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Åben skole gruppen byder velkommen til en ny sæson med fællesspisning i Lysabild Børneunivers.
Hver torsdag fra uge 43 – altså 1. gang torsdag den 25. oktober, er der mulighed for at slippe for madlavningen, blot
sætte sig til bordet og betale 35 kr. for voksne og 20 kr. for børn.
Tilmelding kan ske på mail: ejja@bbsyd.dk eller på mobil 2361 4729 tirsdage inden fællesspisningen.
Fællesspisning i Lysabild
Fællesspisningen starter kl. 18.30. Medbring selv tallerkner, bestik og drikkevarer. 1. gang er det Åben Skole gruppen, der sammensætter menuen og rører i gryderne. 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. Vi glæder os til at se Jer alle til den nye sæson.

Lysabild Sognehistoriske Forening 100-året for afslutningen af Første verdenskrig

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

Den 5. september mødte ca. 65 nysgerrige og videbegærlige mennesker op til
byvandring i Vibøge. Det blev en fin og interessant tur med efterfølgende pølser i Lycks
maskinhus. Tak for godt tilrettelagt arbejde.
Landsbymarkedet er veloverstået og var igen begunstiget med fint vejr. Bevares, der
kom en enkelt byge, men alt i alt et flot arrangement med mange besøgende, også hos
L.s.F. i og uden for laden. Her havde Steen Jørgensen godt gang i tømrerfaget til stor
glæde for børnene. Indenfor var der run på solæggene, som Inge er ekspert i.
Så nærmer den 11.11. sig med markeringen af Første verdenskrigs afslutning. Efter
mindegudstjenesten kl. 9.30 går vi ned til obelisken med navnene på 66 faldne
fra sognet. Her skal indskydes at L.s.F. har undersøgt forskellige muligheder for at få
nymalet alle navnene. Skulle det gøres professionelt ville det koste et helt vanvittigt
beløb. Calle Christiansen tilbød så at påtage sig opgaven. Det er blevet superflot, herfra en stor tak til Calle. Vi fortæller lidt ved obelisken om Første verdenskrig og nedlægger en krans til de faldnes ære. L.s.F. håber, at mange kommer den dag, da det er 100året for verdenskrigens afslutning med underskrivelsen af våbenstilstanden d. 11.11.
kl. 11. 1918. Der er som sædvanlig efterfølgende sammenkomst i konfirmandstuen
v. menighedsrådet. For L.s.F. Jørn Lind.

Ansøgning til markedspuljen i Lysabild Sogn

Overskuddet fra årets marked går i Landsbyrådets markedspulje, som
ansøgere med et socialt, humanitært eller kulturelt sigte kan søge. Ansøgningen skal sendes til Landsbyrådets markedspulje v. Erling Junker på
ejja@bbsyd.dk eller til Lysabildgade 12. Der er ingen ansøgningsfrist.
Ansøgningerne behandles efterhånden, som de indløber.

Evaluering af årets landsbymarked

Markedsfolket indkalder medvirkende, besøgende og andre interesserede borgere til evaluering af dette års landsbymarked mandag den
5. november kl. 19.30 i konfirmandstuen i Lysabild Præstegård. Så
kom gerne og luft dine eventuelle idéer til næste års marked – det 10. af
slagsen, der foregår lørdag den 14. september.

Lysabild Børneun vers
”Kurs Mod Nære Kyster” var navnet på vores emneuge i uge 38. Vi fik dagligt tømt
Lysabild Børneunivers for elever, og sammen med børn fra børnehaven har vi været i
det blå for at blive klogere.
I kystværkstederne fik vi arbejdet med vind, vejr & klima på Kegnæs Fyr, havmiljø
ved Drejet, fisk & fugleliv ved Kærneland (og lavet Bouillabaisse af alt godt fra havet),
kreativitet ved Trillen i Høruphav og dragebygning med en den syngende havnemester
i Mommark.

Deadline til næste Lokalblad den 29. oktober
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Skovby
Åben kl. 7.30-20
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Landsbybussen kører stadig
Lån den til samkørsel, så sparer I at køre i to biler!
Her er plads til 9 personer, og du må køre den på alm. kørekort.
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VW Caravelle årgang 2017

Se hvordan på lysabild-sydals.dk
Gælder for alle borgere i Lysabild, Tandslet og Kegnæs sogne.

Vinåret 2018 ser på alle måder rigtig lovende ud
Der har jo været en hel del flere soltimer denne sommer, og druerne får derved
mere naturligt sukkerindhold og mere sødme.
En del har spurgt, om vi har vandet i vinmarken, da der jo ikke er faldet særlig
megen regn, men da vinstokkene stikker meget dybt og sagtens kan klare sig
uden vand, har dette ikke været nødvendigt.
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Augustenborg – Sydals

Høsten starter en hel måned før, end vi plejer, og der er i gennemsnit ca. tre
kilo flere druer pr. vinstok i forhold til sidste år. Vi har også nået at høste, inden
hvepsene gik for meget til angreb på druerne.
Anden weekend i september startede vi høsten af vores ene hvide drue, Solaris
(denne drue er 1/4 af vores vinstokke) som i alt gav 400 liter most, der nu skal
stå og gære i 14 dage. Derefter bliver al bundfaldet skilt fra for at gære færdig
indtil januar måned.
Sidste weekend i september høster vi resten af de hvide druer og regner så
med at høste de blå druer første weekend i oktober.

På Skovby kro spiser vi sammen
Fredag den 2. november kl. 19.
Sted: Skovby kro.
Der serveres andesteg med tilbehør. Desserten er risalamande med kirsebærsovs.
Tilmelding senest den 27. oktober til Anne Marie Christoffersen, tlf. 7447 0333/
2167 0660. Pris: kr. 150 ekskl. drikkevarer.
Julehyggen afholdes i Sydals-hallen
Onsdag den 12. december kl. 18.30.
Sted: Sydals-hallen, Mommarkvej 352.
Tommy og Karen synger viser og spiller folkemusik, bl.a. sange af Sigfred
Pedersen, Cornelis Vreeswijk og Benny Andersen.
Tommy fortæller levende om sangene. Karen synger gamle danske viser, og vi
skal en tur til Lundeborg, hvor mødet med Ove Bager satte sine spor. Der serveres
2 stk. kløben og 1 stk. svesketorte pr. pers. Når kaffen eller 1 glas gløgg er drukket, skal der spilles lotto. Pris pr. kort 10 kr. / 3 for 25 kr.
Tilmelding senest den 5. december til: Anne Marie Christoffersen, tlf. 7447 0333/
2167 0660. Pris: kr. 120.

Enfant terrible, Mc Sydals
inviterer til kortspil og rafling den 9. december.
Den 26. december serveres der julegløgg af julenisserne. Alle er velkomne.

Lysabild Efterløn og Pensionistforening
Tirsdag d. 09-10-2018.
Musik med Orla Kruse – lotto – spisning (pris 150kr.) Tilmelding senest den
02-10-2018.
Tirsdag d.13-11-2018
Foredrag v.Alex Thomsen om Rusisk
fangenskab. + lotto.

Tirsdag d. 11-12-2018
Advendt i Kirken og Alsisk v.Karin Jensen.
Tilmelding altid nødvendig til
Rosa telf. 74404750/61604750
Klik her for at læse mere.
Birthe telf. 30205447. Alle arrangementer foregår i LSG’s Klubhus
kl. 13.30, hvis ikke andet er nævnt.

Nyt fra menighedsrådet

Dåbsklude
Du kan sagtens nå at melde dig til strikning af dåbsklude. Vi mødes i præstegården
15. november kl 19. Du skal bare kunne strikke ret og vrang. Vi giver kaffe og
kage. Tilmelding til Gitte sms 60912396.
Kom i julestemning til gospel
Traditionen tro er der julegospel
3. december kl 19.
Vi åbner dørene for salg af billetter
kl 18 og prisen er 50 kr. Er man under
konfirmationsalderen, er det gratis.
Minikonfirmand er startet godt op.
Der er 11 tilmeldte. De slutter af med
fernisering i forbindelse med søndags
gudstjenesten den. 25. november.

Team muttes å e kjarf på tur med Team Bodenhoff

Fjelbymark Vin

Den 24. august overrakte Laila Lyck og Migge en chek på 15.000 kr.
til Team Bodenhoff.
Danmark Rundt Team Bodenhoff samler penge ind til tilbud og
aktiviteter, der støtter børn med kræft og deres familier, bl.a
psykologhjælp, rekreationsophold og legater.
Laila og Migge havde samlet et cykelhold, der i samlet flok
cyklede med Team Bodenhoff fra Sønderborg til Migges bageri
i Skovby.
Der blev holdet taget imod med lækkerier fra Migges bageri, og
hvor Laila overrakte checken til Claus Bodenhoff.
Anders Munch sørgede for lidt underholdning, og fortalte at fra
august til december ville han give 50 kr. pr solgt cd til Team
Bodenhoff. Team muttes å e kjarf laver mad til åben skole
den 15. november, hvor overskuddet ubeskåret går til
Team Bodenhoff.

Også på Fjelbymark beretter Lysabild Vinklub om en fantastisk høst af druer - ét af de bedste år i Fjelbymarks
vinhistorie!
I weekenden den 28. – 30. september blev der plukket
209 kg store og flotte Rondodruer.
Druerne blev presset og hældt i tanke for at starte
gæringsprocessen, og i starten af det nye år omstikkes
vinen for senere at gøre den klar til påfyldning på flasker.
På grund af den store mængde druer, eksperimenteres
der på Fjelbymark denne gang med forskellige fremstillingsmetoder, hvor druerne gærer med skaller og kerner
i kortere eller længere tid inden presningen, for at finde
frem til den bedste vin hvad angår smag og farve.
I øvrigt blev der først i september plukket og presset
25 kg Orion druer, og 30 kg Madelaine. Som noget helt
nyt er der også presset druer til kirsebærvin!
Vinklubben takker alle, der har hjulpet til i løbet af weekenden.

En fantastisk kanotur for trop
spejdere og ulve

Juniorklub
Juniorklub starter op torsdag den 11. oktober
og er for alle elever fra 4., 5. og 6. klasse. Derefter
er det torsdag i ugerne 43, 45, 47 og juleafslutning
i uge 50. Efter juleferien er også 3. klasse velkommen, når vi forsætter i ugerne 2, 4, 6, 8 og 10, altid
kl. 18.30-21.00. Du kan finde kalenderen på
www.lysabild-sydals.dk
under Åben Skole. Vh.
Laila Lyck

Overnatning i redningsflåde

Fredag den 31 august drog en flok friske trop spejdere afsted på kanotur. De startede
ved Tiset tæt på Gram. Og sejlede til Enderupskov, hvor de overnattede i shelter og
under presenninger.

Ulvene og trop spejderne startede årets sæson op med en overnatning i en
redningsflåde i Lillehav ved Drejet. Det var en sjov oplevelse at se flåden folde
sig ud og undersøge dens indhold af rednings materiale og nødrationer.

Næste morgen kom Ulvene og vi fortsatte i samlet flok ned ad den smukke Gjels å.
Sidst på eftermiddagen nåede vi til Seem. Her trak vi kanoerne op og gik over marken
op til Jes Schneiders gård, hvor vi havde fået lov til at sove i laden. Vi lavede mad over
bål, og det var rigtig hyggeligt.

Spejderne smagte på nødrationerne, og der var meget delte meninger om
den smagsoplevelse.
Flåden blev tøjret til stranden, så vi ikke drev til havs i nattens løb. Der ligger mange billeder af turen på spejdernes facebookside samt en video, hvor
flåden bliver pustet op.

Søndag efter morgenmaden sejlede vi videre ind til Ribe by, hvor vi trak kanoerne op
på et grønt område tæt på domkirken. Da kanoerne var gjort rene og vi havde fået
frokost, gik vi samlet op og så domkirken, og oppe i tårnet kunne vi se ud over Ribe by
og åen, vi var sejlet på. Det var en fantastisk tur, og vi havde det flotteste solskinsvejr.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

Det sker i sognet

Oktober

6.					
9. kl. 13.30		
							
11. kl. 18.30-21.00
15. kl. 9-11.30
22. kl. 17.00
							
25. kl. 18.30

70´Disco på Lysabild Kro
Lysabild Efterløn og Pensionistforening.
Musik med Orla Kruse. Lottospil-og spisning
Juniorklub starter
Lysabild data stue i LSG’s klubhus
Børnespringholdet starter. Gymnastiksalen Lysabild
Skole
Åben Skole opstart

November
		2. kl. 19.00

Ældre Sagen, vi spiser sammen på Skovby Kro
		 3. kl. 19.00
Claus Bundgaard Christensen i Sydalshallen
		5. kl. 19.30
Evaluering af årets landsbymarked i
							
konfirmandstuen i Lysabild Præstegård
		8. kl. 9.30		
Mindegudstjenesten, hundrede år siden første
							
verdenskrig sluttede. Lysabild Kirke
11. kl. 11.00
L.s.F. Hundrede år siden første verdenskrig sluttede.
							
Mindehøjtidelighed ved obelisken
13. kl. 13.30
Lysabild Efterløn og Pensionistforening.
							
Foredrag v.Alex Thomsen + lotto
15. kl. 19-21.00
Der strikkes dåbsklude i præstegården
16. -17. 		
Julerevy på Lysabild Kro
21. kl. 19.30
Foredrag i Kegnæs Forsamlingshus med
							
René Rasmussen
23. -24. 		
Julerevy på Lysabild Kro
24. -25. kl. 11-16.00 Jul på Vibæk Mølle
25. kl. 14.30-17.00 Juletræsfest på Lysabild Kro
25. kl. 14-16.00
Juletræsfest på Skovby Kro
30. 			
Julerevy på Lysabild Kro

Juletræsfest i Skovby
Skovby Gamle Skole Juletræsforening
Selvom sensommervejret stadigt viser sig fra sin
pæne side, er det dog allerede nu, der skal sættes
X i kalenderen vedrørende juletræsfesten.
Der holdes, traditionen tro, Juletræsfest på
Skovby Kro søndag den 25. november fra
kl. 14-16.
Der kan allerede nu bestilles godteposer hos
Rikke på tlf. 2191 2551.
Med venlig hilsen Skovby Gamle Skole
Juletræsforening

December

		1. 			
Julerevy på Lysabild Kro
		1. kl 16.00		
Koncert i Lysabild Kirke
		3. kl 19.00		
Julegospel i Lysabild kirke
		6.				
Julefest i Lysabild Børneunivers
		7. - 8 . kl. 19-02
Julefrokost på Lysabild Kro
		 9. 			
Enfant terrible, Mc Sydals inviterer til kortspil og 		
						
rafling i klubhuset
11. kl. 13.30		
Lysabild Efterløn og Pensionistforening.
							
Advendt i Kirken og Alsisk v.Karin Jensen
12. kl. 19.00
Ældre Sagen, Julehyggen afholdes i Sydals-hallen
26. 		
Enfant terrible, serverer julegløgg af julenisserne.
							
Alle er velkomne
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.
20290628.
Åben Skole hver torsdag kl. 18.30 se kalenderen på lysabild-sydals.dk
Starter torsdag den 25. oktober kl. 18.30

DET SKER I KIRKEN

Mindegudstjenester med kransenedlæggelse i Lysabild og på Kegnæs
11. november kl. 11
I Lysabild Kirke er der mindegudstjeneste kl. 09.30. Efter gudstjenesten
vil vi i samarbejde med Sognehistorisk Forening arrangere en fortælllng
om krigen indtil kransenedlæggelsen ved mindestenen kl. 11.00. Efter
kransenedlæggelsen byder menighedsrådet på en sandwich i konfirmandstuen.
På Kegnæs begynder vi med en kransenedlæggelse ved mindestenen på
kirkegården kl. 11 og går derpå i kirken og holder mindegudstjeneste.
21. november kl. 19.30
Foredrag i Kegnæs Forsamlingshus med René Rasmussen, museumsinspektør ved Sønderborg Slot, om sønderjyder i 1. Verdenskrig, krigs-afslutningen og forberedelsen af afstemningen i 1920.
Verdenskrigen gik hårdt ud over Kegnæs. 42 unge mænds navne er opregnet på mindestenen ved kirken over de faldne. Det er mange ud af de ca.
120, der var indkaldt til krigstjeneste og noget af en åreladning for et lille
sogn. Ved afstemningen i 1920 stemte 593 af sognets befolkning for Danmark
og 16 for fortsat tilknytning til Tyskland.
Den 1. december skyder vi kirkeåret i gang med en fornem koncert i
Lysabild Kirke kl. 16.00 med en strygekvartet, der har spillet sammen i
næsten 40 år. De spiller en Haydn-kvartet og en kvartet i Es-dur af Schubert. Kvartetten kalder sig Chrystomos-kvartetten. Det var et af Mozarts
mange mellemnavne. Og det særlige ud over deres lange fælles musikalske
samarbejde er, at kvartetten spiller på instrumenter bygget af den samme
violinbygger, Patrick Robin, fra Paris – nok den suverænt dygtigste violinbygger i vor tid.

Laila Lyck . Lille Mommarkvej 7 . Sarup . 2424 8870

