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Østergård Frugt & Bær
Færgevej 63

6430 Nordborg
tlf.: 61 65 18 64

mail: 
frugtogbaer@bbsyd.dk

Nedervej 25, 6430 Nordborg

www.mjelsmark.dk

Ønsker du en 
annonce

i Oksbøl Sognenyt?
Kontakt 

Elin Petersen på tlf.: 60 70 85 07

Oksbøl SOGNENYT

2



42. Årgang - August  2018

3

40 Årgang - April 2017

40. Årgang - Januar 2017

29

Alles hjørne fortsat

Det er nu fredag (den 13. sågar) og bladet er færdigt, og den sidste side er til 
dels ikke brugt. Det er en sandhed med modifikation, idet den sidste spalte skal 
bruges til Brians annonce, og hvis / når vi får flere, skal de også placeres her på 
siden (fast). 

Sådan er det, når vi har så mange, der vil støtte os.

Jeg har en lille tilføjelse fra Else, og det er:

Husk tilmelding til Mexikansk suppe med oksekød den 9. marts. Ring eller 
sms på 51765820 til Else Thuesen. Den er i kalenderen, men det er vigtigt med 
tilmelding.

Som en prøve har jeg lavet teksten på denne side lidt større. Jeg vil gerne have 
en tilbagemelding, om det er er passende, eller om jeg skal fortsætte med den 
hidtil brugte.

Til slut vil jeg lave en facebook side med titlen “smukke billeder fra Oksbøl sogn”. 
Det vil jeg gøre for at sikre en løbende udskiftning af vores billeder i Infohuset. 
Hvis I har et godt billede kan I poste den på denne facebook side. Forventes 
færdig i marts.

mvh
John
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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
Telefon: 74 45 15 48
E-mail: k.vonsild@youmail.dk
Internet adresse: www.of-stoetten.dk

Oksbøl Kirkes sognepræster
Heidi Sørensen Freund
Mobil 20 49 66 79
e-mail: hfr@km.dk 

Sophie-Lønne Reil Hundebøll
Telefon 74 45 11 42 / 23 36 06 17
E-mail: sophu@km.dk

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

Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Karin B. Eriksen
Telefon 74 45 01 57 / 22 42 06 88
E-mail: fjordvang@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

Hjem og Kultur
Formand: Gitte Uldall
Mobil: 23 48 43 50
E-mail: g-pj@bbsyd.dk

Sogne-Nyt Redaktion

Tirsdag

06
November

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.

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt?

Nr. 4  November 2018 i uge 47/18
 Deadline 06.11.2018

Nr. 1  Februar 2019 i uge 08/09
 Deadline 05.02.2019

Nr. 2  Maj 2019 i uge 21/22
 Deadline 07.05.2019

telefontavlen
Sogne-Nyt Redaktion:
H.C. Kaack Else Thuesen
Lusigvej 18 Spangsmosevej 30
mobil: 29 80 23 43 Mobil: 51 76 58 20
e-mail: sognenyt@kaack.dk

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

Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogne-
forening i 510 eksemplarer, og bladet 
omdeles 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 den 22. august 2018.

Oksbøl SOGNENYT
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Nyt fra Redaktionen
Velkommen til Sophie-Lønne og familie. 
Vi glæder os til godt samarbejde.

Der er altid noget, man kan skrive om 
vejret,- og denne gang især. Det har jo 
været en usædvanlig fantastisk lang, varm 
og tør sommer. Badebroen og stranden 
ved Lusig er blevet flittigt brugt af lokale 
og turister. Det er dejligt at komme ned på 
stranden og se, at der er rimeligt rydde-
ligt. Der kan ligge en tom dåse eller 3, 
men det er nu alt. Men redningskransen 
er blevet stjålet i år!! Prøv at tænke, hvis 
nogen var druknet, og det bagefter kunne 
bevises, at en redningskrans kunne have 
reddet dem. Tænk jer nu om næste gang, 
I får brug for at ”låne” den. Den er der for 
at redde liv.

Vi ser frem til de mange aktiviteter, der er 
klar til os de næste måneder. 

Når man studerer dem nærmere, er det 
utroligt, hvad de mange ildsjæle kan få 
gang i i vores sogn. Se bare et flot pro-
gram fra BIF, Støtteforeningen, Sogne-
foreningen, Kirken og mange andre. Man 
behøver i hvert fald ikke at kede sig.

Men pas på og bak op om de frivillige, som 
jo ikke alle er professionelle. Alle kan lave 
fejl, og når det sker, er det vigtigt at være 
vågen og hjælpe til. Som f.eks. da Torben 
W. henvendte sig ang. placering af bålet, 
som var helt forkert i første omgang. Vi fik 
rettet fejlen og siger tak for det. 

Som HC siger: Kun dem, der ikke laver 
noget, de laver ingen fejl ;-)

HC og Else

Husk lige Kontingent til Oksbøl 
Sogneforening 2018 / 2019
75,00 kr. pr person
150,00 kr. pr. husstand

Indbetales på reg.nr. 1551 konto nr. 0004038479

Hvis I skulle glemme det, kommer der opkrævere rundt i efteråret.

NYT: 
nu også med Mobile Pay til 23797
Vælger du at betale med Mobile pay er det 
vigtigt at skrive dit NAVN OG ADRESSE

5
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Nyt fra Sogneforeningen

Oksbøl Sogneforening er i gang med tre 
projekter, der kræver noget tid og er lidt 
udover de sædvanlige arrangementer, vi 
ellers har året rundt i foreningen.

Projektbadebroen ved Lusig strand er en 
nødvendighed, da vores nuværende bro 
er meget slidt og kræver en del vedlige-
holdelse. Vi arbejder på at få en ny bro 
inden for de næste par år.
En del af bestyrelsen har været i Kollund 
på Julemærkehjemmet for at se på deres 
badebro. Det er en meget let bro af alu-
minium, og den sættes ud og tages ind af 
2 personer uden brug af maskiner.
I Holm ved Odderkær har de en bade-
bro, som er fremstillet af galvaniseret 
stål med en træbelægning. Broen står 
ude hele året, her tager man kun træ-
belægningen ind om vinteren. Vores egen 
badebro er en flydebro, og den tager vi 
ind for vinteren og sætter den ud igen, 
når sommeren kommer. Det kræver en del 
frivillige, samt noget maskinkraft.
Bestyrelsen har endnu ikke afsluttet 
undersøgelserne om hvilken badebro, der 
passer bedst til Lusig strand. Efterfølgen-
de skal der også skaffes penge til en ny 
badebro. Prisen forventes at blive omkring 
100.000 til 120.000 kr., som vi kan søge 
om ved forskellige fonde.

Efter Oksbøl Frivillige Brandvæsen valgte 
at lukke ned, har en opstartsgruppe arbej- 
det på at omdanne brandstationen til et 
medborgerhus. Gruppen har holdt nogle 
møder med kommunen på brandstationen 
og i Sønderborg. Vi har fået nogle ideer til, 
hvad en sådan skal indeholde. Vi har efter- 
lyst tanker og ideer, samt forventninger 
til et medborgerhus her i Sogne-Nyt. Den 
31. maj 2018 bliver en fyldestgørende 
ansøgning om Medborgerhus i Oksbøl 
brandstation afsendt til Sønderborg kom-
mune. Den 8. juni 2018 meddeler kom-
munen at have modtaget ansøgningen. 
Sagen bliver behandlet i Udvalget Kultur, 
Idræt, Handel og Turisme den 16. august 
2018. Så nu venter vi i spænding.

Ved indvielsen af Pumpehuset ved Mjels 
sø den 31. maj 2017 gør vi for første gang 
borgmester Erik Lauritzen opmærksom 
på, at der er brug for et offentligt toilet ved 
Mjels sø, og han opfordrer til at skrive et 
brev til ham om problemet. Efterfølgende 
svarer borgmesteren, at brevet er videre-
sendt til forvaltningen, der er ved at udar-
bejde en liste over mulige nye offentlige 
toiletter i Sønderborg Kommune.

Den 6. september 2017 bliver der sendt en 
personlig mail til alle byrådsmedlemmer i 
Sønderborg, hvori der bliver redegjort for 
Oksbøl Sogneforenings og Pumpehusets 
venners projekt med et offentligt toilet ved 
Mjels sø. Det bliver også oplyst, at der fra 
indvielsen og frem til den 6. september 
2017 har været 10.088 inde i bygningen. 
Det kan vi se på scanneren, der er opsat 
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i bygningen. Det bliver også fremhævet, 
at det ikke er acceptabelt for naboen til 
Pumpehuset, at skoleelever beder om lov 
til at benytte deres private toilet.

Der kommer svar fra en del byrådsmed-
lemmer og nogle af dem, der bor i den 
gamle Nordborg kommune er meget 
positive og arbejder for vores sag. Udover 
oplysningerne fra Oksbøl Sogneforening 
har politikerne jo også læst ”Hvidbog for 
Nordals”, og de er bekendt med Alsstien, 
der er en af kommunens mest anvendte 
vandreruter, som går forbi Mjels sø.

Vores ansøgning om etablering af toilet-
faciliteter ved Mjels sø er på Teknik- og 
Miljøudvalgets møde den 12. juni 2018 
og på Økonomiudvalgets møde den 20. 
juni 2018 og sluttelig på Byrådets møde 
den 27. juni 2018. Her bliver det beslut-
tet, at udgifter til etablering af offentlige 
toiletfaciliteter ved Mjels Sø, i form af 
et vandskyllende toilet, omfattende en 
estimeret anlægsudgift på 0,5 mio. kr. og 
årlige afledte driftsudgifter på 0,045 mio. 
kr. endelig bliver GODKENDT.

Allerede den 27. juni 2018 har jeg et møde 
med Kristian Nordstrøm fra Projekt og 
Anlæg. Han har fået til opgave at finde en 
placering til det offentlige toilet ved Mjels 
sø, i samarbejde med Oksbøl Sogneforen-
ing. Han ser positivt på placeringen ved 
vejen ind til Mågeklatten, selv om der er 
nogle udfordringer.
Kristian mener, vi har et toilet i løbet af et 
år. HURRA!!

Med venlig hilsen
Polle.

Denne vinter prøver 
Sogneforeningen 
noget nyt
Kun én suppeaften, men også 
Nytårsbrunch og en øl-aften.

Onsdag den 7. november 2018 kl. 18.00
Suppeaften:
Gulerodssuppe med bacon, pikantost og 
flutes
+ kaffe og småkage.
40 kr.

Søndag den 13. januar 2019 kl. 10.00
Nytårsbrunch med bl.a.:
· Røræg og bacon 
· Lun leverpostej 
· Hamburgerryg, spegepølse og ost
· Frugt
· Brød, smør og marmelade
· Mini brunchpandekager med sirup
XX kr.

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 18.00
Øl-aften: 
Øl fra Mjels Bryghus 
+ mad?
XX kr.

Sæt x i kalenderen



Badebro ved Lusig 
Strand tages op
Har du nydt at bade ved Lusig denne 
lange sommer, så håber vi, du vil hjælpe 
med at tage broen ned for vinteren.

Søndag den 28. oktober 2018 kl. 10.00

Vil du hjælpe til?
Det tager kun et par timer ved fælles 
hjælp.

Tilmelding til Bent Jørgensen
tlf: 3074 9814 eller 
E-mail: bent.jorgensen@privat.dk

Grundlovsmøde
Den 5. Juni 2018
En super dejlig eftermiddag med perfekt 
vejr, dejlige sange, en virkelig god grun-
dlovstale af Kim Jacobus Paulsen, som 
fortalte om grundloven og dens oprin-
delse, stemmeret og medbestemmelse 
og kvindernes stemmeret. Der var god 
tilslutning.

Oksbøl SOGNENYT
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Historien om 
redningskransen 
der forsvandt!

En sms tikker ind: 
Redningskransen ved Lusig strand er væk!

En eftersøgning sættes i gang uden held.
Kommunen kontaktes og lover os en ny, 
der udebliver, da de ingen har, der passer 
på standeren.

Trygfonden kontaktes, og de sender 
straks en ny pr. pakkepost – men da mod-
tageren er på ferie, havner den uåbnet på 
adressen.

Mystisk
Den tomme stander er i mellemtiden 
blevet forsynet med en redningskrans – 
har nogen fundet den forsvundne og sat 
den på plads? Eller har nogen flyttet en 
redningskrans til Lusig strand fra Pumpe-
huset, der nu pludselig mangler sin?

Der er brug for redningskranse begge 
steder, så heldigvis kunne pakken fra 
Trygfonden sikre, at sikkerheden igen er 
bragt i orden begge steder. 

Men mystikken er ikke løst – ved du 
noget?

Polle.

Fuglekiggetur ved Mjels sø

42. Årgang - August 2018
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Sct. Hans 2018
Efter en del problemer med at finde det 
helt rigtige sted til St. Hansbålet, fandt 
vi en skøn plet ned til Bundsø. Her var 
der langt til huse med stråtag og gode 
adgangsforhold og læ. Heldigvis var der 
endnu ikke afbrændings-forbud i kom-
munen, hvor vi var i tæt samarbejde med 
Brand og Redning. Bålet brændte flot, og 
heksen blev endelig antændt i år.

Og så kom der så mange til vores ar-
rangement,- mellem 90 og 100 personer 
mødte op, og det er vi meget glade for. 
Polle holdt en smuk tale om glæden, 
kraften, lyset og håbet. Glæden ved at bo 
et dejligt sted som hos os, kraften fra de 
mange frivillige, som gør sig gældende på 
mange fronter, lyset som lokker os ud i 
naturen, og håbet for fremtiden,- både for 
de unge og ældre. Tak Polle.

Vi laver bål igen til næste år.

Hilsen den seje St. Hans-gruppe: Jonna, 
Johan, Frede, Astrid, Grethe, Bent Peter, 
HC, Claus-Jørn, Bent, Knud og Else

Oksbøl SOGNENYT
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Sommerfest
Lørdag den 11. august 2018 blev der 
holdt sommerfest i Oksbøl sogn. 

Festen blev igen i år holdt i gildesalen på 
Fjordvang hos Karin og Egon Eriksen.  
Der var mødt 76 glade festklædte deltag-
ere op til festen. Der blev serveret helstegt 
svin med brun sovs og kartofler, samt en 
pære dessert, som Tine Lund havde lavet.

Holger Ellegård var mødt op med sit 
diskotek og spillede alle de numre, delta-
gerne ville høre. Så der blev spillet ny og 
gammel musik.  Det er en fornøjelse, at 
der møder unge, ældre, samt gamle op 
for at feste sammen.

Så hvis du/ I ikke nåede at deltage i år, 
så sæt kryds i kalenderen lørdag i 2. 
weekend i August 2019.

Festudvalget under Sogneforeningen 
siger mange tak for den gode tilslutning.

Naturvandring i 
Nørreskoven med 
skovfoged Leo 
Vindahl Olsen

Torsdag den 6. september kl. 18,00
Vi mødes ved Nygaard, Nørreskovvej 41 
i Nørreskoven

Sammen med Leo Vindahl Olsen går vi en 
tur rundt i skoven på ca. 1,5 times tid.
Leo fortæller og sætter fokus på vegeta-
tionens historie fra istiden og til i dag.

Alle er hjertelig velkomne.
Det er gratis at deltage.

Sogneforeningen tilbyder
42. Årgang - August 2018
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Kirken
Nyt fra 
Menighedsrådet:
Velkommen
Der er glæde i sognet, når vi ser huse, 
der har stået tomme i kort eller længere 
tid, igen bliver beboet. Dette gælder også 
vor præstegård, hvor der nu er kommet 
nye beboere, derfor et stort velkommen til 
Sophie-Lønne Reil Hundebøll og familie. 
Vi håber, I vil finde jer godt tilrette i Oksbøl 
og nyde det dejlige Nordals.

Sophie-Lønne virker ikke i kirkelige 
handlinger endnu, da hun først bliver 
ordineret i Haderslev Domkrike den 21. 
august, hvorefter hun bliver indsat som 
præst i Nordborg - Oksbøl pastorat den 9. 
september. 

Da vi er et fælles pastorat er Sophie-Lønne 
præst for begge sogne på lige fod med 
Heidi i Nordborg. 

Hvad et fælles pastorat er og indebærer 
for sognets beboere, kan man blive kloge-
re på på mødet i Oksbøl Friskole den 25. 
oktober. Så mød endelig op og hør nyt, 
så undgås måske mange misforståelser i 
kirkelige sammenhænge. Kom og få svar 
på mange spørgsmål! 

Vi i menighedsrådet og medarbejdere 
ved Oksbøl kirke, glæder os til et godt og 
konstruktivt samarbejde.

Karin B Eriksen

Arrangementer i 
efteråret
Onsdag d. 5 september kl 14.00 - 16.00 
Konfirmandstuen. John Perry, Tvedgårds-
vej, Oksbøl viser sine alsiske billeder og 
fortæller om baggrunden for billederne.

Søndag d. 9. september kl 14.00
Indsættelsesgudstjeneste i Oksbøl kirke 
for Nordborg-Oksbøl pastorats nye 
sognepræst Sophie-Lønne Reil Hun-
debøll med efterfølgende kaffebord på 
Nørherredhus, hvor alle er velkomne!
Ingen tilmeldning.

Søndag d. 23. september kl 16.00
Høstgudstjeneste + fællesspisning 
på Oksbøl friskole. I kirken medvirker 
jagthornsblæserne. Tilmelding til fælles-
spisning senest mandag d. 17. september 
hos Peter Rasmussen tlf 2361 3661 eller 
mail ptr@foldbjerggaard.dk
Pris 125 kr. Betaling på dagen

Onsdag d. 3. oktober kl 19.00
Oksbøl friskole. Jørn Buch fortæller om 
1. verdenskrig. Se annonce her i bladet.

Torsdag d. 25. oktober kl 19.00
Oksbøl friskole: "Kom og mød din kirke" 
Møde med vores 2 præster og vores 
provst om pastoratet Nordborg - Oksbøl.
Se omtale her i bladet

Søndag d. 11. november kl 11.00
Markering af 100 årsdagen for afslut- 
ningen af 1. verdenskrig. Efter gudstje-
nesten i Oksbøl kirke er der et let trakte-
ment i konfirmandsstuen og udstil- 
ling af effekter fra krigen. Se omtale.

Oksbøl SOGNENYT
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En drøm, der går i 
opfyldelse
En aften sidst i maj gik min drøm i 
opfyldelse. Telefonen ringede, og i den 
anden ende af røret lød Karin fra Oksbøl 
menighedsråds stemme. Embedet som 
sognepræst for Nordborg-Oksbøl var mit, 
hvis jeg da stadig ville have det. Om jeg 
ville! Da Per fra Nordborg menighedsråd 
senere også ringede for at sige tillykke, 
kunne jeg kun takke og give ham ret, for 
det ér allerede en stor lykke for mig og os, 
at vi har fået plads hos jer: Med gode fæl-
lesskaber, en spændende historie, enga-
gerede medarbejdere og menighedsråd, 
herunder en alle tiders præstekollega, og 
en natur, som man ikke finder smukkere, 
virker Nordborg-Oksbøl til at være det helt 
rigtige sted både for mig som præst og 
for min familie. 

Min familie tæller mig, min mand, Jeppe, 
som er komponist, og min datter, Alva, 
på 3 år. Både Jeppe og jeg er vokset op 
i mindre byer, og vi vil gerne give Alva 
noget af det, vi selv har fået med: en 
opvækst på et sted som Nordborg-Oks-
bøl, hvor man tager del i hinandens liv. 

Netop det, at jeg kan få lov til at tage del 
i og bidrage til store livsbegivenheder, og 
ikke mindst det liv, der leves indimellem, 
er hovedårsagen til, at jeg gerne vil være 
præst. For mig at se er kirken endvidere et 
af de eneste steder, hvor vi alle uden undta-
gelse er velkomne, uanset hvilken bagage, 
vi kommer med, og om vi kan præstere 
eller ej. Vi behøver ikke føle os ovenpå - vi 
er som mennesker allerede elsket af Gud, 

som vi er, selv når vi ikke synes, vi er noget 
særligt. Dét budskab synes jeg ikke, vi kan 
få udbredt nok, og det glæder jeg mig til at 
være med til at formidle!

Jeg er nyuddannet - fra Århus - så em-
bedet som sognepræst for Nordborg og 
Oksbøl bliver mit første. Der er endnu ikke 
noget, der er rutine for mig. Det bety-
der både, at jeg endnu har en masse at 
lære, og ikke mindst, at jeg til stadighed 
vil overveje, hvordan jeg gør mit arbejde 
bedst muligt. Ja, forhåbentligt bliver jeg 
aldrig støbt i en fast præsteform, for jeg 
ønsker at være præst i løbende samspil 
med jer, der omgiver mig.

Det er vigtigt for mig, at jeg ikke bare 
bliver en figur, som I ser på prædikestolen 
om søndagen eller til store begivenheder, 
men at I oplever mig som en præst, man 
kan komme til – og som kommer til jer. 
Jeg tager meget gerne på hjemmebesøg, 
så grib endelig fat i mig!  I det hele taget 
glæder jeg og min familie os til at komme 
ud og slå rødder hos jer. Når vi er færdige 
med omplantningen,  kan vores rødder 
forhåbentligt vokse sig så dybe som dem, 
blodbøgen i vores nye have suger næring af.

Sophie-Lønne 
Reil Hundebøll

42. Årgang - August 2018
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Kom og mød din kirke
På Oksbøl Friskole 
Torsdag den 25. oktober kl. 19.00

Nordborg og Oksbøl menighedsråd ind-
byder til en spændende aften på Oksbøl 
Friskole, hvor menighedsrådene, de to 
præster og provsten fortæller om arbejdet i 
Nordborg-Oksbøl pastorat. Mange spørger 
nok sig selv: ”Hvad er Nordborg-Oksbøl 
pastorat?”. ”Hvad betyder det for sognene, 
at de har to præster fælles?”. ”Hvilke ud-
fordringer kan der være for de to menig- 
hedsråd, Nordborg og Oksbøl?”.

Vidste du at de fem nordalsiske sogne 
samt Sønderborg provsti arbejder sam-
men om forskellige opgaver / arrange-
menter? Det kan du også høre mere om 
den aften.

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Vel mødt
Nordborg og Oksbøl menighedsråd

Markering af 100 
årsdagen for 
afslutningen på 
1. verdenskrig

Gudstjeneste søndag 11. november kl. 
11.00 ved sognepræst Heidi Sørensen 
Freund

Ved denne søndags gudstjeneste, der 
tidsmæssigt er sammenfaldende med 
100 årsdagen for fredsslutningen på 1. 
verdenskrig 11.11. kl.11.00 1918, vil der 
være kransenedlæggelse ved kirkens min-
detavle over de faldne fra Oksbøl sogn.

Efterfølgende inviterer Oksbøl kirkes 
menighedsråd alle til samvær og trak-
tement i kirkens konfirmandstue med 
følgende indhold.

1. verdenskrig i Oksbølperspektiv. 
Fortælling m.m. ved Peter Hellesøe m.fl.
Præsentation af lille udstilling af fotos, 
breve, effekter ved Claus-Jørn Hjelm.
Kirken er vært ved et mindre traktement: 
Kaffe og sandwich.
 
Såfremt beboere med tilknytning til Oks-
bøl sogn har fotos, effekter m.v. med rele-
vans til  1.verdenskrig, som man vil udlåne 
til kirkens udstilling, bedes man kontakte 
Ole Ingerslev Andersen tlf. 52584905 / 
e-mail: broa@bbsyd.dk.

Oksbøl kirkes menighedsråd

Mulighed for lørdags- 
dåb i Oksbøl Kirke
Vi fejrer med glæde dåb i højmessen om 
søndagen, men tilbyder også lørdagsdåb i 
Oksbøl kirke på følgende datoer:

Lørdag 06. oktober kl. 10:00
Lørdag 17. november kl. 10:00

Venlig hilsen sognepræsterne 
Sophie-Lønne & Heidi

Oksbøl SOGNENYT
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Allehelgen i 
Oksbøl Kirke
Vi indbyder alle i sognet til mindeguds- 
tjeneste på Alle helgens dag søndag 
d. 4. november kl. 14:00 i Oksbøl kirke.

I gudstjenesten mindes vi dem, vi har 
mistet. Med læsninger, ord, musik og 
lystænding. Vi læser navnene op, og 
tænder et lys for hver enkelt, som er 
blevet bisat eller begravet fra Oksbøl kirke 
siden Allehelgen 2017.

Pårørende vil modtage et personligt brev 
med en indbydelse.

Venlig hilsen sognepræsterne 
Sophie-Lønne & Heidi

En bøn til alle i 
Oksbøl Sogn. 
Menighedsrådet vil gerne sende en hilsen 
til alle der fylder 80, 90, 95 og 100 år og 
opefter. Også en hilsen til guldbrudepar, 
diamantbrudepar og opefter. Men da vi 
ikke ved, hvornår alle har fest, vil vi bede 
familie, naboer og venner om at give os 
besked, så alle bliver husket ved disse 
festlige lejligheder. 

Henvend jer til et menighedsrådsmedlem 
eller undertegnede. 

Karin B Eriksen tlf: 2242 0688

42. Årgang - August 2018
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Gudstjenester
Nordborg-Oksbøl pastorat, september / november 2018

Søndag 2. september
Nordborg kl. 9:30 
Lars Smedemark
Oksbøl højmesse kl. 11:00 
Lars Smedemark

Søndag 9. september
Præsteindsættelse af 
Sophie-Lønne Reil Hundebøll
Nordborg højmesse kl. 11:00 
Oksbøl højmesse kl. 14:00 

Søndag 16. september
Oksbøl højmesse kl. 11:00 SRH
Nordborg kl. 14:00: 
Høstgudstjeneste 
m. harmonikaorkester:  SRH 

Søndag 23. september
Nordborg højmesse kl. 11:00: HSF
Oksbøl kl. 16:00: Høstgudstje-
neste med jagthornblæsere og 
efterfølgende spisning på Oksbøl 
friskole - HSF

Søndag 30.september
Oksbøl højmesse 11:00 - SRH
Nordborg 9:30 - SRH

Søndag 7. oktober
Oksbøl højmesse 11:00 - HSF
Nordborg 14:00 
Familiegudstjeneste/
minikonfirmander HSF

Søndag 14. oktober
Oksbøl 9:30 - SRH
Nordborg højmesse 11:00 
med kirkekaffe - SRH

Søndag 21. oktober
Nordborg 9:30 - SRH
Oksbøl højmesse 11:00 
med kirkekaffe - SRH

Søndag 28. oktober
Oksbøl højmesse 11:00 - HSF
Nordborg 9:30 med 
gospelkoret - HSF

Alle helgen søndag 4. november 
Oksbøl 14:00 begge præster 
Nordborg 16:00 begge præster 

Søndag d. 11. november 
Markering af 1. verdenskrigs 
afslutning Nordborg 9:30 - HSF 
med kransenedlægning ved 
mindesmærket
Oksbøl højmesse 11:00 med efter-
følgende udstilling og fortælling i 
Oksbøl konfirmandstue - HSF

Søndag 18. november
Oksbøl 9:30 - SRH
Nordborg højmesse 11:00 - SRH

Søndag 25. november sidste 
søndag i kirkeåret
Oksbøl højmesse 11:00 med 
kirkekaffe - HSF
Nordborg 9:30 - HSF

Nordborg 
sogn
Onsdag d. 9. oktober
Mød vågekonerne på Nordals i 
Nordborg sognegård kl. 15.00

Torsdag d. 11. oktober
Musikforedrag om Carl Nielsens 
forunderlige liv i Nordborg 
sognegård kl. 19.00

Onsdag d. 7. november
Konfirmandevent for alle 
konfirmander i 
Nordborg-Oksbøl kl. 19.00

Torsdag d. 15. november
Sangaften i Nordborg 
sognegård – Nye, moderne 
salmer kl. 19.00

Onsdag d. 28. november
Fredslyset føres fra Tangshave 
til Nordborg kirke kl. 18.00

Oksbøl SOGNENYT
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Aktivitetskalender
august 2018 - januar 2019

Gudstjenester
Nordborg-Oksbøl pastorat, september / november 2018

August
Søndag d. 26. aug. kl. 14
Konfirmandindskrivning Oksbøl Kirke

September
Lørdag d. 1. sep. 11 - 14
Loppemarked, Fjordvej 12

Onsdag d. 5. sep. 14 - 16
John Perry viser billeder. 
Konfirmandstuen Oksbøl

Torsdag d. 6. sep. kl. 18
Tur i Nørreskoven, 
Mød: Nygård, Nørreskovvej 41

Lørdag d. 8. sep. kl. 11
Pedaltræf, Oksbøl Friskole

Søndag d. 9. sep. kl. 14
Indsættelsesgudstjeneste for 
Sophie-Lønne Reil Hundebøl + 
kaffebord

Mandag d. 17.sep. kl. 8
Bustur til Vadehavscentret og 
Ribe ( Hj. & Kultur)
Afgang Kvickly Nordborg 

Søndag d. 23. sep. kl. 16
Høstgudstjeneste + spisning 
(husk tilmelding)

Oktober
Lørdag d. 6. okt. kl. 11-14
Loppemarked, Fjordvej 12

Lørdag d. 6. okt.
ved Nordborg Brandstation
Nordborg Frivillige Brandværn: 
15.00-17.00 Børnefest
19.30 Lanterneoptog

Tirsdag d. 9. okt. kl. 15
Mød vågekonerne i Nordborg, 
Nordborg Sognegård

Onsdag d. 10. okt. kl. 19
Svenstrup forsamlingshus
(HJ. & Kultur) Om ulve ved :
The Wolfman Lars Stærk Madsen

Torsdag d. 11. okt. kl. 19
Musikforedrag om Carl Nielsen, 
Nordborg Sognegård

Torsdag d. 25. okt. kl. 19
Kom og mød din kirke, 
Oksbøl Friskole

Søndag d. 28. okt. kl. 10
Badebro tages op, Lusig Strand

Søndag d. 28. okt. kl. 14
Lottospil i Nordborg Hallen 
(No. Frivillige Brandv.)

November
Lørdag d. 3. nov. kl. 11-14
Loppemarked, Fjordvej 12

Mandag d. 5. nov. kl. 19
Svenstrup forsamlingshus (HJ. 
& Kultur) Om :barndom i russisk 
fangelejr ved Aljex Thomsen fra 
Augustenborg 

Søndag d. 4. nov. kl. 14
Allehelgen – Mindegudstjeneste, 
Oksbøl Kirke

Onsdag d, 7. nov. kl. 18
Suppeaften ( Sogneforeningen)   
Oksbøl Friskole

Onsdag d. 7. nov. kl.19
Konfirmandevent,  Nordborg 
Sognegård

Søndag d. 11. nov. kl. 11
Markering af 100årsdagen,  
Oksbøl Kirke

Søndag d. 11. nov. kl. 15
Møgvejrs og Mørketidskoncert 
(Sogneforeningen) Oksbøl Friskole

Torsdag d. 15. nov. kl 19
Sangaften m. nye moderne 
salmer, Nordborg Sognegård

Lørdag - søndag d. 24.-25. nov.
Julemarked, Oksbøl Friskole

December
Lørdag d. 1. dec. kl. 11-14
Loppemarked, Fjordvej 12

Januar
Søndag d. 13. jan. kl. 10
Nytårsbrunch, ( Sogneforeningen)   
Oksbøl Friskole
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Mytologisk Art 
Festival
I foråret blev jeg inviteret til at lave ud- 
smykningen til "Mytologisk Art Festival” 
som finder sted på Nationalmuseets 
afdeling i Kongernes Jelling.

Det er et kæmpeprojekt, hvor jeg på 6 
lærreder á 2 x 5 meter lader gribedyr og 
vikingsymboler boltre sig mellem grenene 
på mægtige træer.

Disse træer er udvalgt med omhu, da de 
udover at være krogede og maleriske, 
gennem deres placering har en betydning 
for mig.

Fabeldyrene og de andre mytologiske 
motiver er inspireret af de motiver, som 
vikingerne snittede i træ eller huggede i 
sten.

Mange hilsner
Inger

Oksbøl SOGNENYT
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Højskoledag i Nørreskoven
I forbindelse med Foreningen Nygårds 10 års jubilæum inviteres herved til en højskoledag, 
hvor sang og musik er i centrum.

Tid og sted: Lørdag 15. sept. i den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als
Program:
Kl. 9.00 - 9.45 Morgenkaffe
Kl. 10.00 - 12.00  Om digte der virker, Hvad er en god højskolesang? Hvorfor er det vigtigt at 

synge? Tidligere højskoleforstander på Testrup højskole og medlem af etisk råd, 
kendt samfundsdebattør , Jørgen Carlsen giver sine bud. J.C. er ligeledes medre-
daktør på Folkehøjskolesangbogens 18. udgave, formand for redaktionsudvalget 
til 19. udgave. Der bliver rig lejlighed til synge. Jørgen Carlsen akkompagnerer 
selv på klaver

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost 
Kl. 13.00 - 14.00  "Mozart med mere" eller "Hvad skråler de om" Operachef Lars Ole Mathiasen fra 

DEN NY OPERA i Esbjerg vil i selskab med 3 fremtrædende operasangere føre 
publikum på en uformel tur rundt i en række af bl.a. Mozarts operaer

Kl.14.00 - 15.00  Poul Henningsen (PH) En moderne Grundtvig! I ord og toner vil Jørgen Carlsen  
forsøge at godtgøre, at de kulturelle fyrtårne PH og Grundtvig er åndsbeslægtede

Kl. 15.00 - 15.45 Kaffe med brødtærte
Kl. 16.00 - 17.00  Koncert og fællessang med orkestret "Tordenskjolds soldater". Orkester- ledelse 

Jes Solmer. "Tordenskjolds soldater" består af 10 veloplagte musikere, der alle er 
kendte i mange sammenhænge

Deltagerpris: 350 kr. Inkl. morgenkaffe, frokost, (drikke ekskl.) samt kaffe og kage
Tilmelding:  Kan ske på mailadressen: nygaardals@gmail.com senest 9. september. Betaling i 

forbindelse med tilmelding

Arrangør Foreningen Nygård · www.nygaard-als.dk

Nordborg frivillige Brandværn
Lørdag d. 6. oktober kl 15-17, er der Børnefest med flere aktiviteter for børnene på 
brandstationen i Nordborg. Desuden amerikansk lotteri. Her kan også købes kaffe, te, 
kage, øl, vand og pølser.

Senere samme dag lørdag d. 6. oktober kl 19.30, er der lanterneoptog med musik 
gennem byen, hvor alle kan deltage.

Søndag d. 28. Oktober kl 14.00, afholdes der Lottospil i Nordborg Hallen ved Luffes 
Plads. Med mange fine præmier, og hvor ingen skal dele.

Kig også ind på vores hjemmeside: www.nordborg-brand.dk

Venlig hilsen
Nordborg frivillige Brandværn. Pbv. René Brodersen

42. Årgang - August 2018
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Vi danser på Alsingergården, 

Sandvej 21 i Svenstrup.
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Lørdag den 8. september skyder vi, som 
vi plejer, starten af til årets Pedaltræf. I år 
går overskuddet til renovering af omklæd-
ningsrummene, hvilket er et stort ønske 
fra både elever, lærere samt skolebestyr-
elsen. 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.

Vi fik til Nordals Musikfestival i år tildelt et 
større ansvarsområde, og det gik rigtigt 
godt. Vi har fået tilbud om flere opgaver 
til næste år, og hvis vi kan få mandskab til 
det, så vil vi selvfølgelig tage det med.

Tak til dem som i år tog tjansen og levere-
de det fine arbejde.

Loppen er som vanligt åben for besøg 
første lørdag i måneden.
Har du effekter, du gerne vil donere til 
vores loppemarked, kan du kontakte Leif 
på tlf. 30 27 64 30. Hvis du ikke selv kan 
levere dem, så sørger Leif for afhentning.

Husk Julemarked den 24. og 25. 
november. 
Kom og oplev julestemningen på skolen, 
og smag vores gløgg og vafler i multirum-
met.

På vegne af Støtteforeningen.
Formand Kenneth Vonsild

Nyt fra støtteforeningen

Lørdagden 8. september
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Voksen / barn 1-3 år
kl. 16.45-17.45

Krop & velvære
kl. 18.30-19.45

Gymnastikdag er den sjoveste dag i ugen. 
Vi skal igennem de forskellige sanser 
via leg og øvelser. Grovmotorikken hvor 
vi bla. skal krybe, kravle, stå, gå, hoppe 
og springe. Sansemotorikken hvor vi 
bla. skal mærke ting på kroppen f.eks. 
faldskærmsleg. Labyrintsansen hvor vi 
skal slå kolbøtter, hænge på hovedet, 
trille og lege på de store bolde. Alt dette 
sammen med en masse sjove redskaber 
og masser af god musik. Vi skal grine og 
fjolle. Som forældre er I aktive medspillere 
i timen og ikke mindst rollemodeller for 
jeres børn – HUSK det!

Gymnastik sæsonen 2018 - 2019

Holdet er for alle, gamle som unge. 
På dette hold træner du mange 
muskelgrupper,

· Balance
· Kropsstammetræning
· Mave/rygtræning
· Styrketræning
· Nakke/skulder
· Pulstræning
· Føddertræning

BIF har alle redskaber, vi skal bruge.
Mød op og se/mærk om dette skulle 
være træningen, der kunne gøre din 
hverdag lettere, gøre din krop mere smi-
dig eller du bare vil komme i form.
Du kan  forhåndstilmelde dig holdet på 
tlf: 24 81 07 30

Jeg er så klar til endnu en sæson, og 
glæder mig til at komme i gang igen...

Start mandag d. 3. september 2018
Henriette Broe Jørgensen 4015 3998

Pris: kr. 350

Start mandag d. 3. september 2018
Susanne Wriborg tlf: 2481 0730

Pris: kr. 370 

BEMÆRK: 
Der er deltager max på 25, først til 
mølle princip.

Oksbøl SOGNENYT
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Springmix 0-2 
kl 16.30-17.45

Mini Teens fra 3. kl. 
kl 18.00-19.30

Piger og drenge, så er vi klar til en ny 
spændende sæson med gymnastik og 
spring. Vi skal lege, løbe, springe, hoppe 
og dyrke 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…

Mini Teens er holdet for dig, både drenge 
og piger, som elsker spring, rytme og 
en masse hygge! Alle fra 3. klasse og 
opefter er velkomne, uanset niveau. Vi er 
et trænerteam, der er klar med en masse 
energi og sjove ideer til en spændende 
sæson!

Gymnastik sæsonen 2018 - 2019

Start tirsdag d. 4. september 2018
Majbritt Kristensen tlf: 2538 8826
Hjælper: Brian Jessen, Hayley Eis, 
Emily Joiner, Rasmus V. Kümpel, Mia 
Wriborg Christensen

Pris: kr. 300

Start tirsdag d.11 . september 2018
Cathrine V. Kümpel 53482489
Mettemarie Brogaard Jessen 7175 2703
Hjælper: Jasmin Jørgensen Tonnesen

Pris: kr. 300
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Sansemusene 
fra 3-12 mdr.
kl 09.30-10.30

Damer
kl 16.30-17.30

Krudtuglerne 3-5 år
kl 16.30-17.30

Sansestimulering og gymnastik for 3-12 
mdr. Her er børn, forældre og bevæ-
gelsesglæde i fokus. Vi skal arbejde med 
de forskellige sanser til forskellige sange. 
Vi skal hoppe, gynge, hænge på hovedet, 
trille og slå kolbøtter – alt på baby niveau. 
Vi skal have det sjovt på forskellige små 
redskaber. Nærvær med jeres baby og en 
masse øvelser I kan tage med hjem. 

Gymnastik og bevægelse for hjerte, 
lunger, led og muskler. Bevægelse til 
musik med fokus på at vedligeholde 
bevægelighed og styrke i hele kroppen. 
Gymnastik, der er inspireret fra pilates, 
yoga, dans og andre træningsformer. 
Kom frisk og gå glad hjem!

Krudtuglerne er for børn med “krudt” i 
måsen, for dem, der elsker at lege og 
være aktive. Der bliver både danset, 
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. Kolbøttehopsaer fra alle 
trænere.

Start onsdag d. 5. september 2018
i klublokalet på Oksbøl Friskole.
Henriette Broe Jørgensen 4015 3998

Pris: 200 for 10 gange

Start torsdag d. 13. september 2018
Margrethe Brogaard Villadsen 
tlf: 5128 1292

Pris: kr. 300

Start onsdag d. 5. september 2018
Malene Jessen tlf: 2781 3246
Hjælper: Katrine Foder, Sofie Amalie 
Christiansen

Pris: kr. 300

Oksbøl SOGNENYT
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SMART Training 
kl 19.00-20.00

SMART Training er til dig der ønsker at 
styrke din hjerne. 
Igennem forskellige øvelser vil vi udfordre 
og stimulere din motoriske, sensoriske og 
logiske formåen. 

Den øgede kapacitet skaber grundlag for 
bedre præstationer, indlæringsevne, kon-
centration, hukommelse, øget overblik og 
bedre trivsel i hverdagen. Mange oplever 
også, at de bedre kan håndtere stress.
Med træningen bliver hjernen altså styrket 
til at udføre de processer, den er skabt til 
at udføre.

Vi kunne godt 

bruge nogle flere hænder til 

vores hold til sæsonen 

september 2018 – marts 2019. 

Så skulle der være gemt en hjælper/instruktør 

i dig, eller kunne du tænke dig at høre nærmere 

om vores gymnastikafdeling – kontakt da Lise 

T. Kümpel tlf: 31518185 eller på mail: 

gymnastik@broballeif.dk. 

BIF skal også nok sørge for, at du får 

de kurser, du mangler.

Dette er programmet for denne 
sæson 2018/19.
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
Gymnastikudvalget
Lotte, Lena og Lise

www.broballeif.dk

Start onsdag d. 31. oktober 2018
Tine Lund 3053 2062
Majbritt Kristensen 2538 8826

Pris: kr. 370
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BIF fejrede 75 års jubilæum
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Nyt fra friskolen
Efter en lang og varm sommer er vi klar 
til et nyt skoleår på Oksbøl Friskole. 
Sommerferien er forbi, det nye skoleår 
er planlagt – tænk, at det allerede er 
et år siden, vi fejrede skolens 25 års 
jubilæum.

Status
Sommeren strakte sig fra maj og til skole-
start, eleverne nød at være ude – især 
vores nye svævebane har været flittigt 
brugt. Dèn var sidste års pedaltræf-emne, 
et længe ønsket tiltag fra eleverne.
Skolens elevtal er nu 179, og vi er 24 
medarbejdere. Så skolen har det fint, 
børnehaveklassen 2019 er for længst 
fuldtegnet, og der er venteliste. Længere 
frem er der stadig ledige pladser, ligeledes 

er der også stadig ledige pladser på flere 
nuværende årgange.
 
Året, der gik
Sidste års helt store oplevelse var jubilæet. 
Vi glædes stadig over de festlige dage og 
forstår ikke helt, at vi  allerede er godt på 
vej mod et 30 års jubilæum. På grund af 
det voksende elevtal har vi nu ansat 14 
lærere. Det giver et bredt og velfunderet, 
fagligt spillerum. Fra ikke at have nogen 
musiklærer har vi nu 4, der kan akkom-
pagnere. Det er dejligt i forhold til vores 
morgensamlinger, som stadig er skolens 
vigtigste, fælles holdepunkt. Ingen klasser 
er samlæste mere, og nye børnehaveklas- 
ser før-starter stadig den 1. maj. Vi undla-
der at gøre det samme, som folkeskolen, 
med rullende skolestart. Vi synes, den 
fælles start og fællesskabet har en stor 
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værdi. 
Med de mange lærere kan vi ud over den 
brede boglige vifte af fag, nu også tilbyde 
nye fag indenfor det praktisk/musiske om-
råde. Vi forsøger hele tiden at tilpasse os 
den virkelighed, der gælder i det omkring-
liggende samfund – og så alligevel at gøre 
tingene på vores egen måde. 

Vores gamle skole er velholdt. Alle 
klasseværelser er nu gennemrenoverede, 
med alt fra nye lofter til inventar og digitalt 
udstyr. Her i sommerferien har 5 gamle 
toiletter fået et tiltrængt løft, og flere af 
de gamle vandrør er skiftet ud med nye. 
På bygningssiden er der hele tiden ting at 
være opmærksom på, men vores bestyr-
else har et vågent øje og er på forkant 
med tingene. Det er dejligt.

 
Årets fælles lejrskole gik til Mejls Orten. 
Tinghøj Friskole, vestpå på Vardeegnen. 
Vi boede på skolen og besøgte sevær-
digheder i omegnen. 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. De ældste elever var på ski-
lejrskole i Østrig dette år.

Støtteforeningen gør det stadig godt. I 
år fik vi en svævebane, 12 symaskiner, 
sangbøger, bøger til et mini-bibliotek, 
musik-event og lejrskoletilskud til besøg 
på Tirpitz, Blåvand Zoo og Otto Frel-
lo-museet for alle elever.
Fra skolens side skal lyde en kæmpe tak 
for den store arbejdsindsats, som mange 
har ydet her.

Vi sagde farvel det violette hold. Det var 
et lille afgangshold på 4 elever. Vi ønsker 
dem alt det bedste på deres videre vej i 
livet.

Fremtiden
Gymnastiksalens varmesystem står for 
tur og så vores tag. Det ser ikke godt ud, 
men vi har en plan – og så håber vi taget 
holder, indtil hele planen træder i kraft, og 
det ikke regner for meget ind! 

Kajakker – via Carsten, en ny lærer, er vi 
blevet grejbank-vært for bl.a. 10 poloka-
jakker og 16 havkajakker. De står lige nu 
i carporten ved den gamle brandstation. 
Det er både nemt og belejligt for os at 
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låne kajakkerne. Vi kender ikke kajak-
kernes endelige placering, men fordi vi 
er værter, låner vi kajakkerne gratis, og 
Carsten er certificeret kajak-instruktør, 
så mange af eleverne har allerede haft 
en god kajak-oplevelse ved Mjels Vig, og 
endnu flere følger.

Vi nyder også de nye muligheder ved 
Pumpehuset, og med vores gode pla- 
cering, tæt på sø, vig og strand er det 
oplagte oplevelser for eleverne og noget, 
man ikke er forundt på ret mange skoler. 

Oksbøl Friskole er rammen om mange 
børns barndom. Det er i skolen, at vi 
knytter vores første venskaber. Og det er 
i skolen, vi begynder at drømme om det 
liv, vi gerne vil leve. Her udvikles fælles-
skabsfølelse og en forståelse af, at vi er 
en del af et fælles, demokratisk samfund – 
stor tak til alle de engagerede mennesker 
– vi har i eller omkring skolen.

God sensommer - Solveig
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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/ 

SYNSPRØVE 
I EGET HJEM

Karina Beck Jessen
 Aut. optiker

Ring til Karina 
og aftal en tid på tlf. 

22 22 57 45

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk
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Hvis det skal 
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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
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Møgvejrs- og  
Mørketidskoncert 
på Oksbøl Friskole 

 

 
Søndag d. 11. nov. Kl. 15.00 
Søndag, den 11. november er der kl. 15.00   MØGVEJRS-og MØRKETIDSKONCERT 
i MULTIRUMMET på OKSBØL FRISKOLE. 
Medvirkende er VOX1KORET (Voksenkoret), der i dag tæller 36 medlemmer - her sammen med det 10 
mand store orkester TORDENSKJOLDS SOLDATER - professionelle samt garvede og erfarne musikere.  
Koret og orkestret har et meget stort og varieret repertoire, og har i årenes løb medvirket ved mange 
koncerter.                                                                                                                                         
Alle har lovet at gøre deres til, at det bliver en god, sjov og hyggelig eftermiddag. Så.....? 

Publikum får også lejlighed til at røre sangstemmerne.       Alle løjerne styres af Jes Solmer. 

Entre: 40 kr.  --    Kaffe og kage: 30 kr.                               


