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Selv om vinteren i år er grøn sidder den lille rød-

hals på kvisten og fryser i den kolde vind.
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Åbningstider:
Mandag til fredag fra 15 til 17

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

Sogne-Nyt kan ses på
Sogneforeningens hjemmeside

www.oksboel.dk

Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sognefor-
ening i ca. 600 eksemplarer, og bladet omde-
les til samtlige husstande i Oksbøl Sogn.
Udensognsboende kan tegne abonnement
på bladet ved henvendelse til Merete Kunz
på telefon 74 49 03 60 / 20 67 70 60

Redaktionen af dette nummer af
Sogne-Nyt er afsluttet

d. 17. januar 2015

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

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

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

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

11
Marts

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: 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

Nyt
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KommentarKommentar
ved redaktøren

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

Godt Nytår - men hvor godt det så må
blive er nok i en vis grad op til den en-
kelte. Vejret skal vi nok ikke regne med
bliver anderledes. Regn, regn og atter
regn har jo her på det sidste præget dag-
ligdagen i efterhånden en hel del tid. Selv
om man tidligere kunne læse, så var okto-
ber kun 0,1 grad fra oktober rekorden i
2006 og blev dermed den næst varmeste
oktober i DMI’s minde. I dag kunne man
så læse at 2014 var et rekord varmt år.
Året blev nemlig det varmeste år i jor-
dens historie så langt tilbage hvor der er
foretaget målinger. Tidligere var 2010 det
varmeste år siden man i 1880 begyndte
på denne registrering, og de 10 varmes-
te år i optegnelsernes historie er alle
kommet efter 1997. Jo den globale op-
varmning har ramt os, og det er vel også
derfor at vores vinter denne gang er grøn.
Nu lover de os godt nok noget af det
hvide drys her i nær fremtid, så lad os se
hvor galt det går. Ret så lang, kan en
hvid vinter jo ikke længere blive. Men
regn har vi så rigeligt fået nok af. Alle
steder står der vand på markerne, og jor-
den er meget blød. Digerne mellem land-
grøften og Bundsø markerne er også
blød, og flere steder pibler vandet igen-
nem og ud på markerne med fare for
nye digebrud. Værst gik det midt i de-

cember hvor vandet fra
Mølledamsbæk ved
Brandsbøl fik diget til at
bryde sammen så vandet nu fossede ud
i kanalen og videre ud til de lavest
liggende marker. Inden længe stod et ret
så stort areal på mange hektar under
vand. Vandet i Mjels sø steg også, men
dette kunne ikke komme ud i havet ved
den nye og efter min mening fejlkon-
struerede sluse port ved Mjels vig.
Pumpen fra kanalen og op i landgrøften
kører fortsat og vandet bare stiger og
stiger i Bundsø. Dette vil så måske også
mere eller mindre umuliggøre det arbej-
de der skal udføres med kystsikring i
Broballe og ved Brandsbøl, men lad os
nu se hvordan det går. Meningen fra
starten af var jo at pumperne først skulle
stoppes til foråret, og så ville der gå 500
dage før søen havde nået sin fulde højde.
Dette var planen, men naturen overha-
lede planerne.
Spændende bliver det med den nye sø.
Bundsø er jo den sidste del af det store
genopretningsprojekt som startede med
at lade naturen overtage Oldenor i okto-
ber 1993, senere med Mjels sø i novem-
ber 2006, og så nu Bundsø i 2015.

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

Godt nytår.
Et nyt år står for døren med 365 dage til
at bruge af - når Sogne-Nyt udkommer,
er vi jo godt i gang. Tak for året, som er
gået, for nogen er det gået ufatteligt hur-
tig, andre måske mindre hurtigt, nogle har
oplevet sorg, andre har haft glæde, og
for nogen er det gået både op og ned.
De mørke timer og dage kan på nogen
påvirke deprimerende, og til de mennes-
ker som er ensomme, er det accelere-
rende, - så heldigvis plejer humøret at
stige, når de lyse timer og solen kommer
højt på himlen, hvis vi så samtidig alle
kan gøre en forskel, med et Hej, Mojn,
et smil eller kort bemærkning, kan det
betyde rigtig meget for alle vore med-
mennesker.
30. oktober 2014 afholdt vi vores fælles
arrangement  sangaften med Oksbøl
Friskole - en hyggelig aften med lidt bør-
neoptræden, E´Søngkor, og så fik publi-
kum lov til at synge rigtig mange dejlige
sange. En rigtig hyggelig aften og vi fik
lov til at hilse på skolens nye sanglærer
Peter. Vi har valgt at forsætte arrange-
mentet med Oksbøl Friskole, dog med
mindre børnedeltagelse. Tak til skolen for
jeres aktive deltagelse og til de hold, der
stiller et flot og lækkert kaffebord på
benene - altid lækkert.
Oksbøl Sogneforening fortsætter med de

populære suppeaftener. Dejligt at der er
så stor tilslutning til disse aftener.
Juletræstænding i Mjels, Broballe og
Oksbøl, er også en hyggelig begivenhed
med positiv og god opbakning - tilbuddet
til Hardeshøj er stadigvæk åbent, hvis I
skulle få lyst til at lave denne begiven-
hed.
I november deltog Else Thuesen i “det
gode seniorliv“ i landsbyen hvor hun drog
til Christiansborg - mere herom i bladet
på side 23.
Vi ønsker også en god debat herom, og
tager gerne imod flere forslag m. v.
I december blev jeg inviteret til at delta-
ge i en arbejdsgruppe vedr. tilflytterpak-
ker/velkomstpakke til nye tilflyttere.
Landdistriktsudvalget vil gerne oppriori-
tere dette område og har brug for inspi-
ration og hjælp. I udvalgets indsatsom-
råder for 2014 - 2017 står som mål, at
der skal udarbejdes en manual/værktøjs-
kasse til landsbylaugene, der kan bruges
til at skabe det gode værtskab overfor
tilflyttere.
Vi er jo så heldige at vi har udarbejdet en
velkomstfolder, bruger de lokale kort af
kunstner Inger Dethlefsen, så vi er godt
på vej og kan give vores erfaringer med
på vej. Alt dette blev jo nedfældet i vores
udviklingsplan 2010 - 2020. Udviklings-
planen/skal igen bearbejdes og fornyes i
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2015/2016 og indgå i Sønderborg kom-
munes lokalplan - så det er værd at over-
veje, hvad vi skal arbejde med fremov-
er.
Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske:
Her fik vi et punkt på dagsordenen efter
som vi ikke synes, at vi vil underlægges
andre arkiver, men blive hvor vi er, selv-
om der ikke er så meget aktivitet i arkivet
mere.
Punkt 6 – Oksbøl arkivet
Det er vores holdning at Oksbøl selv skal
finde ud af hvad de vil – og det skal de
have den tid til, som de behøver. Vi er
overbeviste om at Oksbøl nok skal finde
kræfterne til at køre videre. I øvrigt er
Oksbøl nok det arkiv der har den bedste
publicering på nettet af deres lokale his-

torie  - så her er en rigtig flot anerkend-
else.
Vi afholder grøfterensning/affaldsind-
samling ved den landsdækkende indsam-
ling Danmarks Naturfredningsforening
afholder søndag 19. april 2015 kl. 10.00.
Vi afholder generalforsamling den 22.
april 2015 kl. 19.00.
Vi har brug for et nyt medlem i besty-
relsen, som har lyst til at tage et nap med
for livet i landsbyerne og udviklingen af
dem, da vi ved, at et medlem takker af
ved næste generalforsamling, så har du
lyst eller kender du nogen, som kunne
have lyst, så sig endelig til.

Godt nytår og kommende forår
Esther Olesen

Vi spiser kl. 18
på Oksbøl Friskole.

Suppeaften i marts.
Denne vinters sidste suppeaften finder sted

Torsdag d. 12. marts.
Aspargessuppe m. kødboller
og flutes

Tilmelding til Else Thuesen: 51765820
eller mail: elsethuesen@msn.com

Sæt allerede nu X i kalenderen
(vi sætter ikke plakater op). Se også ”oksboel.dk”
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Gudstjenester i
Nordborg og Oksbøl Kirker

Oksbøl Kirke Nordborg Kirke

10.30 Højmesse
ved Sophie Juel

1. marts 9.00 Højmesse
ved Sophie Juel

9.00 Højmesse
ved Sophie Juel
10.00 Sogneindsamling
Folkekirkes Nødhjælp
Indsamlingsleder Helga
Komischke tlf 74 45 05 20

8. marts Ingen gudstjeneste
Henviser til Nordborg Kirke
10.00 Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp
Indsamlingsleder Helga
Komischke tlf 74 45 05 20

9.00 Højmesse
ved Camilla S. Hansen

15. marts 10.30 Højmesse
ved Camilla S. Hansen
Indvielse af kirkeskib
(se omtale på side 13.)

19.00 Spillemandsgudstjenes-
te ved Sophie Juel (se omtale
på side xx.)

22. marts 10.30 Højmesse
 ved Sophie Juel

9.00 Højmesse
ved Camilla S. Hansen

29. marts
Palmesøndag

10.30
Højmesse ved Camilla S.
Hansen

Marts 2015

10.30 Højmesse
ved Sophie Juel

1. februar 9.00 Højmesse
ved Sophie Juel

9.00 Højmesse
ved Camilla S. Hansen

8. februar 10.30 Højmesse
ved Camilla S. Hansen

10.30 Højmesse
ved Sophie Juel

15. februar 14.00 Fastelavn for børn
ved Sophie Juel.
Tøndeslagning ved Oksbøl
Præstegård (se på side 9.)

9.00 Højmesse
ved Camilla S. Hansen

22. februar 10.30 Højmesse
ved Camilla S. Hansen
Kirkekaffe

Februar 2015



38/4 - Februar 2015 Oksbøl Sogne-Nyt 9

10.30 Højmesse
ved Sophie Juel

2. april
Skærtorsdag

16.00 Højmesse
ved Sophie Juel. Fællesspis-
ning (se omtale på side 12.)

April 2015

9.00 Liturgisk gudstjeneste
ved Camilla S. Hansen

3. april
Langfredag

10.30 Liturgisk gudstjeneste
ved Camilla S. Hansen

10.30 Højmesse
ved Sophie Juel

5. april
Påskedag

10.30 Højmesse
ved Camilla S. Hansen

10.30 Musikgudstjeneste
ved Sophie Juel

6. april
2. påskedag

19.00 Musikgudstjeneste
ved Sophie Juel

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.

Fastelavnsgudstjeneste den 15. februar
kl. 14.00 for hele familien i Oksbøl Kirke.
Atter i år vil der være fastelavnsarrange-
ment for små og store i Nordborg og
Oksbøl sogne. Det foregår, ligesom sids-
te år, i Oksbøl Kirke og sognegård.
Kom derfor udklædt til den festlige guds-
tjeneste og slå katten af tønden bagefter
med alle os andre.
Der vil blive serveret kaffe/the/saft samt
fastelavnsboller i konfirmandstuen efter-
følgende og naturligvis skal vi have kåret

Fastelavn for børnefamilier
i Nordborg - Oksbøl kirker

Foto taget ved tøndeslagningen i 2014.
Fotograf: Poul Berg.

kattekongen/dronningen. Der er godte-
poser til alle børn. Af hensyn til forplej-
ningen bedes man tilmelde antal børn
samt voksne til arrangementet, senest
den 14. februar. Henvendelse  til sogne-
præst Camilla Hansen på csh@km.dk
eller på telefon: 74451142.
Der er begrænsede pladser i konfirmand-
stuen til arrangementet, hvorfor tilmeldin-
gen går efter „ først til mølle „ princip-
pet.
P.S.Husk varmt tøj, da vi slår katten af
tønden udenfor!
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Tirsdag 3. februar kl. 14.00.
Jens Jørgen Krogsgård fortæller om den
sidste katolske biskop på Børglum
Kloster, Stygge Krumpen.

Onsdag 25. februar kl. 19.00.
Frederik Birkler fortæller om kalkmale-
rier og symbolik i Oksbøl Kirke.

Tirsdag 3. marts kl. 14.00.
Karsten Skov om sin bog „Knacker“ der
handler om en autentisk historie fra
Skovby under 1. verdenskrig.

Onsdag 25.marts kl. 19.00
Sognepræst Agnes Haugaard Ærø: Om
at være præst på en øen Ærø.

Tirsdag 7. april kl. 14.00.
Peter Hellesøe fortæller om sine human-
itære projekter i Litauen.

Onsdag 29. april kl. 19.00,
Asta Broesby-Olsen fortæller og viser
billeder fra Nepal.

Der er fri entre, men der gives et mindre
bidrag til kaffen under foredragene.
Lokale: Oksbøl Kirkes Sognegård/kon-
firmandstue

Tirsdagmøder og
Kirkehøjskole

februar, marts, april 2015.

Salmestafet i Oksbøl
Kirke.
I Sønderborg Provsti er der igangsat en
salmestafet for alle interesserede. Stafet-
ten begynder i Christians kirken, Sønder-
borg den 26. februar kl. 17-18 , hvor
salme nr. 1- 20 vil blive sunget.
Herefter er det Oksbøl Kirke, der er vært
torsdag den 12. marts kl. 17-18. Her
vil der blive sunget salmerne 21-40.
Kom og vær med til en hyggelig fælles-
sangs eftermiddag med organist Ole
Andersen og Birgitte Romme samt
sognepræst Camilla S. Hansen.
Oplysninger om hvilken kirke staffetten
gives videre til derefter, ses på:

www.sonderborgprovsti.dk/

Kirkelige handlinger
1. oktober 2014 - 10. januar 2015

Astrid Marie Jepsen
Guderup tidl. Broballe

Edith Petersen
Carlo Alfred Preuss
Hermann Schøber

Nordborg tidl. Broballe

Johan Rasmussen Nordborg

Ingen
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Den danske Spillemandsmesse er bygget
op over den struktur, som man finder i
den almindelige danske højmesse, med
salmesang, tekstlæsninger, prædiken og
altergang, bøn og velsignelse. I den dan-
ske Spillemandsmesse er al musik også
salmemelodier  komponeret i dansk folke-
musiktone af spillemænd fra gruppen
„Jysk på Næsen“. Alle salmetekster og
tekstlæsninger er skrevet af Holger Liss-
ner mangeårig præst i Sdr. Bjert samt
forfatter til adskillige salmer i „Den dan-
ske Salmebog“.

Spillemandsmessen i Nordborg Kirke
Søndag 22. marts kl. 19.00 er Spille-
mandsmessen dagens gudstjeneste i
Nordborg Kirke, som så vil få en helt
anderledes stemning og karakter end den
kirkegængerne normalt får. Bl.a. fordi
spillemandsmusikken taler helt ander-
ledes til menigheden end den traditionelle
kirkemusik.
Ved spillemandsgudstjenesten i Nordborg
Kirke deltager: En syngende menighed,
Jara Hemmet, sopran, Nordalsiske Spil-
lemænd, Vox1koret, Jes Solmer, kor-
ledelse og Sophie Juel, liturg

Konstitueringen
af det nye Menighedsråd

i Oksbøl Sogn:
Formand:
Oskar Lund. tlf: 74451136.
Næstformand:
Karin Eriksen. tlf: 74450157.
Bygningssagkyndig:
Urban Jensen. tlf: 74450363.
Kontaktperson og Kirkeværge:
Jens Lynggård Jørgensen. tlf: 74453864.
Sekretær og Kasserer:
Birgitte Romme. tlf:  74490519

Offentlige Menighedsråds
møder i Oksbøl Sogns
konfirmandstue kl. 18.30:

Torsdag den 19. februar

Torsdag den 26. marts

Torsdag den 23. april

Torsdag den 21. maj

Evt. ændringer af disse datoer ses oplyst
på sogn.dk (søg efter „Oksbøl Sogn-
Sønderborg Kommune“)
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Konfirmation
i 2016 og frem.

Menighedsrådet i Oksbøl har enstemmigt
valgt at lægge alle konfirmationer fra 2016
og årene frem på samme dato. Derfor
vil elever fra Friskolen Østerlund og
Oksbøl Friskole i fremtiden blive kon-
firmeret på den samme helligdag, den 3.
søndag efter påske.
I 2016 ligger denne dag den 17. april
2016.
Elever fra Oksbøl Friskole konfirmeres

kl. 9.00. Elever fra
Friskolen Østerlund kon-
firmeres kl. 11.00.
Årsagen til denne sam-
menlægning af konfir-
mationer er grundet i
kirkens ressourcer som
sådan.

Blomster til 80, 85, 90, 95,
100 års fødselsdag, guld-
bryllup m.m.
Menighedsrådet kan ikke længere trække
runde fødselsdage ud af CPR-registeret,
som det har været skik og brug tidligere.
Derfor opfordrer vi alle i sognet til at
meddele menighedsrådet, hvis man har
en nabo, familie eller lignende i sognet,
som har en rund dag at fejre og som vil
sætte pris på en blomsterhilsen fra
menighedsrådet.
I bedes henvende jer til Karin Eriksen,
fjordvang@bbsyd.dk eller tlf. 74450157/
22420688.

Skærtorsdag 2015 i Oksbøl Kirke

Kl. 16.00

Kl. 17.30

Gudstjeneste. Prædikant Sop-
hie Juel
Fællesspisning i Oksbøl
Kirkes konfirmandstue.
Menu: Lammesteg med tilbe-
hør med efterfølgende kaffe.
Kuvertpris incl. øl, vand el. et
glas vin 110 kr.

Tilmelding foretages til sognepræst
Camilla Hansen på e-mail: csh@km.dk
eller tlf. 74451142 / 23360617.
Tilmelding bør være foretaget senest
torsdag 26. marts.
Oksbøl Kirkes menighedsråd håber, at
mange vil være med til at fortsætte den
gode tradition fra sidste år.

Kirkegårdsregninger.
Ændring af tidspunkt for betaling.
Oksbøl menighedsråd har besluttet, at fra
2015 og fremover vil regningerne på
blomster og gran m.m. på gravstederne
blive udsendt i juni måned. På det tids-
punkt er blomsterne plantet, gran vil blive
forudbetaling. Vore nabosogne gør det
på denne måde. For menighedsrådet er
det en fordel at få betalingen ind midt i
året.

Med venlig hilsen
Jytte Leest graver

Birgitte Romme kasserer
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For mere end 25 år siden,
blev vores kirkeskib taget
ned efter at være blevet
torpederet at en fane,
hvorved masten brækkede og diverse snore blev totalt sammenfiltrede. Skibet blev
taget ned og sat op på loftet i præstegården og gik næsten i glemmebogen.
Skibet blev hængt op i kirken først i 1950 og var en gave fra Jørgen Helvig Jensen,
der har bygget det. Jørgen Helvig Jensen har boet i Køge og arbejdet på kontor ved
Køge politi. Hans svigermor stammede fra Oksbøl og var ud af Krogh familien.
I forbindelse med renovering af præstegården, kom skibet så frem i lyset igen og jeg
tog det med hjem. Talte med forskellige om hvem der kunne tænkes, kunne reparere
skibet? Alle blev dog bange når de så hvor omfattende opgaven ville være!
Jeg fik et tip om at Kjeld Møller, Rinkenæs – tidligere Poulsgaard – måske var
manden. Kjeld fik skibet med hjem, men også han syntes at det blev for stor en
mundfuld, men med lidt hjælp fra hans frisør, fandt han frem til Helge Lieberg i
Bolderslev. Han ville gerne påtage sig opgaven og nu efter et år, ringede han og
kunne meddele at skibet var færdig.
Kjeld og jeg tog til Bolderslev for at hente skibet hjem, medbringende et par flasker

whisky – eneste betaling
for det kæmpe stykke ar-
bejde Helge havde udført.
Tusind tak for det!
Nu skal skibet så op og
hænge i kirken igen og da
henviser jeg til Camillas
oversigt over gudstjenester,
hvor det vil fremgå hvilke
søndag det sker.

Johann Petersen

Kirkeskibet i Oksbøl kirke.
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I september måned 2014, var der valg til
menighedsrådet. Urban Jensen, Birgitte
Romme og Oskar Lund valgte at fort-
sætte menighedsråds arbejdet, mens Jo-
hann Petersen og Anne Marie Hansen
valgte at træde ud. Der blev afholdt op-
stillingsmøde, hvor Karin Eriksen og Jens
Lynggaard Jørgensen blev opstillet som
kandidater. Oktober 2014 var der ikke
indkommet andre forslag og derfor blev
Karin Eriksen og Jens Lynggaard Jør-
gensen valgt ind i menighedsrådet,
velkommen til jer begge, håber på et godt
samarbejde.
Johann har været med i menighedsrådet
i 22 år, hvor de sidste 18 år, har været
som formand. 2013-14, har nok været de
travleste år for Johann, med ansættelse
2 nye præster i pastoratet henholdsvis
Sofie Juhl og Camilla S. Hansen ved både
Nordborg og Oksbøl kirke. Samtidig blev
præstegården i Oksbøl total renoveret,
hvor Johann fulgte byggeriet tæt med

utrolig mange møder. Anne Marie har
været med i menighedsrådet i ca. 10 år,
hvoraf de sidste 6 år som kontakt per-
son for personalegruppen. På sognets
vegne vil jeg gerne sige en stor tak for
Jeres store indsats og engagement i
årene der er gået.
Nyt fra kirken er at Camilla går på bar-
sel i uge 16, Camilla og Peter ønskes
tillykke med de lykkelige omstændigheder
samt held og lykke med familieforøgel-
sen. Stillingen som barselsvikar bliver
slået op i nærmeste fremtid, nyt herom i
næste Sogne-Nyt.
Året 2015 vil blive et spændende og ak-
tivt år for sognet med mange nye spæn-
dende tiltag, håber på god opbakning, se
mere om de forskellige arrangementer
andet steds her i bladet.
Tilslut vil jeg ønske alle i sognet et rigtig
godt nytår.

Med venlig hilsen
Oskar Lund.

Fra Menighedsrådet.

Man skal ikke stresse, siger man.
Men lige i mit første år i præstegården,
har det ikke været nemt at tage det stille
og roligt. Der er simpelthen sket så
mange ting både arbejdsmæssigt og pri-
vat siden min indsættelsesdag, den 1.
søndag i advent 2013. Tillad mig at give
læseren lidt indsigt i året der gik, både i
præstegården og i arbejdet.
Den første jul i præstegården blev en
hektisk affære. Svigerforældre og Peter
lavede julemaden, pyntede juletræ og

hyggede om os alle og jeg arbejdede rigtig
meget. December var generelt en travl
måned med indsættelsen, med julear-
rangementer og gudstjenester samt ind-
flytning.
Så kom januar. Peter begyndte på sit nye
arbejde. Flyttekasserne blev efterhånden
tømt og præstekontoret var så småt ved
at være klar til modtagelse af sogne-
børnene. I den første tid var der nærm-
est dagligt folk i præstegården for at ordne
de sidste mangler på den ny renoverede

Præstens første år i Nordborg - Oksbøl pastorat.
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bygning. Mit arbejde i kirken var, ud over
gudstjenesterne, især koncentreret om-
kring det at finde sig til rette i samarbej-
det med menighedsrådene og personal-
et ved kirkerne.
Kolde februar kom. Hverdagen var be-
gyndt at få sin egen rytme i vores fami-
lie. Andreas, min søn, var begyndt at fin-
de sig til rette i alt det nye.
I det kirkelige arbejde husker jeg aller-
mest fastelavnsgudstjenesten med kol-
lega Sophie Juel og de nye skridt, der
blev trådt for samarbejdet mellem menig-
hedsrådene. Fastelavnsarrangementet
var for hele pastoratet og blev en suc-
ces.
Marts, april og maj: Foråret kom relativt
tidligt husker jeg, med varme, blomster
og en græsplæne, som graverne havde
travlt med at holde nede.  I præstegården
åbnede vi dørene officielt første gang for
venner og bekendte. Arbejdsmæssigt var
der mange ting, der optog mig i den tid.
Jeg kan ikke opremse dem alle. Men især
fremhæver jeg påsken og pastoratets
fællesarrangement med lamme- spisning
i Oksbøl konfirmandstue, skærtorsdag
aften. En tradition blev født.
Jeg husker også de dejlige tirsdagsmøder
og kirkehøjskoler vi havde. I den forbin-
delse vil jeg sige stor tak til alle i
Menighedsrådene, der har været aktive
i aktiviteterne over hele året. Tak til alle
de frivillige, der har trukket i arbejdstøjet
for at gøre vore arrangementer ekstra
hyggelige med kaffe og kage - og deres
deltagelse generelt. Uden jeres engage-
ment, ville Oksbøl og Nordborg sogne
ikke kunne præstere at lave så flotte ar-
rangementer.
Konfirmationerne. Mine første konfir-

mandhold fra Oksbøl Friskole og Frisko-
len Østerlund, fik en konfirmation, som
vi sent vil glemme. Organist, Ole An-
dersen, havde lavet et stort stykke ar-
bejde med at danne et rytmisk ad-hoc
band af musikere. I det hele taget er
musikken i Oksbøl og Nordborg Kirke i
en frugtbar udvikling nu. Jeg synes vi er
gode til at prøve nye veje af i fin balance
med det traditionelle. En stor tak skal lyde
til kirkesangerne, børnekoret, organister
og korleder for deres bidrag til at udvikle
gudstjenester, kirkelige handlinger og ar-
rangementer musikalsk. En stor tak til
kirketjenere og gravere til at hjælpe med
at få alt det praktiske på plads.
Så kom pinsen og sommeren. Vi be-
gyndte med en dejlig friluftsgudstjeneste
i Nørreskoven med de andre nordalsiske
sogne. Aldrig har vi haft en smukkere
altertavle – udsigt til havet og omringet
af den grønne skov. Egentlig gik som-
meren 2014 ufattelig hurtigt. Der var en
hyggelig, men regnfuld, Skt. Hans fejring
ved Mjels sø, feriedækningen af de an-
dre sogne, en uges mellemkirkeligt ar-
bejde i Strasbourg. Oksbøl kirke blev
certificeret som en ”grøn kirke”, nye
konfirmander kom til og præstegårdens
100 års jubilæum blev markeret i den
augustsmukke præstegårdshave med live
musik, foredrag og kaffebord. Præste-
familien holdt også ferie og skiftede for
2 uger det 450 kvadratmeter store hus
ud med en lille autocamper. Alt i alt var
der bare brug for afslapning.
I præstegården fik vi også et nyt fami-
liemedlem i huset. Molly, en dejlig Beag-
le hvalp indtog vores hjem og hjerter.
September og oktober skulle komme til
at blive to af de måneder, jeg aldrig glem-
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mer. I erindringen er høstgudstjenesterne
for skolebørnene samt den egentlige
høstgudstjeneste med jagthornsblæsere
og E’ Syngkor. Sognets landmænd havde
pyntet kirken smukt op til høst, og
tilmeldingen til fællesspisningen på frisko-
len sprang alle vore forventninger. Tak
til alle landmændene og deres hustruer,
personalet og menighedsrådet for at få
alt til at lykkes.
Også på hjemmefronten skete der ting
og sager, som vel gør september og okto-
ber ekstra mindeværdige i forhold til de
andre måneder. I september kom der
bryllup på programmet og i oktober blev
det pludselig klart, at der er familie-
forøgelse på vej.
Novembers kulde og regn kom og gik.
Jeg husker dog især november for Alle-
helgens gudstjenesterne i Nordborg og
Oksbøl. Det var dejlige gudstjenester
med begge præster til stede, musik og
tekster, der rummede savnet af de kære
sognebørn, vi har mistet gennem året.
December offentliggjorde vi det nye
menighedsråd i Oksbøl den 1. søndag i
advent. Der skal lyde et stort tak til Jo-
hann og Annemarie, der har gjort en stor
indsats i Oksbøl menighedsråd gennem

årene. Også et velkommen til Karin og
Jens! Jeg er sikker på at vi igen har fået
et godt Menighedsråd, der sammen med
personale og præster, sikrer kirkens liv,
trivsel og vækst. Også et tillykke til Nord-
borg menighedsråd, der konstituerede sig
den 1.s.i advent med delvist nye place-
ringer i menighedsrådet!
Dernæst husker jeg især december for
den dejlige gudstjeneste og eftermiddag
med de udviklingshæmmede, som blev
holdt i Nordborg kirke. Kirketaget løf-
tede sig nærmest. Og således med Jule-
salmesangsaftenen, juleafslutninger, gud-
stjenester og ”de 7 læsninger”, som ko-
ret i Nordborg samt konfirmanderne utro-
lig dygtigt deltog i, blev det juleaften igen.
Denne gang ikke lige så hektisk som
første år. Jeg nåede da i det mindste at
få pakket alle gaverne ind denne gang,
være med til at pynte juletræ og forberede
noget af julemaden!
Alt i alt, har det været et dejligt og be-
givenhedsrigt år, tak for det! Men også
velkommen til et nyt dejligt år med mange
nye oplevelser både på kirkefronten og i
præstegården.

Med velsignet hilsen
Sognepræst Camilla Hansen.
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Til alle historisk interesserede er der nyt! Reformationen 1517 skal markeres og de
fem Nordalsiske sogne arbejder dermed i fællesskab. Man kan frit melde sig til
følgende:

Projekt Luther
Forberedelser til fejringen af reformationen i år 2017:

Sognepræsten i Egen vil gerne holde endnu et møde i slutning af aug. omkring Wit-
tenberg-rejsen, hvor man evt. kunne se Luther filmen og spise sammen.

Tirs. d. 13.jan. kl. 19.00: Intro til Wittenberg-rejsen (allerede afviklet, men kon-
takt evt. Egen Sognepræst)

Tirs. d. 10.mar. kl. 19.00: Mere om Luther evt. m. medbragt buffet.

Tirs. d. 14.apr. kl. 19.00: Stormøde for Nordals med prof. emeritus Martin
Schwarz Lausten, København – Om Luther og Refor-
mationen i Danmark.

Rejse til Wittenberg, hvor reformationen begyndte med bl.a. Martin Luther. Det
foregår i uge 39 (man - fredag) her i 2015.
Pris for rejsen er 3.999kr. pr. person i dobbeltværelse med halvpension, transport i
firstjernet bus.

Ring eller mail for mere information eller mød op i Egen Sognegård.

Med venlig hilsen Kitty Hovgaard, sognepræst i Egen
tlf. 74 45 84 90 eller mail khj@km.dk

(Der er forbehold for evt. fejl eller ændringer i denne tekst
fra Oksbøl Menighedsråds side.)

Skuffende julegudstjeneste.
Efter en fantastisk julegudstjeneste i 2013 glædede vi os til årets julegudstjeneste.
Sammen med familie og barnebarn havde vi store forventninger, men hvor blev vi
dog skuffet. Velvidende at det ikke var annonceret som en børnegudstjeneste, blev
vi tudet ørene fulde af dø og elendighed. - Krisen i Ukraine, Syrien, Islamisk Stat,
den Arabisk - Israelske konflikt osv. Faktisk var det som at lukke op for breaking
news på TV.
Vi håber at næste års julegudstjeneste for et indhold der er julen værdig, men tak for
Pixibogen ”Jesus bliver født” som blev udleveret til børnene.
Den kunne vi så læse i stedet for.

Anne og Jan Bossen

Indlæg fra bladets læsere.Indlæg fra bladets læsere.Indlæg fra bladets læsere.Indlæg fra bladets læsere.Indlæg fra bladets læsere.
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En køn familie

BIF
Dilettant 2015

I år opføres stykket

En forrygende historie om, hvordan det kan gå, når manden efter et natligt sold
skal aflægge beretning for sin kone og roder sig ind i så mange selvmodsigelser,
som det er helt umuligt at komme ud af igen.

Inden lørdagens festforestilling er der mulighed for at deltage i fællesspisning
med egen medbragte mad. Drikkevarer købes på stedet. Billetter til festforestil-
lingen skal bestilles i forvejen hos Connie Paulsen på tlf. 6136 4180 eller
connie2011@gmail.com. Pris pr. billet er 100 kr.
Billetter afhentes og betales i BIF’s klubhus ved Oksbøl Friskole fredag den 20.
februar mellem kl. 15 og 16.
Husk at børn under 14 år kommer gratis ind til de to eftermiddagsforestillinger.

Lørdag 21. februar kl 14.00:

Lørdag 21. februar kl 19.30:
Søndag 22. februar kl 14.00:

Der spilles på følgende tidspunkter:
Generalprøve. Der kan købes kaffe og kage i
pausen.
Festforestilling.
Sidste forestilling. Der kan købes kaffe og
brø’tort i pausen
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Kom og se hvad BIF’s gymnastikhold har fået vinteren til at gå med.
Vi har i år besøg af gæstehold DGI’s mini mix (hvor foreningen har egne gymnaster
med på holdet).
Muligvis også et hold fra Vidar Frøkner og Fruer (hvor vi har instruktør med på
holdet)
Der vil være mulighed for at købe kaffe i pausen.
Kom og støt vores gymnaster og instruktører som glæder sig til at vise jer, hvad de
har lært i vinterens løb.

Hilsen Susanne

Gymnastikopvisning
BIF har gymnastikopvisning

Lørdag den 21. marts kl. 13.00
i Nordborg hallen

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning ved formanden
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg til ledelsen
Valg af revisor
Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling
i Broballe Idrætsforening

Torsdag den 23. april i Oksbøl Friskoles multirum.
Kl. 18.00 Lasagne med salat og flûtes

Tilmelding er nødvendig og kan ske til Connie Paulsen på telefon
61 36 41 80 senest den 18. april. Drikkevarer købes på stedet.

Kl. 19.00 Generalforsamling

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest den 18 april. Sendes på mail til Connie2011@gmail.com

Foreningens vedtægter kan ses på www.Broballeif.dk
Kun medlemmer af BIF har stemmeret, men alle er velkomne.

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Dagsorden:
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Bunndsø
Det har givet vis ikke undgået læsernes opmærksomhed at der er kommet vand i
Bundsø, længe før det var meningen at der skulle være vand i det 150 hektar store
område, hvor landmændene tidligere havde deres marker. Alle jordfordelinger med
erstatningsjord til 22 ud af 24 lodsejere kom på plads og derefter var der kun 2 der
skulle eksproprieres. Disse faldt endeligt på plads i december. Jordfordelingen i Bundsø
betød at jord for samlet 62,2 millioner kr. og i alt 423 hektar jord kom til at skifte ejer,
således at staten formelt pr. 1. oktober 2014 blev ejer af området.
I december overtog naturen Bundsø før den planlagte tid, idet diget i Brandsbøl ved
Mølledamsbæk brød sammen og vandet fossede ud på de lavest liggende områder
via kanalen midt i Bundsø.
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Den 22. og 23. november 2014 afholdte
vi årets Julemarked. Der var igen i år
ca. 800 gæster i løbet af weekenden, og
der var en skøn summen og dejlig jule-
hyggelig stemning begge dage.
Tirsdags-Lotto i foråret startede den 20.
januar og sidste gang er den 5. maj. Har
du lyst til at give en hånd med til Lotto,
kontakt da venligst Mette Lyck Rasmus-
sen på tlf. 22 40 19 39.
Har du effekter, du gerne vil donere til
vores loppemarked, kan du kontakte Poul

Frosch på tlf. 30 27 64 30. Hvis du ikke
selv kan levere dem, så sørger Poul for
afhentning.
Billeder fra vores arrangementer kan ses
på vores hjemmeside:

www.of-stoetten.dk
Der indkaldes til ordinær generalforsam-
ling onsdag, den 11. marts 2015 – mere
herom på bagsiden.
Jeg håber, at vi ses.

På vegne af Støtteforeningen
Formand Kenneth Vonsild

De bedste hilsner
Forældrerådet for Grønt hold, Tanja og Leif

Grønt Hold invitere til Fællesspisning
Tag familien, venner eller naboer med ned på Oksbøl Friskole

Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 17 – 19,
og få en hyggelig aften og et billigt måltid mad.

Vi servere Pasta med kødsovs og råkost salat,
samt sælger drikkevare til rimelige priser.
Prisen er 35 kr. for voksen og 20 kr. for børn,
børn under 2år er gratis.

Overskuddet går til Grønt holds klassekasse.
Tilmelding er nødvendig senest d. 19. marts 2015 til:

Tanja skole@pfrosch.dk 20 41 12 61
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Vi giver her en kort status / orientering og minder om, at der snart er generalfor-
samling, som finder sted 23. marts.

Værket blev taget i brug i 2011, men filtersektionen mangler.
Senest har der været problemer med de gamle filtre, og det indstilles derfor, at
de nye filtre bliver igangsat, så værket fremstår helt færdigbygget i 2015.
Der er senest indhentet fornyet tilbud til færdiggørelse af filtersektionen, og
priserne er mindre end først vurderet.

Vores hjemmeside er lavet færdig og den kan ses på:
www.oksbolsognsvand.dk

Her er oplysninger om værket, samt seneste vandprøve mm.

Indkaldelse til generalforsamling
mandag 23. marts 2015 kl. 19.00

er i følge vedtægterne, og finder som sædvanlig sted på Friskolen.

Fremmødet ved sidste generalforsamlingen var 20 inkl. bestyrelsen,
ud af 367 forbrugere. – fremmødet var på 5,4 %

Dette var lidt information fra dit vandværk.

Formand Peter Petersen - petersen@karholm.dk - 74450449

Oksbøl Sogns Vandforsyning orienterer.
v/ Formand – Peter Petersen
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Via sogneforeningen og landdistrikts-sekretariatet i Sønderborg kommune ( sam-
menslutning af små landsby-laug ) fik jeg i november mulighed for at deltage i en
konference på Christiansborg.
Inden mødet skulle der laves gruppearbejde om vigtige spørgsmål, og lidt sent fandt
jeg ud af at jeg kunne ”nøjes” med et møde på Alsion, men jeg gik i gang her i
Oksbøl sogn. Først invaderede jeg den lokale cykelklub, der var til kaffe hos min
nabo, og senere holdt min nabo Ole fødselsdags-formiddagskaffe for de ”gamle”,
som alle blev bombarderet med disse spørgsmål og gav disse svar:

Det gode seniorliv i landsbyen.

Gode busforbindelser -  eller simpel flex-trafik.
Samlingslokaler.
Mødemuligheder, der er billige.
Midler til kultur, også i yderdistrikterne.
Pulje til f.eks. foredragsholdere (de gode koster mere end 2 flasker rødvin).
”Fælleskasse” for f.eks. Sogneforeningen, kirken og skolen til arrangementer.
Virksomheder hertil  - der skal ikke bremses for privat initiativ (af f.eks. kirkens
stift)
Banker skal være villige til at låne penge til boligkøb, så yngre mennesker kan
flytte ud til de ”gamle”
Det skal være nemmere at låne penge til huskøb i yderdistrikterne. Herunder
nævnes: de unge går glip af at kunne købe noget på landet og gøre noget ved det
( et eks. : ja til at låne 1.4 mill i Sø. Nej til at låne 600.000 i No.) Er det regeringens
politik at lukke landsbyerne?
Yngre beboere, der kan være med til at holde gang i foreningsliv osv.
Landsby-pedel (kommunalt ansat).
Kommunen reagerer ikke før, vi henvender os ang. mangler: f.eks. store huller i
vejen, rense kloakker, rydde op ved mindesten, fjerne affald fra strand.

Gode ideer til kollektiv trafik, indkøbsmuligheder og digitale løsninger til
lægekontakt.

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-

Bedre koordinering til andre transportmidler ( færge, tog, bus)
”Hjemme is bil ” med varer.
Vi har indkøbsbus til Kvickly – også stor betydning for samvær med andre ældre.
Udvidelse af bus ordning til 2 x ugentlig
De gamle har ikke alle computer
Vent 10 år (evt. 20)

-
-
-
-
-
-

Hvad skal der til for at få et godt seniorliv i landsbyerne? Hvad er vigtigt for
at kunne blive boende?

Det blev rigtig gode møder og svar fra de lokale, som har disse problemer inde på
livet.
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Konferencen på Christiansborg var arrangeret af Ministeriet for By, Bolig og Land-
distrikter i samarbejde med Landdistrikternes fællesråd, og formålet var at debattere
og komme med ideer til:

Hvilke fordele er der ved, at ældre i landdistrikterne gerne vil blive
boende i deres lokalområde?
Kan ældre være med til at sikre lokale aktiviteter og fællesskab i lands-
byerne?
Hvordan kan ældre i højere grad få glæde af egne ressourcer?
Hvordan kan vi sikre, at der også fremadrettet er gode levevilkår og
muligheder for ældre i landdistrikterne?

-

-

-
-

Oplæg til mødet fra bl.a. :
Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter. Bjarne Hastrup, fra Ældre-
sagen. Erik Buhl, Varde kommune. Jytte Tandrup, fra De Samvirknde Købmænd

Lige fedt
Jeg kan ikke sælge huset
Derfor bli’r jeg hvor jeg er
Hvis jeg ku’ så var det også lige fedt
Der er ingen busser mere
Som ku’ ta’ mig væk herfra
Hvis der var så var det også lige fedt

For billetten koster penge
Men der er jo ingen bank
Hvis der var så var det også lige fedt
For de pengeløse banker
Kan jeg ikke bruge til noget
Hvis jeg ku’ så var det også lige fedt

For hvor sku’ jeg proviantere
Der er ingen købmand mere
Hvis der var så var det også lige fedt
For jeg skvatter nok på vejen
Der er ingen gadelys
Hvis der var så var det også lige fedt

Fra hele landet var problemerne og glæderne de samme. Seniorerne er glade for at
bo på landet, men der skal ske noget, for at vi kan blive boende. Politisk er man klar
over, at der skal lyttes til dette, for der ville blive kaos, hvis alle de gamle flyttede til
byen.

En deltager læste dette digt på konferencen, og det siger så meget, synes jeg:
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For hvis der var lys på vejen
Så jeg ikke går og skvatter
Og hvis jeg ku’ proviantere
Hos en købmand med rabatter
Hvis der var en bank med penge
Jeg ku’ hæve til billetten
Og hvis ellers bussen kørte
Når jeg lettede rumpetten

Ku’ jeg sikkert sælge huset
Men hvorfor sku’ jeg så det
Hvis jeg ku’ så var det også lige fedt
For så blev jeg sgu herude
Jeg sku’ aldrig flytte mere
Så var det at bo på landet bare fedt

Forfatter: Karen Zubari, Rødbyhavn. - www.karenzubari.dk
Digtet ”Lige fedt” stammer fra ”Digte fra en blondekant”.

Udkommer i begyndelsen af 2015.

- og hvad har jeg så fået ud af dette? Jo, vi skal nyde alle de ting, der foregår herude
også for de ældre. Deltag og bak op om det, der arrangeres af skolen, kirken og
foreningerne. Tænk på din nabo, som ikke har bil, når du skal på handel og til ar-
rangementer. I fællesskab kan vi løse meget og få muligheder.
En spændende og god oplevelse for: Else Thuesen

Sogneforeningens badebro og ponton
ved Lusig strand trænger til en kærlig
hånd.
Både bro og ponton ligger i laden hos
Bent Jørgensen, Espehøjvej.
Vi vil derfor gerne høre fra dig hvis
du kunne tænke dig at hjælpe med
restaureringen som foregår:

Badebro
Der søges hjælpere til reparation af badebro og ponton.

På bestyrelsens vegne
Merete Kunz

Lørdag den 21. marts 2015 kl. 10.00 på Espehøjvej 16.
Der vil blive serveret hjemmelavet sandwich, øl, vand og kaffe til middag.
Tilmelding er nødvendig til: Bent Jørgensen

Tlf. 30749814
Mail: bent.jorgensen@privat.dk
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Sangaften d. 30. oktober 2014.
Stemningsbilleder fra en dejlig og hyggelig sangaften den 30.10.2014, hvor skolens
elever og E‚søngkor sang et par numre, og  publikum selv fik lov til at synge mange
dejlige danske sange. Skolen elever stod for et dejligt kaffebord med alt hvad hjertet
begærer.

Esther
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Suppeaften d. 12. november 2014.
En dejlig aften med et flot fremmøde - 61 deltagere havde meldt sig - lige fra helt
spæd til de ældste i sognet - så fint.
Velsmagende tomatsuppe med hjemmebagte flutes og ristede græskarkerner - herefter
kaffe og underholdende sang af Else og Knud, hvor publikum skulle gætte en sang.
Tak til hjælpen i køkkenet og til hjælperne med borddækning og pynt, samt til alle jer
med en håndsrækning - når alle hjælper lidt til, tager oprydningen ingen tid.

Esther
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Juletræstænding i Oksbøl sogn.
I Broballe var der godt en snes stykker der hyggede sig med æbleskiver og gløgg
inde i det tidligere bryghus i ly for den bidende kulde.
I Oksbøl var der 22 voksne og 11 børn i Susanne og Torbens garage, og alle synes,
at det er en kanon hyggelig tradition.
I Mjels var der ca. 25 personer der havde et par hyggelige timer med gløgg, æble-
skiver og snak i Esther og Aksels garage.
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Suppeaften d. 13. januar 2015
Atter en hyggelig suppeaften med flot
fremmøde ca. 50 personer. Et par
stykker havde fået rigtig godt gang i ko-
rtspillet - hyggeligt - tak fordi I alle kom.

Esther
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RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER

ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

TLF. 74 45 14 44

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.

Urban JensenMURERMESTER

Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 03 63

Aut. kloakmester . .Tømrer Snedker



på Oksbøl Friskole.

Generalforsamling
Onsdag d. 11. marts 2015 - kl. 19.00

Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være
bestyrelsen i hænde senest en uge før
generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Kenneth Vonsild

Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt


