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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 ikke længere ses på
www.jessenb.dk men derimod nu på

Sogneforeningens hjemmeside
www.oksboel.dk

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

Redaktionen af dette nummer af
Sogne-Nyt er afsluttet

d. 15. marts 2014

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

Nr. 1 Juni 2014 i uge 24/14
med deadline 28-5-2014

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

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

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

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

28
Maj

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oksbøl Friskoles Bestyrelse
Formand: Lars Mou Jessen
telefon: 74 49 10 50
e-mail: Larsmoujessen@hotmail.com
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Efter en meget kort vinter har foråret
efterhånden været en stor del af vores
hverdag i det sidste stykke tid. De små
forårsbebuder er så småt ved at være
på tilbagetog, men nye blomster står på
spring og inden længe er det hele i fuldt
flor. En rigtig dejlig tid, hvor det bliver
lysere dag for dag, og selv om morgen-
mørket kommer igen ved sommertiden
sidst i denne måned, ja så går det jo bare
fremad, og så bliver aftenerne jo også
længere.
Generalforsamlingernes tid er over os,
og Støtteforeningen har da også allere-
de lagt ud med sin. Der var her forslag
om vedtægtsændring så det var tydeligere
hvordan man skulle forholde sig hvis et
bestyrelsesmedlem gik i utide, men da
vedtægterne foreskriver at der skulle væ-
re to tredjedel af medlemmerne til stede,
for at det kunne gennemføres, hvilket
ville være helt umuligt at opnå, ja så var
man nødt til at indkalde til en ekstraor-
dinær generalforsamling, hvor der bare
er de tilstedeværende stemmeflerhed der
kan beslutte. Der er derfor indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling onsdag
d. 9. april i forlængelse af Friskolens ge-
neralforsamling samme dag.
Sogneforeningen holder sin generalfor-
samling d. 23. april, så jeg vil opfordre til
at man møder op og tager del i de be-
slutninger der træffes. Almindeligvis er
det jo Tordenskjolds soldater der møder
op og trækker læsset, så det vil være
dejligt om man også kunne se nogle nye
ansigter, der vil være med i sognets ve
og vel.

Natur genopretnings
projektet „Bundsø“ ser
nu ud til snart at blive en
realitet, og dermed kommer der igen
vand i det omkring 140 hektar store are-
al. Jordfordelingerne er ved at være på
plads og forventes tilendebragt pr. 1. juli
i år. Derefter påregnes det at stoppe
pumperne pr. 1. oktober og så vil vandet
bare stige, så Bundsø igen vil blive en
rigtig sø som den var før afvandingen
blev påbegyndt i 1850. Vi husker alle
hvor hurtigt det gik med Mjels sø hvor
pumperne blev stoppet ved et såkaldt
„rejsegilde“ d. 9. november 2005 og hvor
der kun efter godt 3 måneder var kom-
met så meget vand i søen at den havde
nået sit planlagte niveau.
Oldenor, der jo oprindelig var planlagt
naturgenoprettet sammen med Mjels sø,
og som blev taget ud i et særskilt projekt,
blev gendannet som sø og dermed givet
tilbage til naturen i oktober 1993.
Det bliver dejligt med et nyt udvidet na-
turområde, og bare der så kommer en
farbar sti langs med søen så man kan gå
og nyde naturen og al dens mangfol-
dighed. Underligt at tænke at der før var
liv med bopladser i Bundsø, og senere
var det hele under vand, for derefter at
blive tørlagt i en lang periode, og så nu
hvor det hele igen kommer under vand.
Juni nummeret af Sogne-Nyt kommer af
forskellige årsager en uge senere end det
oprindelig var beregnet, så det vil først
være i postkasserne i uge 24 i ugen efter
pinse.

Bent Jessen

KommentarKommentar
ved redaktøren
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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.

Så kan vi fornemme det - foråret - de
skønne forårsblomster, vintergækker,
erantis, og krokusserne er dukket op, og
solen har allerede stået højt på himlen
nogle skønne dage. Det er dejligt. Et
storslået vinter-OL i Sochi med et impo-
nerende åbning og afslutningsprogram er
vel overstået - desværre ingen medaljer
til Danmark, men sportsudøverne har jo
ydet det de kunne, og nogen gange som
f.eks. i Curling, skal der også være lidt
held til, så må vi have bedre held til vin-
ter-OL 2018 i Sydkorea.
Så kan jeg jo også hurtigt bekende mig
skyldig i en forseelse ved at sende for
små billeder til redaktøren - ingen er vel
i tvivl, hvis de kan huske mit tlf.nr. eller
se det i telefontavlen, men jeg er ikke
noget særligt teknisk geni, og ej heller
kender jeg output på de forskellige me-
dier, man kan sende materiale i. Jeg har
ikke gjort det for at genere, og kunne jeg
undgå at sende det hele en gang ekstra,
så havde jeg da sørme sparret masser
at min fritid. Men nok om det, vi har fun-
det ud af det - og så fortsætter jeg med
at skrive mine små indlæg.
Den kommende tid står jo så i lysets tegn
og masser af aktiviteter og udendørsar-
rangementer, som bliver nævnt og an-
nonceret særskilt her i bladet. Så vil jeg
lige gøre opmærksom på vores hjemme-
side www.oksboel.dk - som løbende
bliver opdateret. - Claus-Jørn Hjelm er

rigtig hurtig til at opdatere. Vi har opda-
teret erhverv, så hvis noget mangler, så
må I gerne rette henvendelse til os. Så
har vi tilføjet Bed & Breakfast - os
bekendt har vi 4 i området - er der flere,
så meddel os ligeledes det. Bådelaug og
strande er kommet til, natur er opdateret.
Vi vil meget gerne have at I kommer med
indput.
I tiden siden sidst har Oksbøl Sognefore-
ning gjort brug af indgivelse af forslag til
nedrivningspuljen, har indgivet ansøgn-
ing om hjertestarter hos Trygfonden, an-
søgt om 3 redningskranse - én til Lusig
Strand, to til Mjelsvig Sø - én i hver ende
hos Trygfonden. Indgivet ændring af bus-
plan til det kommende skoleår, samt der
skal afholde møde med skolen om arki-
vets fremtid og opdeling af lokalet. Jo der
sker da sørme noget hele tiden. Så
HUSK at møde op til generalforsamlin-
gen den 23. april 2014 og kom og hør om
nabohjælp ved Palle Hvingelby - SSP-
Koordinator, lokalpolitiet. Vi gør os selv
en tjeneste at være OBS og hjælpe hin-
anden, ikke kun i forbindelse med tyveri
og indbrud, men også så her er pænt og
rydeligt i området. Vi værner om tingene,
og bakker op om aktiviteter, så det er et
attraktivt sted at bosætte sig, ellers formår
vi jo heller ikke at afsætte husene i om-
rådet. Kan vi hjælpe hinanden - skal vi
da gøre det.
Godt og dejligt forår til alle. Esther

SogneforeningenSogneforeningen orienterer
v/ formand Esther Olesen
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Vi følger igen den landsdækkende
kampagne og trækker i gummistøvler,
refleksveste, gummihåndsker, udsty-
ret med tænger - der er nok at tage
fat på.Esther Olesen tlf 61366057
e-mail:esther_olesen@yahoo.dk

Søndag den 27. april kl. 10.00

Vi mødes 9.45 ved Brandstationen
og går så ud et par timer på de
forskellige ruter, så er vi tilbage igen
ved 12.00 tiden og der serveres røde
pølser med brød, øl og vand.

For at være sikre på, at vi har pølser
nok i kog er tilmelding nødvendig.

Det skal ske til:
Esther Olesen tlf 61366057

e-mail:esther_olesen@yahoo.dk

Søndag d. 11 maj kl. 13.00 mødes
vi ved Mjels gl. skole (Havrelykke).
Det bliver en spændende guidet tur af
Claus-Jørn Hjelm, som fortæller lidt
historie undervejs.
Vi cykler til Lynge og går en tur ned
til havet hvor vi hører om Færgedal.
Derefter cykler vi til Steg Gaf, hvor vi
hører historien om Oksevejen / Far-
resdam.
Vi fortsætter turen til Rødenæb, hvor
vi hører noget om Flæskholm.
Afslutningsvis drikker vi egen med-
bragte kaffe og kage ude på
Rødenæb. (Husk evt. tæppe)

Tilmelding senest d. 10 maj til:
Merete Kunz tlf: 2067 7060 eller
Mail: kunzbroballe@gmail.com

Guidet cykeltur til Lynge

Vel mødt!
P.b.v.

Merete Kunz
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April 2014
Søndag  6-4 kl. 10.30 Højmesse - Mariæ bebudelse i Vor Frue/ Oksbøl

Kirke  v/ CH
kl. 19.00 Aftensang - i Nordborg Kirke  v/  SJ

Gudstjenester i
Nordborg og Oksbøl Kirker

Søndag 13-4 kl. 10.30 Højmesse og guldkonfirmation - Palmesøndag i Vor
Frue/ Oksbøl Kirke v/ CH

kl. 10.30 Højmess -Palmesøndag i Nordborg Kirke v/  SJ
Torsdag 17-4 kl. 10.30 Højmesse Skærtorsdag i Nordborg Kirke v/  SJ

kl. 17.30 Aftengudstjeneste Skærtorsdag i Vor Frue/ Oksbøl
Kirke  v/ CH
Efterfølgende fælles påskemiddag for begge sogne
i sognegården. Tilmelding til sojue@km.dk/tlf:
20 49 66 79. Egenbetaling - 100kr.

Fredag 18-4 kl. 10.30 Liturgisk gudstjeneste - Langfredag i Nordborg
Kirke v/  SJ
Vor frue/ Oksbøl Kirke henviser til Nordborg

Søndag 20-4 kl. 10.30 Højmesse - Påskedag i Vor Frue/ Oksbøl Kirke
v/ CH

Kirkekaffe
kl. 10.30 Højmesse -Påskedag i Nordborg Kirke v/  SJ

Søndag 21-4 2. påskedag  - Lukket i Nordborg og Oksbøl
kirker der henvises til Højmesse  kl. 10.30 i
Havnbjerg Kirke v/ Annette Sloth

Søndag 27-4 kl. 09.00 Konfirmation (Nordals skole) i Nordborg Kirke
v/  SJ

kl. 10.30 Højmesse - 1.s.e.påske i Vor Frue/Oksbøl Kirke
 v/ CH

kl. 11.00 Konfirmation (Nordals skole) i Nordborg Kirke
v/  SJ
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Maj 2014
Søndag  4-5 kl. 10.30 Konfirmation (Østerlund Friskole) i Vor frue/Oksbøl

Kirke  v/ CH
kl. 10.30 Højmesse og guldkonfirmation - 2.s.e.påske i

Nordborg Kirke  v/  SJ
Søndag  11-5 kl. 09.00 Frogudstjeneste - 3.s.e.påske i Nordborg Kirke

 v/ SJ
kl. 10.30 Højmesse - 3.s.e.påske i Vor frue/Oksbøl Kirke

 v/  SJ

Fredag 16-5 Bededag  - Lukket i Nordborg og Oksbøl
kirker der henvises til Højmesse  kl. 10.30 i
Svenstrup Kirke v/ Mai Britt Knudsen

Søndag  18-5 kl. 10.30 Højmesse - 4.s.e.påske i Nordborg Kirke v/ CH
kl. 19.00 Aftengudstjeneste i Vor frue/Oksbøl Kirke v/ CH

Søndag  25-5 kl. 09.00 Højmesse - 5.s.e.påske i Nordborg Kirke  v/ SJ
kl. 10.30 Højmesse - 5.s.e.påske i Vor frue/Oksbøl Kirke

 v/ CH
Kirkekaffe

Torsdag  29-5 kl. 10.00 Konfirmation (Oksbøl Friskole) i vor Frue/Oksbøl
Kirke  v/ CH

kl. 10.30 Højmesse- Kristi Himmelfart i Nordborg Kirke
 v/ SJ

Juni 2014
Søndag  1-6 kl. 10.30 Højmesse- 6.s.e.påske i Nordborg Kirke v/ SJ

Kirkekaffe
Vor frue/ Oksbøl Kirke henviser til Nordborg

Søndag  8-6 kl. 10.30 Højmesse - Pinsedag  i Vor Frue/ Oksbøl Kirke
v/ CH

Mandag 9-6 kl. 14.00 Fælles Nordalsisk Friluftsgudstjeneste i
Nygård/Nørreskoven v/ Kitty H. Jensen og Mai
Britt J. Knudsen.Oksbøls menighed tager afsted-
tag madkurven og kaffen med!
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Sogneindsamlingen til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp.
Så er sogneindsamlingen til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp netop overstået i
Oksbøl og Nordborg og Havnbjerg sogne.
Vi valgte i år at holde en fælles guds-
tjeneste og samle alle ressourcer i ar-
bejdskraft til at lave sådan en indsam-
ling, ved at have én indsamlingsleder,
Helga Komischke fra Nordborg Menig-
hedsråd. Hun holdt styr på alle indsam-
lerne og sammen med Sophie Juel havde
hun forberedt, at alle kunne få lidt suppe,
slik, kaffe og kage efter turene rundt i
sognene. Tak for den fine indsats! Re-
sultatet for hele pastoratet skal selv-
følgelig oplyses for alle læserne: Som

Kirkebil:
I forbindelse med alle gudstjenester i
Oksbøl Kirke kan alle ældre med
tilknytning til sognet og som ikke på
anden måde har mulighed for at kom-
me til kirke, benytte kirkebilen, - og det
er gratis. Kirkebilen kan på samme vilkår
benyttes i forbindelse med de månedlige
tirsdagsmøder.

Informationer om og aktiviteter ved Oksbøl Kirke:

Tirsdagsmøder
i Oksbøl sognegård:
Tirsdagsmøderne i denne sæson har et
bestemt tema: Præsentation af områdets
nye præster. Hvem er de, hvorfor valgte
de at blive præster og hvordan har det
været at komme til Nordals? I de kom-
mende måneder vil sognepræst i Sven-
strup, Mai Britt Josephsen Knudsen og
sognepræsten i Nordborg - Oksbøl pas-
torat, Sophie Juel fortælle deres histori-
er.

Kirkehøjskole
i Oksbøl sognegård:
Onsdag den 26. marts kl. 19-21.30:
Jutta Nørrelykke og Helmuth Petzke fra
Hardeshøj fortæller om deres oplevelser
fra rejser i Sydafrika.

Onsdag den 30. april kl. 19-21.30:
Tidligere skolelærer Poul Christensen fra
Sønderborg fortæller om sine minder som
feriebarn på en gård på Fyn og præsen-
terer nogle af sine egne sange.

Skærtorsdag aften: Gudstjeneste
med efterfølgende påskemiddag.
Skærtorsdag aften, den 17. april kl. 17.30
er der gudstjeneste i Oksbøl kirke.
Herefter serveres der, i sognegården/
konfirmandstuen, en påskemiddag be-
stående af lam, kartofler m.m. for de, der
har lyst. At deltage i middagen koster 100
kr. Betaling sker ved middagen. Tilmel-
ding til fællesspisning er nødvendig. Det
skal ske per telefon eller mail til sogne-
præst Camilla Hansen inden den 13. april:
23980737 / csh@km.dk. Vel mødt til en
hyggelig aften!

1. april kl. 14-16:
Mai Britt Josephsen Knudsen
6. maj kl. 14-16:
Sophie Juel

Onsdag den 21. maj kl 19 -21.30:
Hvad er humor?
Poul Møller har været præst i Bov, nu er
han præst i Slesvig. Han vil forsøge at
indkredse humorens væsen for os med
masser af eksempler.
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Kirkekaffe:
At drikke kaffe sammen, det er en god
måde at styrke menighedsfællesskabet
på. Derfor byder Oksbøl Kirke som no-
get nyt på kirkekaffe i våbenhuset/eller i
kirken 1 gang i måneden efter en høj-
messe. Der er tale om en lille kop kaffe/
te samt lidt mundgodt. På gudstjeneste-
listen står der nævnt, hvornår der er
kirkekaffe.

Konfirmation 2015 og indskrivning
til konfirmationsforberedelsen i
skoleåret 2014/15:
Konfirmation 2015
Snart skal konfirmanderne for 2014 kon-
firmeres. Vi glæder os til at fejre dem!
Samtidig er vi også begyndt at planlægge
det næste skoleårs konfirmationsforbere-
delse og konfirmationer, hvorfor kirken
ønsker at oplyse følgende:
Konfirmation 2015 af konfirmander
fra Østerlund Friskole er søndag den
19. april 2015 kl. 10.00 i Oksbøl
Kirke.
Konfirmation 2015 af konfirmander
fra Oksbøl Friskole er torsdag den 14.
maj 2015 kl. 10.00 i Oksbøl Kirke.

Indskrivning 2014/15
Der vil være fælles indskrivningen af de
kommende konfirmander søndag den
22. juni kl. 10.30 i Oksbøl Kirke.
Først vil der være gudstjeneste, hvor

samlet gruppe fik vi samlet 13.153,50 kr.
ind. Nordborg sogn stod for de 8.555,50
kr. og Oksbøl stod for de 3.325 kr. Havn-
bjerg 1.273 kr. Tak til alle indsamlere og
til bidragsydere for et godt resultat, pen-
gene går til et rigtig godt formål!

både forældre og kommende konfirman-
der og søskende er inviteret. Efter guds-
tjeneste mødes vi i konfirmandstuen til
en kop kaffe/sodavand. Her vil indskriv-
ningen finde sted og informationer om
konfirmationsforberedelsen blive givet
videre til konfirmander og forældre.
Husk at medbringe den kommende
konfirmands CPR nummer og/ eller
Dåbsattest, som skal bruges ved ind-
skrivningen!

Mange hilsner
sognepræst Camilla S. Hansen.

Østerlund Friskole konfirmeres
den 4. maj 2014 kl. 10.
Navnene er i tilfældig rækkefølge:
Melanie Fibiger
Jakob Rick Clemmesen
Sebastian Bak Bjørnskov
Kasper Vallentin Unger
Katrine Larsen
Julie Lundtoft Lykke
Madeline Hildebrand Jensen
Maja Krogh
Trine Carstensen
Shanna Ma Hallenslev
Rasmus Lumbye Mikkelsen
Kristian Ditlev Heinsvig Pedersen
Tobias Sahlmann Nørskov
Frederik Asmussen
Gustav Clausen
Marcus Alexander Christensen
Morten Østergaard

Konfirmander 2014
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29. juni kl. 11.30 - 18.00 ca.
Sogneudflugt til Brorsons Krist-
kirke i Tønder og
Emil Nolde Museet i Seebull.
Oksbøl sogn inviterer på en dejlig
sogneudflugt i år.
Vi begynder dagen med en gudstjeneste
i Oksbøl Kirke kl. 10.30.
Derefter samles vi i bussen og kører til
Holbøl Landbohjem, hvor vi får frokost-
buffet kl. 12.30. Buffetten koster 160,00
kr. per person. Dertil kommer drikkeva-
rer (Egenbetaling for mad og drikke - di-
rekte til Holbøl Landbohjem) Efter froko-
sten kører vi mod Tønder og besøger,
nu hvor det er Brorsonår i år, Brorsons
gamle sognekirke. Ca. 15.00 kører vi
over grænsen til den kendte maler Emil

Oksbøl Friskole konfirmeres
den 29. maj 2014 kl 10.
Navnene er i tilfældig rækkefølge:
Kirstine Nordstrøm Erbs
Aleia Hymøller
Neika Hymøller
Anne Nelleborg Philipsen
Mikkel Lund Høi
Rie Schmidt Eriksen
Emil Dockweiler Jessen
Stinna Stender Haugaard

Info vedr. telegrammer m.m. til
konfirmander:
På selve konfirmationsdagen vil man
kunne aflevere telegrammer og
lykønskninger til konfirmanderne fra kl.
9.00 i kirkens våbenhus. Her vil en fra
personalet eller fra menighedsrådet tage
imod og holde øje med telegrammerne
under hele konfirmationen. Kirkelige handlinger

15. januar 2014 - 10. marts 2014

Ingen

Meta Margrethe Schøber,  Mjels
Hans Rasmussen,  Broballe
Wilhelmine Mathilde Christensen,

 Mjels
Johann Asmus Peter Christensen,

 Mjels
Astrid Caritas Bladt, Oksbøl
Kathrine Marie Madsen, Oksbøl

Laura Sofie Jepsen, Oksbøl
Klara Nielsen, Oksbøl

Noldes Museum i Seebull, der ligger i
nærheden af Tønder. Dansk- Tyske Emil
Nolde, var en verdensberømt ekspres-
sionist. Efter kaffen (Menighedsrådet
betaler kaffe og kage) i restauranten, kan
man gå på opdagelse i huset, den flotte
bondehave eller fordybe sig i den nyeste
udstilling (en guided tur): Emil Nolde -
„Die absolute ursprünglichkeit“. Kl. ca.
17.00 kører vi atter hjemad mod Oks-
bøl. Ankomst til Oksbøl ca. kl.18.30.
Tilmelding til turen samt oplysninger om
man har pas, er nødvendigt. Hvis ikke
man har pas, men gerne vil med på turen,
får vi lavet et midlertidigt pas.
Tilmelding /evt. afmelding via telefon el-
ler mail til sognepræst Camilla Hansen
på tlf. 74451142 /csh@km.dk inden den
20. juni.
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Sognesamarbejdet
i de nordalsiske sogne.
Der sker meget nyt, man skal forholde
sig til med et sognesamarbejde som Nord-
borg - Oksbøl har nu. I Sogne-Nyt øns-
ker jeg derfor at informere sognebørnene
løbende om den udvikling, der sker i kir-
ken og kirkelivet både i Oksbøl og Nord-
borg.
Ét pastorat, to sogne med hver deres per-
sonale og menighedsråd samt to sogne-
præster, der skal samarbejde. Den struk-
tur betyder blandt andet en forandring i
hvor og hvornår, der er gudstjenester i
vores pastorat og i den lokale sognekirke.
Det tilstræbes, at der altid er mulighed for
at deltage i en gudstjeneste søndag for-
middag i enten Nordborg eller Oksbøl
kirke på det faste gudstjenestetidspunkt
10.30. Hvis der ikke er gudstjeneste om
formiddagen kl. 10.30 i ens sognekirke,
tilbydes sognebørnene en tidlig gudstje-
neste kl. 9.00, en eftermiddags- eller af-
tengudstjeneste i stedet i deres sognekir-
ke. De enkelte helligdage, hvor der ikke
er gudstjeneste i hverken Nordborg eller
Oksbøl, tilbydes der gudstjeneste i enten
Havnbjerg eller Svenstrup.
I de store helligdage såsom jul og påske,
er der ekstra mange gudstjenester i hver
af sognene. Der prioriteres eksempelvis,
at man kan komme til påskegudstjeneste
i både Oksbøl og Nordborg kirke kl .10.30
påskemorgen.
Enkelte gange samarbejder de to sogne
om én gudstjeneste, sådan som vi har
samarbejdet om børne- familie faste-
lavnsgudstjenesten i år. Andre gange er
der også fællesgudstjeneste for alle nord-
alsiske sogne, hvor præsterne på skift ar-
rangerer gudstjenesten. Det gælder ek-

sempelvis dette års friluftsgudstjeneste
2. pinsedag i Nørreskoven ved Nygaard.
Det er i år Egen og Svenstrup sogne, der
arrangerer gudstjenesten. Samme dag,
er der dog også mulighed for at deltage i
en alm. højmesse 2. pinsedag i Nordborg
Kirke kl. 10.30. På den måde tilbydes
sognebørnene et alternativ, hvis en guds-
tjenesteform eller gudstjeneste tidspunk-
tet ikke er tiltalende.
Den nye struktur, har også betydning for
begravelser og bisættelserne i vore sog-
ne. Sophie Juel og jeg har begravelses-
vagter, hver en uge ad gangen, i både
Oksbøl og Nordborg sogne. Det bety-
der i praksis, at man ikke kan vælge,
hvilken præst der skal forestå en bisæt-
telse eller begravelse. Efteruddannelse
og ferie blandt præsterne i pastoratet går
på skift, så man som sognebarn kan være
nogenlunde sikker på, at enten Sophie
eller jeg er at træffe. Sjældent vil der
komme situationer, hvor det er præster
uden for pastoratet, der forestår guds-
tjenester og kirkelige handlinger.
Sognesamarbejdet gælder også på kirke-
gården med vores gravere og graver-
medhjælpere, samt blandt vore kirkesan-
gere og organister. Nordborg-Oksbøl
pastorat er derfor nu en enhed, hvor vi
hjælper hinanden med at få vores kirker,
kirkegårde og kirkeliv til at fungere og
blomstre. Det er en rigtig positiv ting.
Fremfor alt, giver det større arbejds-
glæde for både personalet og præster.
Også menighedsrådsmedlemmerne
mærker en forandring. De to menigheds-
råd har sammen skullet vælge præster 2
gange i den senere tid og nu er der også
et samarbejde med hensyn til kommu-
nikationen på internettet. Oksbøl Kirke
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Der afholdes offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved
præstegården  på følgende dage kl. 18.30

Tirsdag den 29. april 2014
Tirsdag d. 27. maj 2014
Tirsdag d. 24. juni 2014

I juli måned er der intet menighedsmøde.

er kommet med på Nordborg kirkes
hjemmeside. Det betyder, at hvis man vil
finde informationer om, hvornår der er
gudstjenester eller arrangementer, infor-
mationer om personalet ved kirken m.m.,
så kan det findes på

www.nordborgkirke.dk
Informationer i Sogne-Nyt fortsætter
naturligvis også. Nordborg kirke har også
eget blad, der udgives med jævne mel-

Indsamlinger i Oksbøl kirke via Klingpungen i 2013: I alt 14.652,50 kr.

Vores biskop Marianne Christiansen kom til én af gudstjenesterne i januar. Bagefter
roste hun os for stadig at bruge Klingpungen, “for så får man en større indsamling”,
sagde hun.

Birgitte

lemrum.  Men nyt for begge menighe-
der er, at vi oplyser sognebørnene om
de gudstjenester, der er i hele pastora-
tet. Det vil man også kunne bemærke i
dette Sogne-Nyt. Derfor, tag godt imod
den nye tid og de nye muligheder der er
for at deltage i det kirkelige liv her i Nord-
borg-Oksbøl.
Mange hilsner fra sognepræst Camilla S.
Hansen - Nordborg – Oksbøl Pastorat.

Klingpungen

Folkekirkens Nødhjælp:
Formål i sognet:
Børnesagens fællesråd:
Syriske flygtninge/Bibelselskabet:
Bibelsselskabet:

5728,50 kr.
4132,00 kr.
3510,50 kr.
743,50 kr.
538,00 kr.
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Maleriudstilling på Nygård i Nørreskoven
Påsken 2014

Den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på AlsHvor:
Hvornår: Påskedagene 2014. Hver dag fra kl. 13.00 - 17.00
Fernisering: Skærtorsdag kl. 15.00.

Musikalsk indslag ved Sønderborg Musikskole

Traktement: Kaffe og kage kan købes alle dage.

Udstillere:

Foreningen Nygård (www.nygaard-als.dk)

Keramiker Kirsten Holm.
Kunstmaler Rigmor Bak Frederiksen.
Billedkunstner Nurith Lumer-Klabbers

Indstilling til Oksbøl Sogns forskønnelsespris vil igen i år blive uddelt efter
generalforsamlingen. Prisen gives for at forskønne sit hus eller omgivelserne.
Udvalget, som bedømmer de indkomne forslag er:
Aksel Olesen, Mads S. Eriksen og Bent Jørgensen.
Deadline for indstilling til prisen er den 10 april 2014
Forslag sendes til:
Bent Jørgensen 74490088 / 30749814
e-mail: bent.jorgensen@privat.dk eller
Merete Kunz 74490360 / 20677060
e-mail: kunzbroballe@gmail.com

Oksbøl SognsOksbøl SognsOksbøl SognsOksbøl SognsOksbøl Sogns
forskønnelsespris 2014.forskønnelsespris 2014.forskønnelsespris 2014.forskønnelsespris 2014.forskønnelsespris 2014.
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Generalforsamling for Oksbøl Friskole
Onsdag den 9. april 2014 kl. 19.00 afholder
skolen sin ordinære generalforsamling.
Der vil blandt andet være følgende punkter:
beretninger fra bestyrelsen, tilsynsførende og
kulturrådet, gennemgang af økonomi og valghandling.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Medlemskab af skolekredsen for Oksbøl Friskole.
Det er tid til fornyelse af medlemskabet af skolekredsen for Oksbøl Friskole.
Forældre med børn på skolen er automatisk medlem af skolekredsen, og de skal
derfor ikke forny medlemsskabet. Andre som med et medlemskab ønsker at støtte
Oksbøl Friskoles arbejde kan indbetale kontingent for medlemskab til skolen.
Kontingentet er 50 kr. som kan betales på skolens kontor eller overføres til skolens
bankkonto: 4731 4731806721. Husk navn på overførslen.
Medlemmer af skolekredsen har adgang til skolens generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Oksbøl Friskole.

4. årgang på Oksbøl Friskole bruger låget!
I forbindelse med et genbrugsprojekt i natur- og teknikundervisningen samler blåt
hold på låg fra mejeriprodukter. De samler frem til sommerferien, 20 låg giver 1
krone. Ud over en masse læring om genbrug, plast og økonomi - er der også et
fælles mål om at samle penge ind til en fælles ting til hele skolen.
Tænk hvis hele sognet ville hjælpe de blå med at samle låg – det kunne bliv mange!
Hvis I vil – så aflever blot lågene i plasticpose på hylden ved lærerværelset.
Mange hilsner blåt hold
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Sogneforeningen vil være vært ved et mindre traktement.

Forslag til generalforsamlingens pkt. 4 skal være formand Esther Olesen
eller sekretær Merete Kunz, i hænde senest 3 dage før.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
onsdag den 23. april kl. 18:30

på Oksbøl Friskole i Multimedierummet

Dagsorden iflg. vedtægterne

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Valg af ordstyrer.
Årsberetning.
Regnskab, budget og kontingent.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er:
Karen Beck og Esther Olesen.
Karen Beck ønsker ikke genvalg.
Valg af suppleant (1-årig)
Valg af revisorer
Valg af medlemmer til forskønnelsesudvalg (2 pers.+1
best.medlem)
Eventuelt

Efter generalforsamlingen overrækkes Oksbøl Sogns forskønnelsespris

OBS!! Inden Generalforsamlingen er der oplysning om:
Sikring af bolig  og Nabohjælp ved SSP-Koordinator Palle Hvingelby.
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Så blev det forår igen. Og sikke en dejlig
start allerede i marts.
En forholdsvis ung bestyrelse er lige fal-
det rigtig i ”hak” og her ved deadline til
dette Sogne Nyt skal vi atter til general-
forsamling for Støtteforening.
Desværre skal vi denne gang sige farvel
til tre i bestyrelsen. Mette Lyck Rasmus-
sen, Dorthe Hansen og Jakob Jørgensen.
Jeg vil her sige tak for jeres virke for og
i Støtteforening. Det har været en
fornøjelse at have jer i blandt.
Året der er gået har budt på nogle sjove
udfordringer og der kommer nye til.
Efter næste generalforsamling vil besty-
relse være lidt yngre set på ancienniteten.
Så hvis tingene ikke kører som det ”ple-
jer” kunne det enten skyldes manglende
erfaring eller, at vi har valgt at ”vende
bøtten”. Men mon ikke det uagtet kom-
mer til at fungere endnu en gang?
Forårsmarkedet, som sidste år faldt sam-
men med rigtig meget andet på Nordals
er flyttet til d. 10. maj. Vi håber derved,
at der ligesom i 2012 kommer ca. 400-
450 gæster.
Vi vil igen invitere lokale fødevare pro-
ducenter og konceptet Smagen af Als vil
blive placeret i skolegården, hvis vejrgu-
derne tillader.
Lottospil er kommet godt fra start og
selvom der gerne måtte komme 5 – 10
mere synes vi, at der er pæn tilslutning
hver tirsdag.

Vi har nu i et stykke tid kigget efter nog-
le andre lokaliteter til vores Loppemarked
og nu synes det endeligt, at bære frugt.
Mere herom senere, da emnet skal fær-
digbehandles ved næste bestyrelses
møde.
Desværre må vi i år grundet for lidt op-
bakning melde afbud til Nordals Musik
festival. Det lykkedes trods meget ihær-
dig søgen ikke at finde nok hjælpere.
Rengøring af toiletter kan nu også være
vanskelig at sælge til forældre, selv med
den mest positive tilgangsvinkel.

Slutlig lige en reminder fra vores kasse-
rer.
Kontingentsatsen er:
Én person
Par
Studerende
Pensionister

Girokortet er vedlagt i denne udgave.
OBS: Ny kode på girokort.

Der kan også indbetales direkte på:
8011 – 1029437.

Husk at oplyse navn i tekstfeltet.

 ................................. 60 kr.
........................................ 120 kr.

............................. ½ pris

............................. ½ pris

Jeg vil hermed sende jer de bedste forårs-
hilsner og håber, at vi ses til Forårsmarke-
det.

Med venlig hilsen
Holger Ellegaard
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lørdag den 3. maj 2014
kl. 10.00

Badebroen ved
Lusig strand

Badebroen sættes op

Samme dag og tidspunkt
er der strandrensning.

Vi efterlyser yngre kræfter
til at hjælpe til med broen!!

Efterfølgende er Sogneforeningen
vært ved

Pølser, øl, vand og kaffe.

Tilmelding kan ske til
Bent Jørgensen
Tlf. 3074 9814

E-mail:
bent.jorgensen@privat.dk

P.b.v.
Merete Kunz

Støtteforeningens bestyrelse har nu
konstitueret sig og består efter
generalforsamlingen af:
Formand: Holger Ellegaard.
Næstformand: Poul Diabelez Frosch.
Kasserer: Alice Søgaard.
Sekretær: Tina Tessa Callesen. (NY)
Øvrige medlemmer:
Mette Skakke.
Trine Pedersen (NY).
Hanne Abrahamsen.
Leif Andersen (NY).
Kenneth Vonsild.
Suppleanter:
Mette Lyck Rasmussen.
Tine Lund.
Revisorer:
Esther Olsen.
Poul Erik Nørgaard.
Revisor suppleant:
Oscar Lund.

- og så lige det sidste:

Støtteforeningens bestyrelse
indkalder hermed til

ekstraordinær generalforsamling
onsdag d. 9. april 2014

 på Oksbøl Friskole,
som afholdes i forlængelse af

Oksbøl Friskolens
generalforsamling.

Ekstraordinær
generalforsamling
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Oksbøl Sogneforening har deres egen
hjemmeside www.oksboel.dk hvor man
kan finde forskellige oplysninger om
Oksbøl sogn. En InfoLand hjemmeside
er en skræddersyet hjemmesideløsning
til lokalsamfund. Det er samlingspunktet
indadtil og ansigt udadtil. Her kan sog-
net reklamere for aktiviteter og arrange-
menter, informere om foreninger og in-
stitutioner, lægge billeder på fra arrange-
menter og meget andet. Samtidig kan vi
bruge hjemmesiden til at markedsføre os
over for tilflyttere og turister.
Ud over at være sognets hjemmeside og
ansigt udadtil, indgår en InfoLand hjem-
meside i et netværk af lokale hjemme-
sider. Oksbøl sogn deler nyheder med
andre lokalsamfund i kommunen. På den
måde kan I læse nabobyens nyheder på
sognets hjemmeside, og de kan læse je-

Oksbøl Sogneforening på nettet.

På Sogneforeningens generalforsam-
ling i foråret 2013 blev der spurgt om
der ikke kunne laves en fælles kalen-
der for sognets foreninger, så man kun-
ne undgå at møder og arrangementer i
foreningerne blev planlagt til samme
dag. Sogneforeningen har nu oprettet
en fælles kalender som alle foreninger
kan skrive deres møder / arrangemen-
ter ind i. Kalenderen findes på hjemmesiden med et klik på “Fælles kalender”
For at få adgang til at skrive i kalenderen, skal de enkelte foreninger oprette en
google konto, hvis de ikke allerede har en. Derefter skal man kontakte Merete
Kunz tlf. 20677060 eller e-mail: kunzbroballe@gmail.com som så vil sørge for at
foreningen får adgang til at skrive i fælleskalenderen. Vi håber på den måde at
undgå sammenfald i møder og arrangementer.

Oksbøl Sogneforening

Fælles kalender for Oksbøl Sogn

res. Det giver sognet en ekstra synlighed,
og gør hjemmesiden til en ekstra stærk
informationskanal.
En InfoLand hjemmeside får også infor-
mationer fra kommunen og andre orga-
nisationer i kommunen. Samtidig får den
nyheder og informationer fra nationale
aktører på landdistriktsområdet. Alt sam-
men noget man kan læse om på:

www.oksboel.dk
For at en hjemmeside er spændende at
besøge, kræver det at der lægges noget
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Adgang til fælleskalenderen
For at få adgang til fælleskalenderen skal
man have en Google konto, hvis forenin-
gen ikke har sådan en konto, så er den
nemt oprettet og det er gratis.
For at oprette en Google - konto gøres
følgende: søg www.google.dk på net-
tet du vil da komme til fig. 1:

Klik på ”Log ind” og du kommer til fig.
2 hvor du klikker på det røde flet
”TILMELD DIG”.

op på siden, som gør den interessant, det
kan være nyheder, information om ar-
rangementer i sognet, billeder osv.
Hjemmesiden vil være under løbende
udvikling.
Der er også oprettet en fælleskalender
på hjemmesiden, hvor alle foreninger /
institutioner kan få adgang til at lægge
deres arrangementer ind. Fælleskalen-
deren var et ønske for at undgå sam-
menfald af arrangementer.
Hvis du ønsker noget lagt på hjemmesi-
den eller har en god idé til indhold på
hjemmesiden er du velkommen til at kon-
takte Claus-Jørn Hjelm, Skolebakken 30,
Broballe. Tlf. 7449 1324 eller mail:

clhjelm@gmail.com
Du kan også kontakte Merete Kunz, som
også er med i Sogneforeningens besty-
relse på tlf. 2067 7060 eller mail:

kunzbroballe@gmail.com

Med venlig hilsen
Claus-Jørn Hjelm

Herefter sendes du videre til siden fig. 3
”Opret din Google - konto”.

Herfra vil du blive guidet igennem opret-
telsen af kontoen. Når du skal vælge en
mailadresse vil det være en god ide’ at
vælge en adresse som kan videre gives
når foreningen evt. skifter formand eller
kasserer. Eks.:
Foreningens navn@gmail.com. Har du
problemer med at oprette en Google -
konto hjælper Sogneforeningen gerne,
kontakt: Claus-Jørn Hjelm 74491324 el-
ler mail :clhjelm@gmail.com
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Suppeaften
Stemningsbilleder fra suppeaften den 21. januar 2014. Der blevet hygget på tværs af
generationer og et spil kort blev det også til. Da Else var sygemeldt med nyopereret
skulder blev køkkenet ledet af Merete og hendes hjælpere Lone og Olga samt andre
hjælpende hænder til opsætning og oprydning, således at det bliver et fælles projekt.
Alle fik en dejlig gullaschsuppe med hjemmebagte flutes til.

Esther
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Opskrifter.
Suppegæster har ”efterlyst” opskrifter, og de kan alle findes
på nettet.
Alletiders kogebog: Kartoffelsuppe med bacon I
Alletiders kogebog: Stærk gullash suppe
Hendes verden: Minestronesuppe

Tak for super opbakning til suppeaftenerne. Vi vender tilbage næste vinter.
Hilsen Else

Eller skriv til: elsethuesen@msn.com så sender jeg den.

Jeg nægter, at tro at vi har “lømler” her-
ude i området, men alligevel er der blev-
et skrevet tekst med maling på Infohu-
set og samtlige brochurer holdere med
de flotte og dyre brochurer er blevet
tømt ud og smidt på jorden. Det er en
skændsel og ingen respekt for det arbe-
jde de frivillige har ydet, og de midler vi
har fået i offentlig støtte til Infohuset.
Jeg er rigtig ked af det, og den som har
fået røde ører kan melde sig til form-
anden, så vi i fællesskab kan få huset
rent og pænt igen.

Oksbøl Sogneforening
V/ Esther Olesen

Tlf. 61366057

Hærværk
eller drengestreger ?
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Fra en spontan ide ved en fest hos Klaus og Hanne, har markedet udviklet sig
til en fast forårstradition, hvor mange gæster glæder sig over

det smukke kunsthåndværk, de dejlige omgivelser
og ikke mindst det lækre brød og kagerne i Hannes Cafe.

FFFFFrrrrra snapsidé til tra snapsidé til tra snapsidé til tra snapsidé til tra snapsidé til tradition.adition.adition.adition.adition.
Den 14. og 15 juni holdes for 10. gang

Kreativt Marked på Røde Næbvej 3 i Mjels.

Tag børnene ved hånden og bedstemor under armen og tilbring et par
hyggelige timer på Røde Næb, hvor I bestemt møder nogen I kender.

Der er åbent begge dage fra kl.11-17.
Gratis adgang.
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Siden d. 1. november 1996 har jeg været
ansat som kommunal dagplejer. Et job
som jeg er super glad for.
Desværre sidder jeg i skrivende stund i
en opsagt stilling pga. faldende børnetal,
oprettelse af vuggestue, samt geografi.

Hvad gør man så????
I Oksbøl sogn er vi jo ikke kendt for, at
give op med det samme. Det har vi jo
set bla. med friskolen i sin tid. Og for
ikke så mange år siden med Brandvær-
net.
Søde og meget overtalende lokale foræl-
dre til små børn, har bakket mig 100 %
op, og derfor har jeg besluttet at starte
op med Mjels private dagpleje den 1. april
2014.

Jeg er så heldig at starte op med 4 dej-
lige drenge, og den 1. august 2014 kom-
mer også en lille skøn pige til flokken.
1000 Tak for den flotte opbakning jeg har
fået fra jer alle, det betyder super meget
for mig – Og 1000 Tak for alt det legetøj,
og andre børneting der lige pludselig har
fundet vej til min udestue. Det er meget
sødt af jer at tænke på mig.
Skulle I have lyst til at vide mere om Mjels
Private dagpleje, er I velkommen til at
gå ind på min hjemmeside

www. mjels-privatedagpleje.dk

Karen Hjelm.
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Antik-urmager
Rep. af antikke ure samt andre stor-ure

Ole Bjørn Pedersen

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

Faguddannet urmager
Rypevej 62 1 Tv

7445 6434 / 2023 6434
6430 Nordborg
Langesø
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Urban JensenMURERMESTER

Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 03 63

Aut. kloakmester . .Tømrer Snedker

Åbningstider:
Mandag til fredag fra 15 til 17

Lørdag fra 14 til 17

v/aut. fysioterapeut Dorthe Hækkerup
Lusigvej 20, Broballe, 6430 Nordborg

tlf.: 74 45 13 39 / 22 70 13 39

Fysioterapi, Zoneterapi, Cranio-sacral, Parafinbehandling

FYSIOTERAPIKLINIKKEN



ForårsmarkedForårsmarked
Lørdag d. 10. maj 2014 kl. 10.00 - 16.00

på Oksbøl Friskole

På forårsmarkedet finder du:
• Masser af handlende i skolegården, gymnastiksal

og klasseværelserne
• Tombola
• Multi Cafè med kaffebord (Multirummet)
• Grill
• Børnedyrskue ( kl.11-14)
• Hestevognskørsel
• Ridning
• Kokassebingo,
• Opvisning v. Cobra Kids fra Nordborg Teakwondo

klub

Indgang ved skolegården/Spangsmosevej

Kom og få en spændende dag,
med oplevelser for hele familien,

på Oksbøl Friskole, Spangsmosevej 45, 6430 Nordborg


