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telefontavlen

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

Oksbøl Friskoles Støtteforening
Formand: Kenneth Vonsild
mobil: 22 51 50 55
e-mail: k.vonsild@youmail.dk
Internet adresse: www.of-stoetten.dk

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. Lauridsen
telefon: 74 45 11 42 
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: Poul Erik Nørgaard
telefon: 74 45 49 80 / mobil: 40 16 49 80
e-mail: pollen@bbsyd
Internet adresse: www.oksboel.dk

Sogne-Nyt Redaktion

Ansvarshavende redaktør:
John Perry:  Tvedgaardvej 7, Nordborg
telefon:  mobil: 51868658
e-mail: oksboelnyt@gmail.com

Sogne-Nyt kan ses på
Sogneforeningens hjemmeside
www.oksboel.dk

Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogneforening 
i ca. 600 eksemplarer, og bladet omdeles til 
samtlige husstande i Oksbøl Sogn. Udensogns-
boende 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. 14. august 2016

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

Nr. 3  November 2016 i uge 44/16 
deadline 12-10-2016

Nr. 1  Januar 2017 i uge 04/17 
deadline 11-01-2017

Nr. 2   April 2017 i uge 12/17
          deadline 08-03-2017

Nr. 3  Juni 2017 i uge 23/17
          deadline 17-05-2017

Sidste indleveringsfrist til 
næste nummer af Sogne-Nyt

Deadline er deadline, 
og indlæg modtaget 
efter denne dato kan kun 
påregnes medtaget efter 
forudgående telefonisk 
aftale med redaktionen.

Onsdag

12
October



40. Årgang - August 2016

5

telefontavlen
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Johns hjørne

Nu er der gået over et år siden Bent traf sin beslutning, at han gerne ville finde sin 
efterfølger. Det blev så mig (for at gøre en lang historie kort). Endnu en gang stor tak 

til Bent for de 20 år og 100 blade!
Som Bent plejer at sige: ”En ny kost fejer anderledes”! Kosten er i denne sammenhæng 
både en ny redaktør og særdeles også ny software til at lave bladet i. Det giver nye 
muligheder men det, der virker, skal ikke nødvendigvis ændres. Jeg har forsøgt at finde 
min egen stil.
I den sidste ende er det , hvad der foregår i Sognet, der betinger om bladet lykkes eller 
ikke. Derfor skal vi fortsætte med et højt aktivitetsniveau i Sognet med nye tiltag for at 
sikre, at vores ”perle” i fremtiden også er et godt sted at bo.
Drivkraften er frivillig arbejde, uden den dør vi. Højt aktivitetsniveau og nogle gange lidt 
for meget fordi vi ved, at det ikke er alle tiltag, der bliver til noget eller fortsætter. Eksem-
pelvis lottospil, der nu er faldet væk. Det er en selvfølgelighed, at vi skal takke de mange 
folk, der har gjort det godt i mange år, men i vores travle hverdag kan tingene glemmes i 
forbifarten. Sådan en situation skal/bør håndteres på en sådan måde, at vi alle sammen 
kommer styrket ud af det, ellers kan vi risikere at frivillig arbejde vil lide under det.
Jeg vil som redaktør sige tingene, som det er, men jeg vil forsøge at gøre det nænsom :-).

For at give et godt eksempel på frivilligt arbejde (og der er mange) har jeg valgt Sankt 
Hans aften som billede på forsiden. Godt vejr, god stemning og i år har brandfolkene 
formået at tænde bålet :-). Bente leverede en “brand god” båltale som bla. inspirerede mig 
til dette indlæg. Godt gået Bente. I skrivende stund har jeg set alle indlæg, og derfor vil jeg 
stoppe nu og gøre bladet færdigt. I kan glæde jer til endnu engang god læsning.

Stemning ved Sankt Hans

Nyttig informationen:  ............................................................
Jeg har lavet om på bladets nummersystem således at 
bladet i januar næste år vil hedde nr. 1. Se deadlines side 2.
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Glæder og udfordringer

At bo i Oksbøl sogn giver glæder og udfordringer, som vi deler med hinanden. Vi har 
rigtig mange ting og tiltag, vi kan glæde os over. Selvfølgelig er det forskelligt, hvad vi 
ser, oplever og finder glæde ved.Mange har glædet sig over at deltage i årets Sankt Hans 
aften ved Mjels sø med bål, pølser, hyggeligt samvær samt en båltale, der havde noget på 
hjerte. Vi kan også glæde os til sommerfesten som Oksbøl Frivillige Brandværn igen i år 
står for.
Måske glæder du dig til at læse næste Sogne-Nyt, som nu udkommer i farver. Et blad, der 
omdeles til alle i sognet, og som du kan være med til at betale for gennem kontingent til 
Oksbøl Sogneforening. 
Det kan være, du går og glæder dig til at deltage i en eller flere at de mange generalfor-
samlinger, der i løbet af foråret vil blive afholdt på Oksbøl Friskole, sognets samlingssted.

Vi kan glæde os over at bo i et lokal samfund, hvor der er mange frivillige, der tager udfor-
dringerne op og forsøger at gøre noget ved tingene her, hvor vi bor og lever. For eksem-
pel: Da græsset groede så højt på skråningen ved Mjels sø, at man knap nok kunne se 
søen. Da blev der taget initiativ. En gruppe frivillige fik slået skråningerne, og så kom vores 
Infohus også til syne igen. Infohuset, der blev en realitet fordi aktive personer i sognet 
satte sig et mål og fik Infohuset op at stå. Huset, der i al den tid, det har stået ved Mjels 
sø, er blevet passet af aktive frivillige personer. I dag fremstår Infohuset ny renoveret og 
arbejdet med at holde huset opdateret med aktuelle opslag fortsættes.
På Spangsmosevej står en genforeningssten i et lille anlæg, der er til glæde for alle forbi 
passerende. Anlægget bliver passet og plejet og ser altid rigtig godt ud. Den opsatte 
bænk bliver malet og vedligeholdt, blomsterne bliver passet, græsset bliver slået og 
stenkanten bliver holdt ukrudts fri med gasbrænder. Et arbejde som en frivillig, der også er 
nabo til anlægget, har påtaget sig.

Polles hjørne
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Polles hjørne fortsat

Men skal de frivillige i Oksbøl sogn tage alt arbejdet fra Sønderborg Kommune eller deres 
ansatte?
Nej! og det gør vi heller ikke. Vi har en fin dialog med Sønderborg Kommune, og det frivil-
lige arbejde, der laves her i sognet, ville ikke blive lavet af kommunens folk og hvis så kun 
i begrænset omfang. Kommunen har ikke tid til at slå græsset ved Genforeningsstenen så 
ofte og på en måde som vi gerne vil have det. Hækken rundt om anlægget er dog kom-
munens ansvar.
Ved Mjels sø har kommunen ikke mulighed for at slå skråningerne, så det gør et hold 
frivillige, dog har kommunen forpligtet sig til at slå de vandretliggende områder på pladsen 
ved Infohuset.

Hilsen Polle.

Ide & takke hjørnet
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Kirkens hjørne
Gudstjenester i Oksbøl Kirke

Søndag den 4. september
Højmesse kl. 9.00 / v. CSL

Søndag den 11. september
Højmesse kl. 9.00/ v. JCF

Søndag den 18. september 
Højmesse kl. 10.30 / v. JCF

Fredag den 23. september
Børne- Høstgudstjeneste - 
Oksbøl Friskole kl. 8.00 /v. CSL
Børne- Høstgudstjeneste - 
Friskolen Østerlund kl. 11.00/v. CSL

Søndag den 25. september
Høstgudstjeneste kl. 16.00 /v. CSL
Fællesspisning efterflg. – se andet sted i 
Sogne Nyt

Søndag den 2. oktober
Højmesse kl. 10.30 /v. JCF

Søndag den 9. oktober
Gospelgudstjeneste kl. 16.00 /v. CSL

Søndag den 16. oktober
Højmesse kl. 10.30 /v. JCF

Søndag den 23. oktober
Højmesse kl. 16.00 / v. CSL

Søndag den 30. oktober
Højmesse kl. 10.30 / v. JCF

Søndag den 6. november
Allehelgens gudstjeneste kl. 16.00 
/v. CSL og JCF

Søndag den 13. november
Højmesse kl. 10.30  /v. JCF

Kirkebilen:

Kirkebilen er et tilbud til de af sognets 
beboere, som ikke har andre mulighed-
er for at blive transporteret til kirken i 
forbindelse med gudstjenester og møder. 
Det er gratis at benytte kirkebilen. Ring 
senest to dage før mødet eller gudstje-
nesten til GF Taxi på tlf: 74459545 og 
oplys at du gerne vil bestille en kirkebil.

Menighedsrådsmøde:

Opstillingsmøde til Menighedsrådet
i konfirmandstuen kl. 19
den 13. september  (se næste side)

Øvrige Menighedsrådsmøder kl. 18.30 i 
konfirmandstuen
29. september                                                                    
27. oktober
24. november
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Kirkens hjørne fortsat
  Menighedsrådet orienterer:
 

13. september kl. 19.00 Orienterings- og opstillingsmøde til 
Menighedsrådet i Oksbøl i konfirmandstuen på 

Præstegårdsvej 1, Oksbøl

Mødet er offentligt.

Dagsorden:
 • Velkomst v. Menighedsrådsformanden
 • Valg af dirigent
 • Fremlæggelse af dagsorden  v. dirigenten
 • Om året der gik og fremtidige opgaver for det nye Menighedsråd v.     
  Menighedsrådsformanden
 • Stemmetællere vælges af de stemmeberettigede
 • Opstilling af kandidater til Menighedsrådet
 • Afstemning (hemmelig)
 • Resultat af afstemning
 • Valg af stillere til kandidaterne og kontaktperson (vælges blandt stillerne)  
  til brug for valgbestyrelsen og andre interesserede
 • Evt. Aftale mellem stillere og kandidater vedr. supplerende kandidater
 • Evt.

Kandidatlisten indleveres i perioden 20. september 2016 kl. 19.00 til 27. september 2016 
kl. 19.00.

Ved højmessen i Oksbøl Kirke den 27. november – 1. s.i advent  - kl. 16.00 
præsenteres det nye Menighedsråd for sognet 
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Kirkens hjørne fortsat
Afsked med Sognepræst

Sofie Juel

Nu har jeg jo vidst i et godt stykke tid, 
at jeg skulle holde barselsorlov og har 
i den forstand forberedt mig på at vige 
pladsen i en periode. Nu blev det så 
en anden afsked. Ikke midlertidig, men 
permanent. Det er gået hurtigt, ikke kun 
for jer, menighed, menighedsråd og 
medarbejdere, der lige har skullet sluge 
nyheden, men også for Allan og mig. Et 
er at beslutte at søge et andet embede til 
så pludselig at stå med det på hånden. 
Efter at nyheden blev offentliggjort, er 
jeg blevet stoppet end del på mine veje 
rundt i Nordborg og Oksbøl. Der har 
været mange spørgsmål, men - og dette 
er jeg utrolig taknemmelig for - også stor 
forståelse for vores valg. Spørgsmål, som 
har gået igen, er: ”Jamen, I er da glade 
for at være her, ik’?” og ”Hvad er det 
så, de kan derovre på Sjælland, som er 
bedre end her?” 

Hvis vi tager det sidste spørgsmål først, 
så er svaret: Der er ikke nødvendigvis 
noget, som er bedre på Sjælland end 
her. Hvis der er noget, man som præst 
hurtigt får indblik i, så er det, at verden 
sjældent kun er sort eller hvid. Et af de 
største privilegier, man får som præst i 
sin hverdag, er dette at blive inviteret ind 
i andre menneskers privatliv, tanker og 
følelser, oplevelser og erfaringer.
Præsten og teologen K.E. Løgstrup har 
mange gode observationer, og en af 
dem er denne, at der sker noget i det 
personlige møde imellem mennesker, 
når de står ansigt til ansigt. At dér falder 
vore fordomme til jorden. Dette får man 
bekræftet igen og igen som præst.
Ham, man troede var en værre en, er 
det måske også, men altid rummer og er 
vedkommende mere end det. Og den, 
som vi troede havde sit på det tørre, kan 
rumme dybder af hemmelige sorger. Det 
er sjældent et enten eller. Sådan er det 
også med de valg, vi træffer, når vi har 
muligheden for et bevidst valg. Vi gør 
vort bedste i den situation, vi står i, men 
det er sjældent, at valget er rent sort eller
hvidt, rigtigt eller forkert. Sådan har det 
været for Allan og mig.Et valg mellem 
to veje med hver deres udfordringer og 
muligheder, og i dette valg var den vej, 
som bragte os nærmere på vor familie 
i hverdagen det udslaggivende. Det er 
ikke nødvendigvis det rigtige valg, men 
for os føles det sådan lige her og lige 
nu. Dette er så også med til at besvare 
det første spørgsmål. Vi har været og er 
glade for at være her. Derfor vil jeg også 
på Allan, Storms og egne vegne sige en 
stor tak til alle de mennesker, som har 
været der for os.
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Kirkens hjørne fortsat
Det gælder særligt medarbejderne ved Nordborg og Oksbøl Kirker og kirkegårde: Tak 
ikke kun for jeres dedikerede og professionelle indsats i hverdagen, men tak også for de 
utallige gange I har været der med hjælp og støtte til os som familie!
Jeg håber, I alle ved, at Nordborg og Oksbøl ikke blot har været et stop på vejen for os. 
Stedet og de mennesker, vi har mødt her, har været med til at forme mig som præst og os 
som familie, og vore minder om Nordals er fyldt med taknemmelighed og glæde. Derfor 
håber jeg også, I ved, at min tilgang til Nordborg-Oksbøl Pastorat aldrig har været halvh-
jertet, men at ligesom I har villet noget med mig som præst, har jeg villet mine to sogne. 
Om ikke andet, så håber jeg, at de kampe og diskussioner jeg har taget hen ad vejen, 
vidner om mit engagement. Jeg havde i hvert fald ikke taget dem, hvis jeg var ligeglad!
Der sidder folk ude i sognene, som synes, det er de forkerte kampe, jeg har taget, synes, 
jeg har gjort tingene på den forkerte måde, ja endda været præst på den helt forkerte 
måde. Det er jo dem, som er rigtig glade i dag. Men heldigvis for mig er jeg - eller jeg er 
i hvert fald blevet - præst på den måde, at man ikke er en god præst, hvis man ikke bare 
engang imellem får trådt nogen over tæerne.
En, som jeg gerne vil fremhæve i denne sammenhæng, er menighedsrådsformanden i 
Nordborg, Per Østergaard. ”Per, tak for samarbejdet! Vi har bestemt ikke altid været enige 
om vejen frem. Sådan har det måske kunnet se ud ude fra, men vi har taget uenighederne 
på tomandshånd. Vi har kunnet acceptere hinandens fejltrin, vi har kunnet sige undskyld 
til hinanden, og vi har trods vore forskellige ”nationaliteter” som københavner og vendelbo 
været enige om at finde løsninger, at gå uden om forhindringerne i stedet for at skændes 
om dem og til sidst kunnet bekræfte hinanden i, ”at de eneste, som ikke laver fejl, er dem, 
som ikke laver noget!”
I forlængelse heraf: Tak til begge menighedsråd. Tak for kampene, tak for grinene, tak for 
alt det, jeg har fået lov til at have indflydelse på som præst.

Så selvfølgelig tak til min kollega Camilla Lauridsen. Vi er langt hen ad vejen enige om det 
teologiske og alt det andet, men samtidig har vi to vidt forskellige tilgange til præstearbe-
jdet.
Det har ikke været uden udfordringer for os, men vi har hele vejen igennem begge villet 
sognene og hinanden, og det har gjort den gode forskel. I Camilla har jeg haft en inspir-
erende, kreativ, engageret og passioneret præstekollega. Jeg ved, at Camilla vil passe 
godt på vore sogne, og jeg ønsker hende og hendes familie alt det bedste fremover.
Som afslutning siger jeg tak til alle de mennesker, alle de familier, hvis sorger og glæder 
jeg har fået lov til at dele. Midt i alt det andet præstearbejde, så er det alligevel det, jeg 
kommer til at tage med mig: Mødet med, fortællingerne og historierne fra så mange 
mennesker.
Jeg ved, at I vil tage godt imod både Jette Colding Frederiksen, når hun begynder i juli, 
og en helt ny sognepræst, når den tid kommer.
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Kirkens hjørne fortsat
Jeg håber, at fremtiden for Nordborg og Oksbøl Sogne vil bringe udvikling ikke kun i det 
spirende sognesamarbejde, men også at man vil arbejde på at styrke det fælles ejerskab 
af kirkerne. Gensidigt blive ved at minde hinanden om, at det går begge veje. Præster, 
medarbejdere og menighedsråd har ansvar for at lytte til sognene, få tingene til at køre, 
men de kan ikke løfte alene. Sogn og menighed får kun den kirke, I gerne vil have, hvis I 
engagerer jer. Kirken er og har altid været et fælles anliggende. Opgaverne, mulighederne 
og ideerne er mange, men hvis man lægger alt, både ansvar og opgaver, over på præster 
og menighedsråd alene, ja, så bliver det i sidste ende også kun præsternes og menigh-
edsrådets kirke. Kirke er ikke noget, ”nogen er for os andre”, men noget ”vi er sammen”.

Sophie Juel

Alle er velkomne. Kaffe / te og kage kan købes til 20 kr. /person.

Onsdags møder :
 
Oksbøl Kirke inviterer til en spændende række af foredrag dette efterår. 
Det foregår én onsdag om måneden fra kl. 14-16 i konfirmandstuen. 

Den 7. september -  Sønderjyske sange fra Vadehavet til Als 
/v. Birgitte Romme og Ole Andersen

Vi synger nye og ældre sønderjyske sange fra Vadehavet til Als. 
Fra Martin N. Hansen til Jens Rosendal m.fl. 

Den 5. oktober – Matador og Kristendom /v. Ronald Risvig.

Ronald Risvig, der er valgmenighedspræst ved Aulum-Vind-
ing-Vind Valgmenighed gæster os med et spændende foredrag 
han kalder: ”Matador og Kristendom – fortællinger om vort liv.

I sit foredrag vil han tage os med nærmere på Korsbæks 
borgere, som de lever med intriger, kærlighed og en forløsende 
humor. Gennem langt over hundrede foredrag er Ronald Risvig 
blevet bekræftet i, hvordan de kristne værdier er indvævet, som 
en underliggende fortælling, der hele tiden snakker med og gør 
fortælling til en ”Folkelig Prædiken”.
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Kirkens hjørne fortsat
Den 16. november – Livet skal leves /v. Ester Jensen
Esther Jensen, der til daglig er kromutter på Borbjerg Mølle 
Kro v/Holstebro fortæller om sit arbejde for SOS børne-
byerne og hendes mange rejser rundt i verden, hvoraf 
mange er foretaget på motorcykel.
Esther har gennem de seneste 10 år siddet i de danske 
bestyrelse i SOS børnebyerne og arbejder som frivillig i 
SOS børnebyernes lokalgruppe MidtVest. Siden 1997 har 
hun besøgt 51 forskellige børnebyer i 32 lande og er fad-
der for 3 børn i Swaziland og 1 i Indisk Himalaya.
For 11 år siden døde Esthers mand og hun syntes i en 
alder af 55 år at være for ung til at sætte sig hen som 
enkefru Jensen og søgte derfor nye udfordringer i livet. 
Hun besluttede sig til at tage kørekort til motorcykel og har 
gennem de sidste 10 år kørt 145.000 km på motorcykel 
i 42 lande på 6 kontinenter. 14 af SOS børnebyerne er 
besøgt på motorcykel. Vi skal høre om hendes rejser og 
store engagement. 

Gospelgudstjeneste i Oksbøl Kirke – Søndag den 9. 
oktober kl. 16.00 
Denne søndag holder vi gospelgudstjeneste. Korleder May 
Jesnach Madsen fra Sønderborg Gospelchoir har taget en 
af sine solister med og øvet gospel med årets konfirman-
der. I samarbejde med sognepræst Camilla S. Lauridsen 
er der kommet en spændende og anderledes folkekirkelig 
gospelgudstjeneste ud af det projekt.  Kom derfor med til 
en anderledes musikalsk gudstjeneste – Hvor også du får 
lov at synge med på alle de fantastiske sange! 

Allehelgen Gudstjeneste – Søndag den 6. november kl. 
16.00 
 Til allehelgen mindes vi alle dem, der er gået bort i vores 
sogn gennem det sidste års tid og tænker på alle dem, vi 
stadig savner. I år bliver der tale om en lidt stille og medita-
tiv gudstjeneste, hvor navnene nævnes, og hvor forskellige 
relevante tekster fra bibelen samt bønner vil blive læst op. 
Organist fra Egen, Sebastian Clasen, vil spille musik på sin 
harpe under gudstjenesten og derved medvirke til en smuk  
Allehelgens oplevelse i den gamle middelalderkirke.
Begge præster medvirker. 
Efterfølgende er der mulighed for at gå ud på kirkegården 
og evt. tænde lys ved de kæres gravsteder.
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Kirkens hjørne fortsat
Præsentation af Konst. Sognepræst Jette Colding Frederiksen 
Hvem er jeg?

Når I læser dette, er jeg for længst godt i 
gang med mit arbejde som barselsvikar 
for Sophie Juel. Hermed er jeg kommet 
lidt langt væk fra hjemmet, da jeg bor i 
Haderslev. Og egentlig er jeg også kom-
met meget langt væk fra min hjemstav, 
som er Slagelse. Som voksen blev jeg 
uddannet som Diakon på Diakonskolen 
i Dianalund, og flyttede så til Køben-
havn, hvor jeg fik arbejde på forskellige 
plejehjem. I mange år arbejdede jeg 
som afdelingsleder på Frelsens Hærs 
plejehjem i København, og det var også, 
mens jeg arbejdede her, at jeg begyndte 
at læse teologi, noget jeg havde ønsket 
i mange år.

I 1999 var jeg færdiguddannet og kunne søge en præstestilling i Sønderjylland. Herefter fik 
jeg 17 fantastisk gode år som præst i Moltrup-Bjerning. Og da jeg var ked af at mit præs-
teliv skulle slutte på grund af aldersgrænsen, som er 70 år, søgte jeg stillingen som vikar i 
Nordborg-Oksbøl, og var så lykkelig at få den. Det er kort fortalt lidt om mig.
Med venlig hilsen 
Jette Colding Frederiksen, Præst.

Handlinger siden sidst:  

Døde:
Edvin Nissen
Erik Brogaard Hansen

Vielser:
Line Risager Thuesen 
Andreas Markeprand Reiff

Tanja Klara Diabelez Frosch 
Poul Diabelez Frosch

Døbte:
Dion Storm Diabelez Frosch
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Kirkens hjørne fortsat

Julestemningen breder sig i Nordborg kirke

den 4. december kl. 16.00 – 18.00!
  
For denne dag gæstes Nordborg kirke af Danmarks største stemme, Marie Carmen Kop-
pel, som vil give os en julekoncert helt ud over det sædvanlige.  
 
Marie Carmen Koppel er Danmarks ukronede soul- og gospeldronning og kendt for at 
give sine tilhørere musikoplevelser med nærvær, intensitet og musikalitet på internationalt 
niveau. Hendes uovertrufne sangteknik er bl.a. inspireret af ophold i New York, hvor hun 
fik den amerikanske gospeltradition ind under huden. Med sin uforlignelige stemme og 
musikalske feeling synger hun sig helt ind under huden på sit publikum, og man går aldrig 
uberørt fra en af hendes koncerter. 
 
Marie Carmen Koppel har gennem en årrække opbygget et stort og trofast publikum og 
har haft stor succes bl.a med sit jule album “ A merry little Christmas”, som vi også skal 
høre musik fra i Nordborg Kirke. 
 
Marie Carmen Koppel akkompagneres af sin pianist Steen Rasmussen samt sin bror Ben-
jamin Koppel på saxofon.

Billetter købes på Ticketmaster.dk til en pris af 215 kr incl. gebyr. 

Du kan også få hjælp til køb af billet ved at kontakte kirkekontoret, Tontoft 3, tirsdag-tors-
dag mellem kl. 9-12 på telefonnr: 29 28 80 17. 
 
Der er ikke nummererede billetter til koncerten. Begrænset antal.
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Kirkens hjørne fortsat
Aktiv sommer i kirken.

Grundlovsdag blev festligholdt sammen med sognets øvrige foreninger med gåtur, 
tale, musik og hygge på Oksbøl Friskole. Om aftenen var der koncert i Oksbøl 
Kirke med Trine Gadeberg. Hun sang fantastisk i en næsten fyldt kirke, vi fik også 
rørt sangstemmerne. Der blev krydret med hyggelige og sjove fortællinger, en 
virkelig stor og dejlig oplevelse.
Først i juli måned havde vi efter gudstjenesten Claus Jørn Hjelm til at fortælle om 
Oksbøl Kirke, blandt andet hørte vi om prædikestolen, døbefonden og sakrestiet, 
hvor der står to kister. Der var tilbud om at komme op i kirketårnet og nyde den 
flotte udsigt. Stor tak til Claus Jørn for en spændende og inspirerende fortælling om 
kirken. 
Torsdag aften d. 7. juli, var der sommersalme sang i kirken, Lisbeth Christiansen 
sopran, Birgitte Romme orgel, klaver, Ole Andersen klaver og fløjte, Camilla 
Lauridsen tekstlæsning. Efterfølgende var der hygge i præstegårdshaven, hvor vi 
grillede og nød musikken ved svingkvinteten Sax-Appeal og vokalist Iben Broholm, 
der var god opbakning og dejligt vejr, en god start på sommeren.

Søndag d. 17. juli holdt vi afskeds gudstjeneste for sognepræst Sophie Juel. Sophie 
meddelte i tidlig forår, at hun gik på barsel midt på sommeren og stort tillykke med 
den kommende familieforøgelse. Dette har medført et ønske fra Sophie om at 
komme tættere på sin familie, og hun har søgt og fået et andet embede på Sjælland 
nær Roskilde. Vi vil gerne sige tak til Sophie Juel for de tre år, hun har været vores 
præst. Tak for mange gode og virkelighedsnære prædikener, hvor man ofte fik et 
smil på læben og noget at tænke over. Vi har fuld forståelse for familiens beslutning 
og ønsker Sophie, Allan og Storm held og lykke fremover. 
Søndag d. 24. juli kl. 9.00 blev Sophie Juels barselsvikar, sognepræst Jette Colding 
Frederiksen indsat i Oksbøl Kirke. Vi ønsker Jette hjertelig velkommen i vores 
sogn. Jette meddelte os ved præsentationen i konfirmandstuen i Nordborg, at vi ikke 
skulle være nervøs for barselsorlov i hendes tilfælde.  Dette vidner om en præst med 
lune og godt humør, og vi håber Jette vil blive glad for at være her og falde godt til i 
vores sogn.

På menighedsrådets vegne Oskar Lund. 
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Nyt fra friskolen

Sommerferien er forbi – vi er gået i gang med skolens 25. leveår, hvilket altså betyder, at 
til næste skoleårs begyndelse kan vi fejre Oksbøl Friskoles 25 års jubilæum. Vi vil holde et 
brag af en fest, og der er ikke mangel på gode ideer. Mere om det senere.

Status:
Sommeren var ”blandet”, men det plejer at blive godt vejr ved skolestart – i år ingen un-
dtagelse. Det er dejligt, så kan eleverne lege ude – og sommeren forlænges lidt. 
Skolens elevtal er nu 165, og vi er 20 medarbejdere. Skolen trives, vi bygger og har 
optaget to nye børnehaveklasser med 36 elever i alt.  Det er første gang i skolens historie 
og skyldes primært, at vi på denne årgang alene har 18 søskendebørn. Derfor har bestyr-
elsen, med rettidig omhu, besluttet, at vi kunne optage yderligere 18 børn. Dermed kom-
mer der nye familier til skolen, ”fødekæden” sikres til kommende klasser. Generelt oplever 
skolen stor søgning lige nu, der er snart fuld hus på kommende årgange også.

Året, der gik:
Vi fortsatte med vores egen friskole(re)form. Vi forsøger hele tiden at tilpasse os den 
virkelighed, der gælder i det omkringliggende samfund – og så alligevel at gøre tingene på 
vores egen måde. Alle lærere var på efteruddannelse i Cooperative learning, en læring-
smetode, vi er meget glade for. Vi havde fokus på børns sprog, både det talte, det digitale 
og kropssproget.

Bålhytten fik et tiltrængt løft med nyt tag og åbning til den ene side. Vi håber, at få mere 
glæde af den nye indretning – både i skole og SFO. Hele området er blevet opgraderet og 
med labyrint og tarzanbane i forlængelse, har vi her et godt aktiv til fritids- og friluftslivet 
på skolen.

Årets fælles lejrskole gik til Humble på Langeland. Vi boede på Humble skole og besøgte 
både Langelandsfortet og Naturama i Svendborg. Dejligt er det at være afsted hele skolen, 
alle store og små. Og så havde vi en gruppe forældre med, som stod for forplejningen. 
Det gjorde de godt, og vi følte os meget forkælede.

Endnu en børnehaveklasse blev istandsat og SFO-èn blev færdigrenoveret med ny 
garderobe, loungeområde og film/wii-og legerum i det gamle lokalhistoriske arkiv. Her blev 
også plads til et nyt garderobeafsnit, for også SFOèn har vokseværk med de mange nye 
børn.

Friskolens & støttens hjørne



Oksbøl SOGNENYT

18

Støtten fyldte 25 år. De holdt en dejlig fødselsdagsfest for eleverne,  åbent hus for alle og 
en forlænget generalforsamling med efterfølgende spisning. Vi har en støtteforening, der til 
stadighed vil os alt det bedste. Og vi er stadigvæk lykkelige for deres kæmpe indsats for 
vores skoles ve og vel. Der kom et nyt tiltag – sønderjysk kaffebord – og lottospillet blev 
kraftigt reduceret.  Det er altid bedrøveligt, når noget stopper, men så kommer nyt til. Det 
er en naturlig udvikling. Også fra skolens side skal lyde en kæmpe tak for den store ar-
bejdsindsats, som mange har ydet her, - tak for det sociale liv og engagement det skabte 
i vores nærområde, - og tak for det økonomiske råderum, som skolen har nydt godt af 
igennem alle årene!

Vi sagde farvel det Turkise hold.  Det var et lille afgangshold på 5 elever. Vi ønsker dem 
alt det bedste på deres videre vej i livet.

Fremtiden:
Vi bygger! Juhuu…. hvor er det spændende! Et nyt fysiklokale, et nyt klasseværelse og et 
nyt lærerarbejdsrum, da det nuværende inddrages til depotrum for fysikudstyr. 
Byggeriet forventes færdigt engang – sidst i dette efterår. Indtil da anvender vi BIF og køk-
kenet som klasseværelse. Tak for dèn mulighed til BIF, vi glæder os til det færdige resultat.

I løbet af august får vi en ny hjemmeside: oksboelfriskole.dk. Desuden får vi på under-
visningssiden et helt nyt tiltag: en talentklasse. Vi har haft vinderen af forrige års Unge 
Forskere, som musikvikar i forårshalvåret. Han har tilbudt at arbejde videre med 14 af de 
dygtigste elever indenfor det naturfaglige område. På den måde udfordres nogle af de 
dygtige elever, og hvem ved? - Måske får de også lyst til at deltage i Unge Forskere en 
dag?

Og så vil vi blive ved med at fokusere på at Oksbøl Friskole er et godt sted - at være og at 
lære.
Vores skole fylder 25 år – vi håber, vi kan blive ved med at være en skole i takt med tiden, 
med lokalsamfundet – og i takt med os selv.

God sensommer!
Solveig

Efterskrift:
Tusind tak, Bent – for godt samarbejde gennem alle årene! Velkommen John – vi glæder 
os til samarbejdet med dig!

Friskolens & støttens hjørne fortsat
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Friskolens & støttens hjørne fortsat

Lørdag den 10. september skyder vi, som vi plejer, starten af til årets Pedaltræf. I år går 
overskuddet til Renovering af Multibanen, da børnene ønsker at få kunstgræs på banen.  
Den kommende tid får I måske besøg af vores cyklende børn, som søger sponsorer. Vi 
håber, at sognet vil tage godt imod dem og støtte den gode sag. Kom og nyd en kop 
kaffe, kage eller måske en pølse m/brød i godt selskab. 
Pedaltræf-cafeen har åben fra kl. 11.

Den 8. juni afholdte skolen Sommerfest. Her stod Støtten for salg af ringridder og fri-
kadeller med tilbehør, det blev igen i år en succes med salg af mad til de fremmødte.

Igen i år var vi inde på Nordals Musik festival og ordne toiletter – Tjansen blev taget med 
smil og godt humør - Tak til dem som i år tog tjansen og gjorde det fine arbejde.

På vegne af Støtteforeningen.
Kenneth Vonsild

Pedaltræf 2016

Lørdag den 10.september 

Pedalcafeteriaet åbner kl. 11.00  

Kl. 11  Registrering og udlevering af startnumre.

Kl. 13  Startskud. - Pedaltræf 2016 er i gang.

Kl. 16  Pedaltræf 2016 skydes af. 

Derefter er der præmieoverrækkelse.
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BIF hjørne
Gymnastik sæson 2016 – 2017 

Krop & velvære kl 18.30-19.45 Start mandag d. 5. september 2016 
Susanne Wriborg tlf: 24810730 Pris: kr. 370

Jeg har været/skal på kursus, for at få ny inspiration til min 9. sæson.
Så nu bliver holdet krydret med konditionstræning med stepbænke (hvor der kommer 
sved på panden) og effektiv forbrænding med redondoboldene.
Vi skal stadig bruge den store terapibold, bredde elastikker og den store hulahopring. 
Bolden er suveræn til mave/ryg og kropsstammetræning. Desuden træner man automa-
tisk holdningsmusklaturen/balance. Elastikken bruges til styrketræning for nakke/skuldre/
arme og ryg. Vi træner hele kroppen med styrke, pulsen op, kondition og holdningsøvels-
er. Mød op og se om dette skulle være holdet for dig her i vinter 2016/ forår 2017. (der er 3 
prøvetræninger). Glæder mig til at komme i gang igen.

Springmix i alderen ca. 6-8 år kl 16.30-17.45 Start tirsdag d. 6. september 2016
Tine Lund tlf: 30532062          Majbritt Kristensen tlf: 25388826
Hjælper: Mettemarie Villadsen, Anne N Philipsen Pris: kr. 290

Piger og drenge så er vi klar til en ny spændende sæson med gymnastik og spring. Vi skal 
lege, løbe, springe, hoppe, styrketræning, ja kom og se hvad vi finder på. Det bliver en 
rigtig sjov time med grin, fart over feltet og ballade. Vi glæder os rigtig meget til at se jer.

Krudtuglerne 3-5 årige kl 16.30-17.30 Start onsdag d. 7. september 2016
 Helle Jordt Henningsen tlf: 27126098              Lise T Kümpel tlf: 31518185
Hjælper: Malene Jessen, Maja Simonsen, Stinna Haugaard, Susanne Missfeld
Pris: kr. 290
 
Krudtuglerne er for børn med "krudt" i måsen, for dem der elsker at lege og være aktive. 
Der bliver både danset, sunget, leget, hoppet og sprunget på bare den time. Børnene 
bliver skubbet i den rigtige retning samt at der bliver taget hånd om dem. Krudtuglerne er 
et ideelt hold for dig med en aktiv dreng eller pige. Vi glæder os til at se DIG.
Kølbøttehopsaer fra alle træner.

Damer kl 15.45-16.45Start torsdag d. 29. september 2016 
Margrethe Villadsen tlf: 51281292    Pris: kr. 300

Kom vinteren i møde med en times effektiv motionsgymnastik, hvor du får rørt alle dele 
af kroppen inkl. Hjerte og hjerne. Gymnastikken tilrettelægges så alle kan være med. De 
bestemmer selv tempoet eller får en alternativ øvelse. Glæder mig til at se dig. Vel mødt.
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BIF hjørne fortsat

Voksen/barn. 1-3 årige 
kl 16.45-17.45 Start torsdag d. 8. september 2016 
Henriette Broe Jørgensen tlf: 40153998            Sabrina Bruhn tlf: 30959639
Hjælper: Susan Nissen      Pris: kr. 320

Vores hold har fokus på børn i alderen 1 til 3 år (barnet skal kunne gå), hvor de voksne 
også deltager AKTIVT. Målet med dette hold er at børnene opnår rumfornemmelse og 
udvikler deres motorik og sanser. Derudover skal vi lave sanglege, hoppe, trille og kravle. 
Vi skal også lave gymnastik til en masse god og sjov musik. Vigtigst af alt er dog at vi skal 
have det super sjovt og lave god gymnastik

Mix spring 3-5 kl
 kl 17.45-19.15 Start torsdag d. 8. september 2016 Pris: kr. 290
Frida Louise Bonde tlf: 30290040          Jeppe V Kümpel tlf: 42652555                          
Sidse W Hansen tlf: 61319827               Jonathan Jessen                     Pris: kr. 290

Gymnastik, spring og fuld fart for aktive drenge og piger fra 3.-5.klasse.
Holdet henvender sig til alle, uanset niveau. Vi vil hovedsagelig lave spring, styrketræning
samt rytme. Vi glæder os til at se dig.

Teens rytme/spring  6-9 kl
Start: hold øje med vores hjemmeside: WWW.broballeif.dk Ken Jessen tlf: 61121248
Hjælper: Sidse W Hansen
Pris: kr. 290

Vi mangler instruktører og hjælpeinstruktører på dette hold. Så hvis du har interesse i hol-
det og lave gymnastik med nogle dejlige børn, så tag endelig kontakt til Lise T Kümpel på 
tlf 31518185 eller mail kumpel@bbsyd.dk . BIF skal også nok sørge for at du får de kurser 
du mangler.

Dette var programmet for denne sæson 2016/17.

Vi håber der er et hold som fanger din interesse. Alle træninger foregår på Oksbøl Friskole.
Vi glæder os til at se rigtig mange glade gymnaster. Alle os trænere er klar til at tage imod 
jer. Så vi håber at se rigtig mange til en svedig, sjov og hyggelig vintersæson.

VEL MØDT I BIF
 
Med venlig hilsen Lise T Kümpel
www.broballeif.dk
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Alles hjørne
Oksbøl Østergade 4 – Boet efter Knud Erik Gottschalk.

I slutningen af oktober 2015, afgik vor nabo Knud Erik Gottschalk ved døden.
Palle og jeg begyndte at tale om, hvad der skulle ske med hans hus/grund… hvem havde 
mod til at overtage matriklen? Palle har længe været interesseret i grunden, men jeg var 
knap med på idéen på dette tidspunkt.
Ultimo januar 2016 ringede det på hos os, og det viste sig at være bobestyreren, som var 
ude at besigtige Oksbøl Østergade 4, og Palle talte med ham, hvor han (Palle) fortalte at 
vi var interesseret i at købe grunden. Herefter kom der mange overvejelser, og det endte 
med at vi holdt møde med Sønderborg Kommune om muligheden for at komme i betragt-
ning til at komme i nedrivningspuljen.
Repræsentanten for kommunen var ikke i tvivl om at huset skulle nedrives, da det ikke 
var egnet til menneskebolig. Inden vi skrev under på købsaftalen, havde vi aftalen i hus 
med kommunen, så den 1. maj 2016 overtog vi så ejendommen/grunden med henblik på 
nedrivning af bygningen.
Pt er vi i gang med oprydningen/sorteringen af de ting der er på matriklen, og vi vil ikke 
lægge skjul på at det er en stor opgave, men vi synes at det er spændende og tager det 
med et smil. I skrivende stund ved vi ikke hvornår huset bliver nedrevet, men iflg. kom-
munen er ansøgningen indsendt og de forventer at nedrivningen sker her i 2016.
Det første der skal ske er at der kommer nogle for at undersøge om der er f.eks. er bly-
maling eller andet miljøfarlig belastende byggematerialer. Derefter sender kommunen op-
gaven ud i licitation til 3 nedrivningsfirmaer, hvor der så bliver besluttet hvornår opgaven 
bliver udført.
Planen er at grunden skal lægges til vores grund, så vi får en stor have, hvor vi kan bruge 
vores fritid i fremtiden :-)
Desværre har vi været nødsaget til at sætte et kamera op, da der var nogle som syntes 
at man bare kunne gå ind og se hvad huset gemte, og vi kunne se at der også forsvandt 
nogle ting/effekter fra huset.
Vi håber med at vores projekt kan være med til at lave en forskel/forskønnelse i Oksbøl by 
og Sogn 

Alice og Palle Søgaard            der vises før og halvvejs billeder forneden (redaktion)



40. Årgang - August 2016

23

Alles hjørne fortsat

Oksbøl Sogns Vandforsyning

invitere til Åben Hus

fredag den 16. september

kl 14 til 17

Det nye værk blev taget i brug i 2011 men kørte sammen med dele af det gamle værk 
frem til udgangen af 2015. 
Det gamle vandværk er omdannet til materiale - og redskabsrum, og det nye værk har 
kørt problemfrit siden idriftsættelsen. 

I 2007 blev 3 private vandværker Mjels, Broballe og Oksbøl enige om en sammenlægning.
Alle tre vandværker havde en bygningsstandard, der ikke levede op til nutidens krav.Der-
for besluttede man at bygge et nyt vandværk på adressen Mikkelshave 5,
ved siden af Oksbøl vandværk.
Det sidste anlægsarbejde er nu tilendebragt og vi vil derfor gerne invitere værkets forbru-
gere samt repræsentanter fra naboværkerne og samarbejdspartnere til Åben Hus.
Samtidig vil vi gerne markere at vores 

Formand Peter Petersen 

har 40 års virke ved Oksbøl vandforsyning - den 16. september kl 14 - 17

  Badebro ved Lusig Strand 
             
         Badebroen tages igen ind for vinteren
 
 Lørdag d. 22. oktober
  Kl. 10.00
Vil du hjælpe til ?  
Det tager kun et par timer ved fælles hjælp.

Tilmelding til Bent Jørgensen   - tlf: 30749814
eller e-mail: bent.jorgensen@privat.dk
P.b.v.   ElseThuesen
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Alles hjørne fortsat
Nye sæson ved E Søngkor

Alle der har lyst til at synge kan være med.
Vi mødes på Oksbøl Friskole til nye sæson.
Den 8 september kl.19.00
Hilsen:
Korleder Christiane Wattenberg og E Søngkor

Et tilbageblik på sommer 2016
Stemningsbilleder fra en rigtig dejlig dag - simpelthen en perfekt dag  -En dejlig  grund-
lovsdag med musik - tale  og  Tour de Mjels sø. Brø’torte & kaffe - ølsmagning fra  Mjels 
Bryghus - set historisk kælder og høhotel  ved Mjelsgård - aktiviter for børn ved BIF og 
Oksbøl frivillige Brandværn. (udpluk fra Esthers email den 5. juni)
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RANDI’S 
BLOMSTER OG PLANTER 

  ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

TLF.  74 45 14 44

Nord-Als Autoværksted ApS 
Nordborgvej 54, Svenstrup 

6430 Nordborg 

Tlf. 74456306  -  Fax 74456305 

http://www.nord-als-auto.dk/ 

  
 
 
MJELS FODPLEJE

               ved Hilda Spottag

Svingbjergvej 2, Mjels, DK 6430 Nordborg

Tlf. 74450803

Mobil 23349437
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Høstgudstjeneste
i Oksbøl Kirke

25. september kl. 16.00
Medvirkende er Jagthornsblæserne og “E Søngkor”

Efterflg. - Fællesspisning
Menu: Wienerschnitzel m.tilbehør + en genstand = 100kr.

Mulighed for køb af kaffe og kage v. Friskolen

Tilmelding til spisning:

Peter Rasmussen på tlf. 74454661/ 23613661

SU 18/9


