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4 Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr.

1
Danmarks nationalfugl svanen

vogter over sine æg ved Mjels sø.

Indhold i dette blad:
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Side 10.
Side 16.
Side 17.
Side 18.
Side 20.
Side 21.
Side 22.
Side 23.
Side 24.
Side 25.
Side 28.

Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.
Kommentar.
Sogneforeningen orienterer.
Meddelelser fra Oksbøl Kirke.
Ansøgning om hjertestarter.
Brev til Sønderborg kommune.
Oksbøl Friskole meddeler.
Nyt fra Støtteforeningen
Guidet cykeltur til Lynge.
Opsætning af badebro og strandrensning.
Brandværnets sommerfest.
Affaldsindsamling.
Forskønnelsesprisen 2014
Sankt Hans
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Antik-urmager
Rep. af antikke ure samt andre stor-ure

Ole Bjørn Pedersen

Reparationer udføres med garanti
få et gratis prisoverslag inden du beslutter dig for en rep.

Faguddannet urmager
Rypevej 62 1 Tv

7445 6434 / 2023 6434
6430 Nordborg
Langesø

Åbningstider:
Mandag til fredag fra 15 til 17

Lørdag fra 14 til 17
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Sogne-Nyt Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Bent Jessen, Espehøjvej 11, Broballe,
telefon: 97 70 35 70 / mobil: 23 26 93 94
e-mail: sogne-nyt@jessenb.dk

Sogne-Nyt kan ses på
Sogneforeningens hjemmeside

www.oksboel.dk

Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sognefor-
ening i ca. 600 eksemplarer, og bladet omde-
les til samtlige husstande i Oksbøl Sogn.
Udensognsboende kan tegne abonnement
på bladet ved henvendelse til Merete Kunz
på telefon 74 49 03 60

Redaktionen af dette nummer af
Sogne-Nyt er afsluttet

d. 31. maj 2014

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

Nr. 2 August 2014 i uge 35/14
med deadline 13-8-2014

Nr. 3 November 2014 i uge 44/14
med deadline 15-10-2014

Nr. 4 Februar 2015 i uge 5/15
med deadline 14-1-2015

Nr.5 April 2015 i uge 13/15
med deadline 11-3-2015

Sidste indleveringsfrist til
næste nummer af Sogne-Nyt

Deadline er deadline, og
indlæg modtaget efter den-
ne dato kan kun påregnes
medtaget efter forudgående
telefonisk aftale med redak-
tionen.

Onsdag

13
August

Tryk: Grafisk Arbejde A/S,
Kirkevej 16, Guderup.

Oksbøl Frivillige Brandværn
Brandkaptajn: Torben Wriborg
mobil nr.: 23 26 53 49
e-mail: wrib@live.dk
Internet adresse: www.ofb.dk

Oksbøl Kirke
Sognepræst: Camilla S. Hansen
telefon: 74 45 11 42 / mobil 23 98 07 37
e-mail: csh@km.dk

Oksbøl Kirkegårdskontor
Graver: Jytte Voss Leest
telefon: 21 47 50 14

Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Johann Petersen
telefon: 74 45 12 96
e-mail: jjps@email.dk

Oksbøl Sogneforening
Formand: Esther Olesen
telefon: 74 45 41 04 / mobil: 61 36 60 57
e-mail: esther_olesen@yahoo.dk
Internet adresse: www.oksboel.dk

Oksbøl Friskoles Støtteforening
Formand: Holger Ellegaard
telefon: 22 36 13 24
e-mail: holger@ellegaard.net
Internet adresse: www.of-stoetten.dk

Broballe Idrætsforening
Formand: Connie Paulsen
telefon: 61 36 41 80
e-mail: connie2011@gmail.com
Internet adresse: www.broballeif.dk

Oksbøl Friskole
Skoleleder: Solveig V. Olsen
telefon: 74 45 00 93
e-mail: kontakt@ofriskole.dk
Internet adresse: www.oksboelfriskole.dk

Oksbøl Friskoles Bestyrelse
Formand: Lars Mou Jessen
telefon: 74 49 10 50
e-mail: Larsmoujessen@hotmail.com
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KommentarKommentar
ved redaktøren

Så er vi godt på vej ind i sommeren.
Badebroen ved Lusig strand er igen sat
på plads af en flok friske frivillige fra
sognet, og den er dermed klar til at mod-
tage sognets badende folk. Stranden er
renset så den igen er indbydende, alt sam-
men et godt og sikkert tegn på at det er
sommer. Vi er i skrivende stund ved at
forlade maj måned, hvor de tidligere
knaldgule rapsmarker nu stå grønne hen
så frøene kan udvikle sig inden de skal
høstes. Grøftekanternes hvide kørvel
breder sig mens hvidtjørn og guldreg-
nens blomster igen er forsvundet. Det
lidt mere trælse ved sommeren er dræ-
bersneglen, som igen er ret så aktiv i vore
haver, så det er bare om at få dem fjer-
net inden de yngler og lægger æg igen.
Sidste år hvor Sogneforeningen havde
”Tour de Mjelssø” kom der næsten in-
gen deltagere der ville gå en tur om vores
fine sø. Med et begrundet håb om flere
deltagere i år arrangerer Sogneforenin-
gen på Grundlovsdag d. 5. juni igen den
årlige spadseretur, men hvis der igen i år
kommer så lidt deltagelse, vil arrange-
mentet fremover blive skrinlagt.
Tiden bare går og går og om 3 uger ven-
der der hele igen. Sankt Hans bålet
brændes af og heksen sendes til Bloks-
bjerg, og så går det atter ind i årets sid-
ste halvår mod andre tider. Sommeren

er dermed ikke forbi, og
mange dejlige dage lig-
ger fortsat foran os med
sol og varme. Ferietiden nærmer sig også
og mange rejser hjemmefra til andre
græsgange og fjerne horisonter. Hjem-
mene bliver forlad og står alene tilbage,
og det kan give anledning til uvedkom-
mende besøg. Det er jo træls at komme
hjem til, så forhåbentlig er der etableret
nabohjælp rundt omkring. Hvis ikke så
snak med din nabo eller genbo så de ved
du ikke er hjemme, og at de så dermed
kan holde øje med om der færdes nogen
i området der sædvanligvis ikke plejer at
færdes her omkring.
Med dette nummer af Sogne-Nyt har jeg
siddet i redaktørstolen i 18 år og dermed
fremstillet i alt 90 blade siden Sognefore-
ningens daværende formand Erik Bladt i
maj 1996 fik mig til at forsøge mig som
redaktør af bladet. Om det næste blad
så også kommer fra min hånd vides i
skrivende stund ikke. Der er endnu ikke
lavet nogen aftale med Sogneforeningen
om dette fortsatte arbejde skal være her
eller et andet sted. Det må fremtiden
vise. Dog kan jeg sige at der skal være
et møde i Sogneforeningen d. 11. juni, så
lad os se hvad der kommer ud af dette.
Jeg ønsker alle bladets læsere en rigtig
god sommer.

Bent Jessen
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SogneforeningenSogneforeningen orienterer
v/ formand Esther Olesen

Så er foråret ved at være gledet hen til
sommer. Det har i april og maj været det
flotteste forår, jeg synes at jeg kan
mindes, med masser af blomstrende
farverige bloster/blomster og stærke gule
rapsmarker, dejlig høj blå himmel og sol-
skin, uden at det har været for varmt.
Foreningernes generalforsamlinger er vel
overstået, heriblandt også vores egen i
Oksbøl Sogneforening, selvom det ikke
var den helt store tilslutning. Vi havde
forsøgt at lægge noget nyt på program-
met før generalforsamlingen, som Sikring
af bolig og „Nabohjælp“, indlæg fra Søn-
derborg politi v/ SSP-Koordinator Palle
Hvingelby. Desværre blev han syg, så vi
startede simpelthen bare generalforsam-
lingen med det samme, og alle kunne
komme hjem i ordentlig tid.
Vi takkede Karen Beck for hendes ar-
bejde i Sogneforeningen og bød Elin K.
Petersen velkommen. Bestyrelsen har
konstitueret sig og posterne er ikke æn-
dret, Elin indgår som medlem af besty-
relsen.
Siden sidst er 150 års dagen for slaget
ved Dybbøl fejret med manér, og der er
løbende aktiviteter omkring 1864 i alle
afskygninger i området. Et storslået
Melodi Grand Prix 2014, på Refshale-
øen, er afviklet, vi vandt ikke, men det
har været det største og mest impone-
rende show/scene nogensinde til Euro-
vision Song Contest, så det kan Danmark
være stolt over.
Europa-Parlamentsvalg og folkeafstem-
ning om patentdomstolen er afgjort med
stemmeprocent liggende på 56,3 procent,

et lille fald i valgdeltagelse på 3,2 % i
forhold til 2009 og et ja til patentdomsto-
len.
Alt i mens sommeren er over os - har vi
årets længste dag - lørdag den 21. juni
2014 - Uge 25, Dag 172 (193 dage tilbage
af året) Solen står op klokken 4.28 og
går ned klokken 21.55 - Månen er afta-
gende - to dage efter halvmåne, - vi fej-
rer Sankt Hans og dagene bliver kortere
igen - tiden går ufattelig hurtigt.
Vi fortsætter samarbejdet med Oksbøl
Frivillige Brandværn, B.I.F og Oksbøl
Friskole. Løbende vil vi orientere om
vore arrangementer, og vore planer er at
forsætte med suppeaftenerne, udover de
øvrige faste arrangementer.
Seneste tiltag til kommunen er, at vi har
henvendt os til dem omkring bus ven-
teskurene i Broballe, eftersom de ikke
er vedligeholdt og skraldespandene ikke
bliver tømt. Det flyder med affald om-
kring dem, samt at skraldespanden ved
mindestenen heller ikke bliver tømt eller
rettere sagt har pose på, så det er svært
at styre affaldet.
Via Landsbyforum indgiver vi attraktive
„udsigtspunkter“ til kommunens journa-
list, som sender en fotograf ud og tager
billeder. Steder og punkter rummer:
„Fælleskab“, „Indflydelse på egen livs-
situation“, „Højt til loftet“, „En del af den
globale verden“ Der laves et billedkata-
log med de flotte billeder fra landdistrik-
terne, som så bruges, når der laves tekst
eller pressemeddelelser.
God sommer

Esther
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Medlemsskab af Sogneforeningen kan altid betales som indbetalingskort via
Netbanken på Kode 01 konto 4038479 eller til et af bestyrelsens medlemmer.

Deltagere: 21 deltagere inkl. Besty-
relsen. Esther fortalte at der desværre
ikke bliver noget foredrag i aften, da
vores foredragsholder var blevet syg.
(Foredrag om Nabohjælp)
Valg af ordstyrer.
Poul Erik Nørgaard blev enstemmigt
valgt og han konstaterede at generalfor-
samlingen var rettidigt indkaldt.
Årsberetning.
Bestyrelsens beretning fremføres af
Esther. Beretningen blev godkendt.
Regnskab, budget og kontingent.
Regnskabet enstemmigt godkendt.
Budget godkendt. Kontingent foreslås
uændret og enstemmigt vedtaget.
Indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleant
På valg er: Karen Beck og Esther Ole-
sen. Karen ønsker ikke genvalg. Esther
Olesen blev genvalgt. Elin Petersen blev
valgt som bestyrelsesmedlem.
Valg af suppleant. (1-årig) Claus-Jørn
Hjelm blev genvalgt.
Valg af revisorer.
Jens Lynggaard og Bent Jessen blev
valgt til revisorer.
Verner Madsen blev takket for alle de
år han har hjulpet med dette job.

Valg af Forskønnelsesudvalg (2 per-
soner og 1 best.medlem)
Mads S. Eriksen, Aksel Olesen og Bent
Jørgensen blev genvalgt.
Eventuelt.
Man vil tage en snak med Claus (Oste-
manden) om at skrive en artikel i Sogne-
Nyt om hans ”rullende” forretning.
Harald efterspørger en grill (fast) ved
Lusig strand? Man mener det er Skov-
og Naturstyrelsen der opsætter disse.

Efter generalforsamlingen overrækkes
Oksbøl Sogns forskønnelsespris.
Karen og Hans Henrik Hjelm blev valgt
til Årets forskønnelsespris.

Diverse vin blev uddelt til de forskellige
hjælpere: Chresten Madsen, Poul Ton-
nesen, Claus Jørn Hjelm, Bent Jessen,
Bent. P. Krogh, L. og AK. Jespersen,
Else Kunz, Merete Kunz, Poul Erik Nør-
gaard fik vin, for hjælpen til fremstilling
af billedmateriale til forskønnelsespri-
sen.
Desuden fik Karen vin og blomster, som
tak for hjælpen i bestyrelsesarbejdet.
Verner Madsen får 2 flasker vin for 30
års arbejde som revisor i Sogneforenin-
gen
Referent: Merete Kunz

Referat fra Generalforsamling i Sogneforeningen
Onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30
På Oksbøl Friskole i Multirummet

Dagsorden iflg. Vedtægterne:
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Velkommen til generalforsamling nr. 38 i
rækken – siden sidste generalforsamling
er det igen sket mange aktiviteter.
Vi har vores faste arrangementer: Star-
tede det nye år med i april at holde grøf-
terensning/Naturfrednings landsdæk-
kende affaldsindsamling hvor ca. 13
mødte op for at deltage og efterfølgende
nyde en pølse på brandstationen. Den
lokale forening fra Naturfredningen har
samarbejde med Sønderborg Forsyning,
de gav drikkevarer til arrangementet.
Tak til Oksbøl Frivillige Brandværn for
husly.
Maj måned sættes broen op ved Lusig
og vi renser stranden – et par dage efter
havde vi en interessant og lærerig rund-
visning hos Bente og Oskar Lunds mink-
farm – et flot fremmøde til dette arrange-
ment.
Vi prøvede igen at holde Tour de Mjelssø
5. juni arrangement på hyggelig og af-
slappet facon, men desværre var det ikke
den store opbakning. Vi har dog lovet os
selv, at vi vil forsøge igen i år, og se
hvordan det spænder af, og hvis ikke der
i år er opbakning, nedlægger vi dette ar-
rangement. Desværre har vi så ikke fået
annonceret i Sogne-Nyt rettidigt, men
hjemmesiden, facebook og plakater
skulle gerne hjælpe os med at råbe folk
op.
Vanligvis har vi samarbejdet med Oks-
bøl Frivillige Brandværn til Sankt Hans,
hvor vi hjælper til, her dukker rigtig mange
op til bålet ved Mjels sø, nok små 150
stk.
Sangaften i oktober har vi også holdt fast
i, et samarbejde sammen med Oksbøl
Friskole. Her er fulde huse, eftersom

mange børn også optræder, dog overvej-
er vi, om vi i år skal ændre lidt på ar-
rangementet, og lave en evt. viseaften
eller andet. Vi er lidt kede af, at arrange-
mentet fra pausen bliver meget affolket,
og publikum sidder meget spredt, derfor
vore overvejelser.
Som noget nyt har vi startet suppeafte-
ner op, fællesspisning, Elses  idé og end-
da en god af slagsen. De 3 aftener vi
har haft, har været rigtig fint besøgt, gen-
nemsnitlig 50 hver gang, så det prøver vi
at gennemføre igen til efteråret.
Vi har i alle 3 byer afholdt juletræstæn-
ding, som små hyggelige sammenkom-
ster, og vil Hardeshøj også i gang, skal
de bare sige til, men arbejdet skal de ud-
føre selv.
Juletræsfest sammen med B.IF. har
været succes de seneste år, og arrange-
mentet har været godt besøgt. Vi prøver
at hyre lidt underholdning, eller aktivitet
eller hvad vi nu kan finde på.
Ud over arrangementer har vi indgivet
forslag til nedrivningspulje, vi har søgt om
en hjertestarter, endnu ikke fået svar, søgt
om 3 redningskranse fra Trygfonden,
disse har vi fået. 2 skal sættes op ved
Mjels sø, én i hver ende, og så én ved
Lusig Strand, der skal sættes op, når
badebroen sættes op. Der arbejdes sta-
digvæk med vores arkiv – skolen og os
har holdt møde, og vi er enige om, at vi
kan dele lokalet. Hvornår det så kan ud-
føres er endnu ikke aftalt. Der skal
sættes en væg op og en dør skal sættes i,
gulvbelægning skulle gerne fornyes, men
der er endnu ikke regnet på noget. Det
lader vi lige skolen gøre.
Vi deltager også i møderne i landsbyfo-

Bestyrelsens beretning for år 2013
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rum, som faktisk er rigtig givtigt. Det gi-
ver gode ideer og diskussioner. Jeg har
deltaget i et udvalg, som skulle nedsætte
nogle kriterier og regelsæt  til kåring af
årets landsby , så hvert år udnævnes årets
landsby af en komité. Vi har indgivet os
selv til årets landsby, eftersom vi passede
til kriterierne.
Der har været møde omkring turisme.
Her deltog Peter Bonde Christiansen fra
Mjelsvig Bådelaug.
I de kommende år skal der igen arbej-
des med landsbyerne udviklingsplaner.
De skal ajourføres eller udvikles nyt , så
de kan komme med i Kommuneplanen
2013 - 2025. Til dette får vi hjælp fra/

kommunen Landsbyforum, og der vil
blive afholdt nogle borgermøder ligesom
sidst.
Sidst men ikke mindst så har vi fået lavet
en rigtig flot hjemmeside:
www.oksboel.dk, vi er på facebook vi
har et fint INFOHUS, og vi har et flot
Sogne-Nyt, så vi kan næsten ikke være
mere informerende.
Det jeg selv godt kunne tænke mig, frem-
tidsønsker, er at vi havde lidt mere syn-
lig kunst, evt. flere stier, et mødested, off.
Toilet ved søerne, når der nu kommer
vand i Bundsø

På bestyrelsens vegne
Esther Olesen

Husk at der er Kreativt Marked
på Røde Næbvej 3 i Mjels d. 14. og 15. juni.

begge dage fra kl. 11 til kl. 17
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Gudstjenester i
Nordborg og Oksbøl Kirker

Juni 2014
15. Juni Gudstjeneste kl. 9.00 i Nordborg kirke  v. CSH
15. Juni Højmesse kl. 10.30 i Oksbøl kirke v. CSH
22. Juni Højmesse kl. 10.30 i Oksbøl Kirke og

indskrivning af nye konfirmander  v. CSH
22. Juni Højmesse kl. 10.30 i Nordborg Kirke

og indskrivning af nye konfirmander v. SJ
29. Juni Højmesse kl. 10.30 i Oksbøl kirke v. CSH

Efterfølgende sogneudflugt.
29. Juni Højmesse kl. 10.30 i Nordborg Kirke  v.SJ
Juli 2014
06. Juli Gudstjeneste kl. 9.00 i Nordborg Kirke  v. SJ
06. Juli Højmesse kl. 10.30 i Oksbøl Kirke v. SJ
13. Juli Højmesse kl. 10.30 i Oksbøl Kirke  v. CSH

Kirkekaffe
13. Juli Nordborg Kirke Ferielukket
20. Juli Højmesse kl. 10.30 i Oksbøl Kirke  v. CSH
20. Juli Nordborg Kirke Ferielukket
27. Juli Oksbøl Kirke Ferielukket
27. Juli Højmesse kl. 10.30 i Nordborg Kirke  v. SJ
August 2014
03. August Oksbøl Kirke ferielukket
03. August Højmesse kl. 10.30 i Nordborg Kirke  v. SJ
10. August Gudstjeneste kl. 9.00 i Nordborg Kirke  v. CSH
10. August Højmesse kl. 10.30 i Oksbøl Kirke. Efterfølgende  v. CSH

Sønderjysk Kirkekaffebord i præstegårdshaven.
17. August Gudstjeneste-Familiedag kl. 10.30 i Nordborg Kirke  v. SJ
17. August Aftengudstjeneste kl. 19.00 i Oksbøl Kirke  v. SJ
24. August Højmesse kl.10.30 i Nordborg Kirke  v. CSH
24. August Gudstjeneste kl. 15.00 i Dorotheas Kapel på Sønderborg Slot  v. CSH
31. August Gudstjeneste kl. 9.00 i Nordborg Kirke  v. SJ
31. August Højmesse kl. 10.30 i Oksbøl Kirke  v. SJ

SJ = Sophie Juel
CSH = Camilla Synnøve Hansen

den 15. juni til 31. august
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10. august – kl. 11.30 ca. – Oksbøl
præstegårds 100 års jubilæum -med
Sønderjysk kirkekaffebord, Jazz og
historie i præstegårdshaven.
Præstegården er næsten lige blevet re-
noveret, så den står smuk og velholdt. I
år har den 100 års jubilæum og det øns-
ker vi at markere på særlig vis. Derfor
åbner vi op for præstegårdshaven til et
Sønderjysk kirkekaffebord efter guds-
tjenesten. Kaffe og kage indtages under
træerne (tag noget med at sidde på), og
dertil dejlig musik. Derudover vil der være
et kort historisk indslag om præste-
gården. Hvis det skal være et ordentligt
kirkekaffebord, kræves der mange slags
kager. Hvis man ikke har meldt sig end-
nu, men har lyst til at bidrage til at gøre
kaffebordet og dagen festlig med lækkert
bagværk, bedes man rette henvendelse
til kasserer Birgitte Romme på tlf:
74490519/ 41570519 eller email:
broa@bbsyd.dk. Vi glæder os til at se
jer og fejre jubilæet med jer!

29. juni – Sogneudflugt til Brorsons
Kristkirke og Noldemuseet i Seebüll
Kl. 11.30 til ca. 18.00 tager sognet på
udflugt. Vi skal til Tønder og Seebüll.
Men inden da, spiser vi frokost på Hol-
bøl Landbohjem (egenbetaling 160 kr.
plus drikkevarer). Derefter tager vi til
Brorsons kirke i Tønder – Kristkirken.
Her vil én fra Kristkirkens Menigheds-
råd fortælle om den kendte salmedigter
Brorson og hans første sognekirke. Efter
besigtigelsen af Kristkirken, tager vi vi-
dere til Noldemuseet(husk pas), hvor vi
drikker kaffe i den tilhørende restaurant
og får lejlighed til at se den nye udstilling
” Die absolute  Urspünglichkeit” med
værker af den dansk- tyske og verdens-
berømte ekspressionist, Emil Nolde.
Tilmelding til sognepræst Camilla Hansen
på CSH@km.dk inden den 20. juni. Der
er endnu få pladser tilbage. Bus, éntre,
foredrag og kaffebord betaler kirken.

Sommermusik i Oksbøl Kirke
I løbet af juli måned vil der 2 gange være
mulighed for at lytte til let sommermusik
i Oksbøl Kirke. På programmet står der
iørefaldende musik for orgel, fløjte og
klaver i forskellige kombinationer, desu-
den bliver der læst tekster, der hører årsti-
den til. De to aftener vil, som det frem-
går, have et kort forløb.
Medvirkende begge gange vil være Bir-
gitte Romme, Ole Andersen og sogne-
præst Camilla Hansen.
Tidspunkter for de to koncerter:

15. juli kl. 19.00 - 19.35
22. juli kl. 19.00 - 19.35

24. august kl. 15.oo - Gudstjeneste i
Dorotheas Kapel på Sønderborg slot
Denne søndag flytter vi søndagens guds-
tjeneste til det smukke Dorotheas Kapel
på Sønderborg Slot.  Der arrangeres sam-
kørsel fra Oksbøl til Sønderborg og hjem
igen, for de, der ikke selv har kørelejlighed
(Kontakt sognepræsten på csh@km.dk/
tlf. 74451142) Gudstjenesten vil være ved
organist Ole Andersen og sognepræst
Camilla S. Hansen. Vel mødt til en an-
derledes gudstjenesteoplevelse.

Aktiviteter og arrangementer:
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Høstgudstjeneste i Oksbøl Kirke.
Traditionen tro holdes der Høstguds-
tjeneste i Oksbøl Kirke d. 21. septem-
ber 2014. Som noget nyt i år, vil vi gerne
arrangere Høstgudstjenesten i samarbej-
de med alle landmænd og frugtavlere i
Oksbøl Sogn.
Derfor indkaldes der til planlæg-
ningsmøde torsdag d. 26. juni kl. 19.30 i
Konfimandstuen. Af hensyn til hvor
mange meter wienerbrød, der skal
købes, tilmelding til Oskar Lund tlf.
29466367, senest d. 24/6.
Håber på god opbakning.

Kirkelige handlinger
10. marts 2014 - 28. maj 2014

Ingen

Ingen

Mads Saxe Holst, Oksbøl

Orientering vedr. navne i Sogne-Nyt og Nordborg Kirkeblad

Kære alle,
Jeg har i dag været til møde med provsten. Der har det endnu en gang været
oppe og vende omkring at hente navne ud fra dkn/personregister til kirkeblad,
Sogne-Nyt og i forbindelse med blomster til det ældre.
Det er helt forbudt at hente navne ud på afdøde, døbte, viede, konfirmander,
fødselsdage osv. Og det kommer derfor fra min side til at ophøre fra dags dato.
Jeg kan ikke længere give nogen navnelister til blade el menighedsråd.
Der vil helt sikkert blive en del utilfredshed i de to sogne over dette, det er jeg ked
af, men det er simpelthen ulovligt, og dårlig omgang med folks private oplysnin-
ger. Set i lyset af den sidste tids skandaler i Nets, SAS osv. er jeg sikker på, at
folk godt når de giver det en tanke, vil forstå hvorfor vi i Folkekirken som har
adgang til alle følsomme oplysninger, må beskytte dem.
De lister jeg har givet ud til Sogne-Nyt, Nordborg Kirkeblad og MR kan selvfølgelig
bruges i denne omgang, men der kommer ikke nye lister til de næste blade.
Jeg håber på jeres forståelse og opbakning i denne sag.
De bedste hilsner fra,
Sophie

Sophie Juel
Sognepræst
Nordborg-Oksbøl Pastorat
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Guldkonfirmander- Palmesøndag 2014.
7 fra Årgang 1964 markerede 50 års dagen for deres konfirmation i Oksbøl kirke på
dette års Palmesøndag. Det blev til en festlig dag, hvor konfirmanderne gik ind i
kirken i procession ligesom dengang, hvor de hyggede og spiste sammen og min-
dedes ungdommens dage. Der blev også taget et foto på dagen og det har vi i kirken
fået lov at offentliggøre.  Gæt selv, hvem der er hvem på de to billeder:

Det er fra øverst fra venstre: Hans G. Olesen, Svend Erik Feldstedt, Henry Jo-
hansen, Karsten Iwersen. Nederst fra venstre: Merete Dam (Mortensen), Bente
Guldager (Lund), Lis Aas (Petersen).

Konfirmanderne 1964 i Oksbøl Kirke. Præsten er daværende Provst Alshauge.
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Nyt fra Oksbøl menighedsråd.
Hvor tiden dog iler. Snart er det 2 år siden
vi havde valg til menighedsrådet og da
vi dengang fik en 2 års dispensation, skal
vi have valg igen til november. Der skal
afholdes et orienteringsmøde inden den
16. september – men mere herom i næste
nummer af Sogne-Nyt.
I de sidste 2 år er der sket rigtig meget.
Vi er blevet et fælles pastorat sammen
med Nordborg. Først skulle der ansættes
ny præst i Nordborg og derefter kom
turen til Oksbøl. Hele præstegården er
blevet renoveret, så forhåbentlig går der
mange år inden vi skal igennem det igen!
Tilbage til valget i 2012, havde vi rigtig
valg, hvilket vi ikke havde haft i rigtig
mange år og med en kanon deltagelse.
Det bliver spændende om der skal være
valg igen eller om der bliver fredsvalg.

Det afhænger af Jer!
For mit eget vedkommende, går jeg ud
af rådet når det nye kirkeår starter første
søndag i advent 2014. Så har jeg været
med i 22 år og de 18 år som formand.
Det har været en spændende tid med
rigtig mange gode oplevelser og endnu
flere ting der skulle tages stilling til. Det
være ting om kirken, ansættelser af med-
arbejdere, præster m.m.
Vil I have indflydelse på kirkelivet i sog-
net, skal vi fortsat have en kirke og en
præst i så lille et sogn som Oksbøl, så
mød op til orienteringsmødet i septem-
ber. Tag en beslutning om, at gå med i
arbejdet i Oksbøl menighedsråd. Vi skulle
gerne bevare Oksbøl Kirke som den er
nu og ikke lade den blive til en lejligheds-
kirke!

Johann Petersen

I EU valgte man i 2010 at fejre Frivil-
lighedens År - eller som det hed på offi-
cielt EU-sprog: Det Europæiske år for
frivilligt arbejde til fremme af aktivt med-
borgerskab. Udtrykket aktivt med-
borgerskab signalerer, at den frivillige
indsats gør godt på flere måder. Som
regel er der mennesker, der modtager
og nyder godt af de frivilliges indsats.
Men typisk vil den, der yder en indsats,
også selv blive beriget af det. Han eller

hun møder nye udfordringer, får nye
bekendtskaber, lærer et nyt miljø at
kende. Den frivillige indsats får engage-
mentet og ansvarligheden til at vokse -
til glæde for fællesskabet.
Siden er dette blevet fulgt op i de for-
skellige lande med en årlig frivilligheds-
dag – altså en dag hvor man fejre alle de
det lægger så stor en indsats i alle vore
organisationer, foreninger og også i vores
kommunale og statslige institutioner. Den

De uundværlige frivillige!
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frivillige arbejdsindsats er faktisk så stor
i Danmark, at man i januar 2014 beslut-
tede nu at beregne på og kortlægge hvor
meget den frivillige indsats i kroner, ører
og arbejdstimer betyder for vores sam-
fund. Projektet forventes offentliggjort i
2017.
Også i kirken er det frivillige engagement
uundværligt. Den danske Folkekirke har
ganske vist tradition for at købe arbejds-
kraft til mange funktioner. Selv i de mind-
ste sogne er der som regel tre-fire
lønnede medarbejdere i sving ved hver
gudstjeneste. Også på kirkegårde og i
kirkekontorer ud over landet er der
mange ansatte. Derfor er Folkekirken
også præget af stor velholdthed og pro-
fessionalitet. Den kvalitet skal vi selv-
følgelig være taknemmelige for!
I de fleste andre kirkesamfund i verden
er situation meget anderledes. Enten for-
di traditionen er anderledes eller fordi
økonomien ikke levner plads til de store
lønudgifter. Gå en tur på en engelsk
kirkegård og kvalitetsforskellen vil sprin-
ge i øjnene!
Ved siden af de professionelle er der god
plads til de frivillige. Den, der f.eks. lad-
er sig vælge til et menighedsråd, kom-
mer til at bruge rigtig mange arbejdstim-
er i kirken de næste to eller fire år. En

del af menighedsrådets opgaver er lov-
pligtige og trænger sig på helt af sig selv.
Men ud over de obligatoriske opgaver
påtager menighedsrådsmedlemmer sig
uendelig mange andre opgaver - drevet
af både lyst, ansvarlighed og engagement.
Ved siden af de valgte menighedsråds-
medlemmer er der en stor flok mennes-
ker, som tager ansvar for bestemte funk-
tioner eller træder til, når en konkret op-
gave skal løses. Der bliver lavet mad til
fællesspisning, fældet hække på kirke-
gården, sunget og læst ved gudstjenester,
flyttet borde og stole før og efter arrange-
menter, besøgsvenner viser omsorg - og
meget mere. Kirken lever simpelthen af
frivillighed.
Der er ikke noget nyt i det. Allerede apost-
len Paulus beskriver menigheden som en
krop. Hele organismen skal arbejde med
på det fælles. Hvert lem på kroppen har
sin særlige plads og funktion. Hvis et ben
eller en arm ikke fungerer, så kommer
kirken til at halte af sted eller virke med
nedsat kraft. Kirken er altså ikke bare en
serviceinstitution, hvor vi møder op og
bliver betjent, men et fællesskab, hvor vi
alle har en plads og et medansvar.

Sognepræst Sophie Juel
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Vi havde søgt om at få en hjertestarter -
desværre fået afslag fra TrygFonden

Esther

Emne: Ansøgning om hjertestarter
Kære ansøger.
Tak for din ansøgning om en hjertestarter.
Mange har ønsket at være med til at sætte hjertestarteren på Danmarkskortet, og
vi har ikke mulighed for at tilgodese alle, der har søgt.
Vi må derfor desværre meddele, at du ikke er kommet i betragtning.
Vi er glade for, at så mange synes hjertestartere er vigtige, og vi håber, I alligevel
får mulighed for at opsætte en.
Venlig hilsen
Anne Kjellstrand
Sekretær

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) – Lyngby Hovedgade 4, 2. sal – 2800 Kgs.
Lyngby
Telefon: 45 26 08 00 - Direkte 45 26 08 21 – fax: 45 26 08 01
ak@trygfonden.dk – www.trygfonden.dk

Så er det igen tid til fornyelse af medlemskabet i Sogneforeningen.
I dette nr. af Sogne-Nyt er der indlagt et girokort, som kan benyttes til fornyelse
enten via postvæsnet eller ved personlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Kontingentet er fortsat kun
50 kr. pr. person.
Du kan naturligvis også betale via Netbank,
hvis du har sådan én.
Kode 01 konto 4038479.
Brug nu girokortet med det samme.
Det er en stor hjælp for os.
På forhånd tak.

Medlemskort til Oksbøl Sogneforening.
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Nedennævnte er sendt til Sønderborg Kommune - så må vi se om der sker yder-
ligere - det er i hvert fald irriterende af skraldespande ikke bliver tømt ! og skurene
ikke bliver vedligeholdt.

Esther

Hej
I.f.b. med affaldsindsamling har vi observeret at de 2 busstop/skure vi har i Bro-
balle er meget misligholdt, og ikke vedligeholdte, mgl. maling, knuste ruder, dårligt
tag.
Skraldespandene aldrig bliver tømt - affald flyder simpelthen omkring bus skuret
og så er der ikke skraldepose på stativet ved mindestenen i Broballe - så er det jo
svært at holde styr på affald.
Måske det ikke lige er jer der står for dette, men kan det så sendes videre til rette
vedkommende
Oksbøl sogneforening
v/ Esther Olesen
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Sommeren er over os og sommerferien
nærmer sig ganske hastig.
Siden sidst har vi i Støtteforeningen vir-
kelig haft travlt. Forårsmarked, klargøring
på Fjordvang, flytning af loppemarked,
stille på plads, godkende bevillinger til
skolen, samtidig med at skulle passe ar-
bejde, hus og have. Ikke et under, at maj
måned hurtig blev et overstået kapitel.
Siden sidst har vi bevilliget 20.000 kro-
ner til køb af nye skabe til SFO’en.
Derudover er der bevilliget 10.000 kro-
ner til årets lejrskole.
Vi havde 350 gæster til årets forårs-
marked og vejret var noget mere med
os end sidste år.
Nordborg Taekwondo klub sørgede i år
for en fin opvisning.
Igen i år forventer vi at lande et over-
skud på ca. 12.000 kroner, som kan for-
midles videre til et af skolens mange pro-
jekter.
Knap var forårsmarked overstået, teltet
pakket sammen og det sidste stillet på
plads før vi igen måtte trække i arbejds-
tøjet.

Den 17. maj blev lopperne flyttet fra
Mjels til Fjordvej.
Vi startede kl. 9 og de sidste møbler var
læsset af på Fjordvang omkring kl. 16.
Stor tak til Jacob og Kenn for at stille
maskinel til rådighed og tak til alle hjælp-
ere, som har hjulpet før under og efter.
Tak til Steffen og “svigerfar” som lige
rev en fridag ud af kalenderen så vi kunne
blive klar til indflytningen.
Vores trofaste hjælpere Jonna, Johann,
Thyge og Harald har brugt meget tid på
at sortere, pakke ned, flytte i egen bil og
stille op i det nye.
Og sorteret er der blevet, for ind til vi-
dere er der kørt over 3 tons affald til
lossepladsen.
Vi glæder os meget til lørdag d. 7. juni,
hvor Støtteforeningen slår dørene op kl.
11 til loppemarked på Fjordvang.
Vi håber i tager godt imod.

God sommer til jer.
På vegne af støtteforeningen

Holger Ellegaard

Fremover er Støtteforeningens
loppemarked den første
lørdag i hver måned i
“Fjordvang” på
Fjordvej 12
Broballemark
fra kl. 11 til 15.
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Der var 24 personer fremmødt til endejlig og spændende guidet tur tilLynge og omegn.
Vi havde forskellige stop undervejshvor Claus-Jørn Hjelm fortalte om for-skellige ting.

Gamle stendiger, gammelt færgeleje iFærgedal, gammelt forsvarsværk vedSteg Gaf (under vand) og i Mjelsvighvor der i gammel tid blev serveretkaffepunche ude på Flæskholm.Dette var nogle af de spændende tingman kunne få at vide ved at være medpå turen.
Afslutningsvis drak vi kaffe ude påRødenæb ved Klaus. Tak for lån afborde og bænke!

Stor tak til vores lokale guide, som igengav os en fantastisk oplevelse. Claus-Jørn fik vin og chokolade som tak forturen.
Flere billeder på www.oksboel.dkP.b.v.
Merete Kunz

Guidet cykeltur til Lynge
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Der var pænt fremmøde til klargøring af
Lusig strand og udsætning af badebro
lørdag d. 3 maj.
Der var en del affald men dog noget
mindre end man har fundet andre år.
Afslutningsvis var der kaffe, tærte, øl,
vand og pølser. Vejret var med os, alt i
alt en rigtig dejlig og hyggelig formiddag.
Tusind tak for hjælpen!
Man kan se flere billeder herfra på
www.oksboel.dk

P.b.v. Merete Kunz

Opsætning af badebro og strandrensning 2014.

Tak til TrygFonden
for redningskransen
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Oksbøl frivillige brandværn gentager succesen fra de sidste par år og holder igen
en sommerfest for hele sognet. Festen foregår Lørdag den 9. august 2014 kl.
17.30 på Fjordvang, så sæt kryds i kalenderen og kom med til en sjov fest, bare
spørg dem fra sidste år.
Igen i år vil der kunne købes Albani fadøl til sognets bedste priser. Du må stadig
gerne medbringe egne drikkevarer, men vi ved hvad der smager bedst!!!
Der vil som sædvanligt blive spillet god musik i løbet af hele aftenen, så efter vi
har spist helstegt svin med tilbehør er det bare med at få danseskoene på.
Det hele kommer kun til at koste 150 kr. pr. person.
Tilmelding skal ske til Torben Wriborg tlf. 23 26 53 49, betaling skal ske ved
billetafhentning! Sidste tilmelding er d. 1 august, og det foregår efter først til
mølle princippet.

Mange festlige hilsner fra
Oksbøl Frivillige Brandværn

Vi har igen i år vedlagt et giroindbetalingskort her i Sogne-
Nyt, til fornyelse af det passive medlemskab, og håber
igen at modtage rigtig mange medlemmer. Kontingentet
er frit, så det er op til dig selv at bestemme beløbets stør-
relse, og alt modtages med stor tak.
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Så er grøfterensning/affaldsindsamling
afsluttet for i år med ringe deltagelse, så
når nu rabatterne/græsset bliver slået og
nogen synes at det stadigvæk ligger me-
get - så er det derfor! 6 personer kan
ikke nå rundt i hele sognet - men vejret
var i hvert fald dejligt. Pølserne og kar-
toffelsalaten smagte godt og tak til hjæl-
perne.
I år var det smidte brugte cigaretpakker
der hittede. Vi samlede ca. 25 kg i alt

Esther

27. april27. april27. april27. april27. april
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Urban JensenMURERMESTER

Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 03 63

Aut. kloakmester . .Tømrer Snedker

Forskønnelsesprisen gik i år 2014 til
Karen og Hans-Henrik Hjelm for den
flotte grønne/park område anlagt i
forbindelse med den nye vej Oksevej-
en, inden vi kører ind i Mjels .

STORT TILLYKKE

2014Oksbøl Sogns Forskønnelsespris
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RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER

ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

TLF. 74 45 14 44
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Igen i år vil Oksbøl Frivillige Brandværn og
Oksbøl Sogneforening holde Sankt Hans aften
ved Mjels sø i Broballe d. 23. juni

Sankt Hans

Der vil kunne købes øl, vand og pølser
med tilbehør. Grillen startes kl. 19

Kom og vær med til dette hyggelige arrangement.

Bålet tændes kl. ca. 21.
Båltale ved sognepræst
Camilla S. Hansen

med hilsen fra Sogneforeningen og Oksbøl friv. Brandværn


