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Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr.

5
Og vandet i Bundsø stiger og stiger. Nu er den

gamle pumpebrøn ved Broballe ikke længere at se.

Indhold i dette blad:
Side 4.
Side 5.
Side 6.
Side 7.
Side 8.
Side 16.
Side 17.
Side 18.
Side 19.
Side 20.
Side 21.
Side 22.
Side 23.
Side 24.
Side 26.
Side 27.
Side 28.
Side 32.

Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.
Kommentar.
Sogneforeningen orienterer.
Sogneforeningens generalforsamling
Meddelelser fra Oksbøl Kirke.
BIF generalforsamling / Indvielse af Bundsø.
Kreativ marked i Røde Næb
Ny dato - reperation af bro og ponton.
Friskole generalforsamling / Forskønnelsespris
Tour de Mjelssø.
Nyt fra Støtteforeningen
Diverse.
Støtteforening ekstraordinær generalforsamling.
Landsbyhøjskolen.
Hjertestarter kursus
Affaldsindsamling
Riderute
Støtteforeningens forårsmarked.
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Åbningstider:
Mandag til fredag fra 15 til 17

Lørdag fra 14 til 17

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.
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Urban JensenMURERMESTER

Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 03 63

Aut. kloakmester . .Tømrer Snedker

RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER

ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

TLF. 74 45 14 44
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Sogne-Nyt Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Bent Jessen, Espehøjvej 11, Broballe,
telefon: 97 70 35 70 / mobil: 23 26 93 94
e-mail: sogne-nyt@jessenb.dk

Sogne-Nyt kan ses på
Sogneforeningens hjemmeside

www.oksboel.dk

Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sognefor-
ening i ca. 600 eksemplarer, og bladet omde-
les til samtlige husstande i Oksbøl Sogn.
Udensognsboende kan tegne abonnement
på bladet ved henvendelse til Elin Petersen
på telefon 60 70 85 07

Redaktionen af dette nummer af
Sogne-Nyt er afsluttet

d. 15. marts 2015

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

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

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

Sidste indleveringsfrist til
næste nummer af Sogne-Nyt

Deadline er deadline, og
indlæg modtaget efter den-
ne dato kan kun påregnes
medtaget efter forudgående
telefonisk aftale med redak-
tionen.

Onsdag

13
Maj

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
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KommentarKommentar
ved redaktøren

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

Støtteforeningen, der nu har 24 år på
bagen, holdt generalforsamling på Oks-
bøl Friskole onsdag d. 11. marts. Des-
værre gik det ikke bare lige som man
havde håbet. Tre bestyrelsesmedlemmer
havde valgt at træde tilbage, hvilket betød
at der skulle vælges tre nye til besty-
relsen, men da ingen af de fremmødte
havde lyst til at tage del i noget besty-
relsesarbejde så dirigenten sig nødsaget
til at der blev indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling, for i håb om der at
finde tre plus 2 suppleanter. der vil være
med til at føre foreningen videre. (se ind-
kaldelsen side 23)
Støtteforeningen har i årenes løb via de
mange forskellige arrangementer givet
friskolen rigtig mange penge til mange
forskellige ting. Det vil da være ærger-
ligt om dette måtte ophøre bare fordi der
ikke er nogen der vil tage et nap i besty-
relsen, og uden bestyrelse er der jo hel-
ler ingen Støtteforening.
Det er tankevækkende at der kun er 28
forældre med børn på skolen der er med-
lem af Støtteforeningen, den forening, der
er med til at den skole deres børn går i,
er så god og velfungerende som den er.
Der er 172 navne / familier på med-
lemslisten, så disse 28 forældre udgør kun
16,3% af medlemmerne. Så er der 81

såkaldte passive med-
lemmer der ikke har
børn på skolen men som
udgør 47.1%, og så er der 63 aktive lot-
tospillere, der udgør 36.6%.
For at få et ugentlige lottospil til at fun-
gere hver tirsdag er der 14 forskellige
poster der skal udføres. Gennemsnitlig
er der 8,5 person som hjælper men som
ikke har børn på skolen, og så er der 5,5
person som har børn på skolen.
Af alle de 51 hjælpere der er på listen
har de 29 ikke børn på skolen hvilket er
56,9% og de 22 har børn på skolen. De
udgør 43,1%.
Hvis ikke man havde så mange aktive
mennesker uden tilknytning til skolen ville
det se sløjt ud, men hvorfor er den største
mængde af skolens forældrekreds lige-
glade med Støtteforeningen?
Hvorfor bakker de ikke op og tager et
nap med i Støtteforeningen? Hvorfor er
der så lidt interesse for deres børns gode
skoles ve og vel?
Det er tankevækkende at så mange uden
børn på skolen fortsat hjælper til og gør
et stort arbejde for den skole man for
mange år siden kæmpede for at få op at
stå. Som tiden er gået, burde det så ikke
være omvendt!!! Kom nu ud af busken
og vis ansigt d. 9. april.

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

Vintergækker, erantis og lidt krokus er
tittet frem, så foråret må være forude,
selvom det stadigvæk er rimeligt koldt.
Vi har i vinter været forskånet for mas-
ser af sne og glatte veje - til gengæld har
vi fået masser af vand, så nu skulle so-
len gerne snart komme højt på himlen,
så vi kan få sat havemøblerne frem igen
- Det er denne dag, natten mellem lør-
dag d. 28. marts 2015 og søndag d. 29.
marts 2015 at sommertiden starter.
Uret sættes én time frem, kl. 02:00 bli-
ver til kl. 03:00
En time frem = du bliver snydt for én
times søvn!
Sådan er det let at huske, hvornår uret
skal stilles:
Om foråret skal det stilles frem - og
havemøblerne skal frem.

Foråret på den nordlige halvkugle ligger
fra omkring 21 marts til 21 - 22 juni, men
i dansk sammenhæng er det almindeligt
at betragte foråret som månederne
marts, april og maj.

Foråret betyder at vi skal høre herlige
fuglefløjt, se smukke kulørte friske
forårsblomster og dejlige dufte.
Alt dette for vi ganske gratis, det er bare
at tage en tur ud i naturen og nyde det.
Foråret betyder også at vi har alle div.
generalforsamlinger. Vores ligger den 22,
april kl. 19.00, og er én af de sidste.
Danmark har desværre været ramt af
terror - trist at vi i verden ikke kan holde
fred, være gode og rare ved hinanden,
leve side om side og holde fred. Des-
værre
Nordspanien har fået masser af vand /
katastrofe og oversvømmelse - Norge
har fået uhyre meget sne, så folk der
skulle besøge deres hytter, måtte grave
tunneller og her i vores område har vi
haft mange nye kunstige søer, foruden
nu den planlagte Bundsø.
Det bliver jo spændende at se, hvor hur-
tigt vi får fyldt Bundsø og hvilke tiltag
der bliver med stier og toiletforhold.
I den kommende tid skal vi så til at have
badebroen op, hvis ellers vi får broen
repareret, så en ny badesæson kan gå i
gang - så vi glæder os til tilmeldingerne.
Ønsker alle et godt forår og god forsom-
mer

Esther Olesen
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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 22. april kl. 19:00

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:
Bent Jørgensen, Else Thuesen og Merete Kunz.
Merete Kunz 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

Vi synger lidt fra højskolesangbogen
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Gudstjenester
i Oksbøl Kirke

29. Marts Palmesøndag 10.30 Højmesse ved CSH
2. april Skærtorsdag 16.00 Højmesse ved SJ

17.30 Fællesspisning
3. april Langfredag 10.30 Liturgisk gudstjeneste ved CSH
5. april Påskedag 10.30 Højmesse ved CSH
6. april 2. påskedag 19.00 Musikgudstjeneste ved CSH
12. april 10.30 Højmesse ved CSH
19. april 10.00 Konfirmation Friskolen Østerlund ved SJ
26. april 10.30 Højmesse ved NN
1. maj Bededag Lukket Henviser til Nordborg kl. 10.30 ved SJ
Søndag den 3. maj 10.30 Højmesse ved SJ
Søndag den 10. maj 09.00 Højmesse ved NN
Torsdag den 14. maj
Kr. Himmelfart 10.00 Konfirmation Oksbøl Friskole ved SJ
Søndag den 17. maj 10.30 Højmesse ved NN
Pinsedag
Søndag den 24. maj 10.30 Højmesse ved NN
2. Pinsedag
Mandag den 25. maj 14.00 Friluftsgudstjeneste i  Oksbøl

Præstegårdshave ved SJ
Søndag den 31. maj Lukket Henviser til Nordborg Kirke kl. 10.30

prædikant Biskop Marianne Christiansen
Søndag den 7. juni 10.30 Højmesse ved NN

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.
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Tak for opmærksomheden!
I anledningen af vores bryllup den 28. februar i Oksbøl kirke, vil vi gerne sige tak
til alle, der har været med til at gøre dagen så smuk og festlig! Tak til Menigheds-
rådene i Oksbøl og Nordborg samt personale fra Nordborg og Oksbøl Kirker, der
var med til at gøre vores vielse og reception så festlig. Stor tak til beboere i
Oksbøl sogn, som lavede æresport for os og satte flag op i haverne på dagen. Tak
til konfirmanderne fra Oksbøl Friskole for den fine buket vi modtog, og alle lykønsk-
ningerne der i øvrigt er strømmet ind fra nær og fjern. Det blev en dag som vi
altid vi tænke tilbage med varme i hjertet på!

Med venlig hilsen Peter og Camilla Lauridsen i præstegården.

Onsdag den 25. marts kl. 19.00:
Sognepræst Agnes Haugaard fra Ærø fortæller levende om det at være ø-præst i
udkants Danmark.

Tirsdag den 7. april kl. 14.00:
Peter Hellesøe fortæller om humanitære projekter, som han har medvirket i i Litau-
en.

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

Skærtorsdag i Oksbøl kirke den 2. april:
Fællesspisning efter gudstjenesten Skærtorsdag kl. 16.00.
Se side 12.

Langfredag i Oksbøl kirke
den 3. april kl. 10.30 i Oksbøl kirke v/ Camilla S. Lauridsen.
Denne dag holder vi en liturgisk gudstjeneste med 7 læsninger fra Markusevangeliet
om Jesu Kristi Lidelseshistorie. Mellem læsningerne akkompagneres der med musik
ved organist Ole Andersen.

Påskedag- den 5. april kl 10.30
Højmesse i Oksbøl kirke v/ Camilla S. Lauridsen.
Kristendommens vigtigste dag sætter vi ekstra sejl til i musikken. Bo Andersen ak-
kompagnerer på trompet til de smukke, traditionelle påskesalmer, som vi har valgt at
synge denne dag.

Tirsdagsmøder og kirkehøjskole
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2. påskedag den 6. april kl. 19.00
musikgudstjeneste i Oksbøl Kirke v/ Camilla S. Lauridsen.
Vi vil i denne aftengudstjeneste præsentere menigheden for nogle af de mere ukend-
te og nyere påskesalmer. Salmerne akkompagneres af både organist Christiane
Wattenberg på orgel og fløjte, organist Ole Andersen og Brigitte Romme på orgel.

Konfirmationer 2015

Telegrammer og andre lykønskninger
i forbindelse med konfirmationerne:

Såfremt man gerne vil lykønske konfirmanderne, er der mulighed for at lægge tele-
grammer og gaver i våbenhuset i Oksbøl kirke på selve konfirmandens konfirma-
tionsdag. Dette fra kl. 9.00. Der vil være opsyn med telegrammerne under hele
konfirmationen.

William Skipper Bundgaard
Marie Fynholt Erhardsen
Christian Frandsen
Dagmar Erbs Dam Hansen
Nichlas Hoffmann
Tobias Peter Johansen

Fra Oksbøl Friskole og Havnbjerg skole
konfirmeres den 14. maj kl. 10.00:

Aleksander Korsholm
Nikolaj Vagner Kristensen
Mikkel Madsen Mehlberg
Milla Aagaard Rasmussen

Maja Gaul Simonsen
Kathrine Sønderskov Sørensen

Magnus Damgaard Andersen
Stine Mai Andersen
Oliver Boysen
Morten Hansen Carl
Tobias Skrydstrup Christiansen
Isabella Sköld Clausen
Line Delf
Jesper Gaul
Jonas Schøn Henriksen
Christine Schmidt Jørgensen

Fra Friskolen Østerlund konfirmeres den 19. april kl. 10:
Malene Lersø Mortensen
Sille Mechlenborg Nørulf
Camilla Victoria Petersen
Nicklas Frederik Petersen

Asger Otterstrøm Skov
Daniel Baden Sørensen

Rasmus Toft
Kasper Axelsen Tonnesen

Mie Vallentin Unger
Mille Vick
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Indskrivning til konfirmation 2016.
Så er det tid til indskrivning af elever, der skal konfirmeres i 2016 i Oksbøl Kirke.
Dette allerede søndag den 12. april 2015 kl. 10.30 i Oksbøl kirke!
Vi begynder med en gudstjeneste i Oksbøl kirke, hvorefter der vil være møde i
konfirmandstuen 1,5 times tid. Her vil der blive givet lidt informationer om forløbet,
herunder konfirmationen 2016. Man bedes bringe sygesikringsbeviset på konfirmanden
med samt dokumentation for dåb. Såfremt den kommende konfirmand ikke er døbt,
aftales på dagen, hvornår dette lader sig gøre. Man kan godt deltage i undervisnin-
gen uden at være indskrevet til konfirmation.
Evt. henvendelser vedr. indskrivningen rettes til sognepræst Camilla S. Lauridsen på
csh@km.dk eller telefon 74451142.

Tag tæppet under armen og nyd en gudstjeneste i det
fri - 2. Pinsedag i Oksbøl præstegårdshave.
Den 25. maj kl. 14.00 er Oksbøl sogn vært for en friluftsgudstjeneste i samarbejde
med de andre 4 nordalsiske sogne: Nordborg, Havnbjerg, Egen og Svenstrup. Vi
åbner i den anledning præstegårdshaven og håber på dejligt sommervejr. Der vil
være salg af kaffe og kage på stedet, så det eneste man behøver at tage med, er
noget at sidde på. I tilfælde af regn, rykker vi indenfor i Oksbøl kirke og drikker
kaffen i konfirmandstuen efterfølgende. Musikken arrangeres af organist Ole An-
dersen i samarbejde med de andre sognes organister.
N.B. Kirkebilen kan benyttes til dette arrangement, såfremt man som beboer i sog-
net, ikke har andre muligheder for at komme til gudstjeneste.

Indsamling af stof til projekt Julevandring.
Så er sy-gruppen på plads og dragterne til julevandringen 2015 skal forberedes.
I den anledning håber vi, at der er nogen i sognet, der har lyst til at donere stof i form
af gamle gardiner, gamle lagner, stofrester eller en forvasket uldtrøje til formålet.
Donationerne kan afleveres i Oksbøl præstegård i træffetiden mandag - torsdag 12-
13 eller efter aftale. Alternativt hos graver Jytte Leest.
Tidl. sognemedhjælper i Christians kirken Sønderborg, Anne Louise Lund Jensen er
tovholder på sy-projektet.
På forhånd tak for donationerne!
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Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp 2015.
I år lykkedes det igen at få en sogneindsamling stablet på benene.
Dog blev det i samarbejde med Nordborg sogn denne gang. Oks-
bøls konfirmander har i overvejende grad været dem, der var ude
med raslebøsserne i begge sogne. I alt samlede de i Oksbøl sogn
3.975 kr. ind og i Nordborg sogn samlede Oksbøl konfirmanderne
3.810, 50 kr. ind af det samlede beløb i Nordborg sogn. Sikke en
indsats! Vi håber også på at kunne samle ind til Folkekirkens Nødhjælp næste år og
takker alle for donationerne i form af mønter, mobilpay og giroindbetalinger!

Kirkelige handlinger
11. januar 2015 - 6. marts 2015

Christian Frandsen
Isabella Sköld Clausen

Camilla S. Hansen og Peter Lauridsen

Kathrine Theodora Bonde
August Hoeck

Mjels
Broballe

Offentlige Menighedsråds møder:
16/4 kl. 18.30 i Konfirmandstuen
28/5 kl. 18.30 i Konfirmandstuen
26/6 kl. 18.30 i Konfirmandstuen.

Kl. 16.00 Gudstjeneste. Prædikant Sophie Juel

Kl. 17.30 Fællesspisning i Oksbøl Kirkes konfirmandstue.
Menu: Lammesteg med tilbehør med efterfølgende kaffe.
Kuvertpris 110 kr. incl. et glas vin/øl/vand.
Tilmelding foretages til sognepræst Camilla S. Lauridsen på
e-mail: csh@km.dk eller tlf. 74451142 / 23360617
Tilmelding bør være foretaget senest torsdag 26. marts

Vi håber, at mange vil være med til at fortsætte den gode tradition fra
sidste år.

Skærtorsdag 2015 i
Oksbøl Kirke
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Påsken er den største fest i det kristne
kirkeår. Ligesom til enhver ordentlig fest
kræves der lang tids forberedelse til
påskefesten; og når selve festen så er
overstået, pakker man ikke bare det hele
sammen og styrter sig ud i hverdagens
grå trummerum. Der følger en tid efter
påskefesten, hvor man endnu fejrer alt
det, der skete i påsken, og hvor man le-
ver længe på mindet om festen. Alt det
kan man finde ud af ved at tage sin salme-
bog og kigge bag i, i tekstdelen, hvor det

kristne kirkeår er anført med sine tek-
ster. Først kommer den lange forbere-
delsestid til påsken. Den begynder før
den egentlige fastetid. Vi skal begynde
med Septuagesimasøndag. Tiden fra den-
ne søndag og indtil fastetidens begyn-
delse er en indledende sørge- og bods-
tid. Derpå følger den egentlige fastetid,
der varer fra askeonsdag (onsdagen efter
fastelavns-søndag) til påskelørdag.
Selve påskeugen går fra Palmesøndag
til og med påskedag, medens påskens

Kirkeåret – Påske og Pinse

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

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

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

Pris: 200 kr. som dækker betaling af middag + kaffe + museumsbesøg. Beløbet
betales i bussen. Øvrige udgifter dækkes af Oksbøl menighedsråd.
Tilmelding er nødvendig. (og bindende mht. betaling af 200 kr. for spisning)
Der er 48 pladser i bussen (fordeles efter „først til mølle“)
Bemærk: gåafstandene er yderst korte, kirken, museet og kroen ligger meget tæt.
Vi håber på en fyldt bus.

Tilmelding senest fredag d. 5. juni til:
Birgitte Romme, 4157 0519, evt. mail: broa@bbsyd.dk

Mvh
Oksbøl kirkes menighedsråd
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efterfest varer helt frem til pinse. Læg-
ger man det hele sammen, den lange for-
beredelsestid, selve påskehøjtiden og
efterfesten bliver det ca. 120 dage, altså
en tredjedel af kirkeåret. Denne lange
periode sætter naturligvis sit præg på de
tekster, der prædikes over i tidsrummet.

Men hvorfor ser påskeugen ud, som
vi fejrer den i vores kirke? Det er
ikke noget, de første kristne har grebet
lige ud af luften; og selvom det er ret
sparsomme oplysninger, vi har om den
kristne påskes første tid, er det dog hævet
over enhver tvivl, at den jødiske påskefej-
ring har haft stor indflydelse på den
kristne påskefest. Men medens den
jødiske påskedag altid falder på en be-
stemt dag (nemlig fuldmånedagen efter
forårsjævndøgn og altså kan være for-
skellige dage i ugen), så er den kristne
påskefejring lagt fast efter ugemønstret.
Naturligt nok blev påskedag en søndag,
den første dag i ugen, hvor man minde-
des Herrens opstandelse, og hvor Guds
mægtige skaberord “Bliv lys!” lød i ver-
den. Endnu før dannelsen af kirkeåret
var den kristne festkreds en ugekreds,
hvor altså søndagen var starten og
højdepunktet. I denne ugekreds brugte
man - med udgangspunkt i påskens be-
givenheder - desuden at fejre onsdagen
og fredagen. Onsdagen for at mindes den
grumme handling, at Judas enedes med
rådet om at forråde Jesus, og fredagen
for at mindes den bitre langfredag. End-
nu længe før man begyndte at fejre en
årligt tilbagevendende påske, brugte de
tidligste menigheder altså at fejre påsken
ugentligt! Ja, i den nærforventning om
Herrens snarlige genkomst, man levede

i på den tid, levede vel enhver, der evnede
det, i en konstant påsketid, vekslende
mellem onsdagens og fredagens bods-
og fastestemning med disse dages sær-
lige gudstjenester, og fejringen af søn-
dagen som Herrens Opstandelsesdag.
Da man i 2. århundrede begyndte at fej-
re en årligt tilbagevendende påskefest,
medførte det stridigheder mellem jøde-
kristne, der fastholdt tidspunktet for den
jødiske påskefejring, og de hedninge-
kristne, der orienterede sig ud fra det
tidlige ugemønster. Stridighederne blev
dog bilagt af Kejser Konstatin, der på
kirkemødet i Nikæa 325 fik bestemt, at
påsken - under indtryk af den kristne
ugekalender - skulle være forskydelig,
således at påskedag altid blev første
søndag efter første fuldmåne efter
forårsjævndøgn. (Det betyder, at påske-
dag kan falde tidligst 22. marts og se-
nest 25. april).

Pinsen er den sidste af kirkeårets 3 store
fester. Rent teknisk kommer navnet
Pinse af det græske ord ”pentekoste”,
der betyder den 50. (dag efter Herrens
opstandelse).
Ja, det rent talmæssige skal kun med,
fordi det indsætter pinsen i kirkens festka-
lender. Men uagtet at pinsen er kirkens
fødselsdagsfest, er det vel ikke forkert
at sige, at denne fest- også i kirkefolkets
bevidsthed - har ført en tilbagetrukket
tilværelse sammenlignet med påsken og
julen. Der findes flere svar på spørgs-
målet om, hvorfor pinsen har fået denne
lidt stedmoderlige behandling. Ét af dem
er, at pinsens budskab om Helligåndens
komme forekommer alt for uhåndgribe-
ligt. At tale om Helligånden, dét er svære-
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re end at fortælle det glade julebudskab,
der jo virker så konkret med Jesusbar-
net. Og påskebudskabet, ja, dér er også
en person at hægte historien på. Men
pinsens fortælling om Helligånden, der
fyldte huset, hvor de sad! Dét er straks
sværere.
Et andet svar kunne være, at teksterne,
der læses i pinsen, har vægten lagt på
lektierne fra Apostlenes Gerninger i ste-
det for evangelierne. Men det skyldes,
at evangelierne ganske enkelt mangler
fortællingen om pinsedagen. Lukasevan-
geliet der - rent Jesuskronologisk - går
længst, når kun til Himmelfarten.
Pinsedags lektie fra Apostlenes Gernin-
ger, kapitel 2, fortæller om Helligåndens
komme til de forsamlede i Jerusalem,
hvor Peter holder sin pinseprædiken for
jøderne. Lektien til 2. pinsedag er taget
fra kapitel 10, hvor Peter igen prædiker;
denne gang for hedningerne.

I Apostlenes Gerninger, kapitel 2, hører
vi om, at da pinsedagen var kommet, var
de alle samlede. Pinsedagen er altså ikke
en kristen opfindelse. Den var og er sta-
dig med i den jødiske festkalender. Men
den er, ligesom flere andre fester, blevet
“kristeligt forvendt”. Jødernes pinsefest
blev, foruden at være en takkefest for
høsten, tillige en fest til minde om lov-
givningen på Sinaj (de 10 bud). Derfor
kan den kristne pinsefejring, foruden at
være Helligåndsfejringen, tillige ses som
et modstykke til den jødiske ”lovtræl-
dom”. Eller en fuldendelse af Skabergu-
dens indblæsning af sin livgivende ånde.
Pinsedag,
da GUDs Ånd kom herned,
da nedsteg GUDs kraft til vor skrøbe-
lighed...

Sophie Juel
Sognepræst

I år er Nordborg-Oksbøl Pastorat værter for de 5 Nordalsiske sognes frilufts-
gudstjeneste 2. Pinsedag.
Vi planlægger en dejlig eftermiddagsgudstjeneste, med orkester bestående af de
Nordalsiske organister under ledelse af Oksbøls organist Ole Andersen, og den
smukke udsigt over engen ved Oksbøl Præstegårdshave som altertavle.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe kaffe, the og kage (overskud går
til Oksbøl Friskole).
Tag selv tæpper eller stole med til at sidde på (stole kan stilles til rådighed til de
dårligst gående). Kirkebilen kører. Påklædning efter vejret, vi satser på den smukke
danske sommer.
Ingen tilmelding nødvendig.

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag
Mandag den 25. maj 2015

Tid: kl. 14.00 til 16.30
Sted: Oksbøl Præstegårdshave
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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:

Bunndsø
Sønderborg kommune har oplyst at der vil være indvielse af Bundsø projektet
fredag eftermiddag d. 24. april. Hvornår og hvor det vil finde sted vides endnu
ikke, men hold øje med Sogneforeningens hjemmeside eller se opslag i Info-
huset.
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Stald, lade og aftægtshus vil være fyldt med kunsthåndværk i høj kvalitet.
Bl.a. keramik, pileflet, filt, billedkunst, knive, trædrejning, glaskunst og meget mere.
Den smukke gamle gård, bliver i den weekend omdannet til et spændene sted, at
gå på opdagelse i. De maleriske bygninger fra ca. 1760, som med respekt for
stedet, og en god portion humor, er forvandlet til en sand perle.
Beliggenheden og omgivelserne, lige ned til Mjels Vig, er en oplevelse i sig selv, og
bestemt et besøg værd. Om mon ikke svaneparret på stranden venter på besøg.
Markedet holdes på Rødenæbvej 3 Mjels Vig 6430 Nordborg.
Der er åbent begge dage kl. 11.00 – 17.00

Kreativ marked i Røde Næb ved Mjels Vig for 11. gang.
I weekenden 30. og 31. maj, byder en række kunsthåndværkere i
foreningen Stalden, velkommen, til kreativ marked, for 11. gang, på den
gamle gård i Røde Næb, ved den smukke Mjels vig.
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På grund af manglende tilmelding ændres datoen.
Der søges hjælpere til reparation af badebro og ponton.

Sogneforeningens badebro og ponton ved Lusig strand trænger til en kærlig
hånd for at være brugbar og sikker for badende gæster.

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:

Ny Dato

Lørdag den 11. april 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. 30 74 98 14

Mail: bent.jorgensen@privat.dk

På bestyrelsens vegne
Merete Kunz

Opsætning af badebro og ponton
den 9. maj 2015 kl. 10.00

Hvis man har haft succes med at få broen repareret
(Hvis ikke – er der ingen badebro at sætte op)

sættes broen i vandet og stranden bliver renset samme dag og tidspunkt.
Husk at melde dig til at hjælpe, gerne begge dage

tilmelding til ovennævnte.
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Generalforsamling for Oksbøl Friskole
Torsdag den 9. april 2015 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 sko-
lens bankkonto: 3227 4731806721. Husk navn på overførslen.
Medlemmer af skolekredsen har adgang til skolens generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Oksbøl Friskole.

Bent Jørgensen 74490088 / 30749814 e-mail: bent.jorgensen@privat.dk
eller

Merete Kunz 74490360 / 20677060 e-mail: kunzbroballe@gmail.com

Oksbøl Sogns Forskønnelsespris 2015

Deadline for indstilling til prisen er den 10. april
2015.
Forslag sendes til:

Indstilling til Oksbøl Sogns Forskønnelsespris vil
igen i år blive uddelt efter generalforsamlingen.
(Se side 7)
Prisen gives for at forskønne sit hus eller omgi-
velserne.

Udvalget som bedømmer de indkomne forslag er:
Aksel Olesen, Mads S. Eriksen og Bent Jørgensen.
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Sogneforeningen minder om at der traditionen tro er Tour de Mjels sø
Fredag d. 5. juni 2015 kl. 14.00

med start fra Oksbøl Friskole.
Invitér din familie, dine venner og kollegaer eller naboer

og få en hyggelig eftermiddag.
Der er ”Brøtort” til kaffen efterfølgende.

Nærmere følger i næste Sogne-Nyt.
På bestyrelsens vegne

Merete Kunz
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Så blev det forår igen, sikke en dejligt
vejr, vi starter med.
Ved deadline til dette Sogne-Nyt skulle
vi atter til generalforsamling i Støtte-
foreningen.
Desværre skulle vi denne gang sige
farvel til tre bestyrelsesmedlemmer,
Mette Lyck Rasmussen, Tina Callesen
og Mette Skakke. Jeg vil her sige tak
for jeres virke for og i Støtteforening.
Det har været en fornøjelse at have jer
i blandt os.
Denne generalforsamling gik ikke helt
som forventet. Der var ikke ret mange
fremmødte, og de der kom, ønskede
ikke at stille op. Vi indkalder derfor til
ekstra ordinær generalforsamling. Tors-
dag d. 9. april 2015 kl. 19 på Oksbøl
Friskole.
Hvis du kunne tænke dig at vide lidt
mere om, hvad Støttens arbejde består
i, er du velkommen til at kontakte en af
bestyrelsesmedlemmerne, og vi
fortæller gerne om arbejdet og glæderne
ved at dele ud til skolen og eleverne.

Vi fra bestyrelsen vil takke alle hjælp-
ere og de lokale folk for opbakningen
omkring skolen og støtteforeningens
arrangementer.

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.

Jeg vil hermed sende jer de bedste
forårshilsner og håber, at vi ses til
forårsmarkedet.

På vegne af bestyrelsen
Kenneth Vonsild

Slutteligt en reminder fra vores
kasserer. Kontingentsatsen er:

En Person
Par
Studerende
Pensionister

60 Kr.
120 Kr.
½ Pris
½ Pris
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Vi har lagt et Girokort her i bladet som vi
naturligvis håber rigtig mange vil
benytte sig af. Man er naturligvis
også meget velkommen til at ind-
betale et beløb til én af brandfolkene.

Beløbets størrelse er op til den enkelte.
Og en stor tak for de foregående bidrag.

Oksbøl Frivillige Brandværn

Brandværnet holder sommerfest d. 15. august,
men nærmere herom i næste nr. af bladet.

Tak til Sogneforeningen for gode arrangementer fra et par
tidligere Broballinger, nuværende pensionister i Havnbjerg.
For os er det ikke kun en tallerken velsmagende suppe.
Det er det sociale samvær med tidligere naboer og andet
godtfolk. Vi siger tak for gode arrangementer. Vi er ikke
mobile med hensyn til transport, men vi finder altid ud af
noget.
Nok engang mange tak
Mange hilsner fra
Doris og Christian Kaack
Tjørning 108 Havnbjerg

Sogneforeningen beder om hjælp fra sognets
beboere til at blive informeret når der kommer
nye beboere til sognet.
Så kontakt én fra bestyrelsen og fortæl
hvem der er flyttet ind ved siden af eller
lige i nærheden, så vi kan byde dem
velkommen til sognet.

På bestyrelsens vegne
Merete Kunz.

Hjælp fra Sognets beboere
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på Oksbøl Friskole.

Ekstra ordinær
Generalforsamling

Torsdag d. 9. april 2015 - kl. 19.00

Forslag til dagsordenens pkt. 2 skal være
bestyrelsen i hænde senest en uge før
generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Kenneth Vonsild

Dagsorden :
1. Valg

1. Bestyrelsesmedlem
2. Bestyrelsesmedlem
3. Bestyrelsesmedlem

1. Suppleant
2. Suppleant

(3 år)
(2 år)
(3 år)

(1 år)
(1 år)

2. Indkomne forslag
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En rigtig god weekend - Bent Jørgensen,
Else Thuesen og Esther Olesen deltog
for Oksbøl Sogneforening.

Spændende foredrag og forelæggelse af
div. projekter af bl.a. Tyge Mortensen,
tidl. forstander på Ryslinge Landsby-
højskole, Steen Møller, økologisk ildsjæl
og medstifter af Friland, Hanne Risgaard
fra Skærtoft Mølle og Mikkel Harritslev
Nielsen, projektleder på ”Spejdernes Lejr
2017” med forventet 40.000 deltagere i
Sønderborg, som var på fredag fra start.
Herefter workshops opdelt på 3 hold -1.
Iværksætteri og erhvervsudvikling -
2.Madkulture, når vi skuer bagud og ret-
ter blikket fremad - 3.Affald - en værdi-
fuld ressource

Landsbyhøjskolen - Slip energien løs og vær på forkant

Else og Bent deltog på hold 3 og jeg på
hold 2.
Det hele foregik på Havnbjerg Skole,
HR-huset, med overnatning i Nordals Id-
rætscenter og morgenmad her - derefter
forsatte landsbyhøjskolen lørdag for-
middag, med indlæg Socialøkonomiske
virksomheder - et vidundermiddel i land-
distrikterne, ved Hanne Worning, Koor-
perationen, præsentation af Nordals

naturpark ved Bent Larsen og Tanja
Have, Visionsgruppen Nordals samt Pe-
ter Norman Gråsten Forum, Gråsten
æblet m.v., så vi bundet en sløjfe. Ar-
rangementet sluttede lørdag eftermid-
dag i Svenstrup Forsamlingshus, hvor
kåringen af Årets ildsjæl og Årets Iværk-
sætter i Region Syddanmark , udstedt af
By-,Bolig- og Landdistriktsministeriet.
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Årets iværksætter blev Louise Badino
fra Danish Island Weddings på Ærø, og
Årets ildsjæl blev Christel Seyfahrt, Fanø
Strikkefestival. De fem regioners vindere
går videre til finalen den 23.-24. april på
Sørup Herregård.
Kåringsfesten sluttede med sønderjysk
kaffebord, som præsenteredes af kul-
turhistoriker og mangeårig museumsin-
spektør Inge Adriansen, Sønderborg.
Undervejs styrede Leif Maibom løjerne,
uden tvivl med et glimt i øjet, og der blev
leveret musik af duoen Delte Vande,

samt børneoptræden fra Svenstrup
Friskole og Svenstrup Kirkekor. En dej-
lig eftermiddag med det lækreste og flot-
teste sønderjysk kagebord og dejlig un-
derholdning.

Esther
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Hjertestarter kursus
Oksbøl Frivillige Brandværn har afholdt 2 kursusaftener med 16 kursister pr. hold til
førstehjælp og hjertestarter - en god og lærerig aften. Tak til Michael og Brandvær-
net – et godt initiativ. Kurset er afholdt på Oksbøl Friskole – kursusaftenerne blev
afholdt 17.-2. og 19.-2.-2015. Herefter skal der afholdes kursus for Oksbøl Friskoles
ansatte og Støtteforenings bestyrelse. Kurserne er arrangeret af Oksbøl Frivillige
Brandværn – stor tak jer.

Oksbøl Sogneforening - Esther
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Igen i år følger vi den landsdækkende kampagne Danmarks Naturfrednings-
forening affaldsindsamling 2015 og trækker i gummistøvler, refleksveste, gum-
mihandsker og udstyres med affaldssække og tænger - gør en god gerning, nyd
vejret og få lidt motion - så kom frisk

Søndag den 19. april 2015 kl. 10.00
Vi mødes kl. 9.45 ved Brandstationen og går ud et par timer på de forskellige
ruter, så vi er tilbage igen ved 12.00 tiden.
Vi tæller affald op og herefter serveres røde pølser med brød, øl og vand.

For at sikre at vi har pølser nok i kog, er tilmelding nødvendig.
Skal ske til: Esther Olesen

tlf. 61366057
mail: esther_olesen@yahoo.dk
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Sønderborg Kommune annoncer efter følgende overnatningsmuligheder i forbind-
else med den nye ridesti på Als - 100 km.
Vi må konstatere at Riderutens popularitet er overvældende og søger i den forbind-
else lokale der vil tilbyde overnatning til de ridende.
Du har mulighed for at komme med i guidebogen der udkommer i maj, hvis du kan
tænke dig at tilbyde (gerne primitiv) overnatning til det ridende folk.
Det er din egen fantasi og muligheder der sætter rammen for, hvad der kan komme
med i guidebogen. Har du et ekstra værelse kan det også være en mulighed.
Det du skal kunne tilbyde hvis du skal være med:

Riderute

Du kan tage et beløb for det. På høhotellerne ligger prisen for en hest på ca. 25 kr.
og for en rytter i shelter fra 15-50 kr.
Det er helt op til dig som udbyder, om hvad du vil tage for det. Det er dog en god ide
at tage lidt for det for, at få dine udgifter dækket.
Kommunen vil bistå med et board til din plads.
Selvfølgelig vil du selv stå for designet så det bliver præcist som du ønsker det.

En fold til en håndfuld heste (behøver ikke at være meget stor, da det jo kun
er til overnatning)
Vand til hestene
En lille plads til mindst et telt
Mulighed for at de besøgende kan benytte et toilet eller et camping toilet.

*

*
*
*

Priser:
Pr. overnatning pr. pers. i shelter kr. 50,00
Pr. overnatning pr. hest kr. 25,00
Ekstra person udover dem i shelteren (eget telt) pr. overnatning kr. 30,00
Brændsel kr._______
Hø kr._______
Øl, vin og vand fra kr. 5,00
Leje af telt kr. 50,00

Guidebogens materiale skal være færdig midt i april
Kontakten til Sønderborg Kommune er:
Sønderborg Kommune
Landbrug – Land, By & Kultur
Agronom Sussanne Bigum Mortensen
Telefon 88 72 55 24
mail:sbmo@sonderborg.dk

se eksempel:https://www.facebook.com/hoehotelbromose

m.v.h. Esther
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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. 16. april 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. 9. april 2015 til:

Tanja skole@pfrosch.dk 20 41 12 61
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ForårsmarkedForårsmarked
Lørdag d. 9. maj 2015 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

Indgang ved skolegården/Spangsmosevej

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

på Oksbøl Friskole, Spangsmosevej 45, 6430 Nordborg


