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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 / 20 67 70 60

Redaktionen af dette nummer af
Sogne-Nyt er afsluttet

d. 17. oktober 2014

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

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

Nr. 1 Juni 2015 i uge 22/15
med deadline 13-5-2015

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

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

14
Januar

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. Hansen
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: 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: 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

- ja og ganske rigtig som forventet kom
det sjak der skulle lappe hullerne i vejen
og smed asfalt oven på den nye skærve
belægning så vejen igen så lappet ud bare
et par uger efter at skærve belægningen
var lagt på. Efter endnu et par uger kom
sjakket så og lagde en ny skærvebelæg-
ning ovenpå det lappede. Man kan kun
ryste på hovedet over hvad der sker. For
en almindelig borger kan det være svært
at se hvad meningen er. Det ser i hvert
fald ikke ud til at man skal spare.
Sognet fik en hjertestarter sponsoreret
af firmaet KP Conveyors, og den blev
opsat på brandstationen og indviet søn-
dag d. 14. september. Mange var mødt
op for at overvære dette og nyde det
traktement der blev budt på efterføl-
gende. Man kan nu her bagefter håbe at
hjertestarteren aldrig kommer i brug,
men skulle det ske, så er hjælpen at hente
ved brandstationen. Flere har spurgt om
hvad det er for et firma der har givet
sognet dette gode, og jeg kan godt røbe
at firmaet er hjemmehørende i Broballe
og at det fremstiller og sælger transport-
systemer til industrien i ind og udland.
I skrivende stund er vi midt i oktober og
efterårsferien er også godt i gang. Uge-
aviserne bugner af annoncer om jule-
frokoster, og inden længe vil glimmer og

guirlander være at se i
alle forretninger og jule-
ræset er i gang. Egentlig
er det jo ikke længe siden sidst, men tiden
er jo også bare fløjet af sted. Det må
være et tegn på at man har det godt.
Der har tidligere været snakket lidt frem
og tilbage om det at bringe navne her i
bladet på de kirkelige sider, og dette re-
sulterede som bekendt med at man i
Sogne-Nyt fra juni 2014 kunne læse at
det var helt forbudt at hente navne fra
dkn/personregister og bringe dem her i
bladet. Dette ophørte derfor, men sogne-
præst Sophie Juel har nu meddelt at der
i august kom en bekræftelse fra stiftet
om hvordan man gør med navne. Alle
giver nu skriftlig tilladelse til offentlig-
gørelse og papirerne gemmes med død-
sanmeldelserne. På side 11 her i dette
blad er navnene derfor igen at læse ved
de kirkelige handlinger, og således også
fremover.
Den mørke tid er igen ved at lægge sig
hen over os alle, men om bare 2 måneder
går det igen den rigtige vej. Dette er så
det sidste Sogne-Nyt i året 2014, og
næste gang skriver vi 2015. Jeg ønsker
alle et godt efterår.

Bent Jessen
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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.

SogneforeningenSogneforeningen orienterer
v/ formand Esther Olesen

Så er vi igen kommet til den mørke tid,
badebro og ponton ved Lusig strand er
kommet på land, så bade sæsonen må
siges at være slut. Havemøblerne stilles
tilbage i vinterhi og uret stilles en time
tilbage d. 26.oktober 2014 kl. 3.00.
Stearinlys findes frem, græskarhoveder
skæres ud og sættes ved døren til pynt.
Vi har taget Halloween til os, hyggelig
og uhyggelig tid, efteråret er over os.
Vi har sangaften foran os, hvor vi i år vil
prioritere, at der bliver sunget flere sange
fra højskolesangbogen, hvilket publikum
tidligere har givet udtryk for, at de gerne
vil. Kommende suppeaftener, som vi
håber bliver lige så succesfulde, som den
første sæson, hyggeligt og godt smagte
det i hvert fald. Juletræsfest sammen
med B.I.F. afholdes også igen i år på
Oksbøl Friskole, og alle er velkommen
gamle, som børn og unge - det er en
hyggelig eftermiddag.
Brandværnet har påtaget sig at lave
førstehjælpskursus, så det glæder vi os
til at deltage i, tilsyneladende har rigtig
mange taget tilbuddet til sig, så det er
meget positivt.

Vi arbejder med kommende udflugt til
næste år, hvor skal vi hen ? Vi deltager i
møde/orientering/dialog omkring en vi-
sionsgruppe på Nordals, der er med til at
skabe rammerne for en natur- og oplev-
elsesplan på Nordals, også spændene. Vi
prøver at deltage i en ældrekonference -
Det gode seniorliv i Landsbyen - hvor
der arbejdes i en workshop, som afholdes
den 30. oktober 2014 kl. 14 - 16 i Alsion.
Skulle nogen have lyst til at deltage, må
man gerne melde sig til mig.
Vi glæder os til juletræstænding i de 3
landsbyer. Kirsten Møller har lovet at
sponsorere de 3 juletræer, vi skal bruge,
så det er bare så fint, at vi kan få sat
juletræer op i den søde juletid. Julen syn-
ges ind til salmesangaften og inden vi ser
os om så rinder året 2014 ud og et nyt
kan begynde.
Måske tidligt - men hermed ønskes
glædelig jul og et kommende godt nytår.

Esther
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Gudstjenester i
Nordborg og Oksbøl Kirker

November 2014 Oksbøl Kirke Nordborg Kirke
23. november
23. søn. e. Trinitatis

09.00
Camilla S. Hansen

10.30 - Camilla S. Hansen
Kirkekaffe

Onsdag
den 26. november

19.00
Fredslys Gudstjeneste
Sophie Juel

Torsdag
den 27. november

13.00
Nordborg Pensionistforening
Sophie Juel

30. november
1. advent

10.30
Sophie Juel

14.00
Børnegudstjeneste
Sophie Juel

December 2014
7. december
2. advent

09.00
Camilla S. Hansen

10.30
Camilla S. Hansen

Onsdag
den 10. december

19.00
Julesamesang med Luciaoptog
Camilla S. Hansen

14. december
3. advent

10.30
Sophie Juel

09.00
Sophie Juel

Tirsdag
den 16. december

9.30
Dagplejerne
Sophie Juel

13.00
Julegudstjeneste Værkstedet
Østerlund
Camilla S. Hansen

09.30
Julegudstjeneste Nordborg
Børnehave og Kulturbørnehaven
Sophie Juel

09.30
Julegudstjeneste Lilleskovens
Børnehave
Camilla S. Hansen

Onsdag
den 17. december
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Torsdag
den 18. december

10.30
Tangshave Julegudstjeneste
Sophie Juel

Fredag
den 19. december

08.00
Juleafslutning
for Oksbøl Friskole
11.00
Juleafslutning for
Friskolen Østerlund
Camilla S. Hansen

Lørdag
den 20. december

15.00
Nordborgslots Efterskole
Juleafslutning
Sophie Juel

21. december
4. advent

10.30 - De 7. læsninger
Vi synger julen ind
Camilla S. Hansen
Kirkekaffe

14.00
De 7. læsninger
Camilla S. Hansen

Mandag
den 22. december

09.00
Juleafslutning for Nordals Skolen
Sophie Juel

Onsdag
den 24. december

14.00 Julegudstjeneste
16.00 Julegudstjeneste
Camilla S. Hansen

14.00 Julegudstjeneste for børn
16.00 Julegudstjeneste
Sophie Juel

Lukket

25. december
Juledag

10.30
Camilla S. Hansen

10.30
Sophie Juel

26. december
2. juledag

Lukket 10.30
Sophie Juel

28. december
Julesøndag

10.30
Camilla S. Hansen

Januar 2015
1. januar
Nytårsdag

10.30
Camilla S. Hansen

16.00
Camilla S. Hansen

4. januar
Helligtrekonger

19.00
Sophie Juel

10.30
Sophie Juel
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10.30
Camilla S. Hansen

11. januar 09.00
Camilla S. Hansen

18. januar

25. januar 10.30 - Camilla S. Hansen
Kirkekaffe

09.00
Camilla S. Hansen

09.00
Sophie Juel

10.30
Sophie Juel

Februar 2015
1. februar 09.00

Sophie Juel
10.30
Sophie Juel

8. februar 10.30
Camilla S. Hansen

09.00
Camilla S. Hansen

Kirkebilen:
Alle, med tilknytning til sognet, kan
benytte sig af kirkebilen, hvis ikke man
har andre muligheder for at komme til
gudstjenester og aktiviteter i Oksbøl
Kirke. Det er gratis at benytte kirkebilen.
Ring til GF Taxi på tlf: 74459545 og
oplys at det er en kirkebil.

Namaste = jeg hilser guden i dig.
En rejse til Nepal
3. Februar 2015: En rejse til Nepal i
billeder og fortælling-
ved Asta Broesby-Olsen
Rejser sætter sig i sjælen og hjertet og
bringer mange minder. Asta vil denne

Aktiviteter:
Tirsdagsmøder kl. 14-16 i Oksbøl
Konfirmandstue/Sognegård:

4. november: Kingo- salmer og
fortælling ved Sognepræst Annette
Sloth, Havnbjerg.

eftermiddag fortælle om sit besøg i Ne-
pal og især hvad mødet med en børne-
klinik dér har betydet for hende. Asta
modtager intet honorar for sit foredrag,
men den indsamling, som vi laver denne
eftermiddag i stedet, går ubeskåret til
børneklinikken i Nepal.

Kirkehøjskole: Sidste onsdag i må-
neden fra kl 19 - 21.30 i Konfirmand-
stuen:
Den 26. november: Luther- en film.
2017 fejres reformationen, der begyndte
med Martin Luther. Men hvem var
munken Martin Luther, hvad var det
egentlig der skete og hvad satte hele re-
formationen i gang i Wittenberg år 1517?
Denne aften viser vi en historisk film om
Luther på det store lærred, så kom og
vær med til en lidt anden slags kirke-
højskole aften denne gang. Fri entré.
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Kirkehøjskole 2015:
25. februar: Oksbøl Kirkes symbo-
lik og kalkmalerier - Ved sognepræst
Frederik Birkler.
Frederik Birkler har i mange år inter-
esseret sig for kristen symbolik. Denne
aften vil han gennemgå vores kirkes sym-
boler, ornamentik og kalkmalerier med
os og dermed åbne vores sind og øjne
for nye dimensioner i vores kirke.

Julevandring og krybbespil 2015 -
Skuespillere con amore og håndar-
bejdskyndige søges!
Julen 2015 har Oksbøl kirke planer om
at lave en julevandring for børnehave-
børnene i området. En julevandring fore-
går i kirkerummet og er et lille skuespil
eller krybbespil for de små med forskel-
lige ”stationer” /scener rundt i kirkerum-
met. Har du lyst til at være med til at
gøre juleevangeliet mere ”levende” for
de små eller render rundt med en lille
skuespiller con amore i maven? Så må
du gerne melde dig hos sognepræst
Camilla S. Hansen.
Har du ikke så meget lyst til at stå foran
de små og sige replikker, men har lyst til
at bidrage med rekvisitterne, så søger vi
også frivillige, der har kørekort til sy-
maskinen, eller er gode til at brodere og
andet håndarbejde. Der skal nemlig laves

Særlige Gudstjenester:
Åben hjertet for julestemningen –
kom til Oksbøl Kirkes Julesalme-
sangsaften:
Den 10. december 2014 kl. 19 syn-
ger vi atter julen ind med dejlige julesal-
mer og luciaoptog ved Oksbøl Friskole.
Derudover vil gospelkoret fra Nordborg
kirke gæste os og Anne Phillipsen og
Daria Inger Lisa Bex Pettit vil synge for
os. Vel mødt!

De 7 læsninger- den 4. Søndag i ad-
vent:
Den 21. december kl 10.30 vil vi at-
ter afholde ” De 7 læsninger” i Oksbøl
Kirke. Det vil være årets konfirmander,
der læser teksterne op under ledelse af
sognepræst Camilla Hansen og særlige
julesalmer vil klinge fra orgel og salme-
tunger. Kom med til en uforglemmelig
og liturgisk gudstjeneste!

Helligtrekongers aften- søndag den
4. januar kl 19.00:
Den 4. januar er der Helligtrekongers
aftengudstjeneste i Oksbøl Kirke ved
sognepræst Sophie Juel.
Der vil , som sidste år, blive læst tekster

og musik, der omhandler Helligtrekonger
og efterfølgende vil der blive budt på
Helligtrekongers kage og kaffe/te. Hvem
mon får mandlen og kongekronen denne
gang?

Boller op og boller ned, boller i min
mave…Fastelavnsgudstjeneste
Den 15. februar kl 14.00 er der børne/
familie gudstjeneste ved sognepræsterne
Camilla Hansen og Sophie Juel. Efter-
følgende er der fastelavnsboller, kaffe/
te og slåen katten af tønden med godte-
poser til alle børn.
Det er nødvendigt med tilmelding af hen-
syn til forplejningen. Tilmelding til
CSH@km.dk / 74451142 senest dagen
inden arrangementet.
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dragter til både julevandring og kryb-
bespillet i 2015! Ring evt. for at høre
mere om projektet.
Har du lyst til at være med til et hyggeligt
og sjovt projekt? Så tilmeld dig hos
sognepræst Camilla S. Hansen, telefon
74451142 og hør nærmere.

Kirkelige handlinger
1. august 2014 - 30. september 2014

Ursula Dengsøe Oksbøl
Chresten Christiansen Møller Oksbøl

Ingen

Ingen

Om flygtninge og
vindmøller
De fleste danskere er for vindkraft. Det
giver os billig elektricitet og det er godt
for miljøet. Det kan vi godt lide… - bare
den mølle ikke skal så i min baghave!
De fleste mener også, at vi skal hjælpe
mennesker der er på flugt fra krig og for-
følgelser, og at vi i Danmark også skal
tage imod mennesker der er på flugt. -
Altså bare de ikke skal bo i min baghave!
I flere år har vi nu hørt og læst om den
eskalerende konflikt i Syrien. Om borger-
krigens rædsler. Vi har hørt hvordan end-
nu en fundamentalistisk terrororganisa-
tion, IS – Islamisk Stat, er vokset frem,
og at konflikten har spredt sig til nabolan-
dende. Vi har set billederne i tv, af mil-
lioner af mennesker på flugt fra ræd-
slerne i Syrien og Nordirak. På verdens-
plan er ca.43 millioner mennesker på
flugt, 9 millioner af dem er på flugt fra
krigen i Syrien. Langt de fleste flygtnin-
ge bliver huset i deres nabolande. F.eks.
i Libanon, et land med 4 millioner ind-
byggere, her har man taget imod 1,5 mil-
lioner flygtninge.
Nu bliver flygtningene sendt længere
væk, og også i Danmark tager vi imod.
Og også her bliver vi belastet. De eksis-
terende asylcentre er fyldt til bristepunk-
tet, og udlændingestyrelsen er tvunget til
at finde flere center. De har de gjort i
Bolderslev, på kasernen i Sønderborg, og
nu på Th. Brorsensvej i Nordborg.
Det har skabt uro i vores lokalsamfund.
Hvordan skal det nu gå? Hvorfor skal
de huses lige her hos os, som i forvejen
føler os oversete både på landsplan og
kommunalt? Er de kriminelle? Fundamen-

Menighedsrådsmøder i Oksbøl Kirkes
konfirmandstue/Sognegård kl. 18.30:

Torsdag d. 19. februar 2015

Tirsdag den 28. oktober

Torsdag den 20. november
Konstituerende møde

for det nye Menighedsråd

I December er der ingen
Menighedsrådsmøder

Torsdag den 22. januar 2015
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talister? Kan vores lille lokalsamfund
bære så mange fremmede? Hvorfor skal
de bo lige her i vores baghave?!
Så må sognepræsten rykke ud. Mane til
ro, orden og næstekærlighed. Nu må vi
tage os sammen, ”hvad ville mon Jesus
have gjort?”
… Og jeg rykker gerne ud. Men jeg har
også måttet ransage mig selv, min ident-
itet og stilling som sognepræst, kontra min
egen menneskelige tvivl, mit menneske-
syn og mine private holdninger. Hvad kan
jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? De fleste
af de syriske flygtninge som kommer til
Nordborg er muslimer, og jeg har altså
ikke planer om at springe ud som
fuldtidsmissionær. Men som sognepræst
er det også min pligt at tage mine sog-
nebørns bekymringer alvorligt. For alle
vi her på Nordals er også bare mennes-
ker. Vi er bange, vi er bekymrede, vi er
vrede og sådan som mennesker bliver
det, når man føler sig overset, når man
føler man ikke bliver hørt, når man føler
sig utryg i mødet med det ukendte, med
de fremmede.
Og jeg blev ked af det, da jeg så og hørte
hvordan Nordborgs borgere begyndte at
blive fremstillet som fremmedfjendske
bønder af vores politikere og i medierne.
Det er ikke sådan jeg kender Nordals.
Vi på Nordals reagerer ikke anderledes
end andre lokalsamfund gør, når der sker
noget i deres baghave, være det sig vind-
møller eller flygtninge.
Jeg har grebet til handling på grund af
mit menneskesyn. Det menneskesyn der
siger mig, at jeg blot er et menneske, og
de som kommer og skal bo her hos os,
også kun er mennesker. Mennesker fra
forskellige lande, religioner, kulturer, men

alle er vi mennesker, med alle vore ev-
ner og fejl.
Da aktive borgere i Nordborg gik i gang
med arrangere et borgermøde, skyndte
jeg at melde mig på banen for at bakke
op. Fordi et borgermøde bringer folk ud,
vi mødes ansigt til ansigt, vi sidder ikke
og gemmer os bag Facebook debatten
eller læserbrevsskriveri. Og der sker no-
get når mennesker mødes ansigt til an-
sigt. Man genkender hinanden som men-
neske, ”ligesom mig selv”, et medmen-
neske, ikke en fjende bag computerskær-
men, på tv eller i avisen. Derfor har nog-
le af jer måske set mig hoppe rundt som
ordstyrer ved borgermødet i Nordborg.
Fordi det i denne sag ikke er vigtigt hvad
jeg personligt mener, der er meninger nok,
men det er vigtigt, at vi holder dialogen
imellem hinanden på Nordals, på trods
af vore forskellige politiske holdninger,
og imellem os og de ny tilflyttede flygt-
ninge i gang.
Jeg ønsker, at vi skal have en åben, ær-
lig og sober dialog om og med, de der
kommer til vores by. For de er her nu og
det må vi forholde os til. Derfor bakker
jeg op om borgermøder også i fremti-
den, og jeg bakker op om den styregruppe
af frivillige, der efter borgermødet den
29. september 2014 meldte sig til at or-
ganisere samarbejdet med vore syriske
tilflyttere.
Indtil videre hører jeg kun godt nyt fra
den frivillige gruppe, der er mange initia-
tiver i gang for at hjælpe og introducere
”vore syrere” for livet, kultur og tradi-
tioner i Nordborg og i Danmark. Jeg er
nærmest kommet til den konklusion, at
vi i vores lille lokalsamfund er meget
bedre til at tage imod, fordi vi er vant til
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at tage sagen i egen hånd, vant til frivil-
lighed, vant til at gøre det selv hvis vi vil
have noget gjort. Jeg er meget stolt og
imponeret over de frivillige som lægger
deres tid og store arbejdsindsats i ind-
samling af tøj og andre fornødenheder,
lektiecafe, kulturmøde og meget meget
mere! Det kan lykkes, netop i vores bag-
have fordi den er vores.

Hvis man vil vide mere, har lyst at hjælpe
til eller bare vil følge med i hvad der sker,
kan man på Facebook melde sig ind i
gruppen: Dansk / Syrisk Aktivitets forum
Nordborg Afd.
https://www.facebook.com/groups/
1479465838984398/?fref=ts

Sophie Juel
Sognepræst Nordborg-Oksbøl Pastorat

Søndag d. 14. september fik Oksbøl
sogn en hjertestarter som nu er pla-
ceret på brandstationen. TrykFonden
ville ikke give os en hjertestarter, men
så var det godt at få denne sponsor-
gave. Rigtig mange var mødt op den-
ne dag for at overvære indvielsen og
nyde bordets glæder.
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Desværre har der igen været indbrud i
fiskerhuset v. Lusig, og denne gang med
meget groft hærværk, dvs. alt der kan
brændes er smidt på bål, alt andet er
ødelagt/ kastet rundt, tomme flasker, tom-
me lighterhylstre, gang i alle fyrfadslys (
30-40 stk.), meget tæt på at der har været
ild i bordet og derved tæt på at det kunne
være gået rigtig galt med både hus og
skov.
Huset har jeg været så heldig at få lov til
bruge, og det er min morfar der har byg-
get det for mange år siden. Huset bety-
der rigtig meget for min mor, mine børn
og børnebørn, og bestemt ikke mindst for
mig. Jeg bliver meget ked af at jeg måske
på et tidspunkt må opgive at have dette
lille fristed til mig og min familie, fordi vi
ikke kan få lov til have det i fred.
MEN... Jeg bliver næsten mest ked af
at der går børn/unge mennesker rundt
derude som ikke kan finde ud af, at en
låst dør slår man ikke bare i stykker for-
di man har lyst til sidde i tørvejr eller i læ
for vinden, ligeledes ødelægger man ikke
indbo uden hensyntagen til at man gør
andre personer meget ondt.
De effekter på billedet er blevet „glemt“,
og er der nogen der kender til disse håber
jeg at der bliver taget en snak omkring
denne uheldige adfærd. Det er jo i sidste
ende os forældre der har det overordnede
ansvar for om de unge mennesker bruger
deres fritid og aftener på en fornuftig og
acceptabel måde. Kommer de så i en

Hærværk/ Indbrud

uheldig bane, er det derfor også meget
vigtigt at vi hjælper den på ret kurs igen.
Jeg har valgt ikke at aflevere de „glemte“
effekter til politiet, da jeg tror og håber
tingene kan løses på almindelig fornuftig
måde. Jeg kan dog stadig nå at invol-
vere politiet.
Hører gerne fra dem som kender til
hærværket.

Mvh
Lis Godbersen.  Tlf 22 51 08 49

Huen er blå og hvid med en rød stribe
og en rød kvast.
Teksten på papiret er: GÆK GÆK DU
ER EN SÆK WE WAS HERE

Nogen må vide noget.
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Tour de MjelssøTour de MjelssøTour de MjelssøTour de MjelssøTour de Mjelssø

Gravsted fra sidst i 1880'erne renoveret anden gang.
I 1981 forespurgte Oksbøl menighedsråd, om vi var interesseret i en fredning af
vores gravsted, idet der var 3 jernkors og et støbejernsgitter omkring. Det øn-
skede vi ikke men da det  blev bevaringsværdigt, ville vi selv renovere det.
Jeg foretog det grove arbejde med rust og maling og Grethe tog fat på alle bogstav-
erne og det var både navne og salmevers på bagsiden og belagde dem med
bladguld. Det tog hende to år, men så var de også et kønt syn, ikke kun for os,
men et løft for slægten og hele kirkegården.
Nu ca. 30 år efter, var al guldbelægningen væk og jeg ville gerne igen renovere
dem, men en kostbar omgang og derfor søgte jeg 12 fonde, men uden resultat.
Så var det her sidste år jeg kom i forbindelse med stenhugger og bedemand Jens
Thomsen Sønderborg ( boende Spangsmosevej i Broballe) og han havde lyst til at
renovere dem og Jens Tomsen sagde: jeg citerer: „At sponsere et arbejde af den
art mener jeg er vigtig, fordi det har stor betydning. - Kirkegårde fortæller på
deres helt egen tavse måde om mange slægters historie „) og derfor tilbød han at
bekoste arbejdstimerne og jeg så betalte materialer og det skal han have  mange,
mange tak for og også at kunne se betydningen for en kulturel opgave, hvor slægt
følger slægters gang.
Mads Schmidt Eriksen
Lusigvej 7 Broballe 6430 Nordborg
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Den 13. september kl. 13.30 skød vi
Pedaltræf i gang for 23. gang. Vejret var
igen med os, og det var en dejlig dag med
højt humør og en skøn summen i sko-
legården. Vi fik i år, som noget nyt, ud-
delt en vandrepokal til Lilla hold som
bedst dekorerede hold. Tillykke med det
Lilla, I så flotte ud. Vi har besluttet, at vi
fra næste år af også opretter et specielt
hold kun for gamle elever, så kom frisk
og få en hyggelig dag.
Der var ca. 130 cyklister, som tilsam-
men cyklede 2985 km. Resultatet i år
blev 79.477 kroner.
1000 tak til alle sponsorerne. Overskud-
det i år går til: Ude undervisnings miljø.
Det er dejligt at se den lokale opbakning
omkring arrangementerne.

Tak til alle jer, som har hjulpet. Uden
opbakning kan vi ikke levere disse re-
sultater.
Siden sidst har vi også haft et foredrag
om særligt sensitive mennesker ved Lone
Plüger Beck. Det var godt besøgt, og vi
har besluttet, at det ikke bliver det sidste
foredrag, vi afholder. Vi er allerede i gang
med at se os om efter et nyt og
spændende foredrag.
Næste store og sidste arrangement for i
år er Julemarked d. 22. og 23. novem-
ber. Kom og oplev julestemningen på
skolen, og smag vores gløgg og vafler i
multirummet.

Med venlig hilsen
Kenneth Vonsild
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forældre, tidligere elever og almindeligt nysgerrige kan få et tydeligt bil-

Ikke to skoler er ens. Heller ikke to elever, forældre, lærere eller klasser

er ens. Derfor er det af stor værdi at kende områdets skoler, når man
skal vælge skole til sit barn. Og derfor inviterer vi igen i år til åbent hus

på friskolen, så alle omkring skolen; kommende familier, naboer, bedste-

lede af, hvad vi står for.
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På Oksbøl Friskole valgte vi at fejre begivenheden i en stjerneuge med undervisning
på gammeldags manér. Levende historieundervisning, hvor eleverne fik en oplevelse
af tidligere tiders skolegang, disciplin og ikke mindst de “strenge” lærere.
Skal nutidens børn forstå den verden, de lever i, er det nemlig vigtigt at kende sin
historie, sin kulturarv og sine rødder. Derigennem lærer man sig selv at kende!

Friskolen fejrede skolens 200 års fødselsdag.
Den 29. juli underskrev Frederik den 6. de tre centrale skolelove, som indførte syv
års undervisningspligt.

Ugen bragt mange aha-oplevelser: “Nåhhh... – er det sådan, det hænger sam-
men... - Er det derfor vi....” Eksempel: I en skrivetime synes én af de yngre elever
på 6 år, at det blev lidt for kedsommeligt med alle de bogstaver, der skulle skrives
igen og igen - og så med skønskrift! Så han udbrød: ”Pyh, hvor er det godt vi har
computere, nu ved jeg hvorfor.” ☺
At nå erkendelse, at se sammenhænge – det er læring, og det har ugen været fyldt
af.

Hvad lærte eleverne noget om? – En billedfortælling:Hvad lærte eleverne noget om? – En billedfortælling:Hvad lærte eleverne noget om? – En billedfortælling:Hvad lærte eleverne noget om? – En billedfortælling:Hvad lærte eleverne noget om? – En billedfortælling:

At man stod på række i skolegården

før morgensamling

Hvordan så skolen ogundervisningsmaterialerne ud

At lærerne stod meget vedtavlen og underviste – blandtandet Fyns byer på remse

At tegnetimer ikke handler om fantasi
og kreativitet – man tegner efter...
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At skrædderduelse smager godt

At anskuelsestavler er
erstattet af powerpoint

At lærerne tiltaltes

Hr., fru, frøken –

eller bare lærer Bruun!

Gymnastik med arme bøj og stræk

At man rejser sig op for læreren

At skrivetimer

kan være langtrukne

At man spiste fedtemadder
i frikvarteret

“Nu er timen til ende
og fra skole vi gå,
hvad vi lærte herhenne,
skal vi nok huske på.”

Hvordan man gik
i skole i København

i gamle dage

At sy knapper i og brodere

Hvordan man gik
i skole i Oksbøl

i gamle dage
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Entre: 20 kr.
Vel mødt Oksbøl Sogneforening og Oksbøl Friskole

Sangaften på Oksbøl Friskole.
Torsdag d. 30. oktober kl. 19

Den 30. oktober afholdes sang-
aften på skolen. Der vil blive lidt

optræden af elever og “E Søng-
kor”, men i år vil der især blive lagt vægt på fællessang.

Købes: Gammel granit-trappesten.
Henv. 29 66 73 25

Ingen Jul uden juletræsfest – kom og få en hyggelig
eftermiddag. Vi vil synge og lege gamle sanglege, og
selvfølgelig kommer julemanden og Lucia-børnene
på besøg. Glæd jer
Godteposer kan bestilles hos:

søndag 7. december kl. 14.00 – 16.00
Juletræsfest på Oksbøl Friskole

Ho-H
o-H

o

Connie Paulsen
Esther Olesen

tlf. 6136 4180
tlf. 6136 6057

Connie2011@gmail.com
esther_olesen@yahoo.dk

Eller på gymnastikhold i BIF senest den 1. december

Vi spiser kl. 18, men kom gerne før evt. til et lille spil.

Husk: Tilmelding til suppeaften ca. én uge før
Tomatsuppe onsdag d. 12. november Tilmelding senest 5. nov.
Orientalsk suppe tirsdag d. 13. januar Tilmelding senest 6. jan

Pris for suppe + flutes + kaffe er 35 kr. pr. person.
Tilmelding til Else Thuesen : 51 76 58 20
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Håber vi ses!
p.b.v.

Merete Kunz

Tænding af juletræer
i Oksbøl sogn

ved mindestenen i Oksbøl, hvor vand-
værket var i Mjels og ved bryghuset i
Broballe, håber vi at der er nogle som
har lyst til at deltage i arrangementet.
Man kan tilmelde sig hos nedenstå-
ende og sidste frist for tilmelding er d.
26. november:

Sogneforeningen vil gerne være vært
ved en gang æbleskiver og gløgg i
forbindelse med tænding af juletræer i
sognet:

søndag den 30. november
kl. 16.00

Broen og pontonen
er gået i vinterhi.

Lørdag d. 4. oktober kl. 10.00 blev
broen og pontonen taget ind for vin-
teren ved Lusig strand. Hjælperne
startede med at skille bro stykkerne
fra hinanden, så man var klar til at
skrue pælene op af havbunden lige så
snart Bent kom med maskinen som vi
havde lånt i Købingsmark. Desværre
var der fejl på skruehovedet og John
og Frede var hurtige til at køre til
Finn’s værksted og få sat en ny bolt i,
så man kunne køre igen. Desuden var
der gang i bølgerne, så flere måtte have
tørt tøj på efterfølgende. Når bare
værktøjet virker, går det stærkt med
at få broen læsset på vognene.
Stor tak til hjælperne og for lån af både
værktøj og maskiner!!!
Igen nogle hyggelige timer som af-
sluttes med lidt grill, øl, vand og kaffe.

På bestyrelsens vegne
Merete Kunz

Esther Olesen
Susanne Wriborg
Merete Kunz

Mjels:
Oksbøl:
Broballe:

tlf. 6136 6057
tlf. 2481 0730
tlf. 2067 7060
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Du kan også få en annonce her i Sogne-Nyt.

Kontakt Merete Kunz
på telefon 74 49 03 60 / 20 67 70 60

og hør nærmere.

RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER

ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

TLF. 74 45 14 44
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Åbningstider:
Mandag til fredag fra 15 til 17

Lørdag fra 14 til 17



Velkommen
Lørdag og Søndag

22. og 23. november
på Oksbøl Friskole
Spangsmosevej 45

i Broballe
Begge dage fra
kl. 10 til kl. 16

Julemarked
 2014

Besøg udstillingen - her vil der være gode muligheder for at købe fine julegaver
og andet godt fra de mange udstillere.

Hver time trækkes der lod om juleænder og chokoladejulemænd på entre-
billetten, og i foreningens julecafeteria kan der blandt andet købes friskbagte
vafler.

Kom og gør et godt køb på
Oksbøl Friskole Spangsmosevej 45 Broballe   6430 Nordborg

Kør mod Hardeshøj.


