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RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER

ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

TLF. 74 45 14 44
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Urban JensenMURERMESTER

Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 03 63

Aut. kloakmester . .Tømrer Snedker
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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. august 2015

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

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

Nr. 1 Juni 2016 i uge 35/15
med deadline 18-5-2016

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

14
Oktober

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: Michael Riis Zülow
telefon: 74 45 11 42 / mobil 23 36 06 17
e-mail: mrz@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
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

Jeg ved ikke rigtig hvad kommunen har
gang i. Efter at have indviet omkør-
selsvejen ved Mjels i december 2011
plantede man små buske og træer på
skrænterne hvor cykelstien går under
Oksevejen. De var begyndt at vokse sig
store, men så en dag her i sommeren kom
kommune traktoren og klippede græs op
af skrænterne og klippede alt væk. Buske
og de små træer og hvad der ellers var i
den højde som klipperen kunne nå blev
klippet væk. Først betaler man beplant-
ningen og dernæst betaler man en mand
for at klippe det hele væk. ?????
Da Bundsø blev indviet d. 24. april i år,
sagde borgmesteren at der nu også var
indviet en sti langs søen fra Broballe til
Brandsbøl. Samtidig ville man gerne have
en masse turister til området. Jeg prøve-
de en dag her i „sommeren“ at gå søen
rundt med start fra Broballe. Det var nu
ikke den oplevelse jeg eller en turist ville
synes godt om. Ca. 10 cm høje stubbe
fra tidligere bevoksning på en total ujævn
digekrone var den nye turist sti. Man var
nødt til hele tiden at gå og kigge ned hvor
man gik, for ikke at komme galt af sted,
og dermed så man jo ikke den skønne
natur omkring søen, for det var vel det
turisten skulle nyde. Da jeg så kom til
„ridestedet“, der hvor indvielsen fandt

sted, blev jeg som turist
forvirret. Jeg kunne se at
stien fortsatte men skilt-
ningen der var opsat der, viste at jeg skulle
til højre op på asfalt vejen Vesterballe.
Jeg vidste at der var lavet en bro over
møllebækken, men det ved en turist jo
ikke. Han ville aldrig komme til denne
bro når han går op på asfalt vejen. Jeg
fortsatte hen ad stien på trods af skilt-
ningen men pludselig gik stien ikke
længere. Der var ikke klippet videre hen
til broen. De der måtte gå i modsat ret-
ning fra „Sølei“ ved Brandsbøl ville godt
nok komme til broen. men hvad så vi-
dere. Kære kommune. Det er simpelthen
ikke godt nok. Det kan man ikke byde
de turister der ifølge en dyr hvidbog
skulle komme til området.
Jeg har talt med kommunen, der vil se
på det, men hvor meget bedre det så bliv-
er, vides ikke, men man kan jo kun håbe.
Jeg påtalte også at der på hjørnet at
Lusigvej og Spangsmosevej ved skiltet
til Lusig står et skilt der viser til Bund-
søstien. Den vej kommer man jo som
turist aldrig til Bundsø.
I det hele taget synes jeg at vedligehold-
elsen af vort skønne Nordals halter ret
så meget. God sensommer til alle.

Bent Jessen
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SogneforeningenSogneforeningen orienterer
v/ formand Esther Olesen

Sommer og ferie er for de flestes ved-
kommende ved at være slut, og jeg håber,
at alle har fået slappet af og kommet helt
ned på jorden, simpelthen stresset af.
Den mørke tid er ved at vende tilbage
og det betyder for mange, ensomhed,
tristhed og depression. Men her i sognet
sker der heldigvis rigtig mange aktiviteter,
som vi alle kan deltage i.
Så mød op, når der er arrangementer -
det gavner alle - og som det flot står ved
Oksbøl Friskole: “Smil ☺ det smitter” -
det giver så meget igen.
VM i bueskydning er afsluttet, hvor fi-
nalerne foregik i hjertet af København,
Christiansborg Slotsplads desværre ingen
medaljer til Danmark. Post Danmark
løbet er også afsluttet, og der har været
fest og farver i nogle af de byer, de kom
igennem. Og som vi husker det fra den-
gang de kom igennem Oksbøl, så går det
forrygende hurtigt. Kan ikke en gang nå
at se dem - men en ung rytter 22-årige
Christopher Juul-Jensen sikrede sig den
samlede sejr i Post Danmark Rundt
2015.
Så positivt, at det er flere ejendomme i
sognet der er blevet solgt - så vi hilser

nye tilflyttere velkommen til sognet. Nog-
le ejendomme er rigtig i gang med at blive
renoveret og få nyt tag på, det forskøn-
ner det hele og er en fornøjelse at se.
HUSK fradraget for arbejdsløn kr. 15.000
pr. person er genindført - så det er fint,
at få udnyttet, hvis vi har nogle småpro-
jekter i gang.
Der arbejdes på at få nye pontoner til
Hardeshøj og Lusig til næste år, og der
arbejdes stadigvæk på at få toiletforhold
på plads - kommunen har lovet, at der
kommer et handicaptoilet ved Lusig, men
det sker næppe i denne badesæson.
Så vil jeg opfordre flere til evt. at tage
med på mandagens cykelture - jeg fik et
par prøveture her i sommer, og det er
rigtig hyggeligt. Kan varmt anbefales -
og jeg vil tage med de mandage jeg kan.
Jeg vil også gerne opfordre alle til at del-
tage i afsløringen at mindestenen om
Mjels og Bundsø d. 6. september. (Se
side 23.)
Her i sommervarmen vil jeg ønske alle
et dejligt efterår - alle vore aktiviteter
bliver slået op her i bladet eller på hjem-
mesiden www.oksboel.dk og facebook.

Esther

Se vedlagte program - Oksbøl Sogneforening

Vi tænder op til en aften for ildsjæle
Borgermøde for alle i sognet

sæt X-kryds ved d. 16. september 2015 kl. 17.30
„de mæ spisen“ ☺
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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.

Gudstjenester
i Oksbøl Kirke

Søndag den 30. august
9.00 Højmesse Michael Riis Zülow

Søndag den 6. september
19.00 Sophie Juel

Søndag den 13. september
10.30 Gæsteprædikant: Sognepræst An-
nemarie Birgitte Ross

Søndag den 20. september
9.00 Sophie Juel

Søndag den 27. september
10.30 Høstgudstjeneste
Michael Riis Zülow

Søndag den 4. oktober
Lukket. Henviser til Nordborg Kirke kl.
10.30 ved Sophie Juel

Søndag den 11. oktober
10.30 Michael Riis Zülow

Søndag den 18. oktober
19.00 Michael Riis Zülow

Søndag den 25. oktober
10.30 Sophie Juel

Søndag den 1. november
16.00 Allehelgens gudstjeneste
Sophie Juel og Michael Riis Zülow

Søndag den 8. november
10.30 Sophie Juel

Kirkelige handlinger
6. maj 2015 - 12. august 2015

Karoline Watson Christiansen, Broballe
Julie Katharina Leonhard Housted,

Oksbøl

Lone Witte og
Per Skovborg Sørensen, Nordborg

Olga Thiim Nielsen
Erik Bo Christensen
Ninna Duus
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Forældrene til Oksbøl friskoles konfir-
mandhold var inviteret til møde i konfir-
mandstuen 24. juni, hvor forældrene,
menighedsråd og præster hver især gav
udtryk for deres holdning til sagen.
Nogle af forældrene fremhævede deres
egne gode minder fra konfirmationsdag
afholdt på Kr. Himmelfartsdag. Ligeså

Hvornår:

Medvirkende:

Udsmykning:

Efter gudstjenesten:

Traktement:

Tilmelding:

Høstgudstjeneste i Oksbøl Kirke

Søndag 27. september kl. 10.30

Sønderborg Jagthornsblæsere
Sognepræst Michael Riis Zülow

Kirken vil være udsmykket af landmænd fra Oksbøl Sogn

Umiddelbart efter gudstjenesten er der fællesspisning på
Oksbøl Friskole, arrangeret af landmænd fra sognet

Vildsvinemenu fra Detlef, kaffe og kage. Kuvertpris 110
kr. Drikkevarer: Vin, øl, vand kan købes

Hans Grau, tlf: 61544396 eller  E-mail:
hmg@hotmail.com. Tilmelding til fællesspisning senest
søndag 20. september.

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Konfirmationer Oksbøl kirke
Hvorfor valgte menighedsrådet og præsterne at flytte

konfirmationsdagene i Oksbøl kirke til 3. søndag efter påske?

blev tidspunktet kl. 9 for start på konfir-
mationsdagen  i kirken af nogle frem-
hævet som alt for tidligt.
Fra kirkens side (Sophie Juel) frem-
hævedes, at den nye ordning med fælles
pastorat giver nogle ændrede arbejdsbet-
ingelser for præsterne i forhold til
tidligere. Derfor er det et ønske at starte
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og slutte begge konfirmandhold samti-
digt. Det betyder meget for præsterne i
det daglige arbejde med konfirmanderne.
Ligeså er det begge skolers ønske, at
undervisningen af konfirmander starter i
august.
Menighedsrådet støttede præsternes
ønske om flytning af konfirmationerne,
da forslaget blev fremsat i foråret 2014
af ovennævnte grunde. Camilla Laurid-
sen orienterede skolerne og Sogne-Nyt
bragte beslutningen i august 2014.
I februar måned 2015 hører Menigheds-
rådet om utilfredshed med beslutningen.
Pga. diverse misforståelser er det først
lykkedes 24. juni at få et møde med
forældrene med det formål at få en dia-
log.

Konfirmationsdatoerne for 2016 og 2017
ligger fast. Men Oksbøl menighedsråd
vil gerne indbyde til et nyt dialogmøde
omkring fremtiden fra 2018 og fremefter:

Oksbøl Friskole
torsdag d. 10. september kl. 19.00
Oksbøl menighedsråd anser det som
vigtigt, at præsternes arbejdssituation
vægtes højt. Ligeså, at lørdagen (før 3.
søndag efter påske) evt. tages i anven-
delse som en mulighed for konfirmations-
dag for Oksbøl Friskoles konfirmander.
Derved kan begge konfirmationsguds-
tjenester starte kl. 10.00.
Vi vil også gerne fremhæve, at konfir-
mationsdagens betydning og festlighed
absolut ikke er afhængig af den dato,
festen afholdes på.

Oksbøl menighedsråd.

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

SWE-Dames synger i Oksbøl Kirke

Swe-Dames  blev dannet i 1988 af Henry Linder organist ved Gustafskyrkan i
København, heraf korets navn. Nuværende dirigent er Kasper Beck Hem-
mingsen en af Danmarks førende kordirigenter.

Koret, der synger et alsidigt repertoire på et meget højt niveau, har givet en lang
række koncerter i ind og udland. Ved koncerten i Oksbøl kirke synger koret bl.a.
kormusik af vores store komponist Carl Nielsen.

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd
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Tirsdag 1. september
kl. 14.00 - 16.00

Under overskriften „Præstespire i alsiske
rapsmarker“ fortæller sognepræst
Michael Riis Zülow.

Tirsdag 6. oktober
kl. 14.00 - 16.00

Bedstefar til 3 gadebørn i Afrika“ Over-
læge Børge Movild fortæller om sit ar-
bejde som lægemissionær i Nigeria.
Børge Movild ønsker i stedet for hono-
rar evt. sponsorstøtte til sit gade-
børnsprojekt i Afrika.

Tirsdagsmøder i Oksbøl kirkes konfirmandstue
Tirsdag 3. november

kl. 14.00 - 16.00
Johannes Diederichsen fortæller om den
danske lærer og nødhjælpsarbejder
Karen Jeppe 1876 - 1935 der på mange
måder hjalp tusindvis af armenere under
forfølgelser og massakrer før, under og
efter 1. verdenskrig.

Alle er velkomne
Oksbøl kirkes menighedsråd

BEMÆRK: Der afholdes ikke
kirkehøjskole i september og oktober

Vedrørende betaling af blomster  til
gravstederne:
For ca. 5 år siden ændrede Sønderborg
provsti reglerne for betaling af køb og
vedligehold af gravsteder, grandækning
og plantning blomster m.m., med det
formål, at betalingen skulle dække kirk-
ens faktiske udgifter.
Dog blev der ikke ændret i betaling for
de, der allerede havde faste aftaler om
blomster.
Menighedsrådet ønsker nu, fra 2016, at
lave ensartede vilkår for alle, så man
betaler for det antal blomster, man øn-
sker plantet på gravstedet.
De gravstedsfæstere, som bliver berørt
af denne ændring vil få et særskilt brev.
Ændringen starter som sagt fra 2016.
Pris for blomster plantet på gravstedet
er i 2015:

Stedmoderblomst:  12 kr./stk.
Isbegonie:  13 kr./stk.

Blomsterne bedes bestilt senest 30. okto-
ber.
Angående granpyntning/grandækning:
Arbejdet med granpyntning starter 19.
oktober.
Eventuelle ændringer, nybestilling eller
afbestilling meddeles senest 1. oktober.
Priser for granpyntning er i 2015:

Nyt fra Oksbøl kirkegård:

1 kisteplads: 394 kr.
2 kistepladser: 528 kr.
3 kistepladser: 642 kr.
4 kistepladser: 756 kr.
Urnegravsted: 311 kr.

Med venlig hilsen
Jytte Leest

Tlf: 2147 5014
Mail: kirketjener.jvl@gmail.com
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»Kong Harald bød gøre disse kumler
efter Gorm sin fader og efter Thyra
sin moder, den Harald som vandt sig
hele Danmark og Norge og gjorde
Danerne kristne.«
Sådan lyder indskriften på Den Store
Jellingesten. Jellingestenen, som blev rejst
af Harald Blåtand i cirka 965, er blevet
et nationalt symbol og bruges i det dan-
ske pas. Haralds sten er dog ikke den
eneste Jellingesten. Tæt på står den lille
Jellingesten, Gorms sten. Men det er
Haralds runesten, der stadig samler stor
opmærksomhed og interesse.
Fredag morgen den. 12. juni kl. 07.45
holdte vores tur bus klar foran Oksbøl
Kirke. Destinationen var Jelling, ar-
rangørerne var Oksbøl Menighedsråd.
Med folk fra både Oksbøl og Nordborg
var stemningen på bussen glad og mun-
ter denne smukke solskinsdag. Foran Jel-
lingekirke blev vi mødt af en dygtig og
fortællelysten kirkeværge som med stor
indlevelse og en militærmands præcision
og omhyggelighed satte os ind i både
Jellingestenenes og Jellingekirkes rige
historie. Vores fortæller understregede,
at selvom Jellingestenen er blevet kaldt
Danmarks Dåbsattest – idet det her
hævdes at Harald Blåtand gjorde Dan-
erne kristne – så er denne kristning af
danerne i høj grad et uafsluttede projekt.
Efter rundvisningen ved stenene og i kir-
ken gik turen videre til Oplevelsescen-
teret Kongernes Jelling, som ligger midt
i det historiske monumentområde om-
kring Jelling Kirke. Her fik vi en nærmere
gennemgang af vikingekongerne Gorm
og Harald, deres runesten, den store

skibssætning og den gigantiske palisade,
der blev rejst for mere end 1000 år siden.
Det var særlig en oversigtstavle over
kristendommens historie i Danmark som
tiltrak sig min opmærksomhed. Her
kunne man, begyndende fra året 965 og
frem til i dag, følge kristendommens his-
torie i Danmark.
For enden af denne tids-linje stod der:
»Efter mere end 1000 år: Mange dans-
kere er stadig medlemmer af folke-
kirken. Men andelen falder … «
Disse tre punktummer til sidst, eller tøve-
prikker som de vidst nok hedder, anty-
der at noget er uafsluttet. Men hvad er
det som er uafsluttet? Er det faldet af
folkemedlemmer som er uafsluttet og blot
vil fortsætte? Er det Harald Blåtands
kristning af os danskere som er uafslut-
tet? Er den danske folkekirke en syn-
kende skude? Vil kristendommen også
de næste 1000 år være majoritetsreligio-
nen i Danmark? Spørgsmålene såvel som
udfordringer for kirken er mange. For de
seneste årtier er kristendommens rolle
svækket mere end den nogensinde
tidligere har været: Den danske folke-
kirke mister år for år medlemmer, og
flere slår på tromme for en endelig ad-
skillelse af kirke og stat. Gad vide om
det ikke er dette, som de tre tøveprikker
på tidstavlen over kristendommens hi-
storie antyder?
I bussen fra Jellinge til Oksbøl, midt i al
snakken, grinende folk og muntert sel-
skab, kom jeg til at tænke på, at kristen-
dommen altid kun er en generation fra
at uddø. Mister vi først troen og kristen-
dommen, er den svær at få tilbage. Da

Da Harald holdt Danmark over dåben



39/2 - August 2015 Oksbøl Sogne-Nyt12

er det ikke nok med de mange ideer, som
har rod i vores kultur eller med vore
mange og flotte kirkebygninger. Hvis vi
forsømmer at give det videre, vi selv har
fået, risikerer vi at miste den skat, vi har
fået givet. Nemlig troen på, at vi i dåben
er Guds elskede skabninger, hans børn,
som dagligt ønsker, at vi må leve i hans
kærlighed og være i lære hos ham.
Når vi som danskere er opvokset i et land
der siden Harald Blåtands dage har været
kristent, kan kirke og kristendom nemt
blive taget som en selvfølge. Danmark
er jo bygget på kristne værdier, og det er
en kristen kultur vi lever i. Men trods
mange gode aktiviteter i kirken, er kris-
tendommen i virkeligheden kun én gene-
ration fra at uddø. Jeg tror tiden er til, at
vi i højere grad begynder at tage ansvar
for vores tro, begynder at tage vores kris-
tendom seriøst og underviser vores børn
og børnebøn i den. Sammen med andre
kristne må vi lære Gud at kende. Døbte,

både voksne og børn, må vi alle lære at
være kristne og være kirke sammen. Vi
må alle lære, hvad det betyder at dele liv
og hverdag med vores himmelske Fad-
er. Det er ikke nødvendigt at tro på Gud
for at komme til en gudstjeneste, men
den, der kommer til en gudstjeneste, ud-
sætter sig selv for risikoen for at komme
til at tro på Gud. Måske, hvis du tør, skulle
du udsætte dig selv for denne risiko?
Måske du skulle prøve at komme til en
gudstjeneste engang i mellem? Måske du
skulle prøve at bede Fadervor med dine
børn eller børnebørn? Måske du skulle
prøve at læse nogle af de fantastiske
beretninger fra Bibelen. Måske vi sam-
men skal prøve at forhindre, at kristen-
dommens historie her på Nordals ikke
ender med tre punktummer ligesom på
tidslinjen i Jellinge.

Michael Riis Zülow
Sognepræst
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Alpha afholdes over 8 formiddage og en temadag og består af morgenmad, et
oplæg på 30-40 min. og derefter samtale i grupper, hvor du kan dele dine
tanker og blive klogere på andres.

Alpha – et grundkursus i kristendom
Alphakurset gennemgår, hvad kristendom handler om, og hvilken relevans det
har for almindelige menneskers liv i dag.

Alpha – et introduktionskursus for dig, som er nysgerrig og gerne vil vide
mere om, hvad kristendommen er.
Alpha er for dig, der gerne vil undersøge de dybe spørgsmål om livet.
Alpha er for dig, som gerne vil genfinde værdien i den kristne tro.
Alpha er for dig, som kunne tænke dig at lære noget om den kristne tro.

*

*
*
*

Kurset afholdes skiftevist i Oksbøl og
Nordborg konfirmandstue med opstart
lørdag d. 12. september kl. 10-12.30 i
Nordborg. Derefter mødes vi hver
lørdag formiddag frem til d. 31. novem-
ber. Man behøver ikke deltage samtlige
8 gange, men kan nøjes med at delta-
ge i det omfang, som passer.

Det er gratis at deltage på Alpha, men der betales 20 kr. pr. gang for morgen-
mad og forfriskninger.

Tilmelding sker til sognepræst
Michael Zülow på telefon 7445 1142

eller mail: mrz@km.dk
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Gymnastik sæson 2015 - 2016

Voksen/barn. 1-3-årige kl. 16.30 - 17.30
Start mandag den 14. september 2015.
Sarah Christensen tlf.: 20112201
Henriette Broe Jørgensen tlf.: 40153998
Sabrina Bruhn tlf: 30959639
Pris: kr. 300,00
Dette er holdet hvor børnene sammen med forældrene skal lave masser af gym-
nastik på børnenes præmisser. Gennem sang, leg og bevægelse får børnene mu-
lighed for at udfordre deres motoriske færdigheder og kropsbevidsthed. Vi skal
have sved på panden på en sjov måde. Vi skal arbejde med at trille, krybe og
kravle stadiet så børnene får udviklet deres grov motoriske færdigheder på en
sund og naturlig måde. Vi skal løbe, hoppe og danse til en masse musik og ikke
mindst tumle rundt på en masse redskaber.

Mandag

Krop & velvære. kl. 18.30 - 19.45
Start mandag den 14. september 2015.
Susanne Wriborg tlf.: 24810730
Pris: kr. 350,00
Så er jeg klar til min 8. sæson med dette hold. Holdet er for
alle aldre. Vi træner på den store terapibold, bredde elastik-
ker og den store hulahopring. Bolden er suveræn til mave/
ryg og kropstræning. Desuden træner man automatisk holdningsmuskulaturen/
balancen. Elastikken bruger vi til styretræning. Har du problemer med nakke/
skulder/ryg er denne træning med til at lindre spændinger, eller vil du bare holde
din krop i form. Vi skal også have pulsen op, eller sagt på en anden måde, vi
træner hele kroppen, men der er også plads til grin. Mød op og se om dette er
træning for dig, tag gerne din veninde, nabo, mor, osv. med. Vi ses.

Mandag
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Tirsdag
Springmix i alderen ca. 6-8 år kl .16.30 - 17.30
Start tirsdag den 15. september 2015.
Tine Lund tlf: 30532062
Majbritt Kristensen tlf: 25388826
Susanne Wriborg tlf: 24810730
Lisbeth Bøgelund tlf: 51231181
Pris: kr. 270,00
Piger og drenge så er vi klar til en ny spændende sæson med gymnastik og spring.
Vi skal lege, løbe, springe, hoppe, styrketræning, ja kom og se hvad vi finder på.
Det bliver en rigtig sjov time med grin, fart over feltet og ballade. Vi glæder os
rigtig meget til at se jer…

Onsdag
Krudtuglerne. 3-5 årige kl. 16.30 - 17.30
Start onsdag den 16. september 2015.
Helle Jordt Henningsen tlf: 27126098
Lise T Kümpel tlf: 31518185
Hjælper: Malene Jessen, Joan Jessen og Lotte T Kümpel
Pris: kr. 270
Så står en ny sæson for døren. Så kom og vær med. Holdet er for både piger og
drenge i alderen 3-5 år. Vi vil søge for at der er udfordringer for alle, så det
betyder ikke noget hvis du ikke har gået til gymnastik før. Nu skal vi stå på
hovedet, lave kolbøtter, trille, lave saltoer og en masse andet skæg samt styrke
motorikken. Vi glæder os til at se DIG. Kolbøttehopsaer fra alle træner.

Tirsdag
Rytmepiger. 3-6 klasse kl. 17.45 - 18.45
Start tirsdag den 20. oktober 2015.
Pernille Wriborg tlf.: 28141263
Pris: kr. 270,00
Piger er i klar til endnu en sæson med gymnastik og sjov.
Vi skal lege, hoppe, sjippe, lave gymnastik på sjove måder
og træne grundgymnastik. Tag gerne din veninde under armen
og kom friskt til nogle sjove og lærerige timer. Jeg glæder mig til at se jer.
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Dette var programmet for denne sæson 2015/16.
Vi håber der er et hold som fanger din interesse. Alle træninger foregår på Oksbøl
Friskole.
Vi glæder os til at se rigtig mange glade gymnaster. Alle os træner er klar til at tage
imod jer. Så vi håber at se rigtig mange til en svedig, sjov og hyggelig vintersæson.

VEL MØDT I BIF

Med venlig hilsen
Lise T Kümpel

Torsdag
Damer kl . 16.00 -17.00
Start torsdag d. 24. september 2015
Margrethe Villadsen tlf: 51281292
Pris: kr. 290
Kom vinteren i møde med en times effektiv motionsgymna-
stik, hvor du får rørt alle dele af kroppen inkl. Hjerte og hjerne.
Gymnastikken tilrettelægges så alle kan være med. De bestemmer selv tempoet
eller får en alternativ øvelse. Glæder mig til at se dig. Vel mødt.

Onsdag
Mix spring 3.-5. klasse kl. 17.30-19.00
Start onsdag d. 16. september 2015
Pris: kr. 270
Vi mangler instruktører og hjælpeinstruktører på dette hold. Så hvis du har inte-
resse i holdet og lave gymnastik med nogle dejlige børn, så tag endelig kontakt til
Lise T Kümpel på tlf 31518185 eller mail kumpel@bbsyd.dk . Hvis dagen eller
tidspunktet ikke passer dig, kan det sagtens laves om. BIF skal også nok sørge
for at du kan får de kursuser du mangler.

Onsdag
Teens rytme/spring 6.-9. klasse kl 19-20.30
Start onsdag d. 16. september 2015
Pris: kr. 270
Vi mangler instruktører og hjælpeinstruktører på dette hold. Så hvis du har inte-
resse i holdet og lave gymnastik med nogle dejlige børn, så tag endelig kontakt til
Lise T Kümpel på tlf 31518185 eller mail kumpel@bbsyd.dk . Hvis dagen eller
tidspunktet ikke passer dig, kan det sagtens laves om. BIF skal også nok sørge
for at du får de kursuser du mangler.
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Der er start ved Broballe Mørtel kl 12.30. Derfra er der optog gennem byen til
skolen. Cykler og andet med hjul er også velkomne.
Under arrangementet kan der købes øl, vand og pølser, og igen i år er der kaffe-
bord med kage ad libitum for 25 kr. pr person.
Tilmelding senest 29. august 2015 til Connie Paulsen på tlf. 6136 4180 eller på
facebook. Søg efter Broballe Idrætsforening.
Tilmelding senest 16. august 2015 til Connie Paulsen på tlf. 6136 4180

Broballe Idrætsforening afholder
 traktorringridning

lørdag den 5. september 2015.

Datoer:
Onsdag d. 11. november 2015:
Gulerodssuppe m. flutes

Sæt X i kalenderen

Suppe-aftener på skolen  2015 - 2016
Sogneforeningen tilbyder igen denne vinter at lave suppe til alle, der har lyst.
En suppe-aften kunne ser sådan ud:
Kl. ca.17: salen åbnes. Du kan spille kort, yatzy eller andet med dem, der er
kommet.
Kl. 18: Vi spiser suppe sammen.
Derefter en kop kaffe og hyggelig snak (evt. quiz eller et spil) til ca. 21.

Pris for suppe + mm.+ kaffe bliver ca. 35 kr. pr. person.
Tag børnene med og slip for at lave mad.

Tag dine venner og naboer med ….det bliver hyggeligt.
Tilmelding er nødvendig. - Til Else Thuesen : 51765820

Tirsdag d. 12. januar 2016:
Gule ærter m. medister / rugbrød

Torsdag d. 10. marts 2016:
Løgsuppe m. ostebrød
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Alle der har lyst til at synge kan være med
vi mødes på Oksbøl Friskole til ny sæson

3. september 2015 kl. 19.00
Vi byder ny korleder velkommen: Christiane Wattenberg

og glæder os til ny sæson.
Esther

E‘Søngkor

29. oktober afholdes sangaften på sko-
len. Der vil blive lidt optræden af elever
og E Søngkor, men igen i år vil der især
blive lagt vægt på fællessang.

Entre: 20 kr.

Syng-dansk-aften på Oksbøl Friskole.
Torsdag d. 29. oktober kl. 19.

Vel mødt Oksbøl Sogneforening og Oksbøl Friskole
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Vi har netop slået dørene op for vores
24. skoleår! Hvilket altså betyder, at
næste skoleår indledes Oksbøl Friskoles
25. skoleår - 25 års jubilæum snart –
det skal fejres!
Sommeren kom ved skolestart, det er
klassisk – og godt for humøret! Så får
eleverne mulighed for at lege ude, og læ-
rerne kan tilrettelægge udendørs aktivi-
teter.
Skolens elevtal er nu 130, og vi er 18
medarbejdere. Skolen trives! Trods et
generelt faldende børnetal på Nordals,
og trods flere friskoler på øen - er elevtal-

Sammenhold -
store og små på Oksbøl Friskole

let stabilt og svagt stigende. Næste år
bliver vi således i nærheden af 150 ele-
ver, da afgangsklassen er lille og børne-
haveklassen så stor, at der etableres to
klasser. Det er første gang i skolen hi-
storie, at vi får to spor. Vi glæder os!
Året, der gik:
Som friskole var vi ikke omfattet af den
nye skolereform, dog havde vi på forhånd
implementeret flere af tiltagene. Således
har vi i en årrække haft løb og læs, tidlig
sprogstart, lektiecafè og øget timetal i
dansk og matematik. Skoledagene blev
ikke længere, og lærernes arbejdstid er
stadig delvis fleksibel. Vi oplevede ikke
et øget elevoptag p.g.a. reformen, men
Havnbjerg skoles lukning har tilført flere
elever.
Nyt var svømning på skoleskemaet for
4.-6. årgang. Fredage blev til fordy-
belsesdage, hvor formiddagen blev af-
sat til fagligt at fordybe sig i et bestemt
emneområde.
Året bød på mange dejlige oplevelser.
En streetart-dag med hiphop, streetflet,
garnfitti, origami, stomp og hip-stories.
Derfor „smile”-hilsenen ved vejen. Vi
fejrede den danske skoles 200 års jubi-
læum. Gymnastikforeningen/BIF stod for
en gymnastikdag, og vi havde også vores
eget børnedyrskue. Særligt er det altid
at mærke den kæmpe, store forældreop-
bakning, vores skole nyder godt af – også
disse dage!
Helt speciel var labyrint-dagen, hvor
mange fra sognet deltog i indvielsen ved
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sommerfesten om aftenen. Vi har nu en
flot 7-rings labyrint – kom og se!

Børnehaveklassen og SFO-èn blev
renoveret, et led i vores strategi om at
opdatere skolens bygningsmasse år for
år. Vores mangeårige bestyrelsesfor-
mand, Lars Mou Jessen, stoppede, ind
trådte Jens Peter Christiansen, landmand
fra Stevning.
Vi sagde farvel det Gyldne hold.
Deres høje karaktergennemsnit vidner
om et dygtigt hold, dygtige lærere, og at
tiltagene med cooperative learning, for-
ventningsbaseret undervisning, løb /læs
og fokus på et højt læringsniveau – vir-
ker! – Men det vigtigste er, at vi sender
nogle dejlige unge mennesker ud i ver-
den – vi ønsker dem alt det bedste!
Fremtiden:
Vi skal etablere nyt fysiklokale. Natur-

hytten er under ombygning, her skabes
et helt nyt ude-undervisningsmiljø. Taget
på skolen trænger til udskiftning, og så
skal endnu et klasseværelse sættes i
stand.
Vi vil blive ved med at fokusere på god
undervisning og på, at skolen er et rart
sted at være og lære. Metoden hedder
bl.a. ”forventningsbaseret klasseledelse”
med fokus på, hvordan man som lærer
sætter tydelige og konkrete forventnin-
ger til sine elever og sig selv. Forvent-
ning, regler, autoritet og respekt er
måske lidt ”støvede” begreber, men de
er nu engang basis for det ansvar, vi som
voksne må tage, for at vores børn vok-
ser op i et demokratisk samfund og får
en skolegang med læring, livslyst og be-
gejstring ☺.
Summa summarum: - Oksbøl Friskole
befinder sig godt – vi glæder os over at
være forankret i et aktivt lokalsamfund
og forsøger at være en skole i takt med
tiden – og i takt med os selv! Og så
glæder vi os til at forberede og fejre sko-
lens 25 års jubilæum – til den tid!

God sensommer!
Solveig

Afgangselever 2015 – det gyldne hold
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Guidet Cykeltur til Oksbøl Mose
Søndag den 30. august 2015 kl. 13.00
med den lokale Guide Claus-Jørn Hjelm
Mødested på P-pladsen foran Oksbøl kirke.

Så tager vi cyklerne frem

Derfra cykler vi ud til Oksbøl mose, hvor vi høre noget om tørvegravning i mo-
sen, såfremt man ikke kan cykle, kan turen foretages i bil :o)
Medbring tæppe/underlag/klapstol eller andet – vi finder et sted hvor vi kan ind-
tage kaffe og kage – som Oksbøl Sogneforening vil være vært for.
Alle kan deltage – det er et åbent arrangement og indgår i Sønderborg kommun-
ens frivillighedsuge.

Tilmelding: Esther tlf. 61366057 – mail: esther_olesen@yahoo.dk

Vi går en tur på Oksbøl kirkegård, hvor vi vil høre lidt
om kirkegården, hvordan den har udviklet sig gennem
tiderne. Vi går ind og ser Enwalts kapel med de to
gamle kister. Derefter cykler vi hen og hører historien
om Genforeningsstenen i Oksbøl, videre til „E Hælle
Graw“.

Lørdag den 12. september skyder vi, som
vi plejer, starten af til årets Pedaltræf. I
år går overskuddet til indretning af Natur
og teknik lokale. Den kommende tid får
I måske besøg af vores cyklende børn,
som søger sponsorer. Vi håber, at sog-
net vil tage godt imod dem, og støtte den
gode sag. Kom og nyd en kop kaffe, kage
eller måske en pølse m/brød i godt sel-
skab. Pedaltræf-cafeen har åben fra kl.
11.
Den 10. juni afholdte skolen Sommer-
fest og labyrint indvielse. Her stod Støt-

ten for salg af ringridder og frikadeller
med tilbehør, og vi vil i løbet af efteråret
evaluere på, om vi gentager dette ved
næste års sommerfest.
Igen i år var vi inde på Nordals Musik
festival og ordne toiletter – vi fik megen
ros for vores arbejde
Tak til dem som i år tog tjansen og gjorde
det fine arbejde.
Tirsdag d. 8. september starter Lotto op
igen – vel mødt.

På vegne af Støtteforeningen.
Formand Kenneth Vonsild
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Anne og jeg har været rundt om Mjelssø mindst hundrede gange men aldrig sammen
med så mange andre fri lufts elskende folk fra Sognet. Det var en dejlig oplevelse og
et dejligt vejr. Sådan er det altid på Nordals siger min svigermor og det fik hun endnu
en gang ret i J.

Der stod i indbydelsen at man kunne gå eller løbe en tur rundt om søen. Jeg vil
herved slå fast at kun to løb udover mig “delvis” for at indhente udbrydende Ole og
Verner, for at tage bevismaterialet at vi alle sammen udførte “løbet” i mere eller
mindre god behold!

Tour de Mjelssø
fredag den 5. juni 2015

Her ses udbryderne
200 meter foran den
store flok

John Perry
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Jeg var da ellers
sikker på, at det

var raps jeg havde
sået… !???

Invitation til afsløring af mindesten
I anledningen af etableringen af Mjels og Bundsø, vil der

søndag d. 6. september 2015
blive afholdt et arrangement, hvor en mindesten først vil blive afsløret,

for derefter at se film fra projektet på Oksbøl Friskole.

Alle er velkomne, ingen tilmelding.
Arrangementet betales af bestyrelsen for Mjels og Bundsø.

Venlig hilsen
bestyrelsen for Mjels og Bundsø

Start kl. 14.00 ved informationspladsen (Delfinen) ved Mjels sø.
Afsløring af mindesten ved Kresten Krenzen.
Kaffe + lagkage på Oksbøl Friskole.
Fremvisning af en endnu ikke helt færdig film om Bundsø som Leif
Jespersen og Bent Jessen har været i gang med det sidste 1½ års tid.
Afslutning med grillpølser, øl og vand.

1.
2.
3.
4.

5.
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Vi ventede spændt udenfor Oksbøl Kirke en dejlig fredag morgen. Dagen skulle fejres, da
det var min første udflugtsdag som efterlønner,og den førstegang vi har været på tur med
“menighedsrådet”. Vi blev ikke skuffet som det hedder på Jydsk!

Sommerudflugt til Jelling kirke, museum og kro
fredag den 12. juni 2015

Derefter gik vi over til museet og fik en god og
levende fortælling om Vikingernes betydning
for Jellings udvikling. Det var sågar leveret på
Alsisk nærmere betegnet af en medarbejder,
som er født og opvokset i Brandsbølmark –
”Sognebarn ” næsten!
I selve museet er der lavet et stort
”interaktivshow” som det hedder på nudansk.
Det vedlagte billede viser mig som legebarn –
det er godt vi kan lege stadigvæk!

Slutteligt fik vi en fin frokost og en god historie om kroens historie og de nuværende ejeres
forhold til kroen.

Det var en god dag og en stor tak til Birgitte og menighedsrådet for det ☺
John Perry

Ved Kirken var jeg meget interesseret at høre
om Jelling Stenene og deres betydning for
Danmarks historie og demokratiets udvikling.
Lyset i Kirken overgik dog alt andet, det var
simpelthen ubeskrivelig smukt. Det vedlagte
billede i sort og  hvid kan ikke gengive lysets
sammenspild med kirken, og derfor kan I finde
billedet på hjemmesiden www.oksboel.dk  i
fulde farver.

Allerede mens vi ventede udenfor kirken gik snakken lystigt og fortsatte hele dagen
igennem. Som førstegenerations indvandre til Danmark, var jeg ikke helt klar over hvilken
betydning Jelling har haft i Danmarks historie. Jeg blev meget klogere på det!

For mig var der tre højdepunkter: Jelling Kirke,
Museet og historien om kroen.
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Traditionen tro blev Sankt Hans fejret i Broballe og arrangeret af Oksbøl Frivillige
Brandværn. Som nyt holdt Michael sin første båltale som sognepræst – en stor tak til
både Brandværn og Michael fra os alle.
Vi blev velsignet med ganske flot vejr og derfor er jeg fristet til at tænke at Michaels
forbindelse med de højere magter har været til UG plus ☺ .
Desværre var selve ”brandstiftelsen” ikke så vellykket og heksen blev røgforgiftet
og ikke brændt! Hvem sagde: ”Skomager hold dig til din læst”?
Som kompensation holdt Michael en ”brand” god tale hvor temaet omhandlede
søskende eller snarere søskende stridigheder. Med udgangspunkt i historien om den
fortabte søn (Lukas evangeliet 15, 11-32) kom Michael til sidst ind på sit hovedbud-
skab at vi bør erkende, at vi (som mennesker) er forskellige blomster fra samme
have og sammen tage imod vor Faders festinvitation. Det sidste lykkedes over-
ordentligt godt denne aften.
Jeg har bedt Michael om at sende mig sin tale. Det har han gjort og den kan findes på
hjemmesiden www.oksboel.dk

John Perry

Sankt Hans aften ved Mjelssø
Den 23. juni i Broballe
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Musikken gik helt ind i krop og
sjæl, og vi fik nogle gode ord med
på vejen, både de oplæste fra
Michael og fra de valgte fælles-
salmer.
Endnu en gang en stor tak fra os
alle.

Sommermusik i Oksbøl Kirke den 29. juli

Vi var ca. 25 glade og tilfredse Nordalsingere, som forlod kirken efter vi havde
hørt den dejlige musik spillet på orgel og fløjte af henholdsvis Birgitte og Ole.
Musikken blev suppleret af vores sognepræst Michael med passende læsninger,
bøn og velsignelse. En stor tak til jer, og vi håber at initiativet gentages.

John Perry

Den dejlige musik fyldte kirken i
ca. en time med stykker fra de
sidste 500 hundrede år!
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Det er altid så hyggeligt
ude på Rødnæb til

Kreativt Marked :o)
Esther
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Tour de MjelssøGrundlovsdag, 100 året for kvindernesvalgret, fars dag, der stå kvinder bagalt, en dejlig dag med pragtfuldt vejr,god motion og snak, fine “brøtorte“ ogen god grillpølse - skønt er livet. Ca.50 personer deltog - tak fordi I allemødte op - vi fortsætter med arrange-mentet til næste år.
Esther
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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.

Tilmelding kan ske til Bent Jørgensen
Tlf. 3074 9814 eller e-mail: bent.jorgensen@privat.dk

Badebro ved Lusig strand

Badebroen tages igen ind for vinteren

Lørdag den 3. oktober 2015
Kl. 10.00

Det tager kun et par timer ved fælles hjælp. Derfor mød op.

P.b.v.
Elin Petersen
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Åbningstider:
Mandag til fredag fra 15 til 17

Lørdag fra 14 til 17



Kl. 11.30 Registrering og udlevering af startnumre.

Kl. 13.30 Startskud. - Pedaltræf 2015 er i gang.

Kl. 16.00 Pedaltræf 2015 skydes af.
Derefter er der præmie-
overrækkelse.

Pedaltræf  2015
Lørdag d. 12. september

Pedalcafeteriaet åbner kl. 11.00

Sponsorer kan indbetale
det indcyklede beløb på
selve dagen, og alle der
betaler d. 12. september
deltager i lodtrækning
om vin og chokolade.

Husk !


