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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

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.dk
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. 16. oktober 2016

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

Nr. 1   Januar 2017 i uge 04/17 

  deadline 10-01-2017

Nr. 2   April 2017 i uge 12/17
          deadline 07-03-2017

Nr. 3  Juni 2017 i uge 23/17
          deadline 16-05-2017

Nr. 4  August 2017 i uge 35/17
          deadline 15-08-2017

Sidste indleveringsfrist til 
næste nummer af Sogne-Nyt

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

Tirsdag

10
Januar
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Johns hjørne
Den eneste “konstant” er forandring.

Da jeg stadig var på arbejdsmarkedet, arbejdede jeg en del med forandringsprojekter 
indenfor konstruktion, produktivitet og senest kvalitet. 
Vi lærte, hvordan vi kunne hjælpe folk igennem forandring på den bedst mulige måde. 
Det vigtigste er at forstå, hvorfor forandringen i en given situation er nødvendig. Kan 
man ikke det, så bliver forandring oplevet som noget slemt.

Jeg sidder her og skriver dette indlæg i hånden, sådan tænker jeg bedst! Derefter bliver 
det renskrevet i et tekstbehandlingsprogram, hvor eventuelle stavefejl og endelser bliver 
rettet, og til sidst rettet/læst af min kone, da dansk er en “svær en” for mig. Jeg bruger 
den nye teknologi for at hjælpe mig, dog nægter jeg at lave om på håndskrivning først. 
Det nyeste er, at jeg er ved at afprøve at tale med min computer, for at få den til at lave 
en del trælse gentagne opgaver. Når det først er lykkedes, er det ligesom en åbenbaring  
og en arbejdslettelse :-)
Forandring vil aldrig forsvinde - den er en konstant, lide det eller ej!

Jeg var til gospel gudstjeneste i søndags. Sikke en forandring på alle mulige måder :-). 
Der var ikke stille, da vi gik ind i kirken (gospelkoret varmede op), og på en storskærm 
kunne vi følge dagens program. Folk blev ved med at strømme ind, og der var næsten 
fyldt op. Vi fik en dejlig stund sammen, og alle var meget glade for oplevelsen. Allerede 
efter nogle få timer, kom de første video- og lydoptagelser på Facebook. Det er det, jeg 
kalder en vellykket forandring, og en stor tak til alle, som gjorde det muligt.
En forandring i den modsatte “boldgade” blev lukningen af vores kære brandstation. 
Det var trist, men jeg er overbevist om, at der kommer noget godt ud af den vemodige 
situation på sigt (se Torbens indlæg side 26-27) 
Min konklusion er, at forandring er uundgåelig. Kunsten er at acceptere, at det er sådan, 
og så få det bedste ud af det. 
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Sogneforenings hjørne
Kontingent til Sogneforeningen

Oksbøl Sogneforening er for alle, der bor i Oksbøl Sogn. Der er 348 husstande i sognet. 
De sidste tre år har omkring 30 % af husstandene betalt kontingent til Oksbøl Sogneforen-
ing. Tak for det! Jeg vil gerne opfordre til at de sidste 70 % overvejer, om det ikke er værd 
at støtte Sogneforeningens arbejde.
Til glæde for fællesskabet er der mange i sognet, der yder en frivillig indsats. Men der er 
også brug for kontingent indtægterne.
Den nye bro over afvandingskanalen ved Bundsø er et godt eksempel på hvor meget 
frivilligt arbejde der ydes: 3 stk. gamle lysmaster fragtes fra Lusigvej ned til kanalen, hertil 
blev brugt en traktor med frontlæsser og en vogn. 3 stk. lysmaster bringes på plads over 
afvandingskanalen, hertil blev brugt 1 rendegraver. Transport af håndværkstøj til afkort-
ning af brædder, transport af brædder fra Guderup til Espehøjvej og retur til kanalen hertil 
blev brugt 1 stk. lastbil. Planering af sti ned langs hegnet fra Nedermarksvej/Spangvej til 
afvandingskanalen ved hjælp af 1. stk. rendegraver.  Rigtig mange frivillige arbejdstimer 
leveret af arbejdsfrie såvel som travle erhvervsdrivende. Selv om arbejdet er frivilligt, skal 
der bruges kontingentmidler til indkøb af materialer.
Det blå reb på badebroen ved Lusig strand er blevet fjernet af ukendte. Et 40 meter 
langt blåt fortøjningsreb Ø 18 mm, pris 500 kr. som Sogneforeningens medlemmer har 
betalt. Rebet kan afleveres på Vikkebjerg 4. Af andre ting foreningen bruger penge på kan 
nævnes: Driften af badebroen og pontonen ved Lusig strand, strandrensning ved Lusig 
strand, arealet og infohuset ved Mjels sø, juletræstænding tre steder i sognet, samt den 
del af bladet Sogne-Nyt, som annoncørerne ikke betaler.
Betaler du ikke kontingent til foreningen, fordi foreningen ikke laver noget, der har din 
interesse? Er dette tilfældet, så kom med dine ideer til, hvilke nye tiltag foreningen skal 
beskæftige sig med fremover.
Med venlig hilsen
Polle.
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Sogneforenings hjørne fortsat
Medlemmer af Oksbøl Sogneforening
I ” gamle dage” cyklede Brugsmanden Evald Laursen ud og opkrævede 
kontingent til vores forening. I bestyrelsen troede vi, at et girokort i bladet 
kunne gøre det samme, men da medlemstallet dalede, ville vi prøve på 
den gamle facon.
Polle og jeg har været rundt for at stemme dørklokker 
for at få flere medlemmer. Og det lykkes.
Det har været en virkelig positiv oplevelse at være rundt.
Rigtig mange har været glade for at vi kom forbi, og vi får samtidig en god snak om alt 
muligt. Også hvad vi kan gøre bedre i Sogneforeningen. Det tager tid at komme sognet 
rundt... men bare rolig... vi skal nok nå jer alle i løbet af efteråret!!
Så, tak for den gode modtagelse. Vi kommer igen næste år.
Hilsen Polle og Else

Tænding af juletræer i Oksbøl Sogn
Igen i år vil Sogneforeningen være vært med æbleskiver og glögg
1. søndag i advent når vi skal have juletræerne tændt i Mjels, 
Broballe og Oksbøl.
Søndag den 27 november 2016 kl. 16.00
Dejligt og hyggeligt at mødes i tusmørket og se træerne blive tændt.
For at vi har æbleskiver og glögg nok  :-) skal tilmelding ske til:
Oksbøl :      Susanne Wriborg       tlf. 24810730
Broballe:     Merete Kunz              tlf. 20677060
Mjels:          Esther Olesen            tlf. 61366057
senest den 23. november 2016
glæder  os til vi ses
Hilsen Esther

Supperaftener på skolen 2016 - 2017

Sogneforeningen laver suppe igen denne vinter til alle, der har lyst at være med.
Sæt x i kalenderen  

Pris for suppe+tilbehør+kaffe og en småkage: 
40 kr. pr. person.

Vi spiser kl. 18.
Onsdag d. 9. november : Kartoffel-porre suppe m. bacon
Tirsdag d.17. januar       : Klar suppe med boller og ris
Torsdag d. 9. marts        : Mexikansk suppe m. oksekød 

Tag børnene med og slip for at lave mad
Tag venner og naboer med. - Det bliver hyggeligt.
Tilmelding er nødvendig. Ring til Else Thuesen : tlf. : 51765820
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Sogneforenings hjørne fortsat
Medlemskontigent til Oksbøl Sogneforening
Fra det forgående kan man se at der foregår mange aktiviteter som er drevet af 
Sogneforeningen og en vigtig intægtskilde er vores medlemskontigent.
Medlemskontigent kan betales på følgende måde:

Desværre var det næste indlæg glemt af mig sidste gang, men kan lige nås (redaktion)

Husk!!!!!!
Jeg tror de fleste kan se en stor forskel i skarphed i sangaften 
og indlægget øverst. Det skyldes at sangaften er kopieret direkte 
fra Word og ikke lavet af mig i den nye software. Når jeg ser at 
indsenderen har gjort et stort stykke arbejde for at lave et godt 
layout vælger jeg oftest at indsætte originalen som den er. Det 
er sket mange gange i dette blad og det er en opvejning fra min 
side hver gang. (redaktør)
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Kirkens hjørne
Gudstjenester i Oksbøl Kirke

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

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

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

Søndag d. 13. november 
Højmesse  kl. 10.30 /v. JCF (Kirkekaffe)

Søndag d. 20. november
Højmesse kl. 9.00 /v. CSL

Søndag d. 27. november – 1. s. i. advent
Højmesse og præsentation af nyt Menigh-
edsråd kl. 16.00 / v. CSL

Søndag d. 4. december – 2. s. i advent
Højmesse og afskedsgudstjeneste kl. 9.00 
/ v. JCF.    Efterfølgende Kaffebord  i 
Nordborgs Konfirmandstue
 
Søndag d. 11. december  - 3. s. i advent  
Højmesse  kl. 9.00 /v. CSL

Tirsdag den 13. december 
Salmesangsaften m. kor og luciaoptog  kl. 
19.00 /v. CSL

Søndag d. 18. december  - 4. s. i. advent 
Henvises til ” De 7 læsninger ” i Nordborg 
kirke kl. 10.30/ v. FRP  
Efterfølgende adventskaffe  i Nordborg 
kirkes konfirmandstue

Lørdag d. 24. december- Juleaften-
Børne/familie gudstjeneste kl.13.00 /v. 
CSL
Lørdag d. 24. december-Juleaften 
Alm. julegudstjeneste kl. 16.00 /v. NN

Søndag d. 25. december 
Højmesse kl. 10.30 /v. CSL  (Kirkekaffe)

Mandag d. 26. december  -
Henvises til  Højmesse i Egen Kirke kl. 
10.30 /v. KHJ 

Lørdag den 31. december 
Nytårsgudstjeneste kl. 16.00  v. /FRP 
(Kransekage og bobler)

Søndag den 1. januar - Nytårsdag
Henvises til Højmesse i Havnbjerg Kirke – 
se www.havnbjergkirke.dk

Søndag den 8. januar 
Højmesse kl. 9.00 /v. FRP

Søndag den 15. januar 
Højmesse kl. 10.30 /v. CSL (Kirkekaffe)

Søndag den 22. januar 
Højmesse kl. 16.00  /v. FRP

Søndag den 29. januar 
Højmesse kl. 10.30  /v. CSL

Torsdag den 2. februar – Kyndelmisse 
Aftengudstjeneste kl. 19.00/v. FRP

CSL: Sognepræst Camilla Synnøve Lauridsen     JCF: Konst. Sognepræst (KBF) Jette  
Kolding Frederiksen                   FRP: Konst. Sognepræst (KBF) Fin Rasmus Petersen
KHJ: Sognepræst (KBF) Kitty Hovgaard Jensen            NN: Ukendt
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Kirkens hjørne fortsat
Gudstjenester i Oksbøl Kirke

Søndag den 5. februar 
Henvises til Højmesse kl. 10.30 i Nordborg 
Kirke/v. FRP

Søndag den 12. februar 
Højmesse kl. 10.30  /v. FRP (Kirkekaffe)

Menighedsrådsmøder

        er offentlige og finder sted i konfirmandstuen på Præstegårdsvej 1, altid kl. 18.30:

                      27. oktober   24. november 19. januar 2017    16. februar

Præsentation af det nye Menighedsråd – ved Højmessen den 27. november kl. 16.00

Særlige informationer fra Sognepræsten
Julehjælp 2016

Husk, at hvis du er værdigt trængende og bosat i sognet, kan du søge om julehjælp fra 
Oksbøl Kirke.  Ansøgningen stiles til CSH@km.dk inden den 10. december eller der kan 
ringes til sognepræst Camilla S. Lauridsen på telefon: 74451142 ml. kl. 12-13 mandag 
– torsdag, ligeledes inden den 10. december. Sognepræsten har tavshedspligt mht. 
ansøgningerne. Efter den 10. december vil ansøgerne få at vide, om de er blevet indstillet 
til julehjælp. 

Lørdagsdåb. 

Det vil fremover være muligt at bestille dåb på en lørdag i Oksbøl Kirke på bestemte da-
toer i året. Det vil foregå ved en særlig lille dåbsgudstjeneste på maks.  ½ time ved en af 
sognets præster.   
Første gang det vil være muligt at få sit barn døbt på en lørdag vil være:

         Den 7. januar kl. 11.00 i Oksbøl Kirke / v. sognepræst Camilla S. Lauridsen. 

Søndag den 19. februar 
Højmesse kl. 9.00 /v. CSL

Søndag den 26. februar – Fastelavn 
Børne/familiegudstjeneste kl. 10.30 /v. CSL
S.U. 24./2 til CSL for tilmelding til 
efterfølgende arrangement 
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Kirkens hjørne fortsat
Særlige informationer fra Sognepræsten fortsat

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 senest to dage før mødet eller gudstjenesten til GF Taxi på tlf: 74459545 
og oplys at du gerne vil bestille en kirkebil.

Til dig, der flytter fra Oksbøl Sogn -  Information vedr. indenpastoratsflytning.

Hvis du som medlem af Folkekirken flytter fra Oksbøl Sogn til Nordborg Sogn, og gerne 
vil bibeholde dine valgrettigheder til Menighedsrådet i Oksbøl Sogn, skal du bede en af 
sognepræsterne i pastoratet om en Indenpastoratsflytning senest 4 uger efter ændring af 
adresse, ellers bortfalder retten til indenpastoratsflytning og dermed retten til at bevare 
dine valgrettigheder.  Mvh. CSL

Kirkelige handlinger 1/7- 10/10 2016
Velsignelse:
Jette Watson Kjær/ Henrik Bonde Christiansen

Døde:
Hans Berg
Elisabeth Ditlefsen

Døbte: 
Isabella Ebbesen Gundel

Beskrivelse af særlige Gudstjenester

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 meditativ gudst-
jeneste, 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 gud-
stjenesten 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
Familie/børne gudstjeneste - Juleaften  - 
kl .13.00 /V. CSL
I nærheden af det kæmpe juletræ, skal vi lytte 
til en god julehistorie og synge alle de kendte 
julesalmer - alt sammen i børnehøjde- Kom til 
en afslappet og hyggelig time inden hele juleriet 
for alvor går i gang …. Og så er der nok en lille 
overraskelse til sidst!

Den 31. december – Nytårsgudstjeneste 
kl.16.00 /v. FRP
Gå det nye år i møde med en dejlig fest gudstje-
neste og ønsk din nabo godt nytår inden det hele 
går i gang! Vi indbyder for første gang til nytårs-
gudstjeneste på selve nytårsaftens dag og byder 
efterfølgende på et glas bobler og lidt kransekage 
i kirken. Det bliver festligt- næsten ligesom juleaf-
ten til denne gudstjeneste i fællesskab med konst. 
Sognepræst Fin Rasmussen Petersen. Tilmelding 
ikke nødvendig.

Kyndelmisse – Aftengudstjeneste- 2. februar 
kl. 19.00 /v. FRP
Denne mørke vinteraften laver vi en særlig gudst-
jeneste, hvor vi fejrer lyset. Det bliver en smuk og 
stemningsfuld gudstjeneste med årstidens salmer 
og musik sunget og spillet i stearinlysenes skær. 

Familie fastelavns gudstjeneste –
d. 26. februar kl. 10.30  /v. CSL
Kom og mød hyrden med alle hans søde, små får, 
syng og lyt til rytmisk musik, slå katten af tønden 
og se en tryllekunstner! Alt dette og så også end-
da med fastelavns-boller bagefter… S.U. den 24. 
februar –Sognepræst CSH Tlf:74451142 
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Kirkens hjørne fortsat
Velkommen til den nye Konst. sognepræst (Kbf) 

 Fin Petersen!    

I Nordborg – Oksbøl Pastorat er 
vi så privilegerede, at Provst og 
Biskop, har givet os lov til at få 
en fast vikar indtil der er ansat 
en fast sognepræst. Det er Fin 
Petersen.  Han præsenterer her 
sig selv.

”Jeg er fra årgang 1948. Født 
i Varnæs i Sønderjylland og 
vokset op i Aabenraa.

Efter skoletiden og vær-
nepligten i Haderslev og 
Sønderborg, begyndte jeg at 
studere på Aarhus Universitet.

I min studietid arbejdede jeg i kortere og længere perioder som rejseleder. Det blev vel 
til i alt otte år. Efter at jeg blev sognepræst i Ørum Daugård Urlev pastorat i Hedensted 
provsti, drev jeg i min fritid, et lille rejsebureau med speciale i så forskellige destinationer 
som Finland, Sverige, Estland, Frankrig, Skotland og Kina.

I min tid som sognepræst arrangerede jeg foredrag hver anden uge fra efterårsferien til 
begyndelsen af marts. Samtidig stod jeg for koncerterne. Jeg indførte ‘morgensang’ i 
kirkerne, hvor jeg fortalte om salmerne og sangene, på bedste højskole manér.

Da jeg blev 67 år sidste år, gik jeg på pension og min kone og jeg flyttede til min gamle 
barndomsby, Aabenraa. Jeg savnede dog landet. Så her den 1. oktober flyttede vi ud på 
landet igen - til Iller ved Broager.

Jeg forblev dog ikke pensionist i ret lang tid. Fra februar i år og nogle måneder frem var 
jeg konstitueret sognepræst i Øster Løgum og Genner pastorat. Herudover har jeg afløst 
i Løjt Kirkeby, Kliplev, Ensted, Bov, Holbøl, Felsted, og Varnæs, hvor jeg lige har afsluttet 
et konfirmandhold. Fra 1. august til 31. oktober var jeg konstitueret som sognepræst i 
Christians sogn i Sønderborg.

Så nu jeg glæder mig til at være præst for menighederne i Nordborg og Oksbøl den næste 
periode og til samarbejdet med Camilla. 
Fin Petersen.”
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Kirkens hjørne fortsat

Den 16. november – Livet skal leves /v. Ester Jensen

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.
Esther Jensen, er til daglig er kromutter på Borbjerg Mølle 
Kro v/Holstebro

Den 11. januar - Bag fængslets mure
/v. Tom Thomasen

Danmarks nye krimiforfatter - Tom Thomasen, fængsels-
betjent igennem 37 år ved Københavns Fængsler, har 
sammensat et spændende foredrag til os denne eftermid-
dag. Han har skrevet Bøgerne ”Ringen er sluttet” og den 
nye “De Røde Diamanter”, som begge har deres bag-
grunde i det kriminelle miljø i de Københavnske Fængsler 
fra 1967 og frem.
Foredraget fører os derfor ind til det egentlige liv, der leves 
bag de høje mure gennem fine beskrivelser af det daglige 
liv i fængslet, udviklingen i fængselssystemet gennem 
tiden og fangernes oplevelser. Det bliver alt sammen 
fortalt med humor, varme og alvor. Så hvis du synes det 
kunne være interessant at høre, hvordan det er at leve bag 
fængslets mure, så kom med denne eftermiddag. Du vil 
sikkert gå hjem med mange tanker, men også med et mere 
nuanceret syn på fængselsvæsenet og måske også de 
kriminelle, hvem ved?

Onsdags møder i november, januar og februar:

Oksbøl Kirke inviterer til en spændende række af foredrag denne vinter.
Det foregår én onsdag om måneden fra kl. 14-16 i konfirmandstuen. 
Alle er velkomne. Kaffe / te og kage kan købes til 20 kr. /person.
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Kirkens hjørne fortsat
 Den 8. februar - I Osvalds vise-univers 
/v. Stig Nørregård

Denne eftermiddag får vi besøg af den Kon-
servatorieuddannede musiker og pianist Stig 
Nørregård med sit veltilrettelagte program “I 
Osvalds vise-univers”. Programmet byder på 
et autentisk og professionelt tilbageblik på 
dansk revys guldalder. Stig er kendt for at give 
sine tilhørere et velspillet, velsunget og sær-
deles underholdende program – så til alle jer, 
der kan li’ de gamle revysange – kom og vær 
med til en forrygende musisk eftermiddag! Det 
bliver så festligt, at du ikke vil kunne lade være 
med at synge med!

Diverse
Grandækning og stauder
Grandækning starter i uge 43. Er der ønsker om ændring af den pyntning man plejer at få, 
så giv gerne besked til undertegnede.
Vi  modtager gerne stauder, hvis der skulle være nogen, der har overskud af planter. Vi 
forsøger nemlig at plante stauder i de tomme gravsteder. Blomsterne giver frodighed til 
kirkegården og vi bruger også blomsterne til pynt på alteret under gudstjenesterne.
Med venlig hilsen
Jytte Leest    Graver og kirketjener

Indsamling til fordel for “Danske hospitalsklovne”:
Ved høstgudstjenesten blev der samlet ind til” Danske hospitalsklovne”. Der blev sam-
let 1780 kr ind ved den lejlighed, et rigtig godt resultat. Pengene er sendt til Aabenraa 
sygehus’ hospitalsklovne.
I Oksbøl kirke bruger vi fortsat Klingpungen, en gammel tradition, som ikke bruges ret 
mange steder længere. Vi holder fast i den tradition.
For et par år siden havde vi besøg af vores biskop Marianne Christiansen. Hun be-
mærkede også Klingpungen og sagde: “Det er en god idé at bruge den. Så kommer der 
mere ind”.
Med venlig hilsen
Birgitte Romme     Kasserer i menighedsrådet

Stedmoder
Til jer med fast aftale vedr. forårsblomster,der ønsker de små stedmoder/hornvioler end
de alm. stedmoder blomster bedes dette meddelt kirkegården senest d. 16.nov.2016
på mail kirketjener.jvl@gmail.com eller tlf.: 21475014
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AktivitetskalenderAktivitetskalender

Oktober 2016
Lørdag  den 22.  kl. 10.00 Nedtagning af badebroen ved Lusig strand.

Tirsdag den 25. kl. 19.00 Status på Oksbøl Brandværn i Brandstationen.

Onsdag den 26. kl. 19.00 Syng-dansk-aften på Oksbøl Friskole. 

Torsdag den 27.  kl. 18.30 Offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen.

Lørdag den 29. kl. 10.00 Status på Oksbøl Brandværn i Brandstationen.

November 2016
Torsdag den 3. kl. 15.00 Åben skole ved Oksbøl Friskole

Søndag den 6. kl. 16.00 Allehelgen Gudstjeneste og harpe musik  

Onsdag den 9. kl. 18.00 Suppeaften på skolen

Onsdag den 9. kl. 19.00 Hjem og Kultur, Svenstrup Forsamlingshus

Lørdag den 12. kl. 13.00 Åbenhus med Lokalhistorisk Arkiv -Hardeshøj

Onsdag den 16. kl. 14.00 Onsdagsmøde i konfirmandstuen

Lørdag den 19. kl. 10.00 Julemarked 2016 ved Skolen

Søndag den 20. kl. 10.00 Julemarked 2016 ved Skolen

Torsdag den 24.  kl. 18.30 Offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen.

Søndag den 27. kl. 16.00 Tænding af juletræer i Oksbøl Sogn

December 2016
Søndag den 4. kl.16.00 Julekoncert 2016 i Nordborg Kirke

Tirsdag den.13 kl.19.00 Advents og Julemusik i Oksbøl Kirke

Lørdag den 24. kl.13.00 Familie/børne gudstjeneste - Juleaften

Lørdag den 24. kl.16.00 Julegudstjeneste - Juleaften

Lørdag den 31. kl.16.00 Nytårsgudstjeneste og komsammen derefter
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Aktivitetskalender

Januar 2017
Søndag den 1. kl.16.00 Nytårsdag - henvises til Havnbjerg Kirke

Onsdag den 11. kl.14.00 Onsdagsmøde i konfirmandstuen

Tirsdag den.17. kl.18.00 Suppeaften på skolen

Torsdag den 19.  kl.18.30 Offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen.

Februar 2017
Torsdag den 2.  kl.19.00 Kyndelmisse - Aftengudstjeneste

Onsdag den 8. kl.14.00 Onsdagsmøde i konfirmandstuen

Torsdag den 16.  kl.18.30 Offentligt menighedsrådsmøde i konfirmandstuen.

Søndag den 26. kl.10.30 Fastelavns gudstjeneste

Marts 2017
Torsdag den 9.  kl.18.00 Suppeaften på skolen

PS. Kun de særlige gudstjenester er taget med i aktivitetskalenderen. De 

andre er vist på side 9 og 10 (redaktion).
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Kirkens hjørne fortsat

A Merry Little Christmas – 
Marie Carmen Koppel

Julestemningen breder sig i 
Nordborg kirke den 4. decem-
ber kl. 16.00 – 18.00!
For denne dag gæstes Nord-
borg kirke af Danmarks største 
stemme, Marie Carmen Koppel, 
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
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Kirkens hjørne fortsat
Nyt fra Oksbøl Menighedsråd.ved Oskar Lund

Søndag d. 29. august havde vi afskedsgudstjeneste med vores organist Ole Andersen. 
Ole har været vores organist i de sidste 6 år og vi har alle nydt godt af Oles store erfaring 
og kompetencer indenfor musikken. Ved orglet hver søndag, har Ole dygtigt og professio-
nelt bidraget til gudstjenesten til stor fornøjelse og glæde for kirkegængerne.
Ole spiller trofast på basen ved forskellige arrangementer i blandt andet Præstegård-
shaven, på Friskolen og ved Tour de Mjels sø. Ole har en fantastisk humor og lune, har 
ofte gode ideer til afholdelse af sjove konkurrencer og tiltag, hvilket vi sætter stor pris 
på. Vi håber at Ole vil være vores faste afløser som organist i Oksbøl Kirke og vi har stor 
forståelse for Oles ønske om at få mere tid til familien.  Stor tak til Ole for din indsats. 

Vores høstgudstjeneste blev atter en succes med deltagelse af Jagthornsblæsere og E 
Søngkor. Et rigtig godt arrangement med 85 deltagere og efter gudstjenesten var der 
fællesspisning på Oksbøl Friskole, vi fik wienerschnitzel med tilbehør og Friskolens elever 
solgte kaffe og kage. Tak til alle der bidrog til dette arrangement, håber at succesen kan 
gentages næste år.

Søndag d. 9. oktober var der gospel gudstjeneste i Oksbøl Kirke. Konfirmanderne fra 
Østerlund friskole og Oksbøl friskole blev om lørdagen undervist af Sønderborgs Gospels 
korleder May Jeznach Madsen og solist Malene Birk Olsen. Det var flot og imponerende, 
hvad konfirmanderne 
havde lært på forholdsvis 
kort tid og de havde
 modet til at stå frem i 
kirken. 
Det var dejligt at opleve
 så mange engagerede 
unge mennesker i en 
fyldt kirke. 
Godt initiativ af 
vores præst Camilla. 
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Friskolens & støttens hjørne
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Friskolens & støttens hjørne fortsat

10. september kl. 13.00 skød vi Pedaltræf i gang for 25. gang. Vejret var igen med os, og 
det var en dejlig dag med højt humør og en skøn summen af liv i skolegården.
Vandrepokalen gik i år til Grønt hold som bedst dekorerede hold. Tillykke med det Grønt 
hold, I så flotte ud.

Der var ca. 165 cyklister, som tilsammen cyklede 4225 km.
Resultatet i år blev 88.676,00 kroner.
1000 tak til alle sponsorerne.
Overskuddet i år går til: Renovering af multibanen.
Det er dejligt at se den lokale opbakning omkring arrangementerne.
Tak til alle jer, som har hjulpet. Uden opbakning kan vi ikke levere disse resultater.

Næste store og sidste arrangement for i år er Julemarked 19. og 20. november. Kom og 
oplev julestemningen på skolen, og smag vores gløgg og vafler i multirummet.

Med venlig 
hilsen
Kenneth 
Vonsild
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Friskolens & støttens hjørne fortsat
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Alles hjørne
Oksbøl Vandforsyning`s  Åben Hus – Formanden`s 40 års virke. 

Vandværket holdt Åben Hus fredag den 16. september. 
Der var et utrolig flot fremmøde, og vejret var bestemt med os. 
Der mødte ca. 65-70 personer, som så kunne se det forholdsvis nye værk, hvor det sidste 
arbejde nu er afsluttet.   
Det gamle vandværk er omdannet til materiale og redskabsrum, og det nye værk har kørt 
problemfrit siden idriftsættelsen. 
Vi er 370 forbrugere der kan ønske hinanden tillykke med et flot og nyt vandværk.
Der kunne givet fortælles meget mere, men nu kan vi glæde os over et nyt og 
velfungerende værk. 
Fra bestyrelsen, og på vegne af forbrugerne, var det fint, at vi samtidig kunne markere 
Formanden´s mangeårige arbejde.Vores formand har været med i 40 år og han bærer en 
stor del af æren for, at vi er nået så vidt, og forbrugerne skænker det nok ikke en tanke i 
hverdagen, alt det arbejde der ligger bag. Det er utrolig flot at Peter har holdt gejsten oppe 
i 40 år og stadig har den. Ud over det er Peter også formand for Vandrådet som er vand-
samarbejdet i Sønderborg Kommune. Vi kan glæde os over et velfungerende og nyt værk, 
samt en formand der har lagt kræfter i at vi er nået hertil. 

Tillykke med værket – og tillykke til Peter med de 40 år på posten – det er rigtig flot gået. 

På forbrugernes og bestyrelsens vegne 
Erik Petz
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Alles hjørne fortsat
Oksbøl Vandforsyning`s  Åben Hus – Formanden`s 40 års virke fortsat. 
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Alles hjørne fortsat
Status på Oksbøl Frivillige Brandværn 

Kære alle,
I skrivende stund er der nu gået næsten en måned siden jeg og kammeraterne i Oksbøl 
Frivillige Brandværn måtte erkende, at vi fremadrettet ikke kunne opfylde vores kontrak-
tlige forpligtelse overfor Sønderborg Kommune. Konsekvensen af det blev, at vi måtte 
“dreje nøglen om”.

Det var en trist dag for os alle sammen den 14. september 2016. Heldigvis er nogle af 
kollegerne overflyttet til stationen i Nordborg og betjener os derfra.
Nu, hvor jeg skriver dette, er tristheden langsomt forsvundet og er overtaget af vemod. Vi 
er ved at pakke alt sammen. Mange ting kan anvendes på andre stationer , mens andet 
kan genbruges her i sognet. Mit vemod vil heles med tiden, og en hjælp hertil vil være, 
hvis vi i fællesskab kan “rejse os fra asken “ (for så at sige :-))

Vi kan ikke blive til et brandværn igen, men vi kan blive til noget andet, som vil tjene 
Oksbøl Sogn, ligesom vi har gjort siden 1952. Jeg vil derfor tage initiativ til at indkalde 
interesserede i sognet til et orienteringsmøde i Brandværnets lokaler. 
Tidspunkterne er :

Tirsdag den 25 / 10  kl. 19.00 
Lørdag  den 29 / 10  kl. 10.00

Brandværnet er vært med drikkevarer. 

Hvis I har gode ideer allerede inden mødet om de aktiviteter, som huset egner sig til, vil jeg 
gerne tage imod dem på forhånd.

I kan komme i kontakt med mig på
telefon 23 26 53 49
e-mail wrib@live.dk

Med venlig hilsen

Torben Wriborg
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Alles hjørne fortsat
 

Oprydningsprocessen på Brandstationen er i fuld gang
og derefter “hvad kan vi bruge stationen til?”



Oksbøl SOGNENYT

28

Alles hjørne fortsat
Billeder fra Als Fjord dagen som er taget af Esther

Et flot arrangement -  en dejlig dag ved Hardeshøj og rigtig godt besøgt. Der var rigtig 
mange mennesker både børn og voksne i løbet af dagen - der er plads til lidt justeringer - 
men ellers bare en perfekt dejlig dag ☀️Noget  til ganen og svævlet, noget for øjnene, noget 
til ørene, kunne fiske, sejle og mærke fisk i basin, spise is, smagsprøver, og se hvordan en 
airbag udløses. 
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Alles hjørne fortsat
En status fra Oksbøl Østergade 4

Kommunen kommer for at screene for miljøfarlige produkter, derefter skal vi give besked 
om hvornår vi er færdige med oprydningen. Vi forventer at rydde op til årsskiftet og derefter 
kan kommunen sætte  det hele i gang - Så 1. halvår i 2017 vil det blive revet ned (lidt anden 
plan end først antaget )
Bedste oplevelse:
Det er spændingen over hvilke ting vi støder på - der har været mange ting som vi selv kan 
huske fra vor barndom, og spændingen når vi undersøger på nettet hvad tingene er værd.
Hvad har folk sagt?:
- De er imponerede over at vi har påtaget opgaven med oprydningen.
- Mange er overrasket over at kommunen er med i processen til at få huse væk.
- De er imponerede over at vi stadig har gåpåmod, og er spændte på resultatet, og at det 
helt bestemt er godt for sognet.
Hvad har vi fundet?:
- 10.000 stk bøger
- 4,5 trailere m. elektronik til lossepladsen
- 300 affaldsposer med tøj til lossepladsen
- 300 affaldsposer med brændbart til lossepladsen
- Flere hundrede LP’er og CD’er
- Al mulig form for glasting, keramik, porcelæn o. lign. mange retroting +værktøj.
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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/ 
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Gyden 8 | 6430 Nordborg
Telefon: 7445 1144

Mobil: Anders 4089 8540 | Email: anders@bp-vvs.dk 
Mobil: Simon 2921 6914 | Email: simon@bp-vvs.dk

www.bp-vvs.dk

Alt indenfor VVS:

Energioptimering
Fjernvarme installation

Gas installation
Biobrændsel

Varmepumper
Solvarme
Ventilation

Smedeopgaver

Gratis uforpligtende
tilbud

Kommer overalt



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


