild Kirke
Minikonfirmander starter i præstegården
Opstart gymnastik , herre og damer
Gymnastiksalen Lysabild Børneunivers

		 3. kl. 19.00
9. kl. 13.30
							
15. kl. 9-11.30
22. kl. 17.00
						

Markering af afslutningen på 1. Verdenskrig
Lysabild Efterløn og Pensionistforening. Musik med
Orla Kruse. lottospil-og spisning
Lysabild data stue i LSG’s klubhus
Børnespringholdet starter. Gymnastiksalen Lysabild
Skole

September

Oktober

		

November
		3. kl. 19.00

Claus Bundgaard Christensen i Sydalshallen

11. kl. 11		
L.s.F. Hundrede år siden første verdenskrig sluttede.
							
Mindehøjtidelighed ved obelisken
15. kl. 19-21.00
Der strikkes dåbsklude i præstegården
Lysabild
Strik-café
seniorcykelklub
Der er åbent
Lokalhistorisk
cykler hver tors- hver onsdag i lige hus i MC Sydals,
arkiv åbent
uger
kl.
19-22
i
dag aften kl. 17.30
Tandshede 3.
første torsdag
Lysabild Klubhus.
fra varierende
Det koster 10 kr. Hver torsdag fra
i måneden kl.
startsteder,som
at deltage.
16.30.
18-20.
kan oplyses på tlf.
(opstart 6.9)
20290628.

Lysabild Sognehistoriske Forening

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

Selv om sommeren er den tørreste og varmeste
i mands minde og aktiviteterne i LsF ikke er så synlige, så se lige her:
Sommerturen 7. juli blev desværre ikke til noget. Der var ellers lagt op til
en interessant tur, arrangeret sammen med menighedsrådet, til Kongernes
Jelling. Ved tilmeldingsfristens udløb var der kun 14 tilmeldte, og så gik det
ikke økonomisk denne gang.
Igen i år laver vi en byvandring, denne gang i Vibøge. Det bliver onsdag
den 5. september kl. 18. Her vil lokale beboere fortælle om livet og virksomheder i Vibøge før og nu.
Den 15. september er der igen landsbymarked i og omkring
præstegården. Forberedelserne er i fuld gang. Vi vil som sædvanlig være i
den store lade med udstilling af gamle maskiner og Inges populære solæg.
En samling veterantraktorer vil være udstillet på gårdspladsen og i hovedbygningen vil der også være lidt aktivitet om foreningens arbejde.
Den 11. november kl. 11 er det hundrede år siden første verdenskrig
sluttede. Som vi plejer bliver der mindehøjtidelighed ved obelisken og
måske også i kirken. Det hele er ikke helt på plads endnu. Det er en dag,
som er værd at mindes, og vi opfordrer til at møde talrigt op. Verdenskrigen
berørte næsten alle i Lysabild sogn. Venlig hilsen L.s.F. Jørn Lind

Markering af afslutningen på 1. Verdenskrig

3. oktober kl. 19.00
Fælles foredragsaften for Hørup, Tandslet, Lysabild og Kegnæs Sogne i
Sydalshallen med historikeren Claus Bundgaard Christensen om ”Danskere i 1.
Verdenskrig”. Claus Bundgård Christensen (f.1968) er lektor i historie ved RUC.
Som forfatter har Claus Bundgaard Christensen skrevet en lang række bøger
og artikler om begge verdenskrige, Holocaust og besættelsen. I 2009 udkom
”Danskere på Vestfronten 1914-1918”, som samme år blev kåret som årets historiske bog. Omkring 26.000 dansksindede sønderjyder og alsinger deltog
i krigen på tysk side. I foredraget vil Claus Bundgaard Christensen fortælle
historien om livet i skyttegravene og om hvordan den moderne krigsførelse
blev født ud af den teknologiske udvikling af artilleri, kampvogne, gas, fly og
maskingeværer. De dansksindede var med fra første til sidste skud og tabstallene var ufatteligt store. Mere end 4.000 blev dræbt, over 6.000 blev fysisk
invaliderede og ingen kom fra kampene uden sår på sjælen.

Lysabild Kro og Forsamlingsgård
v/Michael Marek
Tlf. /74 404026

Nybeg.
Ungdom
Senior
Motion

start onsdag 29.08.2018 KL. 16.15
start mandag 27.08.2018 KL. 16.45
start mandag 27.08.2018 KL. 20.00
tilmelding 27.08.2018 KL. 19.00

LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS
HALLEN FOR 2018/2019:
LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR
2017/2018:
NYBEG.
UNGDOM
SENIOR
MOTION

START: ONSDAG DEN 30.08.2017 KL. 16.15
START: MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 16.45
START: MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 20.00
TILMELDING MANDAG DEN 28.08.2017 KL. 19.00

Mandag

Hold

Onsdag

kl. 16.45 - 18.00

Ungdom: U9, U11,
U13, U15, U17 og U19
Motion
Motion
Senior

kl. 16.15 – 17.00 Ungdom:
”Nybegyndere”
kl. 16.45 - 18.00 Ungdom: U9, U11,
U13, U15, U17 og U19
kl. 18.00 – 19.00 Motion
kl. 19.00 - 20.00 Motion

Kl. 18.00 – 19.00
kl. 19.00 – 20.00
kl. 20.00 – 22:30

Mere info på WWW.ltbadminton.dk

Mandag

kl. 16.45 - 18.00

kl. 18.00 – 20:00
kl. 20.00 – 22:30

Hold

Hold

Ungdom: U9, U11,
U13, U15, U17 og
U19
Motion
Senior

Onsdag

kl. 16.15 – 17.00

Hold
Ungdom:
”Nybegyndere”

Ungdom: U9, U11,
kl. 16.45 - 18.00 U13, U15, U17 og
U19
kl. 18.00 - 20.00
Motion
kl. 20.00 - 22.30
Senior

Med Venlig hilsen LTB, www.ltbadminton.dk

kl. 20.00 - 22.30 Senior

Lysabild Efterløn og Pensionistforening

Tirsdag d.11-09-18.
Stort lottospil.
Tirsdag d. 9-10-18.
Musik med Orla Kruse. lottospil-og
spisning pris 150kr. Tilmelding senest
2-10-18.

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.

TAK

Tak til alle der kom,Tak til alle der gav, Tak til alle der hjalp, Tak for en festlig indvielse
den 16. juni af vores flotte nye belægning på Lysabild atletik stadion. Tillykke til
Lysabild. Brug det. Alle sammen. Til alt muligt. Hele tiden. Pas godt på det. Det
skal holde i mange år. Skal der også være atletik, så meld dig som træner til kasserer
Lone Klinge Thomsen mobil 24237342

Augustenborg – Sydals
I Sydals-hallen spiser vi sammen
Fredag den 24. august kl. 18.00
Sted: Sydals-hallen, Mommarkvej 352.
Der serveres sommermad: Glaseret skinke, flødekartofler, salat fra salatbaren.
Dessert: is med frugt. Tilmelding den 17.
august til: Lis Jensen, 30 33 30 28, lislillemommarkvej@mail.dk, eller Anne
Marie Christoffersen, tlf. 74 47 03 33 /
21 67 06 60.
Pris: kr.150 ekskl. drikkevarer.
Online undervisning i iPad
Mandag den 3. september fra 9 – 12.
Kun første gang.
Bestem selv hvornår du vil undervises.
Undervisningen strækker sig over 10
uger. Underviser: Leif Smidt, 26 37 89
98, mail: aeldresagenipad@gmail.com.
Tilmelding til Ingeborg Andersen, 2442
2544, hielm42@gmail.com. Pris: kr. 100.

iPad kursus i Høruphav
Mandag fra 9.30 – 12.00
Starter 10. september.
Sted: Knøs Gård i Høruphav.
Til efteråret vil vi undervise 15 x 2½
time. Underviser: Leif Smidt. Tilmelding
til Ingeborg Andersen, 24 42 25 44,
hielm42@gmail.com. Pris: kr. 100.
Virksomhedsbesøg Sønderjyllands
Symfoniorkester
Torsdag den 13. september kl. 9.4513.30. Sted: Alsion.
Vi skal overvære generalprøven. Derefter vil musikchef Nicolaj Andersen holde
et lille foredrag om orkesteret. Det foregår i Kunstnerfoyeren, hvor vi har bestilt
kaffe og ostemad. Max 44 personer (først
til mølle) Tilmelding den 1. september til
Erik Heise, 25 24 23 00,
erik-heise@hotmail.dk, Pris: kr. 50.

Nyt fra menighedsrådet

Minikonfirmander starter d. 25/9. Vi mødes også 9/10, 6/11 og 13/11 fra kl 14.30 til
16 i præstegården. Vi skal bl. a. høre historier fra biblen og synge. Vi skal også lave
noget kreativt og have lidt at spise. D. 27/10 er der et arrangement for alle børnekonfirmander i Sønderborg og d. 25/11 er der afslutning ifm gudstjenesten. Minikonfirmand er for alle i 3. klasse og der vil komme en indbydelse på forældreintra.
Tilmelding til Gitte på sms 6091 2396.
Mange steder strikker man dåbsklude med religiøse motiver. Dem bruger præsten til
at tørre barnet med ved dåben og den bliver bagefter givet som gave til barnet. Vi
synes det er en sød skik og vil prøve at starte det op her i Lysabild. I første omgang
mødes vi 15. november kl 19 til 21. Vi mødes i præstegården og vi skaffer materialer
og mønstre. Der vil være kaffe. Tilmelding til Gitte 60912396 senest 1. november.

På kirkegården er fællesgraven blevet sat i stand – det er blevet rigtig fint.

LYSABILD
LANDSBY
MARKED
Lørdag den 15. september 2018
I æblehaven ved kirken
Kl. 11 - 16.30

Masser af boder med aktiviteter og lopper
Kunstudstilling og rundvisninger i kirken
- samt udstilling af lokale dåbskjoler

GreyZone sørger for musikalsk stemning
Lokale specialiteter med smagsprøver
Kaffe og kage bl.a. brødtort og god´raj
Halmballe labyrint
Tømrer for 100 år siden
Børneaktivitet arr. af Lysabild Sognehistorisk Forening

Fællesspisning i Lysabild

inviterer til sæsonens første

Fællesspisning kl. 18 i det store telt
Kræver tilmelding til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk senest d. 11.9.

Høstgudstjeneste
Søndag d. 16. 9. kl. 11.00

lysabild-sydals.dk

Oplev Als´ hyggeligste marked i Lysabild
Arr.: Lysabild Landsbyråd og Lysabild Sogns Menighedsråd

LYSABILD MENIGHEDSRÅD har haft travlt - se her:

Julehjælp

Sommerkoncert

Hearts of Gospel

Omkring 250 mennesker havde en
fantastisk oplevelse i Lysabild kirke
d. 26. april, da det nye menighedsråds
første store arrangement løb af stablen.
Koret ”Hearts of Gospel” sang stemningen helt i top med en masse dejlige
numre. Alle gik opløftede hjem.

BØRNEKONFIRMAND

Kommende højdepunkter
25. september kl. 14.30-16.00
Børnekonﬁrmand starter op

15. november kl. 19-21
"Strik dåbsklude" i Præstegården

11. november kl. 9.30
Særlig gudstjeneste efterfulgt af kransenedlæggelse og frokost
i anledning af 100 året for 1. verdenskrigs afslutning.
Arr. i samarbejde med Lysabild Sognehistoriske Forening.

3. december kl.19.00
Jule-Gospel

