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Formandsskifte i Lysabild Skytte og Gymnastikforening

Overskuddet fra årets landsbymarked går til 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. Der er ingen ansøgningsfrist. Ansøgningerne behandles efterhånden, som de
indløber. I indeværende år har markedspuljen uddelt
1.500 kr. til LSGs fodbolddrenge U16 der var i Spanien til en
fodboldturnering i påsken.

reddet

Skovby Kros mangeårige ejere, Marianne og Børge Grünfeld, har de seneste 3
år forgæves forsøgt at sælge. Nu er det så endelig lykkedes. Entreprenør Søren
Perregaard, snedker Kim Iversen og medejer af Brdr. Ewers Benjamin Schmidt Hansen
overtager kroen pr. 1. januar. Det er dog ikke de tre investorer der skal drive kroen,
det skal derimod Jesper Phil Iversen og kæresten Lisa Petersen, der forpagter stedet.
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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

den 27.december
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Deadline til næste Lokalblad

Hulebøffen overlever og i det hele taget bliver der ikke pillet ved menukortet. Man
ønsker at bibeholde de klassiske danske retter der hører en kro til. De tre nuværende
fuldtidsansatte fortsætter også under de nye forpagtere. Fra den 1. til 23. januar er
kroen dog lukket, fordi der skal laves en del ting. Festsalen og køkkenet skal renoveres og der bliver lavet helt nye toiletter.

Siden jeg flyttede til Lysabild i 1970, har LSG været det faste tilhørsforhold
i mit fritidsliv. Det har gennem årene - og i særdeleshed i LSG's storhedstid
gennem 1970-80'erne - været som leder for alle aldersgrupper i gymnastik
og i børneatletik udover en årrække som bestyrelsesmedlem. Det var derfor naturligt for mig i 2012 at træde ind i LSG' s hovedbestyrelse, da min nu
afdøde mand på grund af sygdom måtte trække sig fra sin mangeårige post
som formand for LSG.
LSG hovedbestyrelses opgave er at være et overordnet organ for de tre
underafdelinger - fodbold, gymnastik/atletik og tennis - og repræsentere
foreningen udadtil. Den første og største opgave i min formandstid var
koordineringen af LSG's 90 års jubilæum i maj 2012.
Det er i de enkelte afdelinger, det store arbejde ligger. Det har været en
glæde som hovedbestyrelsesformand at se, hvordan engagement og aktivitet har fået fodboldafdelingen til at udvikles. Inden for tennis og gymnastik
er det en lille trofast skare, der er holder ved som deltagere og trænere. Der
har de seneste år været gjort et beundringsværdigt stort arbejde i gymnastik- og atletikafdelingen for at få renoveret de udslidte atletikbaner. Ligeledes har tennisafdelingen og klubhuset fået moderniseret tennisbanerne.
Jeg har nu ønsket at overlade posten som formand for LSG hovedbestyrelse
til nye, friske kræfter - og er glad for, at Tim Andersen har meldt sig. Tim er
et kendt ansigt i fodboldafdelingen som både aktiv spiller, træner og bestyrelsesmedlem.
Stor tak til de øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen for et konstruktivt,
godt og gemytligt samarbejde gennem de 7 år. Og god fornøjelse til Tim
som LSG's 29. formand ...						
Birthe Elmegaard Bladt

Godt Nytår med en lille bøn
Klubhuset i Lysabild ønsker alle en god nytårsaften, når den tid kommer. Ikke mindst til de
mange unge mennesker der fejrer det nye år på
området ved Klubhuset. Det er dejligt at se at
området bliver flittigt brugt. Vi har dog en lille
bøn om, at folk gerne må rydde op efter sig.
Der ligger altid store mængder affyret krudt,
dåser og flasker, som vi desværre selv bruger en
masse tid på at rydde op dagen efter.

Nyt fra Als 4H
Vi er så småt ved at have vores ridebane helt færdig, men det våde efterår har
gjort, at vi ikke kan planere sandet ud endnu. Både heste og børn håber på, at
vi snart får mindre vand, så den kan blive helt færdig og de kan ride på banen.
Vores planer med ridebanen er, at 4Hmedlemmer har mulighed for at kunne
ride ude året rundt, men den giver os også mulighed for at afholde andre aktiviteter f.eks. ride stævner, ride undervisning mv. Udefrakommende er også
velkommen til at leje ridebanen.
Ridebanen er opført via de penge vi igennem de seneste par år har fået ind via
ponytrækning ved forskellige arrangementer i lokalområdet, salg af lodsedler
i foråret og ved vores Åben 4Hgård i september. Vi siger mange tak for jeres
støtte og opbakning.
Vores Åben 4Hgård d. 1. september var en god dag med mange besøgende,
trods regnvejr først på dagen. Men alle hyggede sig og børn og voksne deltog
i vores aktiviteter: bålhygge, ponytrækning, kaninhop og smagning af fristelserne i vores bod.
I efteråret har vi haft kaninhop hver torsdag eftermiddag, hvilket har været en
succes både for børnene og kaninerne, som er blevet dygtige små springere.

Sydals frivillige Brandværn

Vil I høre mere om hvad vi laver i Als 4H, så følg os på vores facebookside Als
4H eller besøg os på Pommersgård 1, 6470 Sydals. Venlig hilsen Als 4H
Helle Lund Lorenzen

Sydals frivillige Brandværn er nu igennem endnu en sommer fyldt med spændende opgaver. Vi har i år deltaget i Skovby By Night, hvor vi igen i år blev mødt
med stor opbakning og smil.
Som noget nyt, var vi også med til ringridning, hvor vi stod på ringriderpladen og
solgte pølser. Søndag var opbakningen så stor, at vores to grill og 4 brandmænd
ikke kunne følge med. Sydals frivillige Brandværn vil gerne sige en stor tak for
denne opbakning, og vi håber på den i forhåbentlig mange år endnu.
Ud over at grille pølser havde vi også et hold med til Lysabild landsbymarkeds Bike
and run, hvor vores brandmand Bo tog en løbetur i fuld indsats-dragt. I brandværnet lægger vi stor vægt på at vise os i lokalsamfundet og at lave noget sammen
med kammeraterne, når vi ikke bruger tiden på at slukke brand eller lignende.
Men nu er sommeren ovre, og inden jul skal vi have de sidste igennem vores
fysiske test (den 4. november), og de sidste skal igennem vores heldags-øvelse
i Tinglev. Begge aktiviteter, er noget vi gør for at vedligeholde os selv og vores
uddannelse. Heldagsøvelsen har igennem årene udviklet sig positivt, og er nu
noget vi ser frem til. Torsdag den 19. september havde en del af vores brandfolk
taget fri fra arbejde for at deltage i øvelsen sammen, og brandmændene kom
hjem godt trætte, men med et stort smil på efter en god og lærerig øvelsesdag.
Husk også at vi kommer rundt med passivt medlemskab fra november - februar.
Her håber vi igen i år på stor opbakning, da de penge vi samler ind, er med til at
vi kan få nyt udstyr, tøj osv., så vi kan komme veludrustet frem og løse opgaverne
på skadestedet. Størrelsen af det donerede beløb er frit, og ethvert lille såvel som
stort beløb vil blive taget i mod med stor taknemlighed.
Overførelser: 5397 0245 480, MobilePay: 94 83 7
Med venlig hilsen, Karoline Lorenzen, Brandkaptajn

Skovby Landsbylaugs arrangementer i
december Julestue
Der er julestue på Poppelgården, Kegnæsvej 49, den 23.-24. november og
igen weekenden efter, den 30. november-1. december - alle dage kl. 11-16.
Der sælges juledekorationer og julepynt, og der er gratis adgang.

Juletræstænding

Den 1. december kl. 16.15 er der juletræstænding ved gadekæret.
I den forbindelse kan man købe varm kakao, gløgg og æbleskiver
m.m., og det er selvfølgelig gratis at deltage.

Konkurrence om byens flotteste julebelysning

Vi ta’r en gammel tradition op igen og udlodder en gavekurv til det
hus, der har den flotteste julebelysning. Man kan stemme på sin
favorit i Dagli’Brugsen fra den 1. til og med fredag den 20. december.
Lørdag den 21. december udtrækkes vinderen.

Gråspurvene er i gang – du kan nå at være med
Har du lyst til motion, smil, latter og hyggeligt samvær? Så kom og vær med hos
Gråspurvene!
Ved du, at hos Gråspurvene kan alle seniorer træne, uanset om man er let til
bens eller måske har brug for lidt støtte? Du kan være med på ”det store hold”,
som laver grundtræning eller du kan være med på Stolemotionsholdet, som
træner siddende på eller stående ved en stol. Begge hold træner onsdag formiddag kl. 9.30-10.20.
Efter en kort pause er der herefter - fra kl. 10.30 – 11.00 - badminton m.m. i

Skovby
Åben kl. 7.30-20

hallen, samtidig med at der er ekstra træning i Multisalen for alle, der gerne vil
have lidt mere motion.
Det koster 250 kr. at være med i hele sæsonen, som slutter den 1. april 2020.
For dit kontingent får du:
• Ugentlig træning hver onsdag kl. 9.30-11.00
• Gratis træning – når det passer dig - i Sydals-Hallens motionsrum hele året
• Mad og drikke til generalforsamlingen
Du kan også træne Stolemotion på Knøs Gård hver torsdag formiddag. Kontakt
Margrethe Kristiansen på 29280221 og hør mere. Vi glæder os til at se dig til
træning. Mange hilsner fra Bestyrelsen

Bedsteforældredag i Børnehuset Abildgård

Èn indi to indi tre indianere – fire indi fem – ja hele 40 indianerbørn stod den
27. september, iført indianerdragter og indianerbånd, forventningsfulde og klar til
at modtage deres bedsteforældre i anledning af den årlige bedsteforældredag.
Ugen op til bedstedagen stod i ”indianernes tegn”, og alle børn havde tegnet på
deres indianerdragt og lavet indianerpandebånd. Desuden blev der i fællesskab
lavet en totempæl, syet tipier, og børnene fik tildelt et indianernavn. Der blev læst
og fortalt om indianere og sunget indianersange.
En spændende uge med glade og interesserede indianerbørn.
Ugen sluttede som nævnt ovenfor med en bedsteforældredag – også i ”indianernes tegn”, - hvor børn og voksne sammen kunne bage indianerboller, blive
malet i ansigtet og lave drømmefangere.
Der blev også tid til at hygge med spil og bøger!
Dagen sluttede af med friskbagte boller og hjemmelavet brombærmarmelade.
En stor TAK til alle bedsteforældre fordi I havde lyst til at komme på besøg i børnehaven. Vi ser frem til næste år. Hilsen børn og personale i Børnehuset Abildgård

Tilskud til renovering af
fredede bygninger
Ejer du en bevaringværdig bygning, så se her
Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg
Kommune har skrevet ud til alle landsbylaug,
de skriver ovenikøbet flg.:

Lysabild Sognehistorisk Forening
Kunstprojekt SPEJLINGER –
Generalforsamling og Afstemningsfest

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

Arbejdet i arkivet er nu godt i gang efter sommer- og efterårsferier. Vi mødes
hver onsdag formiddag, hvor bunken af dokumenter og billeder langsomt
svinder. Der kommer nyt til, heldigvis, og et par store afleveringer er under
registrering på ARKIBAS. Resultat af vort arbejde kan ses ved at slå op på
ARKIV.DK og så vælge Lysabild Arkiv, hvorefter der kan søges på det, vi har
i arkivet.
Om det kommende kunstværk under kommunens 1920-2020 projekt SPEJLINGER kan oplyses, at kunstneren, Jo Köser fra Ellerbek ved Hamborg, atter
har besøgt Lysabild. Spørgsmål om placering af en ny skulptur er igen blevet
drøftet med de parter, som er indblandet i denne vigtige fase. Lidt pudsigt
dukkede en skitse nr. 2 op om en skulptur. Der havde fra starten været lagt op
til at der ville blive et par valgmuligheder. Ved en fejl havde kommunens kunstudvalg ikke fået vist os skitse nr. 2. Den fik vi så at se, og røbes kan det vel
godt, at dette nr. 2 forslag symboliserede vort sogn på en mere direkte måde
end forslag nr. 1. Et æbletræ i metal med et væld af indsatte/vedhængte
strandssten, nogle med påskrift - det var forslaget. Blandt beslutningstagere
lokalt og i kommunen er det den første skitse, man nok vedtager. Den er også
fuld af symbolik og appellerer til både børns og voksnes fantasi.
At den også er et brud med vor lokale tradition om, hvordan mindesten skal
se ud, kan ingen vel have noget imod.
Man skal vænne sig til det nye, så man - om ikke straks, men så hen af vejen
- vil komme til at holde af og være stolte af at vi i vort sogn får et kunstværk
tildelt - placeret på et meget synligt sted. Et foto af den valgte skulptur vil
blive offentliggjort snarest og også vist i Lokalbladet for januar.
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“Grunden til, at vi henvender os til jer er, at vi mangler
ansøgninger fra åben land samt mindre landsbyer,
hvor der er god mulighed for at få tilskud.”
Så det er bare igang med at ansøge, hvis du ejer en
bevaringsværdig bygning.

Tilskud gives til fredede og bevaringsværdige
bygninger i Sønderborg Kommune
Er du ejer af en bevaringsværdig bygning og bebor den, har du
mulighed for at søge tilskud til udvendig istandsættelse.

Trænger dit bevaringsværdige hus til nyt tag, nye vinduer eller dør, er
ydermurene og facadeudsmykningerne nedslidte eller ønsker du at
tilbageføre tidligere detaljer?
I så fald er der mulighed for at søge tilskud til udvendig istandsættelse
hos Bygningsforbedringsudvalget i Sønderborg Kommune.
Har du lyst til at vide mere om mulighederne eller er du i tvivl om,
hvorvidt din bygning er bevaringsværdig kan du rette henvendelse til
bevaringsarkitekt Rudi Benkjer på tlf: 8872 7561 eller på e-mail:
rubn@sonderborg.dk
Du kan også læse mere om muligheden for støtte på Sønderborg
Kommunes hjemmeside:
www.sonderborgkommune.dk/borger/bygningsforbedringsudvalget
Ansøgning om tilskud til istandsættelse kan ske løbende, hvor næste
møde i bygningsforbedringsudvalget afholdes til december 2019.

Skovby Landsbylaugs bestyrelse
har efter generalforsamlingen
den 24. oktober konstitueret sig:
Formand
Helle Søby, mobil 29 80 39 14,
helle@soebygrafisk.dk

Kasserer
Kim Iwersen, mobil 40 41 58 03,
meier-aps@mail.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Steven bock, mobil 26 24 14 28,
steven3b@hotmail.com
Ann-Marie Kryhlmand Larsen, mobil
40 78 42 55, al@lwbioenergi.dk

Foreningen og Menighedsråd har igen markeret våbenstilstandsdagen
11/11 1918. Siden obelisken blev opstillet i udkant af kirkegård i 1931, har
man hvert år lagt krans til minde om de faldne 66 unge fra Lysabild Sogn. At
der var flere faldne, er senere afdækket. Over 100 mænd med tilknytning til
sognet, enten som født og opvokset her eller som tilflyttet i forbindelse med
arbejde er oplistet som faldne i den krig, som ikke var deres. Om traditionen
med højtideligholdelse af 11/11 dagen vil blive opretholdt – her mere end
100 år efter Den store Krigs afslutning - vil blive diskuteret i det nye år. Efterkommere til faldne og andre kan til enhver tid lægge blomster og mindes
de faldne. Foreningen er altid behjælpelig med oplysninger om navne m.m.
Foreningens næste arrangement er vor GENERALFORSAMLING, som afholdes
i klubhuset onsdag den 22. januar kl 19. Alle er velkomne, og vi giver kaffen
og kagen. Som gæst denne aften har vi inviteret Kirsten Holm fra Fyn. Hun
har tilbragt en stor del af sin barndom på Taskland og hun vil bl.a. berette
om livet dernede, bringe nogle lydklip og vise billeder fra en svunden tid omkring Vibæk mølle og Taskland kro. Kirsten Holm er flittig foredragsholder,
hvor musik og sang også fylder meget. Vi minder om AFSTEMNINGSFESTEN
i skolens Multisal søndag den 9. februar kl. 19. Siegfried Matlok er hovedtaler og der vil være kaffe og kage mod entre på kr. 50 kr. Siden 1928 har der
hvert år i Lysabild været afholdt denne fest til minde om en historisk, demokratisk og lykkelig afstemning, hvor folket i grænselandet stemte om den kommende grænsedragning. Flere zoner var i spil, men vor zone 1 var den med
flest danske stemmer. I Lysabild var godt 90% af de afgivne stemmer danske.
Vi håber på stort fremmøde til denne specielle aften i Lysabild.

Spille -søndag på Skovby kro
Vi holder spille-søndag på Skovby kro søndag d 17 november.
Vi spiller kort, rafler, finder de gode gamle brætspil frem og sætter WII
maskinen til, så vi kan bowle. Det hele starter kl 11 og alle er meget
velkomne.

Mariannes Salon
Dame- og herrefrisør

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

									

Det sker i sognet
												
Arrangementer i Lysabild Kirke
				
November
26. november kl. 17.30 		 Adventsandagt for KFUM-spejderne i Lysabild Kirke
16.		 kl. 18.30			
17.			 kl. 11.00			
22. -23. kl. 19.00		
23. -24. kl. 11-16.00
23. -24. kl. 11-16.00
24. kl. 14.30-17.00		
29. -30. kl. 19.00		
30. -		 1. kl. 11-16.00
30. 								

Sydals-Hallen holder 50-års jubilæumsfest
Spille- søndag på Skovby kro
Julebal på Lysabild kro
Jul på Vibæk Mølle
Julestue på Poppelgården
Juletræsfest for alle på Lysabild kro
Julebal på Lysabild kro
Julestue på Poppelgården

8. december kl. 14.00 		 2. søndag i advent: De 9 læsninger i Lysabild Kirke med 		
					Sydalskoret
9. december kl. 19.30 Kan du komme i julestemning ved vores årlige julegospel
					 Vi starter billetsalg kl. 18.30 og prisen er stadig 50 kr. pr 		
					voksen.
10. december kl. 14.00 		 Adventsandagt for pensionistforeningen
10. december kl. 19.00 		 Sønderborg Musikskoles julekoncert i Lysabild Kirke
20. december: kl. 11.00 		 Juleafslutning for Lysabild Børnenunivers
24. december kl. 14.00		 Julegudstjeneste
31. december kl. 23.00 Midnatsmesse i Lysabild Kirke
5. januar
kl. 9.30 		 Helligtrekongers gudstjeneste med dåbsjubilæum.

Husk at hænge julesokken op i Dagli’Brugsen i
											 Skovby inden 1. december

December

1.					 kl. 16.15		 Juletræstænding ved gadekæret i Skovby
1. 			 kl. 14-16.00		 Juletræsfest på Skovby kro

6. -7. kl. 19.00		 Julebal på Lysabild kro
7. 					 			
Enfant terrible har kortspil og rafling med spisen.

Den 5. januar kl. 9.30 inviterer Lysabild Kirke alle børn, som er døbt i Lysabild
kirke og som fylder seks år i 2020, sammen med deres forældre, bedsteforældre,
faddere/dåbsvidner og eventuelle søskende til en musikalsk fortællegudstjeneste
i børnehøjde. Ved Helligtrekongers gudstjenesten fejrer man, at de tre vise mænd,
Casper, Melchior og Balthasar fandt vej til barnet i stalden i Betlehem. Og der er
helt sikkert en gave til de unge jubilarer.

											 Se de nærmere tidspunkter i klubben
9. kl. 19.00			Julegospel i kirken
Lysabild Efterløn og Pensionistforening
10.		 kl. 14.00 		
											 Advent i kirken kl. 14 . Musik og kaffe

10.		 kl. 18.30			 Ældre Sagen. Julehygge i Sydals-hallen
12.		 kl. 17.30			 Juleafslutning i Åben Skole. Derefter åbner skolens
											 klasser deres forskellige boder
13. kl. 16-18.00		
Smagsprøver i Brugsen. Luciaoptog kl. 17.00

Nyt fra menighedsrådet

26.		 kl. 19.00			Enfant terrible, Julegløgg i klubhuset
27. 		kl. 24.00			 Deadline til Lokalbladet nr. 90

Otte minikonfirmander er kommet godt i gang. Vi hører historier fra biblen,
synger, laver krea og spiser boller. 1. december/ første søndag i advent er der
afslutning ifm. gudstjenesten. Her vil de synge nogle af de sange, de har lært og
der vil være fernisering af deres malerier.

Januar

14.		 kl. 14.00 		
Lysabild Efterløn og Pensionistforening,

											 generalforsamling
22.		 kl. 12.00			Ældre Sagen. Foredrag med politiet og spis sammen
22.		 kl. 19.00		
Generalforsamling i Lysabild Sognehistoriske forening

Denne dag starter også vores julehjælp i samarbejde med Skovby brugs. Her kan
man købe lidt ekstra og putte i vognen, som står ved kasserne. Man kan søge om
julehjælp hos præsten. Det løber indtil 19 december.

Februar

Op til jul deler menighedsrådet bogen “I julelampens skær” ud til alle i sognet,
som er 72 år og derover. Det er en rigtig hyggelig tradition, som ofte giver anledning til en god snak.

Åben Skole

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

Ældre Sagen. Virksomhedsbesøg Sønderjyllands
Symfoniorkeste
Lysabild Sognehistoriske forening. Afstemnibgsfest i
Skoles Multisal

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

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

Julesokker,

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

smagsprøver og Luciaoptog

Skovby

Åben kl. 7.30-20

Alle børn må hænge deres julesokker op i Dagli’Brugsen i Skovby inden 1. december,
og der kommer lidt godter i alle adventssøndage!
Fredag den 13. december er der smagsprøver i Brugsen mellem kl. 16-18 og
Luciaoptog kl. 17.00.

Velkommen til årets store

Juletræsfest for alle
Søndag 24. november 2019 – kl. 14.30 til 17.00

på Lysabild Kro
Pris:

Fællesspisning i Lysabild

Julefest
i Lysabild Børneunivers og Åben Skole
Lysabild Børneunivers og Åben Skole holder julefest Torsdag den 12.
december 2019.
Spisningen starter i år allerede kl.
17.30 og derefter åbner skolens klasser
deres forskellige boder, og vi slutter
senest kl. 20.30
Pris: voksne 40 kr. – børn (til og med
6. klasse) 25 kr. pr. kuvert
Betales ved indgangen.

Voksne 50,Børn
30,-

Poser
til alle
BØRN
Oplev:

Lucia-pigerne
og et kæmpe
KAGEBORD

Julemanden

kommer også og
kigger ind!

madsen mommark · 74 40 73 44

5. kl. 9.45-13.30		
										
9. kl. 1900			
										

Aftenmenuen:

Kl. 18.00
Flæskesteg m/ rødkål
Voksne: 80,Børn: 40,(under 12 år)

Billetsalget starter 1. november hos:
Laila Lyck • Lille Mommarkvej 7 • Sarup • Tlf. 2424 8870

Husk tilmelding senest søndag
den 8. december kun til:
Erling Junker: ejja@bbsyd.dk eller
SMS på 23614729
Opgiv barnets navn, klasse/børnehave + antal voksne og
børn + telefonnummer
Husk: Først til mølle – vi har plads til
max. 400 personer
Medbring selv tallerkener og bestik,
glas og drikkevarer
Dørene til spisesalene åbner kl. 17.00.
Alle er velkommen

