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5 Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr.

1
Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af

borgmester Erik Lauritzen.
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Kommentar.
Sogneforeningen orienterer.
Sogneforeningens generalforsamling
Meddelelser fra Oksbøl Kirke.
Genindsættelse af kirkeskib.
Åbent brev til menighedsrådet.
Affaldsindsamling 2015.
Oksbøl Friskoles sommerfest
Forskønnelsesprisen 2015.
Tour de Mjelssø.
Nyt fra Støtteforeningen.
Operakoncert i Nørreskoven / Klovneløb.
Sommermusik i Oksbøl kirke.
Så kom badebroen op ... Endelig!
Bundsø.
Diverse.
Sankt Hans ved Mjelssø i Broballe.
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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 Elin Petersen
på telefon 60 70 85 07

Redaktionen af dette nummer af
Sogne-Nyt er afsluttet

d. 15. maj 2015

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

Nr. 2 August 2015 i uge 35/15
med deadline 12-8-2015

Nr. 3 November 2015 i uge 44/15
med deadline 14-10-2015

Nr. 4 Februar 2016 i uge 14/16
med deadline 13-1-2016

Nr. 5 April 2016 i uge 12/16
med deadline 9-3-2016

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

12
August

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

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

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

Oksbøl Kirkegårdskontor
Graver: Jytte Voss Leest
mobil nr.: 21 47 50 14

Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Oscar Lund
telefon: 74 45 11 36
e-mail: lund@bbsyd.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: Kenneth Vonsild
telefon: 75 38 40 68 / mobil 22 51 50 55
e-mail: k.vonsild@youmail.dk
Internet adresse: www.of-stoetten.dk

Broballe Idrætsforening
Formand: Connie Paulsen
mobil: 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: Jens Peter Christiansen
mobil: 21 66 76 89
e-mail: nygaarden@bbsyd.dk
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KommentarKommentar
ved redaktøren

http://www.jessenb.dk/sognet/sognestart.html

Med dette blad, der er nr. 95 i rækken af
Sogne-Nyt med mig som redaktør i 19
år, udløber min etårig aftale, men på et
møde med Sogneforeningens bestyrelse
d. 6. maj blev vi enige om at jeg fortsæt-
ter i endnu et år, og dermed således de
næste 5 blade, således at jeg kommer op
på 20 år og dermed 100 blade til den tid.
Men hvad så derefter? Ja det er spørgs-
målet. Gider jeg at blive ved, og hvor læn-
ge kan den gamle computer blive ved.
Den driller nemlig en gang imellem, og
programmet der bruges kan kun køre på
et gammelt styresystem uden opdater-
inger og uden servicepack. Jamen hvad
så med at få fat i et nyt program der kan
virke på nutidens styresystem. Ja, men
jeg orker ikke at sætte mig ind i et nyt
program.
Det er en af de problemer man kan kom-
me ind i med alle de nye systemer og
opdateringer der hele tiden kommer på
de nyere computere.
Det er måske også snart på tide at der
kommer en anden mand i stolen for at
forny bladet og måske gøre det ander-
ledes og bedre. Skabe noget, som den
gamle redaktør ikke magter. Alt dette vil
kun tiden vise, og ingen kender som
bekendt hvad fremtiden byder.
Den 150 hektar store Bundsø blev ind-
viet af Sønderborgs borgmester Erik

Lauritzen fredag d. 24.
april i et fint solskinsvejr
med ret så mange men-
nesker som tilhørere. Vi kan nu bare
vente at vandet stiger til det planlagte
niveau, så vi kan få en ligeså fin sø som
Mjelssø. Det er nu muligt at kunne gå
fra Broballe til det såkaldte “Sølei” ved
landevejen i Brandsbøl eller modsat, men
desværre må man så gå langs den trafi-
kerede landevej tilbage til Broballe. Skønt
ville det være om man kunne gå hele
vejen rundt langs søbreden. Nogen har
prøvet at cykle på stien på digekronen,
men det kan ikke anbefales idet den er
meget ujævn. Dejligt ville det være om
den blev rettet af, så cyklende også kan
nyde turen. Ønskeligt vil et toilethus ved
Mjelssø eller Bundsø være en rigtig god
ting for alle de turister der besøger om-
rådet, for at nyde den fine natur.
Naturen ved Mjelssø kan også nydes i
fulde drag når Sogneforeningen invite-
rer til den årlige Tour de Mjelssø fredag
d. 5. juni kl. 14, men for at dette arrange-
ment skal kunne fortsætte er det nød-
vendigt at der kommer nogen der vil bak-
ke op om Touren, ellers slutter dette i
2016.
Snart kommer der vel en god varm som-
mer, så jeg vil ønske alle: God sommer.

Bent Jessen
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SogneforeningenSogneforeningen orienterer
v/ formand Esther Olesen

Foråret er i fuldeste flor, alt springer ud,
og vi er i det kønneste forår med mange
dufte og blomster, snart glider vi hen i
sommer, sol, varme og brune ben. Gene-
ralforsamlingen er vel overstået, og det
blev en hyggelig aften med god snak
over ostebord og rødvin. Poul Erik Nør-
gaard blev valgt ind i bestyrelsen, og
bestyrelsen har på mødet den 6. maj 2015
konstitueret sig således: Formand og
kasserer Esther Olesen, næstformand
Bent Jørgensen, sekretær Elin K. Pe-
tersen, medlem Else Thuesen og med-
lem Poul Erik Nørgaard. Vi har desu-
den lavet aftale med Bent Jessen for det
kommende år, og vi siger tak til Bent
Jessen fordi han igen tager et år mere
med Sogne-Nyt - så ser vi igen til næste
år. Vi arbejder stadigvæk med at få et
toilet ved Mjels Sø , og vi undersøger
hvordan og hvorledes vi kan få et storke-
laug og evt. et udkikstårn ved Bundsø.
Vi har planlagt en guidet cykeltur med
Claus-Jørn Hjelm den 30. august 2015,
op over Oksbøl og Oksbøl Mose og alle
er velkommen til at deltage. - 16. sep-
tember 2015 planlægges et borgermøde
med udarbejdelse af vore lokale ud-
viklingsplaner, nærmere herom i næste
Sogne-Nyt, og selvfølgelig vil vi fortsætte
med de populære suppeaftener.
Arkivet som har haft til huse i kælderen
på Oksbøl Friskole er blevet evakueret

på grund af endnu en vandskade. Vi har
meddelt skolen, at vi ikke er interesseret
i at komme tilbage i lokalet. Indtil videre
er materialerne opbevaret/kommet på
stald i Mjels hos Hans Thomsen, og så
skal der senere afgøres med arkivets
fremtid. Som det er nu, er ingen interes-
seret i at arbejde med det lokalhistoriske
arkiv, så vi efterlyser personer, som har
interessen i og gerne vil arbejde videre
med det. Mange oplysninger kan findes
på oksbol-lokalhistorie.dk - Claus-Jørn
Hjelm og jessenb.dk - Bent Jessen, og
som du kan finde via Oksbøl Sognefore-
nings hjemmeside oksboel.dk.
Badebroen er komme op ved Lusig og
badesæsonen kan bare komme an, pon-
tonen er desværre i så dårlig stand, at vi
må se os om efter en anden, eller en stør-
re reparation, så vi må se til næste år.
Tak til jer stærke mænd og kvinder, som
mødte op hele 2 gange for at få broen i
på grund af det dårlige vejr lørdag.
Bundsø blev indviet i det flotteste vejr,
en dejlig eftermiddag. Vi har Tour de
Mjels Sø foran os, vi håber, at der kom-
mer rigtig mange, 21. juni 2015 årets
længste dag, efterfølgende Sankt Hans,
og så må vi sige at dagene vender igen -
jo tiden løber hurtigt - ønsker alle en rigtig
god og varm sommer

Esther

Medlemsskab af Sogneforeningen, der koster 50 kr. pr. person, kan altid betales
som indbetalingskort via Netbanken på Kode 01 konto 40 38 479 eller til et
af bestyrelsens medlemmer, eller til reg. nr. 1151 konto nr. 0004038479.
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Referat fra generalforsamling i Sogneforeningen
Onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00
på Oksbøl Friskole i Multirummet

Dagsorden iflg. Vedtægterne:
Deltagere: Bestyrelsen og yderligere 20 deltagere.

1. Valg af ordstyrer.
Bestyrelsen foreslår Poul Erik Nørgaard.
Enstemmigt valgt.
Generalforsamlingen er rettidigt varslet.
I tilfælde af skriftligt valg er Bent Jessen og Chresten Madsen stemmetællere.

2. Årsberetning.
Esther fremlagde årsberetningen:

Bestyrelsens beretning for år 2014.
Velkommen til generalforsamling nr. 39 i rækken – siden sidste generalforsamling
er det igen sket mange aktiviteter.
Vi har vores faste arrangementer:
27. april 2014 Startede det nye år med at holde grøfterensning/Naturfrednings
landsdækkende affaldsindsamling, desværre var vi kun 6 personer, til at samle op
– så det er virkelig begrænset, hvad vi kunne nå. Vi forsøger igen i år og ser hvor
mange, der synes, at det nytter at forskønne vort område og natur, og ellers er det
måske et arrangement, vi vil stoppe med. Vejret var som altid rigtig dejligt, og det
giver jo appetit, efter en god motion, vi indsamlede ca. 25 kg. Vi indtog pølser og
kartoffelsalat, på Brandstationen. Den lokale forening fra Naturfredningen har
samarbejde med Sønderborg Forsyning, de gav drikkevarer til arrangementet.
Tak til Oksbøl Frivillige Brandværn for husly.
3. maj 2014 blev broen sat op ved Lusig og stranden renset – Den søgte rednings-
krans fra Trygfonden, blev også sat op. Der var ikke så meget affald, som tidligere
år, så det er jo fint – Det var et pænt fremmøde – og vejret var med til, at det blev
en dejlig dag, med afslutning med kaffe, tærte, øl, vand og pølser. De 2 andre
regningskranse er sat op ved hver sin ende af Mjels Sø.
11. maj 2014 afholdt vi en guidet cykeltur til Lynge med Claus-Jørn Hjelm som
guide. 24 personer mødte op ved Havreløkke, trodsede vejret og tog afsted sam-
men med en fantastisk god fortæller - han gav os igen en fantastisk god oplevelse,
så gamle stendiger, gammelt færgeleje i Færgedal, gammelt forsvarsværk ved
Steg Gaf og i gammel tid blev der serveret kaffepunche ude på Flæskholm – vi
havde dog vores egen kaffe med og den drak vi ude hos Klaus, Rødenæb – en
rigtig god tur. Tak til Claus-Jørn.
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5. juni 2014 afholdt vi Tour de Mjelssø - arrangement på hyggelig og afslappet
facon – vi forsøgte igen og lidt flere mødte op, ca. 25 - nogle til løb – andre bare
hygge tur, så fremad rettet, ser vi hvordan det udvikler sig, og ellers slutter dette
arrangement ved 10. gang altså i 2016.
23. juni 2014 vanligvis har vi samarbejdet med Oksbøl Frivillige Brandværn til
Sankt Hans, hvor vi hjælper til, her dukker rigtig mange op til bålet ved Mjels sø –
nok små 75 stk. i år. Båltaler i år var vores nye præst Camilla S. Hansen – des-
værre var vejret rigtig dårligt, men trods det trodsede rigtig mange det dårlige vejr.
14. september 2014 kunne vi indvie vores nye hjertestarter – efter at have fået
afslag fra Tryg Fonden om en hjertestarter – henvendte Kurt Paulsen, KP Con-
veyors og tilbød os at sponsorere en hjertestarter – hvilket vi er superglade for.
Tak til Margit og Kurt.
4. oktober 2014 kom Badebro og ponton på land – og det viser sig nu at det kræver
en større reparation, for at broen igen kan komme i til kommende sæson – des-
værre har ikke nok meldt sig her til den 21. mart 2015 – så det annonceres igen.
23. oktober 2014 deltog Merete og Bent til formøde for foreningers meninger og
råd/samarbejde omkring Natur og oplevelsesparken, som foregik i Nord-Als hal-
len
30. oktober 2014 afholdt vi Sangaften. Og vi er enige om at bibeholde arrange-
mentet – et samarbejde sammen med Oksbøl Friskole - dog har vi i år lavet en
aftale om, at der skal være flere selvvalgte sange, og at der knap er så meget
børneoptræden – det gik fint, og vi fik hilst på skolens nye sanglærer Peter.
E Søngkor er en del af sangaftenen, som det har været de seneste år. Det lykkedes
også at få publikum til at sidde mere samlet, og som de sidste år, er det er klasse,
der serverer det dejligste kaffebord.
10. november 2014 deltog Else i konference sammen med personer fra Landdi-
strikternes Fællesråd ”Det gode seniorliv i landsbyen” som foregik på Christians-
borg. Else havde jo gjort sit hjemmearbejde godt og forelagt spørgsmålene til den
lokale cykelklub – godt gået Else.
30. november 2014 Juletræstænding i Oksbøl, Broballe og Mjels. Det er nu en fast
tradition, og vi synes at det er OK besøgt – det er et par hyggelige timer med snak,
gløgg og æbleskiver. Dejligt at Susanne og Torben Wriborg vil lægge ”hus” til –
Broballe har vi været så heldige, at vi har kunnet være i bryggeriet og i Mjels
mødes vi på Færgevej 41.
7. december 2014 Juletræstænding sammen med BIF – dette arrangement aflyste
BIF desværre, så nu må vi afvente til i år, og se hvad der sker.
30. og 31. januar 2015 deltog Bent, Else og jeg i Landsbyhøjskolen ”Slip Energien
løs og vær på forkant ”en god inspirerende weekend med foredrag og gruppear-
bejde.
I 2013 startede vi som noget nyt suppeaftener op, fællesspisning, Else’s idé og det
gik så godt at vi også i 2014 synes at det skulle fortsætte – og det må siges at der
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er rigtig god opbakning til disse suppeaftener – den sidste aften her i marts – var
vi ikke mindre end 66 personer – dejligt at vi så kan deles om opgaverne, og
forskellige hænder tilbyder at hjælpe til.
Der arbejdes stadigvæk med vores arkiv – skolen og os har holdt møde, og vi har
endnu ikke hørt til dette siden, men vi er da stadigvæk åbne for at afgive noget af
lokalet.
Vi deltager også i møderne i landsbyforum, som faktisk er rigtig givtigt – giver
gode ideer og diskussioner. Fællesmøder m.v. Opstartsmøde på Holm sognegård
omkring lokale udviklings planer – som vi planlægger til efteråret i september
måned. Jeg har deltaget i projektet fælles Velkomstpakke her i efteråret frem til
nu. Vi deltager i fælles stort borgermøde på Kær halvø – hvor Årets Landsby
kåres.
Sidste år fik Bent lavet en fast grill ved Lusig og desværre fik vi et sæt bord/bænk
stjålet – stranden bliver godt brugt, hvilket også kunne ses ved skraldespanden –
så i år håber vi, at få stillet en større stillet op i højsæsonen.
Vi indgav også forholdene med busskurene og affald – dette har givet nye busskure
og Brandværnet har bedt om at få et skur flyttet pga. gener til/på stationen – så
skuret/ busstoppestedet er faktisk kommet tilbage på sin gamle plads.
Vi bidrager med input til den 100 km Ridesti på Als, og håber at det hele kommer
på plads med overnatningssteder og høhoteller. Arbejder lidt i toiletforhold til Mjels
Sø/Bundsø og Oldenor, har skrevet til kommunen og Aage V. Jensens Fond om
problemet,  og hvad vi kan gøre ved det.
30. august 2015 er det planlagt cykeltur med Claus-Jørn, som guide til Oksbøl
Mose og omegn.
Håber at det bliver god opbakning til det kommende borgermøde omkring ud-
viklingsplan/lokalplan.
På bestyrelsens vegne
Esther Olesen

Beretningen godkendt.
Der blev spurgt til indvielsen af Bundsø. Tidspunkt og hvor?
Ekstra trappe på badebroen?
Markeringspæle af stierne ligger ned, kommunen er underrettet.

3. Regnskab, budget og kontingent.
Esther fremlagde regnskab, det blev enstemmigt godkendt.
Budgettet, enstemmigt godkendt.
Kontingent foreslås uændret 50 kr. pr. pers. Enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg er:
Else Thuesen og Bent Jørgensen (Modtager genvalg) Begge genvalgt. Merete Kunz
(ønsker ikke genvalg) Poul Erik Nørgaard indvalgt for en 2-årig periode.
Valg af suppleant. (1-årig) Claus Jørn Hjelm genvalgt.

6. Valg af revisorer.
Jens Lynggaard og Bent Jessen
Begge genvalgt.

7. Valg af Forskønnelsesudvalg (2 personer og 1 best.medlem)
Mads S. Eriksen, Aksel Olesen og et bestyrelses medlem blev genvalgt.

8. Eventuelt.
Else Th. spørger om infoskiltene i Nordborg, hvem der står for det? Net.dk
Lilly efterlyser borde og bænke som bliver nedgravet (fastsat) ved Lusig strand.
Harald efterlyser en mast med rede til storken, (der er gamle vognhjul i Støtten) med
alle de søer i området.
Der oprettes evt. et storkelaug.
Chresten M. vil gerne ridse sogneforeningens navn i det sidste bord/bænksæt.

Efter generalforsamlingen overrækkes Oksbøl Sogns forskønnelsespris.
Lisbeth og Michael Bøgelund, Lervandstedvej 1, blev valgt til Årets  forskønnelse-
spris. Diplom og 2 flasker vin uddeles.
Diverse vin blev uddelt til de forskellige hjælpere: Chresten Madsen, Poul Tonnesen,
Claus Jørn Hjelm, Bent Jessen, Bent P. Krogh, Else Kunz, L. og AK. Jespersen,
Merete Kunz og Knud Risager. Poul Erik Nørgaard fik vin, for hjælpen til fremstill-
ing af billedmateriale til Forskønnelsesprisen.

Referent:  Merete Kunz

Efter generalforsamlingen har Sogneforeningen
på et møde d. 6. maj konstitueret sig således:

Formand og kasserer:
Næstformand:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:

Esther Olesen
Bent Jørgensen
Elin K Petersen
Else Thuesen
Poul Erik Nørgaard
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Kirkebilen:
Kirkebilen er et tilbud til de af sognets beboere, som ikke har andre muligheder for at
blive transporteret til kirken i forbindelse med gudstjenester og møder.
Det er gratis at benytte kirkebilen.
Ring til GF taxi på tlf. 74 45 95 45 og oplys, at det er en kirkebil.

Pinsedag Søndag den 24. maj
10.30 Højmesse MRZ

2. Pinsedag Mandag den 25. maj
Friluftsgudstjeneste ved Oksbøl
Præstegård kl. 14.00 ved de 5 nordal-
siske præster

Søndag den 31. maj
Henviser til Nordborg Kirke 10.30
Højmesse Biskop Marianne Christiansen

Søndag den 7. juni
10.30 Højmesse MRZ

Søndag den 14. juni
9.00 Højmesse SJ

Søndag den 21. juni
10.30 Højmesse MRZ

Søndag den 28. juni
9.00 Højmesse SJ

Søndag den 5. juli
10.30 Højmesse SJ

Søndag den 12. juli
Lukket Henviser til Nordborg Kirke10.30
Højmesse SJ

Søndag den 19. juli
Lukket Henviser til Nordborg Kirke10.30
Højmesse SJ

Søndag den 26. juli
10.30 Højmesse MRZ

Onsdag den 29. august
19.00 Sommermusik MRZ

Søndag den 2. august
Lukket Henviser til Havnbjerg Kirke kl.
9.00 KHJ

Søndag den 9. august
9.00 Højmesse MRZ

Søndag den 16. august
10.30 Højmesse SJ

Søndag den 23. august
10.30 Højmesse MRZ

Gudstjenester
i Oksbøl Kirke
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Sommermusik i Oksbøl Kirke
Sidst juli måned vil der  være mulighed
for at lytte til let sommermusik i Oksbøl
Kirke. På programmet står der iørefal-
dende musik for orgel, fløjte og klaver i
forskellige kombinationer, nogle af årsti-
dens salmer og sange, desuden bliver der
læst tekster, der hører årstiden til. Af-
tenen vil, som det fremgår, have et kor-
tere forløb.
Medvirkende begge gange vil være Bir-
gitte Romme, Ole Andersen og sogne-
præst Michael Riis Zülow.

Tidspunkt for sommer musikaftenen:
29. juli kl. 19.00 - 19.40

Kirkelige handlinger
7. marts 2015 - 5. maj 2015

Noa Kloppenborg-Skrumsager
Alba Augusta Lehmann Christensen

Sarah Lehmann Christensen
og Kenn Lehmann Christensen

Ingen

Lige straks har vi Pinse, som vi her i
Oksbøl fejre med højmesse i Oksbøl
Kirke kl. 10.30 Pinsedag og 2. Pinsedag
hvor de 5 nordalsiske sogne samle i Oks-
bøls Præstegårdshave kl. 14.00 til en
festlig friluftsgudstjeneste.
Med Pinsen går vi rigtigt ind i den dan-
ske sommer, konfirmanderne er kon-
firmerede, studenterne skal snart springe
ud, og de fleste børn og voksne ser frem
til en skøn, lang sommerferie.
Fra Pinsen bevæger vi os over i Trinita-
tistiden (Trinitatis søndag falder i år den
31. maj), og Pinsen er den sidste af
forårets mange festdage/helligdage, som
i bund og grund jo starter allerede med
Julen. Med begyndelsen af Trinitatisti-
den har vi bevæget os væk fra kirkeårets
“festkreds”, og det er nu ligesom ved at
blive “hverdag” i kirkeåret; dét, der også
kaldes det festløse halvår.

Trinitatistiden
Fra gammel tid kaldtes festhalvåret med
de store Kristus-fester for Herrens halv-
år, medens trinitatistiden kaldtes Kirkens
halvår.
Kirkens halvår indledes med Trinitatis-
festen, eller som den kaldes i alterbogen:
Hellig Trefoldighedsfest. Denne fest har
ingen begrundelse i Det Nye Testamente,
eftersom den først er opstået meget sent
som helligdag i kirken, og eftersom den
ikke fejrer en begivenhed i Det Nye Tes-
tamente men derimod fejrer et dogme.
Trinitatisfesten er først anordnet i 1334.
Og da fejringen af dét dogme, som
trinitetslæren jo er, begyndte at vinde ind-
pas i kirken, lød der megen utilfredshed
med den slags “utidig nyhedssyge”.
Det er dog noget af en tilsnigelse at kal-
de trinitatistiden festløs. For vi har rent
faktisk haft en del fester i denne periode
af kirkeåret, inden reformationen, og
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derefter Struensee’s festreduktion i 1770,
afskaffede disse festdage. Hvis man
nærlæser trinitatistidens tekster til første
tekstrække, er det heller ikke svært at
finde tekster, der er skåret netop sådan
ud og anbragt netop på de og de søn-
dage, fordi en fest har været anbragt i
nærheden af netop denne søndag.
Der var i middelalderen tilløb til dannelse
af en festkreds for trinitatistiden med en
Peter- og Paulusfest 29. juni; en Lau-
rentiusfest 10. august; en Sct. Michaels-
fest 29. september. (Dertil kom de så-
kaldte Mariadage: Marias himmelfart 15.
august, Marias fødsel 8. september og
Marias ubesmittede undfangelse 8. de-
cember).
Vores nuværende tekst til 5. søndag efter
Trinitatis, om Peters fiskedræt, falder ofte
omkring slutningen af juni, tiden for Pe-
ters-festen! Og (NB!) vores evangeliet-
ekst til 2. tekstrække på denne søndag
er fra Matthæus 16:13, som er Peters
bekendelse. Netop denne tekst er romer-

kirkens tekst på selve Petersdagen 29.
juni! Eller se på teksten til 9. søndag efter
Trinitatis, om den utro godsforvalter.
Denne søndag falder ofte omkring be-
gyndelsen af august; og 10. august fej-
rede man festen for ærkediakonen Lau-
rentius. Kan teksten om godsforvalte-
rens “jongleren” med den uretfærdige
mammon ikke “presses” til at passe net-
op på Laurentius?
Samme Laurentius var dåbskandi-
daternes helgen, og 12. søndag efter Tri-
nitatis (der svarer til romerkirkens 1.
søndag efter Laurentiusfesten) læses fra
Markus 7:31-37, som er en dåbstekst,
jævnfør Grundtvigs “Op til Guds hus vi
gå”!
Så det er altså både rigtigt og forkert at
kalde trinitatistiden festløs!
Endelig er det jo en fest hver eneste
søndag året rundt at samles til guds-
tjeneste i Guds hus for at lovsynge, høre
evangelium og takke Gud.

Sophie Juel
Sognepræst

Hvornår:

Præstespire i Nordalsiske Rapsmarker
Under denne overskrift fortæller Oksbøl kirkes
vikarierende sognepræst Michael Friis Zülow

Oksbøl Kirkes menighedsråd

Dette møde er det første i den nye sæson 2015 - 2016
især for pensionister og efterlønsmodtagere, men alle er velkomne.

Tirsdag 1. september kl. 14.00 - 16.00
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Mojn og amen!
Kære læser, jeg må begynde med en bekendelse: Jeg
har aldrig været på Als.
Alligevel tankede jeg bilen og tastede følgende
adresserne ind på GPS’en: Oksbøl Søndergade 26
og Tontoft 1. 338 kilometer eller 3 timer og 42 minut-
ter. Ja, turen fra Nordjylland til Als er lang!
Men da Alssundbroen var besteget og Als-fjorden
krydset, var jeg med det samme betaget af Als’ skøn-
hed denne solbeskinnede forårsdag. For selvom bi-
lerne er færre, og afstanden mellem husene længere
end i Aarhus – hvor jeg har boet og studeret de sids-
te syv år – er det så køhnt, og så dejle på Als.
Trods indledende sprogvanskeligheder, hvor der blev udvist stor tålmodighed med
en ung vendelboknægt, havde jeg to gode samtaler med menighedsrådene i Nord-
borg og Oksbøl. Disse to samtaler betød, at jeg – til trods for mit mangelfulde
kendskab til Als – har fået den store glæde at være vikar for sognepræst Camilla
Lauridsen under hendes barselsorlov.
Jeg glæder mig derfor meget til at tiltræde embedet d. 10. maj, og jeg håber i
samarbejde med menighedsrådene og sognenes øvrige beboere, at vi sammen
kan gøre kirken til et sted, hvor alle føler sig velkommen – og det er både om
søndagen og i hverdagene.

Mojn!
Michael Riis Zülow

Fredag 4. september kl. 19.30 synger det meget velsyngende damekor SWE-
Dames i Oksbøl kirke ved en koncert i Oksbøl Kirke.

SWE-Dames synger i Oksbøl Kirke

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Koret, der synger et alsidigt repertoire på et meget højt niveau, har givet en lang
række koncerter i ind og udland.

Swe-Dames  blev dannet i 1988 af Henry Linder organist ved Gustafskyrkan i
København, heraf korets navn. Dirigent er Kasper Beck Hemmingsen en af
Danmarks førende kordirigenter.
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Tilmelding senest fredag d. 5. juni til:
Birgitte Romme, 4157 0519, evt. mail: broa@bbsyd.dk

Oksbøl menighedsråd inviterer til:
Sommerudflugt til Jelling kirke, museum og kro

Fredag d. 12. juni 2015
Åbent for alle i Oksbøl og Nordborg sogn

Der er endnu ledige pladser!

Program:
Afgang fra Oksbøl kirke: kl. 7.45
Ankomst Jelling kirke: kl. 10.00. Rundvisning v/ menighedsrådsformand Gunni
Høivang
Derefter besøg på museet (nyåbnet) fra 11.15 - 12.45 med foredrag
Spisning på Jelling historiske kro, 2 retter mad + kaffe: fra 13 - 15
Derefter hjemkørsel
Ankomst Oksbøl kirke ca. kl. 17.

Pris: 200 kr. som dækker betaling af middag + kaffe + museumsbesøg
Beløbet betales i bussen.
Øvrige udgifter dækkes af Oksbøl menighedsråd.

Tilmelding er nødvendig. (og bindende mht. betaling af 200 kr. for spisning)
Der er 48 pladser i bussen (fordeles efter „først til mølle“)

Bemærk: gåafstandene er yderst korte, kirken, museet og kroen ligger meget tæt.
Vi håber på en fyldt bus

MVH
Oksbøl kirkes menighedsråd
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Efter søndagens gudstjeneste blev kirke-
skibet atter hængt op i Oksbøl kirke, efter
at have lagt på præstegårdens loft i
mange år. Fhv. Menighedsrådsformand
Johann Petersen, Broballe hængte ski-
bet op. Derefter blev der fortalt lidt om
kirkeskibets bygherre Jørgen Helvig
Jensen. Helge Lieberg fra Bolderslev
som har restaureret kirkeskibet var mødt
frem til genindsættelsen, ligeledes var
Erik Helvig og hustru kommet fra
København for at overvære at hans fars
kirkeskib atter kom op at hænge i kir-
ken. Arrangementet førte også Margit
Staub og Bent Peder Krogh sammen
med deres slægtning fra København, Erik
Helvig, hans mormor Anna Krogh
stammede fra Oksbøl Søndergade 5,
hvor Margit og Bent Peder er født og
opvokset.

Claus-Jørn Hjelm

Genindsættelse af kirkeskibet
”Skoleskibet Danmark” i Oksbøl
kirke, søndag den 15. marts 2015.

Fra venstre ses:
Erik Helvig og
ægtefælle
Helge Lieberg
Margit Staub
Bent Peder Krogh
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Oksbøl kirke havde et kirkeskib, sådan
en skibsmodel som hænger i mange kir-
ker i Danmark. Kirkeskibet i Oksbøl kirke
har bare ikke set dagens lys i mange år.
I 1982 blev kirkeskibet ramt af en fane
ved en konfirmationsgudstjeneste og gik
„ned“. Flere dele på skibet blev ødelagt.
Kirkeskibet blev efter „forliset“ pakket
ned i en kasse og gemt væk på præste-
gårdens loft, men da præstegården skulle
restaureres i 2013 kom kassen med ski-
bet frem. Menighedsrådsformand Johann
Petersen sørger for at skibet bliver sendt
på „værft“ hos Helge Lieberg i Bolder-
slev, som nu har restaureret kirkeskibet.
Jeg blev kontaktet midt i januar af sogne-
præst Camilla Hansen som spurgte om
jeg ville fortælle noget om kirkeskibet, når
det skulle genindvies. Jeg sagde ja, for
det kunne vel ikke være så svært. Jeg
vidste at det var en person som var i fa-
milie langt ude, med Bent Peder Krogh,
så ham kunne jeg da bare spørge. Bent
Peder vidste ikke så meget, for det var
en gren af familien, som man aldrig
havde haft rigtig kontakt med, men jeg
fik de oplysninger som Bent Peder havde.
Ham som byggede kirkeskibet hed Jør-
gen Helvig Jensen og var gift med Katha
og hendes mor var født i Oksbøl og hed
Anna Krogh.
Så begyndte jeg at søge i kirkebøgerne,
og jeg fandt hurtigt Anna Krogh som var
født her i Oksbøl, den 26. maj 1900. Anna
bliver gift med Peter Nissen fra Lavens-
by, og de bliver gift her i kirken den 25.
oktober 1921. Den 5. december 1921 får
Anna og Peter en datter som bliver døbt
Cathrine Nissen (men kaldes Katha).
Familien Nissen flytter til Sønderborg
hvor faderen Peter Nissen bliver lager-

forvalter på Solofabrikken. Katha bliver
udlært inden for manufakturhandel hos
I. H. Kock i Sønderborg. I starten af
1940'erne rejser Katha til København
hvor hun arbejder i Illum.
Så gik arbejdet i stå. Jeg kunne ikke
finde ud af hvornår Katha bliver gift. Der
er mange sogne i Københavns området,
og skulle jeg nu gennem alle de kirke-
bøger. Nej tænkte jeg. Bent Peder havde
fortalt at der skulle være en søn som hed
Erik Helvig, så ham søgte jeg efter på
Krak og facebook uden resultat, jeg fandt
nogen som hed Helvig Jensen, men de
kendte ingen Jørgen Helvig Jensen eller
Erik Helvig.
En formiddag skulle jeg ind på en
hjemmeside som hedder LinkedIn. Det
er et sted man kan have sin profil liggen-
de, hvis man evt. søger arbejde. For sjov
skyld søger jeg efter Erik Helvig, og der
dukker et navn op, men der kan jo være
flere med dette navn. Jeg skiver en mail
til ham og spørger om han kender én som
hedder Jørgen Helvig Jensen og i løbet
af 1 time er jeg i kontakt med Erik Helvig.
Han svarer mig: „Han er særdeles vel-
kendt af mig, idet han er min nu
afdøde far“. Så endelig har jeg fundet
sønnen af Katha og Jørgen Helvig Jen-
sen, så nu kunne jeg få svar på mine
mange spørgsmål.
Jørgen Erik Helvig Jensen var født den
13. september 1923 i Køge. Han bliver
gift med Katha i Højelse kirke den 29.
april 1950. I 1951 hvor de er flyttet til
Køge får de sønnen Erik Helvig.
Jørgen arbejder som assistent på mo-
torkontoret i Køge. I sin fritid laver han
forskellige træarbejder, et stort dukkehus,
forskellige møbler og tobaks skabe. Jør-
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gen bygger „Skoleskibet Danmark“ i
perioden 1948 - 1950, som han forærer
til Oksbøl kirke. Skibet er bygget i
målestoksforhold 1:80. Jørgen Helvig
skriver i sin levnedsbeskrivelse at skibet
er ophængt i Oksbøl kirke på Als, sviger-
mors sognekirke.

Jørgen bygger endnu et modelskib. Det
er en model af „Cutty Sark“ som en
overgang var udstillet på Køge bibliotek.
Der vides ikke hvor skibet er blevet af.
Jørgen dør den 13. januar 1977 i Køge,
54 år gammel.
Katha dør den 7. oktober 1978 på pleje-
hjemmet Søndermarksbo i Køge, 57 år
gammel.
Anna Krogh som blev gift med Peter
Nissen og var mor til Katha, døde den 4.
oktober 1986 i Sønderborg.

Kilde: Bent Peder Krogh - Erik Helvig -
Køge arkiv - wikipedia

Claus-Jørn Hjelm

Lidt fakta om Skoleskibet Danmark.
Tremastet fuldrigger.
Bygget på Nakskov værft 1933.
77 meter langt.
10,4 meter bredt.
Mast højde 39,6 meter.
Dybgang 5,0 meter.
Besætning 16 fastansatte og 80 elever.

Jørgen, sønnen Erik og Katha Helvig
Jensen. Foto fra 1960

Jørgen Erik Helvig Jensen. Foto fra 1956
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Kristi himmelfartsdag d. 31. maj
1984 blev jeg konfirmeret i Oksbøl kirke
af Ole Werth Sørensen. På en hellig-
dag som hurtigt viste sig at være en per-
fekt konfirmationsdag, og sidenhen har
det været en tradition, at konfirmation i
Oksbøl Sogn er på Kristi himmelfarts
dagen.
I 2016 er det så vores datter, der skal
konfirmeres og derfor er det med meget
stor utilfredshed vi nu har konstateret,
at konfirmationer i Oksbøl Sogn frem-
over vil være flyttet til tredje søndag
efter påske.
Når noget er en tradition planlægger vi
efter dette, og hvorfor lave om på no-
get, der har fungeret i så mange år?
Der er nu engang flere fordele ved at
bibeholde Kristi himmelfarts dagen, idet
de er det sidste hold konfirmander på
året.
Her tænkes på, konfirmationer i andre
sogne er overstået, og det giver mu-
ligheden for at invitere konfirmander/

venner fra andre skoler, men også at
familie/gæster ikke skal vælge blandt
konfirmanderne, hvis de får flere invi-
tationer på dagen.
Samtidig giver de medfølgende fridage
en ro for både konfirmanden, familien
og gæsterne.
Yderligere vil der også være problem-
er med at finde steder at holde festen
eller kogekoner, idet vi er mange om
buddet.
I det hele taget synes vi som forældre,
at det at man vælger at holde konfir-
mation hhv. kl. 9.00 og kl. 11.00 for to
naboskoler, virker som om det bare skal
overstås, det er trods alt en stor dag!

Med venlig hilsen
Jan Detlefsen og Dorthe W. Hansen

Nedervej 21

Til Oksbøl kirkes menighedsråd
Det er en tradition...!

April 2015

Skriv til Sogne-Nyt
hvis du har noget på hjerte
som andre også bør vide
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Affaldsindsamling
Et dejligt fremmøde til aktiviteten Affaldsindsamlingen /grøfterensning

22 personer deltog - så vi måtte sætte et bord til - det tror jeg ikke vi har prøvet før.
Men pølserne slog da til. - Vi nåede faktisk ud på de fleste veje i sognet på de 2 timer
- primært de store veje - men det var dejligt - vi samlede 50 sække/200 kg. Sjove
fund - 2 trailer bagklappe - greb - sav - vinflasker - mange øldåser - bompapir.

Esther



39/1 - Juni 2015 Oksbøl Sogne-Nyt 21

Labyrint-foredrag for alle ved Ole Jensen
Fællesspisning: Man kan selv medbringe sin mad eller støtte vores
Støtteforening ved at købe: Ringriddere/frikadeller m. brød eller kar-
toffelsalat + drikkevarer, is kaffe (tilmelding nødvendigt!) Vi satser
på godt vejr og spiser i det fri – naturligvis ved borde - i labyrintop-
stilling ☺.
Alle må nyde lys-labyrinten
Stenlabyrint-indvielse med taler, majstang-dans og fri leg
Slut og tak for denne gang.

Indbydelse til sommerfest og labyrint-indvielse
Onsdag den 10. juni kl. 17.30

I år vil vi gerne invitere hele sognet med til vores sommerfest!
Vi har fået en dejlig gave fra Wolffs Fond (samme fond, som bl.a. står bag
træsymposierne i Sønderborg). Gaven er et pengebeløb, som skal målrettes et
kunstnerisk og kulturelt tiltag – til glæde for alle i sognet, Tim Hansen er vores
kontaktperson.

Program:

Vi håber, I har lyst til at komme!
OBS! Tilmelding nødvendigt – uanset om I selv medbringer maden eller støtter
”Støtten”. Ring til Solveig eller Susanne: 74 45 00 93 – senest 4.juni.

Venlig hilsen Solveig

Kl. 17.30
Kl. 18.00

Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 20.30

Vi har fået Ole Jensen fra Labyrinthia ved Silkeborg til at lave en labyrint-dag
sammen med eleverne. Uden for vil de (elever + Ole) lægge en blivende 7-rings
sten-labyrint og indenfor en labyrint med levende lys. Vi vil derfor gerne invitere
jer til en smuk sommeraften med fællesspisning og labyrint-tema.
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Forskønnelsesprisen gik her i år 2015 til Lisbeth
og Michael Bøgelund Hertel, Lervandstedvej 1,
for deres fine istandsatte hus og den flotte nye
gårdsplads

STORT TILLYKKE

2015Oksbøl Sogns Forskønnelsespris

Vi takker for forskønnelsesprisen.

Har I lyst til at se gårdspladsen in-

defra, så planlæg søndagsturen den

28. juni, så den går forbi Lervand-

stedvej 1 mellem kl. 15 og 16.

Bare lige varsko os senest den 21.

juni, så står vi klar med en forfrisk-

ning i gården.
Hilsen Lisbeth og Michael

lboegelund@hotmail.dk

eller sms på 51 23 11 81
Huset anno 2000
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Arrangør: Oksbøl Sogneforening

Fredag d. 5. juni 2015 kl. 14.00 fra Oksbøl Friskole
Gå eller løb en tur rundt om søen, som man nu vil - få en

hyggelig snak over en tår kaffe med kage eller en god
grillpølse til, efter turen

Mød op og nyd dagen
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Så er det igen tid til fornyelse af medlemskabet i Sogneforeningen på medføl-
gende girokort, enten via postvæsnet eller til et bestyrelsesmedlem. Kontingen-
tet er fortsat kun 50 kr. pr. person.
Du kan naturligvis også betale via Netbank hvis du vil dette.
Kode 01 konto 4038479.
Du kan også bruge bankkonto
Reg. nr. 1151
Konto 0004038479
Brug nu girokortet med det samme.
Det er en stor hjælp for os.
På forhånd tak.

Medlemskort til Oksbøl Sogneforening.

Foråret er over os og sommeren nærmer sig. Vi har nu taget hul på støtteforenin-
gens 24. år. Siden sidst er der blevet afholdt ekstraordinær generalforsamling og
bestyrelsen er nu blevet fuldtallig. Vi kan nu sige velkommen i bestyrelsen til
Maria Hjortlund, Brian Hjortlund og Lajla Hoff.

Forårsmarkedet måtte desværre aflyses i år, da der var for få tilmeldte udstillere.
Endvidere faldt forårsmarkedet sammen med Arnum hestemarked - vi håber at
kunne tage højde for andre markeder til næste år. Henover efteråret tager vi idé-
hatten på og vil se på, hvad vi kan gøre for at pifte forårsmarkedet lidt op.
Vi ønsker alle en dejlig sommer.

På vegne af bestyrelsen
Kenneth Vonsild

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Loppeansvarlig:

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Kenneth Vonsild
Hanne Abrahamsen
Alice Søgård
Lajla Hoff
Poul Frosch
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www.nygaard-als.dk

Operakoncert
i Nørreskoven

Information:

Hvornår:

Medvirkende:

Program:

Søndag 21. juni kl. 15.00 - 17.00

Førende danske solistnavne, medlemmer af Sønderjyllands
Symfoniorkester

Iørefaldende og humørfyldte opera og operettehøjdepunkter

Klovneløbet er et familieløb, hvor alle som kan kravle, gå, rulle eller løbe, kan
være med. Det handler ikke om at være hurtigst, det handler om at få en hyggelig
og sjov dag, og samtidig støtte et godt formål. Det koster 60 kr. pr. deltager at
være med i klovneløbet.
48 kr. går direkte til hospitalklovnenes besøg på børneafdelingerne, resten går til
løbets afvikling.
I Mjels/Nordborg er det Mjels Løbeklub, som er lokal arrangør af Klovneløb
2015. Rutens distance er 3 km. og 5 km.

Tilmelding på: www.spurto.com/event/605

Søndag d. 28. juni 2015
13.00
Hjørnet 5, Mjels, 6430 Nordborg

Dato:
Tid:
Sted:
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Sommermusik
i Oksbøl Kirke

Sidst i juli måned vil der være mulighed for at høre
let sommermusik i Oksbøl Kirke

Hvornår:

Medvirkende:

Program:

29. juli kl. 19.00 - 19.40

Birgitte Romme, orgel, klaver
Ole Andersen, orgel, blokfløjte
Sognepræst Michael Riis Zülow , tekstlæsning

Let sommermusik for fløjte, orgel og klaver
Læsning af tekster der hører årstiden til
Årstidens salmer

Den 15. april gik vores præst Camila S. Lauridsen på barselsorlov. Vi ønsker Camilla
en dejlig barselsperiode sammen med hele familien og glæder os til hun er tilbage
igen.
Camillas afløser Michael Riis Zülow blev valgt ved en fælles indstilling fra menighed-
srådet i Nordborg og Oksbøl.  Den 28. april blev Michael Riis Zülow ordineret af
biskop Marianne Christiansen i Haderslev Domkirke, hvilket var en højtidelig og
festlig begivenhed. Den 10. maj blev Michael R. Zülow indsat som præst af provst
Anne Margrethe Hvas i Oksbøl Kirke kl. 9 samt i Nordborg Kirke kl. 10.30. Efter-
følgende var der kaffebord, velkomst og taler for hele menigheden på Nørherred-
hus.
Vi byder Michael R. Zulöw hjertelig velkommen til vores sogn og håber på et godt og
konstruktivt samarbejde.
Andet steds i bladet har vores nye præst skrevet et indlæg om sig selv. Ønsker alle
en dejlig sommer.

På vegne af Oksbøl Menighedsråd.
Oskar Lund.



39/1 - Juni 2015 Oksbøl Sogne-Nyt 27

I år har vi haft visse
problemer med at få
badebroen i vandet,
men nu er det lykke-
des....Yes!!
Til reparationen d. 11. april meldte der sig overvældende mange hjælpere, og 12
herrer kom i gang. Ja, flere havde endda meldt sig, men der var ikke plads til alle.
Herligt problem. Arbejdet skred hurtigt og muntert frem, alle havde deres bedste
værktøj og skruemaskiner med, og Bent havde plads til at få det hele ordnet udendørs
i det gode vejr. Undervejs blev der savet, hamret og skruet, - serveret sandwich og
kaffe, og der var en rigtig god stemning blandt de gode hjælpere. Tusind tak for jeres
indsats, både med broen og med maden.
Flere af reparatørerne og en stor flok andre frivillige mødte frem for at sætte broen
op lørdag d. 9. maj. Vejret var virkelig grumset med regn og store bølger, så arbejdet
blev udsat til mandag aften, hvor alle mødte frem igen, denne gang i dejligt vejr.
Arbejdet gik lynhurtigt: strandrenserne fandt forbavsende lidt affald på stranden, og
bro-folkene var virkelig effektive og hurtige. På 1½ time var alt klar, og de 20 per-
soner kunne nyde grillpølser, kartoffelsalat og lidt at drikke. TAK TIL ALLE for
hjælpen. Nu kan vi alle nyde sommeren med en
dejlig badebro. Håber vi ses igen næste gang.

Så kom badebroen op......endelig!

Else



39/1 - Juni 2015 Oksbøl Sogne-Nyt28

Bundsø

Indvielse af Bundsø d. 24. april 2015
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Du kan også få en annonce her i Sogne-Nyt.

Kontakt Elin Petersen
på telefon 60 70 85 07

og hør nærmere.

Hvad gør vi uden iderige mennesker?
Ja, så går det hele i stå og livet bliver kedeligt og gråt.
Her vil jeg gerne sende en stor tak til Sogneforeningen og Else for de fine sup-
peaftener.
Jeg håber de fortsætter i den nye sæson og jeg kommer gerne og hjælper til.
Et indslag efter suppespisningen kunne evt. være en lille beretning om en af
Annelises og mine rejser, en rejse med den transsibiriske jernbane. Denne rejse
var så spændende og så fremmedartet så det måske har interesse.

Karen Beck

Når der kommer nye beboere her til sognet kommer Sogneforeningen forbi med
blomster og byder velkommen, hvilket de nye bliver meget glade og overrasket over,
men det sker så at de nye beboere ikke er hjemme, og blomsterne må sættes ved
døren. Sommetider kommer der så respons tilbage til formanden:

Hej Esther
Tusinde tak for blomsten, det fine kort oginfo om Oksbøl Sogneforening.Det havde jeg nu ikke forventet, blot fordiBente spurgte til min ankomst til Oksbøl.Jeg var jo desværre ikke hjemme, da dukom på besøg. Jeg deltog i et korstævne iAabenraa hele dagen.Du er bestemt velkommen til en kop kaffe,når vi kan finde et tidspunkt. Kan det monvære nu på fredag formiddag kl. 10?Med venlig hilsen

Berit Falster-Hansen

Hej Esther.
Mange tak for de fine blomster og bre-

vet der stod oppe hos os. Det var en

skam vi ikke var hjemme, da du var

forbi med dem.
Mvh. Esben Carlsson

og Marie Dethlefsen.

Fortæl Sogneforeningen hvis du ved
der er kommet nye beboere i
nærheden.
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Urban JensenMURERMESTER

Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 03 63

Aut. kloakmester . .Tømrer Snedker

Åbningstider:
Mandag til fredag fra 15 til 17

Lørdag fra 14 til 17

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
Michael Riis Zülow

med hilsen fra Sogneforeningen og Oksbøl friv. Brandværn


