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Som en tyv om natten

Som de nye ejere af byggegrunden på Nørregade 12 og den overfor
liggende mark kunne vi godt tænke os at introducere os selv og vores
projekt, da vi kan mærke, at der er stor interesse for dette.
Vi, det er Sonja og Brian Hartmann Poetzsch, har overtaget grunden pr.
1. januar 2019 med henblik på at bygge hus i Lysabild.
Da vi er ret entusiastiske naturelskere, har vi ledt med lys og lygte efter
et større stykke jord, hvor vi kunne nyde noget natur, der er vores egen.
Vi har længe beskæftiget os med ideen om bæredygtighed og selvforsyning, hvilket også kommer til at være den store drivkraft i projektet.
Planen er, at der skal etableres et vildt naturområde på marken, så der
kan opstå en naturlig mangfoldighed. Dertil hører en 0,4 ha vildtremis i
enden længst væk fra Nørregade, en lund med frugttræer op mod Nørregade, en shelterplads og en forøgelse af læhegn rundt om marken.
Dette påbegyndes allerede i efteråret. Og om en årrække vil vi så gerne
bygge et mindre lavenergihus midt på marken i byzonedelen.
Byggegrundens skæbne er endnu ikke helt afgjort. Vi vil gerne benytte
os af muligheden til at oplyse om, at området kun er tænkt til privat brug.

Første dag i sommerferien fik medarbejderne i Lysabild Børneunivers besked om, at
skoleleder Mike Foss konstitueres som leder af Nørreskov-Skolen frem til nytår. Hørup
Centralskoles ledelse skal i det halve år varetage ledelsen af både Lysabild og Hørup
skole. Børneuniversbestyrelsen anede ikke noget, og beslutningen trådte i kraft samme
dag den 5. juli.
Bestyrelsen i Børneuniverset er stærkt forundret over kommunens fremgangsmåde og
har sendt et brev til forvaltningen med en protest over beslutningen. Det kom som
en tyv om natten, fortæller den overrumplede bestyrelsesformand Camilla Breinbjerg
Beier, der lægger vægt på at det ikke handler om personer, men om det principielle i
sagen.
- Kommunen ignorerer for det første lokaldemokratiet ved ikke at inddrage bestyrelsen. Og for det andet beskærer de med et snuptag ledelsen i børneuniverset, så vi
ikke længere har en fast daglig skoleleder. Jeg er sikker på, at ledelsen i Hørup vil tage
opgaven meget alvorligt, men en beskæring er det uanset, hvordan det kommer til at
køre, fastslår bestyrelsesformanden.
- Nedskæringen kommer på et dårligt tidspunkt, hvor der er travlt i ledelsen med reduktion af personalet, etablering af vuggestue på rekordtid og samlæsning af klassetrin
for at nævne nogle af det store sager. Hvordan kan de tro, at det kan løses med færre
kræfter?, spørger Camilla Breinbjerg.

Tilmelding til marked
Husk tilmelding til boder og aktiviteter på Lysabild Landsbymarked
lørdag d. 14. september 2019. Tilmeld dig gerne snarest muligt og
senest den 2. september.
til: Birthe Elmegaard Bladt
Mail: info@elmegaardcoaching.dk, eller Tlf.: 23 25 12 43
PS Vi glæder os til at gense tidligere deltagere og vil også gerne byde
velkommen til nye.
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– Det her kommer til at sætte vores udvikling på stand by, fordi en skoleleder i et
børneunivers skal kunne så meget andet end at være skoleleder. Universet er jo én
samlet enhed med skole og pasningstilbud i form af børnehave, gæstedagpleje, SFO
og vuggestue, og vi arbejder med de samme mål, forklarer hun.
– Så kommunen rykker Børneuniversets organisation over i to dele: En skoledel, som
varetages udefra, og en børnehavedel som stadig varetages her lokalt. Det er helt meningsløst i forhold til ideen med Børneuniverset, fastslår Camilla.
Universbestyrelsen har i sommerferien skrevet til Udvalget for Børn og Uddannelse og
foreslået, at de holder deres næste udvalgsmøde herude, så der kan komme en dialog
om sagen. Lysabild Landsbyråd bakker Børneuniversbestyrelsen op og tilføjer at det er
en meget stor risiko, kommunen løber ved at fjerne den daglige skoleledelse.
- Lige nu er der tilgang af elever og tilflyttere til området. Og boligerne kan omsættes
herude. Men den positive udvikling kan lynhurtigt vende. Hvis der skabes usikkerhed
om Børneuniversets fremtid, så vil både forældre og medarbejdere finde alternativer,
siger Tina Lydiksen, der er bestyrelsesmedlem i Landsbyrådet.
Universbestyrelsen og Landsbyrådet står ikke alene med sagen. Foreningslivet har
også meldt sig i protesten.
– Det varmer, når man mærker, at vores Børneunivers betyder så meget for lokalbefolkningen. Og det er ikke kun børnefamilierne, der er aktive. Det viser vinterperiodens
Åben skole-arrangementer jo. Her mødes 100-200 mennesker hver torsdag til fællesspisning. Det er helt unikt, siger Camilla Breinbjerg Beier.
Ved redaktionens afslutning foreligger der svar fra det politiske udvalg. Svaret støtter
skoleforvaltningen. Universbestyrelsen og Landsbyrådet opfordrer politikerne til at
drøfte distriktsledelse på det kommende udvalgsmøde i Udvalget for Børn og Uddannelse. Man kan holde sig opdateret på landsbyrådets facebookside og hjemmeside:
lysabild-sydals.dk om sagen.

Lille elefant/Privat børnepasning
Tryghed, nærvær og omsorg
Karin Hansen
www.lilleelefant.dk
Lilleelefant19@gmail.com
TlF 2131 4389
Gammelhave 3, 6470 Sydals, Lysabild

Vidste I ....

Bike & Run i Lysabild
Støv cyklen af, bind
løbeskoene og lad endorfinerne få frit løb til
Bike & Run i Lysabild

At den 1. maj i år åbnede der en ny privat børnepasser i Lysabild
Det er privatdagplejen ”Lille elefant” ved Karin Hansen.
Fra 1. september er der i alt 3 børn tilmeldt.
Her er tryghed, nærvær og omsorg en stor del af hverdagen. Der bliver hygget og
leget på børnenes niveau, samtidig med at motorikken øves. Vi elsker at synge og
danse til musik, og vi griner og fjoller rigtig meget.
Vi er tit ude at nyde naturen og cykler ofte rundt på vores ladcykel og kommer
vidt omkring.
Vi elsker at se på traktorerne, der ofte kører på markerne, og hestene stopper vi
ofte op ved, så vi kan give dem lidt græs eller gulerødder. Desuden nyder vi ofte
en god tur i det grønne og har ofte madpakker med.
Jeg bor på en stille villavej midt i Lysabild med min kæreste Tommy og vores 2
drenge på 3 og 12 år. Tommy er vikar, hvis jeg skal have fri på grund af læge eller
lignende. Med venlig hilsen, Karin Hansen, Privat dagplejer

Sydalskoret

Sydals Koret og venskabskoret Ägglikören fra Vänersborg og Trollhättan i Sverige
deltager i gudstjenesten søndag den 22.9.19 kl. 11 i Lysabild kirke.
De to kor skal i øvrigt tilbringe weekenden sammen og bl.a. synge sammen men
også for hinanden.
Lørdag den 21.9.19 kl. 15 holder vi sensommerkoncert på Knøs Gård i Hørup.
Koncerten er arrangeret af Foreningen Norden og alle er velkommen.

I forbindelse med Landsbymarkedet den 14.september afholdes Bike &
Run.
Tag hele familien, dine
naboer, kollegaer eller
venner under armen og
mød op til den store dyst.
Tøv ikke med at tilmelde Jer, da løbet er for
alle – unge, gamle,
tykke, tynde, små, store.
Ruterne er nemlig lige
til at klare, da cykelruten
er 4 km og løberuten 1 km. Bike & Run foregår på den måde, at der skiftevis løbes og cykles. Løberne starter. Ruterne tilbagelægges 4 gange hver, så
holdet samlet cykler/løber 20 km i alt. Du kan naturligvis også vælge at klare
Bike & Run helt på egen hånd. Et hold kan være fra 1 – 8 personer. Ruterne er
tydeligt afmærkede med skilte, og når der skal drejes, står der levende poster,
som guider dig. Hverken på cykelruten eller løberuten skal du krydse vejen, så
børn kan sagtens deltage.
Løbet skydes i gang kl. 13.30, og vi forventer at kunne uddele præmier kl.
16.15. Startnumre uddeles fra kl. 12 – 13 ved pavillonen i start og mål området
på Nørregade.
Her er også depot med forfriskninger til deltagerne undervejs, men husk selv
en drikkedunk med vand.
Tilmelding til Bike & Run forgår ved, at en fra holdet indbetaler 50 kr for hele
holdet på MobilePay til Karin på 20724909 eller Sanne på 22326703
senest torsdag den 12/9. Husk ved tilmeldingen at skrive, hvad dit hold hedder, og hvor mange deltagere I er.
Beløbet går til startnumre, forfriskninger og præmie til vinderne.
Eftertilmelding kan foregå på selve dagen indtil kl. 12.30. Dog koster
deltagelse ved eftertilmelding 70 kr pr hold.

Lysabild Sognehistorisk Forening
Genforening, byvandring og erindringsfilm

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

Sommeren er en stille tid for sognehistorien. Mange turister besøger dog strande
og byerne i sognet, som har mange historiske steder og gode historier at tilbyde.
Henvendelser til Sognearkivet foregår ofte via mail og sms, og vi besvarer alt, så
godt vi kan. Arkivet og tingsamlingen åbnes også efter ønske.
Vi starter allerede op med vor månedlige åben arkiv torsdag den 1.8. kl. 18-20,
og vi kan også besøges hver onsdag formiddag, hvor vi arbejder i vore nye lokaler
kl. 9-12 på skoledage.
Vort næste arrangement er fastlagt til den 3. september kl. 18 - ca. 20.30. Byvandringen er i år henlagt til Mommark, hvor der er startsted og parkering ved
Ewers landbutik. Lokale beboere og andre med tilknytning til Mommark vil fortælle
om fiskeri, kornhandel, mølleri, landbrug, færgeri, fagskole, gendarmeri og om
krigstid både i 1807 og 1940-45. Afslutning ved Marinaen, hvor kromanden fortæller om stedet og også sørger for, at der kan købes fast og flydende efter rundturen.
På Landsbymarkedet kan i finde os i Holstenerladen, hvor der traditionen tro sælges solæg med tilbehør. Her kan i også se - eller gense - den flotte og meget roste
film, Turen til Vestfronten, om en spændende historisk rundrejse til de franske og
belgiske slagmarker sidste efterår. Susanne G. Jensen, Ny Pøl har optaget denne
rejsefilm med håndholdt kamera. En omfattende, omhyggelig og fantasifuld redigering har skabt dette “amatør”mesterværk. Filmen varer godt 1½ time, men man
kan gå til og fra Holstenerladen under forevisningen. Den vil blive vist på stort lærred, og lys- og lydeffekter vil fremme dramatikken og stemningen!
Se tidspunkt for afspilning i på markedsdagen.
Vi går ind i 100 året for Genforeningen. Det bliver markeret rundt omkring med
store arrangementer. Sognehistorisk Forening indbyder til afstemningsfest søndag den 9. februar. kl. 19. Sæt allerede nu X i kalenderen. Vi har været så heldige
at få den kendte debattør, grænselandskender, journalist, tidl. redaktør på Der
Nordschleswiger, TV-vært m.m. Siegfried Matlok til at holde hovedtalen i Multisalen. Om programmet for afstemningsfesten fortæller vi senere.
Vor hjemmeside bringer nyheder og på arkiv.dk kan søges på lokale oplysninger.

Skovby
Åben kl. 7.30-20

Har du spørgsmål i forhold til arrangementet, er du meget velkommen til at
skrive til Karin eller Sanne. Vi glæder os til at se dig til Bike & Run den 14.
september. Mange hilsner, Sanne Jakobsen og Karin Danielsen

LSG
fodbold Efterår 2019
					
Holdnavn/Årgang

Træner

Telefon

Udendørs træning

uge 33 til og med uge 41

Træningstider

Spillested

U6/U7 mix 5-7 år
3 mands hold

Claus Nielsen

24857764 Torsdag 15.30-16.30

Lysabild

U10-2010/2011
5 mands hold

Frank Paulsen
Anders Duus

40143272
21769917

Mandag 17.00-18.00
Onsdag 17.00-18.00

Lysabild

Mandag 17.00-18.00
Torsdag 17.00-18.00

Lysabild
Lysabild

U11-2009
8 mands hold

Flemming Jacobsen

25716708

U9/U10/U11 Piger
2010/2009/2008
8 mands hold
U13 piger-2007
8 mands hold

Charlie lemtorp
Martin Lykke

51882007 Torsdag 16.30-18.00
61337506

Anderss Bay
Martin Nissen

60498029 Mandag 16.30-18.00
24609933 Onsdag 16.30-18.00

Lysabild
Ulige uger:
Augustenborg

U13 piger-2007
8 mands hold
Samarbejde med
Midtals

Martin Lykke

20620260 Torsdag 17.00-18.30

U15 -2005
11 mands hold
Samarbejde med
Notmark/Midtals

Martin Jürgensn
Rasmus Wolff

40127788 Mandag 17.30-19.00
30565367 Torsdag17.30-19.00

Lysabild

U16-2004
11 mands hold

Martin Jürgensn
Rasmus Wolff

40127788 Mandag 17.30-19.00
30565367 Torsdag 17.30-19.00

Lysabild

Herre senior ›16 år
11 mands hold

Lars Nehrkon

61301575

Mandag 19.00-20.00

Lysabild

Rasmus Wolff
Herre for sjov ›16 år Tim Andersen

30565367 Mandag 19.00-20.00
51210019

Lysabild

Kvinder for sjov
20+

Camilla Brejnbjerg
Beier

25869781 Torsdag 19.00-20.00

Lysabild

Veteran
7 mands hold

Carsten Hansen

29618156

Mandag 19.00-20.00

Lysabild

Superveteran

Svend Asmussen

24817355

Mandag 18.00-19.00

Lysabild

Lige uger:
Lysabild

Augustenborg – Sydals
Dit digitale liv og din digitale arv den 20. august kl. 14 – 16.
Sted: Knøs´ Gård, Vestervej 1, Hørup, 6470 Sydals.
Foredrag af Willi Nielsen, som vil fortælle hvordan dit ”digitale liv” ser ud i det offentlige / det private. Det er lysbilledegennemgang, som varer ca. 2 timer. I dag
har vi ikke bare ét, men to liv. Det er dog kun det ene, der slutter af sig selv, men
hvad med det andet? Hvad sker der med NemID og hvad skal man være opmærksom på? Din Facebook konto? Hvorfor er det vigtigt? Hvad kan du selv gøre? Foredraget sætter nogle tanker i gang. Kan man huske adgangskoderne til de forskellige konti, når man bruger iPad, iPhone, tablet eller PC. Hvad sker der med disse
adgangskoder, hvis man ikke er her mere. Der serveres kaffe og kage i pausen.
Tilmelding senest den 13.august til: Lis Jensen, 30 33 30 28,
mail: lislillemommarkvej@mail.dk Pris: kr. 50
Spis sammen og underholdning med ”Det syngende postbud”
Den 1. oktober kl. 12. Sted: Diamanten, Fynshav, Gyden 100,
6440 Augustenborg.
Der bliver serveret Gule ærter med tilbehør og kaffe og kager. Underholdning
med ”Det syngende postbud”.
Tilmelding den 23. september til: Anne Marie Christoffersen, tlf. 74 47 03 33/ 21 67
06 60. Pris: kr. 170

Erindringsturen 2018
I efteråret 2018 deltog mange fra Lysabild
i en rejse til Belgien og Frankrig, hvor man
besøgte 1. Verdenskrigs brændpunkter på Vestfronten. Mere end 100 unge
mænd fra Lysabild sogn mistede livet i
Den Store Krig. Birthe Elmegaard Bladt
har skrevet en spændende bog om rejsen og om nogle af de unge mænd som
aldrig kom hjem. Bogen er på 90 sider og
kan købes på Landsbymarkedet for 120
kr. (Normalpris 140 kr.).

LTB Sjov og motion
Sjove og hyggelige timer for alle de formiddagsfriske!
Har du lyst til at være med til Sjov og motion?
Tirsdag den 17. september kl. 10.00 har du mulighed for at prøve badminton og
pickleball i Sydalshallen (det er gratis at deltage).
Alle kan spille både badminton og pickleball. Badminton er kendt i Danmark for
at være en god aktivitet til at skabe motion med fællesskab og gode oplevelser
for dig, der er 60+.
Pickleball er den størst voksende idræt for 60+ gruppen i USA, og det er et sjovt
spil, som spilles med bat på en badmintonbane.
Har du spørgsmål, kan Bent Nielsen (Lysabild/Tandslet Badminton) kontaktes
på tlf. 20163602.

Vinterprogram for Lysabild Datastue

Vi nærmer os efteråret, og dermed tiden hvor Lysabild Datastue starter op igen. Det
gør vi nærmere bestemt mandag den 14. oktober i LSGs klubhus i Lysabild kl. 9.
Og som de foregående år vil undervisning / hjælp foregå hver mandag kl. 9- 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 –
Hilsen Helge Pedersen, Sarupvej 32, tlf. 29 92 96 32, mail: helanp@stofanet.dk
Nybeg.
Ungdom
Senior
Motion

start onsdag 28.08.2019 KL. 16.15
start mandag 26.08.2019 KL. 16.45
start mandag 26.08.2019 KL. 20.00 LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS
HALLEN FOR 2019/2020:
tilmelding 26.08.2019 KL. 19.00
LTB´S TRÆNINGSTIDER I SYDALS HALLEN FOR
2017/2018:

Onsdag
Mandag

Hold

kl. 16.45 - 18.00

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

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

NYBEG.
UNGDOM
SENIOR
MOTION

Mandag

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

Hold
Hold

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

Onsdag

Hold
Ungdom:
”Nybegyndere”

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. 16.45 - 18.00

kl. 18.00 – 20:00
kl. 20.00 – 22:30

kl. 16.15 – 17.00

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

Bag kulisserne ved sognets største fest
af Birgit Nielsen, Skovby Kro

Kære dagbog
Fredag d 2. august.
Ja så er vi i gang igen. Kl. er 12 og der skal gøres parat til 241 ringrider gæster kl.
19. Musikken stiller op og vi er alle fulde af energi.
Udenfor er ringriderforeningen ved de sidste forberedelser til morgendagen.
Formandens latter lyder over det meste af pladsen. Og kan den høres, er der
ringridning i Skovby.
KL. er nu 4.25 og jeg børster tænder. Sikke en fest. Fantastisk.
Kære dagbog
Lørdag d 3. august
Pyha, kl er 8 og vækkeuret larmer helt vildt.
I dag skal der gøres klar til pensionisterne der kommer og spiller lotto, drikker kaffe og spiser lagkage. Broager tyrolerorkester underholder, og formanden prøver
kræfter med dirigent stokken, til stor morskab for de fremmødte. Udenfor dufter
der af ringriderpølser, brandværnet griller. På pladsen er der cykelringridning for
store og små, mange med flot pyntede cykler. Traktor-ringridningen er et tilløbsstykke. Der bliver brændt lidt diesel af.
Så bliver der gjort klar til pølsebord i teltet, 220 fremmødte, kæmpe succes. Og
så fortsætter festen. Der er mulighed for at give et nummer sammen med musikken, det bliver til gode grin og taktfaste klapsalver til de modige. I dag får jeg
tidligt fri, kl. 23 sidder jeg i sofaen og kæmper en indædt kamp med Ole Lukøje.
Ole vinder
Kære dagbog
Søndag d 4. august.
Sidste dag, men også den hyggeligste. Kl. 10 er vi igang igen. Teltet skal fikses op
og udenfor er brandværnet i gang igen og foreningsmedlemmerne gør de sidste
ting klar. Og så kommer de, rytterne og hestene, musikken og STØVET, hold da
op. Som tilflytter til denne dejlige ø, får jeg hver gang et sug en maven over optoget ( i min fødeby var der 12 heste ). Det er noget unik kultur og sammenhold,
der skal værnes om. Det meste af by og opland er på pladsen, der snakkes grines,
diskuteres og ingen fest uden kold fadøl. I det ene hjørne er en rafle turnering i
gang. Polle Schanz, en gammel Skovby dreng, bliver mester.
Der følges med i rytternes præstationer og omkring kl. 17.30 udråbes vinderen.
Ringridning 2019 er ved sin afslutning.
Et kæmpe skulderklap til en ringriderforening, der virkelig kæmper for traditioner
og som bruger mange fritimer for at lave et fantastisk arrangement.
Over and out herfra, vi ses til næste år.

Cykel for
kræftramte
Fredag den 30. august kommer Danmark Rundt Team
Bodenhoff v. Claus Bodenhoff
igen til Als. Du har nu mulighed
for at cykle med i denne gode
sags tjeneste. Hele beløbet går
ubeskåret til kræftramte børn
og deres familier. Turen går i år
fra Flensborg via Sønderborg
med afslutning i Universe Nordborg. Du/I kan hoppe på holdet
i Sønderborg. Det koster 150
kr., som indbetales til mig på
mobilepay 24248870 (Skriv
”Bodenhoff” og ”ønsket
startsted” i kommentarfeltet)
Tidspunkt og mødested får du
på sms. Turen er for alle. Tilmeld dig og vær med til at gøre en forskel. Sidste
år blev der cyklet og sponsoreret 15.000 kr.
Sammen er vi stærke. Hilsen Laila Elkrog Lyck

Det sker i sognet

									

				
August

15. kl. 16-17.00		 Als4H starter ”kaninhold”
20. kl. 14-16			 Ældresagen, dit digitale liv og din digitale arv. Knøs´ Gård
30.´kl.14-16			 Cykel for kræftramte.
										 Tidspunkt og mødested. Læs mere her i bladet

September
		1. kl. 			
		16. kl. 24.00		

Åbengård på Pommersgård 1, 6470 Sydals
Deadline til næste Lokalblad
Lysabild Sognehistorisk Forening.
Byvandringen i Mommark
Lysabild Efterløn og Pensionistforening. Det store Lottospil
Landsbymarked i Lysabild

18. kl. 20.30		
										
10. kl. 11-16.30		
14. kl. 11-16.30		
14. kl. 13.30			 Bike & Run Lysabild
15. kl. 11.00			 Høstgudstjeneste i Lysabild Kirke
17. kl. 10.00			 LTB Sjov og motion, badminton og pickleball i

										 Sydalshallen
21. kl. 15.00			 Sydalskoret holder sensommerkoncert på 		
										 Knøs Gård i Hørup
22. kl. 11.00			 Sydalskoret deltager i gudstjeneste i Lysabild kirke
24. kl. 17.30-18.30 Herrer: Gymnastik og styrketræning
24. kl. 18.00-19.30 Damer: Pilates- og Yogainspireret gymnastik

Oktober

		 1. kl. 12.00			
		 8. kl. 13.30			
14. kl. 9.00			
21. kl. 17.-18.00		
Lysabild
seniorcykelklub
cykler hver torsdag aften kl. 17.30
fra varierende
startsteder,som
kan oplyses på tlf.
20290628.

Ældresagen. Spis sammen og underholdning
De glade pensionister underholder, derefter lotto og spisning
Lysabild Datastue i LSGs klubhus i Lysabild
Børnespringholdet (6-14 år)

Strik-café
hver onsdag i lige
uger kl. 19-22 i
Lysabild Klubhus.
Det koster 10 kr.
at deltage.
Start 06.09

Lysabild S.G. Gymnastik
og Atletik
Vintersæsonen begynder snart igen

Tirsdag d. 24. september
Kl. 17.30 - 18.30 Herre: Gymnastik
og styrketræning med instruktør
Hans Duus.
Kl. 18.30 - 19.30 Damer: Pilatesog Yogainspireret gymnastik med
instruktør Birthe Elmegaard Bladt.

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

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

Mandag d. 21. oktober
Kl. 17.00-18.00
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 - man behøver ikke at
have dyrket sport tidligere. Med venlig
hilsen, Lone Klinge Thomsen, Kasserer,
Lysabild S.G. Gymnastik og Atletik

Tysk kunstner laver
genforeningsskulptur
Som nævnt i Lokalbladet 86 var Lysabild blandt de foreslåede sogne,
som skulle tildeles 1 ud af 7 skulpturer. Kommunens 2020-kunstprojekt SPEJLINGER har nu sat navne på
kunstnere, som skal udføre skulpturer. Lysabilds kunster bliver tyskeren Jo Köser fra Sydslesvig. Den 22.
august præsenterer han sit forslag.
Fernisering skal ske 20. juni 2020.
Jo Köser har haft flere udstillinger
i Spanien og i Mexico, men om vor
skulptur bliver inspireret af hans
interesse for disse lande, bliver da
spændende at se. Forhåbentlig vil
der være flere forslag.
Skulpturen er planlagt at skulle stå
i krydset ved skolen. Helt nøjagtig
hvor, afgør kommunens teknikere
og vejudvalg. Der er nogle regler,
som skal holdes. Der er i forvejen
lidt trængsel i krydset, hvor både
hækken, bænken, trillebøren, vejskilte,

blomsterkumme og en sten skulptur godt kan tage opmærksomhed
fra trafikanter i det lidt farlige vejkryds. En løsning findes helt sikkert,
da der også er nogle alternative forslag på placering.
At skulpturen ikke placeres ved Genforeningsstenen på Lysabildgade
skyldes alene, at den sten bedst passer i disse omgivelser og en ny sten
ville måske misklæde stedet.
Den gamle sten, som blev hentet fra
stranden ved Drejby/Kærneland og
trukket på ruller hele vejen til Lysabild, blev indviet i 1931 med taler af
kommuneforstander og andre og
i overværelse af mange hundrede
tilhørere. Måske kan afsløring af ny
skulptur i 2020 også samle en stor
skare. Der vil løbende blive fortalt
om den nye skulpturs skabelse og
også vist skitseforslag af denne.
Hilsen Poul Raaby Petersen,
Lysabild sognehistoriske Forening

Udeskole

I Lysabild Børneunivers er vi glade for at kunne fortælle, at vi har
fået lov til, at starte et nyt skoleprojekt op for 4. og 5.kl.
I det kommende skoleår laver vi Udeskole hver onsdag fra 8-14.
Udeskole er en pædagogisk metode, der handler om at komme
ud og bruge naturen som læringsrum.
Det giver nogle anderledes muligheder for at øve færdigheder i f.eks. dansk, matematik, Natur/teknik og design.
Udeskole behøver ikke kun at være projekter, der omhandler naturen, men kan med
fordel også indeholde andre aktiviteter såsom virksomhedsbesøg, museumsbesøg
og meget gerne inddragelse af folk fra lokalområdet.
•

Som hovedregel er undervisningen hver onsdag henlagt til et sted udenfor
skolens område.
•
Udedagen forberedes hjemmefra således, at børnene har en god forståelse af 		
kommende udedags indhold og udfordringer.
•
Udedagene efterbehandles ligeledes hjemme
•
Vi transporterer os til fods, på cykel eller med bus
Elevernes første opgave bliver at lave en lille ”jagtstol” som de kan tage med sig ud
hver onsdag.
Så skal vi ud og gå på Gendarmstien og vi skal udforske området omkring Vibæk Vandmølle.
Det er selvfølgelig vores opgave (Lars Bo og Rikke) at sørge for og have overblik over, at
eleverne kommer omkring de fagområder, der er et krav på de givne årgange.
Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med Udeskolen. Vi tror på og andres
erfaringer med denne undervisningsform viser, at eleverne bl.a. bliver bedre til
At tænke kreativt
Arbejde tættere sammen med deres kammerater
Bedre forståelse af naturen
Styrke elevernes faglige tilegnelse,
ved at arbejde med skolens fag i konkrete virkelige sammenhænge
At det bidrager til at skabe lærelyst og positive oplevelser med at gå i skole.

Nyt fra Als 4H

Als 4H har i juni måned fået 2 nye ponyer på Gården, Glenni og Ørn.
Det er 2 dejlige rolige ponyer, der glæder sig til at hilse på alle, som
måtte have lyst. Ponyerne på gården kan bruges fra ca. 3 år - ca. 16 år.
Kontakt Als 4H, hvis I har lyst til en tur på de skønne ponyer.
Sommeren over har vi dyrket vores egne grønsager i køkkenhaven, og en biavler har
lært børnene om bier og bistader, og hvordan man laver honning. Vi har, langs med
indkørslen til gården, fået plantet blomsterfrø til bierne, som er sponsoreret af Landbrugsrådgivning syd.
Gården har fået tilgang af medlemmer men også kaniner. Vi er p.t. ved at lave kaninbokse til dem alle sammen.
Fra uge 33 starter vi et ”kaninhold” op, hvor børnene lærer om kaninens pleje og
kaninhop. Det bliver om torsdagen fra kl. 16-17. KOM OG VÆR MED!
Man behøver ikke at have sin egen kanin, man kan sagtens låne én af gårdens.
Derudover starter der fra uge 43 et hold for de hesteinteresserede, hvor det er ”hestens
røgt og pleje”, der er fokus på. Her kan børnene lære, hvordan man passer, plejer og
omgås en hest.
Sæt også X i kalenderen den 1.9.19 hvor vi holder Åbengård - her vil vi vise vores
skønne 4Hgård frem og der vil være ponytrækning, kaninhop samt andre børnevenlige aktiviteter. Man kan også leje en stand og sælge sine loppeting. Desuden vil det
være muligt at købe en grillpølse og andet godt.
Vil I høre mere om hvad vi laver i Als 4H, så følge os på vores facebookside Als 4H eller
besøg os på Pommersgård 1, 6470 Sydals.

Skovby Blues
Nu er vores lille scene pakket ned....
& stillet væk til næste år...hvor den
nok må udvides lidt...
The Blues Garage Crew vender
tilbage til Skovby by night....
d 16. og 23. juli 2020 & inden da....
er der Skovby blues den 3. & 4. juli
.... YEAH !!

10. G

ANG

Masser af boder med aktiviteter og lopper
Kunstudstilling og rundvisninger i kirken
Lokale specialiteter
Halmballe labyrint og ponyridning

Tag træningstøjet og cyklen med og deltag i

Fællesspisning Kl. 18 i det store telt
Kræver tilmelding til Erling Junker på ejja@bbsyd.dk senest d. 10. 9.
Høstgudstjeneste
Søndag d. 15. 9. kl. 11.00

Kl. 13.30 med start og målområde på Nørregade.
Læs alt om ruten og tilmelding i LokalBladet,
på lysabild-sydals.dk eller kontakt Karin Danielsen på 20724909

Arr.: Lysabild Landsbyråd og Lysabild Sogns Menighedsråd • lysabild-sydals.dk • ﬁnd os på Facebook

Michala Petri
&
Lars Hannibal
Koncert i
Lysabild Kirke
10. oktober
kl. 19.30
Entre: 75,- kr.
(børn: < 18 år gratis)

Det sker også i kirken i
efteråret:

13. august kl. 19.00
Der strikkes dåbsklude i konfirmandstuen i præstegården.
Alle er velkomne.
22. september kl. 11.00
Korgudstjeneste med deltagelse
af Sydalskoret og deres venskabskor ÂggliKören fra Sverige.
1. oktober kl. 14-15.30
Minikonfirmand starter for alle
børn i 3. klasse
9. december
Julegospel i Kirken

Hvad laver
menighedsrådet?
I november 2020 er der
valg til menighedsrådet.
Er du nysgerrig efter at
vide hvad menighedsrådet
har af opgaver og har indflydelse på?
Så kom og snak med os
på vores stand til landsbymarkedet.

Lysabild Sogns Menighedsråd:
Bodil Møller, Janne Rosenager, Gitte Korsgaard, Hanne Kryhlmand, Anne Mette Lyck, Leif Damgaard, Kasper Kellgren
(medarb.repr.) og sognepræst Hans Havelund.

