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Østergård Frugt & Bær 
Havnbjergvej 21 
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
Tlf: 60 70 85 07



3

41 Årgang - November  2017

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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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 Kirke
Sognepræst: Hanne Lund
telefon 74 45 11 42 / 23 36 06 17
e-mail: hanl@km.dk

Præst i Nordborg: Heide Sørensen Freund
mobil: 20 49 66 79
e-mail: hfr@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

Hjem og Kultur
Formand: Grete Jacobsen
mobil: 24 44 72 65
e-mail: g-pj@bbsyd.dk

Sogne-Nyt Redaktion

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 Sogneforening i 
480 eksemplarer, og bladet omdeles til samtlige 
husstande i Oksbøl Sogn. Udensognsboende 
kan tegne abonnement på bladet ved henven-
delse til Elin Petersen på telefon 60 70 85 07

Redaktionen af dette nummer af Sogne-Nyt er 
afsluttet den 16. november 2017

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

Nr. 1   Marts 2018 i uge 10/18     
 deadline 20.02.2018

Nr. 2   Maj 2018 i uge 21/18            
 deadline 08.05.2018

Nr. 3  August 2018 i uge 35/18
 Deadline 14.08.2018

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

20
Februar
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Nyt fra Redaktionen
Når dette blad er på gaden, står julen for 
døren. Vi synes, at det bliver tidligere og 
tidligere, at butikker og folk begynder at 
jule. Vi er jo knap kommet ud af oktober, 
før der bliver pyntet op i butikker, og 
julekatalogerne vælter ind med posten. 
Prøv at tænk, hvis man også selv kunne 
have lidt indflydelse på, hvornår som-
meren startede og sluttede. Forhåbentlig 
kunne vi så blive enige om, at der skulle 
være lidt mere sol og knap så megen 
regn.

Vi er skiftet til vintertid. Så havemøbler er 
sat tilbage på plads, og metrologerne er 
begyndt at spå om den kommende vinter. 
Nogle mener, det bliver den koldeste i 
mange år, mens andre mener, det bliver 

den varmeste. Man skulle have været me-
trolog. De kan sige, hvad det passer dem, 
uden de bliver stillet til ansvar for det ;-) 

Dette peger hen på det kommende kom-
munevalg. Man skulle nogle gange tro, at 
politikerne også var metrologer.  Men lad 
os nu håbe, at bare lidt af det, de lover, 
kunne gavne Nordals. Det bliver spæn-
dende, hvem der kommer til at styre vores 
kommune de næste 4 år. Så husk at få sat 
jeres kryds, så I er en del af demokratiet. 

Selvom det er i god tid, vil vi her fra redak- 
tionen ønske jer en rigtig glædelig jul, og 
et godt nytår.

41 Årgang - November  2017
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Nyt fra Sogneforeningen.

Så er der kommet blomsterløg fra Søn-
derborg kommune, som igen i år uddel-
er blomsterløg til alle 34 landsbylaug i 
kommunen. Oksbøl Sogneforening har 
fået 4200 løg, og en hel del frivillige har 
påtaget sig opgaven at plante løgene på 
forskellige steder rundt i sognet, så vi alle 
kan få glæde af blomsterne til næste forår. 
Kommunen har i år købt 58000 blomster-
løg, så når foråret kommer, bliver Sønder-
borg til en blomstrende kommune. Tak til 
de frivillige blomsterløg plantere.

At Oksbøl Sogneforening har mange 
medlemmer, der husker at betale kontin-
gent, er vi meget glade for. Når Else 
Thuesen fra Sogneforeningens bestyrelse 
kommer og ringer på døren, bliver hun 
taget godt imod og rigtig mange ønsker 
på den måde at forny deres medlemskab. 
Sogneforeningen har brug for kontingent-
pengene, så vi kan holde gang i alle vore 
aktiviteter, som blandt andet udgivelse af 
Sogne-nyt. Her fra skal lyde en stor tak til 
Else for dette tidskrævende job, hun også 
har påtaget sig.

Opstartsgruppen, der gerne vil gøre Bro–
balle brandstation til medborgerhus, ven-
ter fortsat, og det kan have lange udsigter, 
da politikken først bliver sendt i høring i 
folkeoplysningsudvalget, landdistriktsud-
valget og hos landsbylaugene via Sønder-
borg Kommunes landdistriktskoordinator.
Den efterfølgende tidsplan for høring-
sprocessen for ” Politik for medborger-, 
forenings-og forsamlingshuse” har været 
og er følgende:

12. september 2017: Udkast til Sønder-
borg Kommunes medborgerhuspolitik 
behandles i kultur-, borger- og fritidsud-
valget med henblik på at sende politikken 
i offentlig høring.

14. september - 12. oktober 2017:
Høringsperiode.

28. november 2017: Revideret forslag til 
politik for medborger-, forenings- og for-
samlingshuse behandles i kultur-, borger- 
og fritidsudvalget.

6. december 2017: Revideret forslag 
behandles i økonomiudvalget. 

13. december 2017: 
Revideret forslag behandles i byrådet med 
henblik på vedtagelse.
Først når reglerne har været i byrådet og 
er blevet godkendt, kan vi færdiggøre 
vores ansøgning og forhåbentlig få en 
driftsaftale med Sønderborg kommune.

Som et led i bestræbelserne på at få flere 
til at flytte til Sønderborg kommune, er alle 
34 landsbylaug i kommunen, blevet bedt 
om at skrive lidt til en fælles digital tilflytter 



folder. Det er meget regelsat, hvor meget 
og hvad, der må skrives. Først skal der 
skrives nogle faktuelle oplysninger, som 
for eksempel landsbylaugets navn, hvor 
ligger det i kommunen og hvor lang køret-
id er der til Sønderborg, samt til grænsen. 
Så er der et felt der hedder fritekst, her 
skal der fortælles om alle de gode ting 
som en kommende tilflytter gerne vil læse. 
Derudover beder kommunen om 4 stk. 
billeder fra landsbylaugets område. Det 
hele skal uploades til onlineformularen, 
som kun tillader begrænset tastanslag.
Bor man her i Oksbøl Sogn kan det godt 
være svært at skrive om alle herlighed-
erne vi bor og lever i, når det kun må fylde 
1000 tegn medregnet mellemrum. Her er 
hvad Esther og jeg fik plads til i tilflytter 
folderen:

Oksbøl Sogn, 4 små landsbyer
Oksbøl, Broballe, Mjels og Hardeshøj 
Inden for en radius af 5 km. ligger ikke 
mindre end tre genetablerede søer, Olde-
nor, Bundsø og Mjels sø. Ved Mjels sø ses 
et Pumpehus, et kulturhistorisk monu-
ment. Langs søens bredder er der fiske 
muligheder. Vi har et skovrejsningsprojekt, 
Oksbøl skov. Vi bader ved børnevenlige 
Lusig strand med badebro og flyde pon-
ton, herfra kan vi se færgen Bitten Clau-
sen sejle over til fastlandet fra Hardeshøj, 
turen over Alssund tager 8 minutter.
Oksbøl Sogn er ikke alene smuk natur, vi 
har den velfungerende Oksbøl Friskole 
med SFO og en Støtteforening. Et rigt 
foreningsliv bl.a. med Motorcykelklubben 
MC-kæden, Dykkerklubben Poseidon-Als, 
Broballe Idrætsforening, Oksbøl Sogne-
forening, samt Oksbøl Kirke og menigh-
edsråd. Skal vi handle, besøge sundheds- 

hus, bibliotek eller svømmehal tager vi til 
Nordborg, bare 4 km. væk.
Skal vi i Det kongelige Teater i Køben-
havn, er der ca. 350 km. Med fly fra  
Sønderborg er vi fremme på 60 min.

To af de fire billeder vi har sendt med til 
folderen kan ses her, Oksbøl nr. 1 er et 
foto taget af en fynsk fotograf der hedder 
Viggo Lind og Oksbøl nr. 2 er taget af 
Claus-Jørn Hjelm, og selvfølgelig har 
Oksbøl Sogneforening tilladelse fra fo-
tograferne til at bruge billederne i tilflytter 
folderen, som fremstilles af Sønderborg 
kommune.

Ved Mjels sø er der igen aktivitet, der sker 
noget ved Infohuset og ved Pumpehuset.
Prøv engang at gå en tur rundt om Infohu-
set, nyd billeder og informationer. Det er 
en fornøjelse med et aktivt informations- 
hus, som Claus-Jørn Hjelm er tovholder 
på. I den modsatte ende af Mjels sø ved 
Pumpehuset, har pumpehusets venner 
igen været aktive. Her er lavet en trappe 
af natursten ned til madpakkerummet. 
Ved samme lejlighed blev der lagt flere 
store sten langs med huset, så adgangs–
stien bliver adskilt fra parkeringspladsen. 
Stenene er sponsoreret af Erik Sørensen 
og Bent Jørgensen. Bent var også be-
hjælpelig med transport og placering af 
stenene.

Med venlig hilsen
Polle.
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Kom og vær med!

Nordborg-Oksbøl pastorat inviterer 
børn til fejring af Fastelavn

Den 11. februar 2018 fejrer vi Fastelavn 
ved et fællesarrangement for alle børn fra 
Nordborg og Oksbøl sogne. Vi begynder 
med en kortere børnegudstjeneste med 
vægt på fællessang kl. 11:00 i Oksbøl 
kirke.
Bagefter er der tøndeslagning for både 
små og store børn foran konfirmandstuen 
ved Oksbøl kirke. Der skal kåres katte-
konger og kattedronninger, og der serveres 

Ny vikar organist

I Oksbøl og Nordborg Pastorat har vi fra
d. 1. september ansat en ny vikar organist. 
Vi vil gerne byde Stine Möglich Mathiassen 
velkommen til vores kirke, og vi håber på 
et godt samarbejde. Vi har flere gange nydt 
Stines dygtige musikalske kunnen.
Den 24. september havde vi høstgud-
stjeneste i Oksbøl Kirke, kirken var flot 
pyntet af områdets landmænd med hjælp 
fra ægtefæller, som ligeledes havde stået 
for planlægningen. Jagthornsblæsere tog 
imod kirkegængerne udenfor kirken og 
blæste os ligeledes flere stykker i forbind-
else med gudstjenesten. E Søngkor under 
ledelse af Ulla Tønder sang forskellige 
skønne efterårssange. Der var 90, der efter 
gudstjenesten sluttede op omkring fælles 
spisning på Oksbøl Friskole. Stine og Ole 
sørgede for underholdning, og Orange 
Hold solgte kaffe og dejlige kager. Tak til 
alle involverede parter for et godt arrange-

lækre hjemmelavede fastelavnsboller, saft 
og te. Vi glæder os til at se jer i jeres fine 
udklædninger!

Tilmelding senest 6. februar 2018 til:
Heidi Sørensen Freund hfr@km.dk eller
tlf 20 49 66 79. 

Vel mødt!
De to menighedsråd fra Oksbøl og Nordborg.

ment, håber traditionen fortsætter.
Alle Helgen d. 5. november i Oksbøl Kirke 
var en smuk og stemningsfuld efter-
middagsgudstjeneste. Efter en smuk og 
medlevende prædiken, blev alle navne 
på de afdøde i sognet læst op af vores 
to præster, Heidi Sørensen Freund samt 
Hanne Lund, og et lys blev tændt for hver 
enkelt. Stine spillede på klaver, orgel og 
cello samt sang dertil, hvilket forstærkede 
stemningen på smukkeste vis.
Stormen Ingolf har desværre væltet et 
af kirkens lindetræer, som blev plantet i 
1846, så det måtte fjernes. En fornyelse af 
kirkens lindetræer, eller hvad planen skal 
være, vil vi nu drøfte i menighedsrådet. 

Ønsker alle en glædelig jul og et godt 
nytår, husk der er nytårs gudstjeneste med 
champagne og kransekage d. 31/12. 

På vegne af Oksbøl Menighedsråd.
Oskar Lund.
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Ønsker du at søge
julehjælp!

Alle der bor i enten Nordborg eller Oksbøl 
sogne, kan ringe til en af præsterne og få 
et ansøgningsskema fra den 1. december.

Deadline for aflevering af ansøgningsskema 
er den 5. december.
Efter den 10. december vil ansøgerne få at 
vide om de får julehjælp.

Venlig hilsen
Heidi Sørensen Freund og Hanne Lund

Nytårsgudstjeneste 
søndag den 31. december!

Alle inviteres til at tage afsked med årets sid-
ste dag ved en gudstjeneste i vore kirker.
I Oksbøl kirke holder vi gudstjeneste kl. 14.00 
og i Nordborg kirke kl. 15.30. Efter gudstje-
nesten ønsker vi hinanden et godt nytår, mens 
vi drikker et glas bobler og spiser kransekage 
– derefter er vi klar til at gå hjem og fejre, at 
vi har fået lov til at leve endnu et år og ved 
midnat byde det nye år velkommen.

Venlig hilsen 
Heidi Sørensen Freund og Hanne Lund

Juleaften i Oksbøl 
præstegård!
Alle der har lyst til at fejre jul sammen med 
andre er velkommen i Oksbøl præstegård 
den 24. december kl. 17.00.
Vi spiser andesteg med det hele og et par 
glas vin samt risalamande med kirse-
bærsovs.

Jeg laver maden, og det koster kr. 125 at 
deltage - pengene betales ved tilmeldin-
gen. 

Desuden må vi hver især medbringe en 
gave til kr. 25, som vi spiller om.
Vi slutter kl. 21.00. 

Tilmelding senest onsdag den 20. december 
på 23360617.

Julehilsen fra
Hanne præst

41 Årgang - November  2017
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Møder i Oksbøl kirkes 
sognegård forår 2018

Onsdag den 17. jan. kl. 14.00 - 16.00 
kommer Børge Movild fra Nordborg 
med sit billedforedrag om hverdagen i 
et muslimsk land. Lægeligt samarbej-
de med personale fra mange lande og 
kulturer og mindst 3 religioner. En vild 
og farlig natur. 

Onsdag den 7. feb. kl. 14.00 - 16.00 
Vil vor nye sognepræst i Nordborg 
/ Oksbøl pastorat Hanne Lund stå 
for eftermiddagens indhold. Der er 
tradition for i Oksbøl sogn, at man 
ved et af onsdagsmøderne kan møde 
sognepræsten på en anderledes og 
nærværende måde.

Onsdag den 7. mar. kl. 14.00 - 16.00 
Linda Lassen forfatter til romanen 
“Men sko må jeg ha”, som mange har 
læst, vil denne dag komme og fortælle 
med baggrund i sin meget roste 
bog “Forsvar for Martha”. I romanen 
forsvarer forfatteren Martha, ikke alene 
hovedpersonen i bogen, men også alle 
de Martha’er, der følger pligtens bud, 
og derfor ikke har overskud til eller 
mulighed for at beskæftige sig med 
åndelige dimensioner. Bogen er også 
en skildring af helt almindelige kvin-
ders verden, om kvinder, der har lagt 
krop til det moderne Danmark. “Fors-
var for Martha”  er også en kommentar 
til evangeliets fortælling om Maria og 
Martha.

Alle er velkomne
Oksbøl kirkes menighedsråd



Oksbøl kirke
Vi synger julen ind 2017

Hvornår: Onsdag 13. december kl. 19.00

Medvirkende: Luciaoptog fra Oksbøl friskole
  Nordborg kirkes ungdomskor
  Stine Möglich, organist og korledelse
  Sognepræst, Hanne Lund

Program: Luciaoptog 
  Menigheden synger advents og julesalmer
  Julemusik, Kormusik

Alle er velkomne
Oksbøl kirkes menighedsråd
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I inviteres til at deltage i samtaler om 
de store spørgsmål i livet.  

Både i medierne og i vores daglige liv 
handler det tit om at få ret. 

Ligesom der også føres mange sam-
taler på small talk niveauet, og det er 
også fint - når det er det, vi har brug 
for. Vi vil gerne, som præster, være 
med til at skabe rum og mulighed for 
et sted, hvor vi kan mødes til langsom-
me, lyttende og medtænkende samtal-
er om de store spørgsmål i livet. 

Derfor indbyder vi til samtaler følgende 
onsdage fra kl. 19.30 til 21.30 i Oksbøl 
præstegård:

Onsdag den 24. januar taler vi om: 
kærlighed (Hanne) 

Onsdag den 21. februar taler vi om: 
ondskab (Heidi)

Onsdag den 21. marts taler vi om: 
skam og skyld (Hanne)

Onsdag den 18. april taler vi om:  
tro og tillid (Heidi)

Møderne vil foregå på følgende måde:
Vi synger en sang om emnet.
En af os præster fortæller om dagens 
tema. Ud fra tekster, som præsterne 
har valgt, sætter man sig gruppevis og 
taler om det, man læser.

Vi vælger kortere tekster inden for 
litteratur, filosofi, teologi og evt. også 
avisartikler. 
Til sidst samles vi alle igen og taler om 
de tanker, vi har gjort os om dagens 
tema. Der skal ikke læses noget fra 
gang til gang.

Målet med samtalerne er, vi sammen 
bliver klogere på et emne eller et 
fænomen ved, at vi hver især bidrager 
med og spørger ind til de tanker og er-
faringer, vi har med os - man har også 
lov til ”bare” at være med på en lytter.
Det er gratis at deltage, men der er 
mulighed for at købe et glas vin. 

Er du interesseret i at deltage i sam-
taler om livet, eller vil du have mere 
information, så mail eller ring til en af 
præsterne. 

Venlig hilsen
Heidi Sørensen Freund og Hanne Lund 

Samtaler om de store spørgsmål i livet!

Samtale om dagens
gudstjeneste
over en sild og æggemad!

Søndag den 18. februar vil vi efter gud-
stjenesten kl. 10.30 spise et stykke brød 
sammen i konfirmandstuen, mens vi deler 
tanker med hinanden. 
Nedenfor står den evangelietekst, der vil 
blive prædiket ud fra.



13

Kyndelmisse
gudstjeneste!
Fredag den 2. februar kl. 17.00
holder vi lysgudstjeneste i Oksbøl 
kirke. Det er en højtid, hvor vi både 
markerer lysets komme, fordi vi er 
halvvejs gennem vinteren, og Maria 
renselse efter Jesu fødsel - og hans 
fremvisning i templet. 
Her vil konfirmanderne fra Oksbøl og 
Østerlund friskoler medvirke – i alt 30 
dejlige unge mennesker.

Alle er velkomne!

Onsdag den 7. februar 2018 kl. 14.00 
fortæller sognepræst Hanne Lund 
”Om de vigtigste mænd i mit liv” ved 
sognemødet i Oksbøl konfirmandstue.

Striden om at være den største
v24  De kom også i strid om, hvem af 
dem der skulle regnes for den største.
v25  Da sagde han til dem: »Folkenes 
konger hersker over dem, og de, som 
udøver magt over dem, lader sig kalde 
velgørere. v26  Sådan skal I ikke være; 
men den ældste blandt jer skal være som 
den yngste, og lederen som den, der 
tjener. v27  For hvem er størst: den, der 
sidder til bords, eller den, der tjener? Er det 
ikke den, der sidder til bords? Men jeg er 
iblandt jer som den, der tjener.
v28  Jer er det, der er blevet hos mig under 
mine prøvelser, v29  og ligesom min fader 
har overdraget mig Riget, overdrager jeg 
det til jer, v30  for at I skal spise og drikke 

ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på 
troner og dømme Israels tolv stammer.

Forudsigelsen af Peters fornægtelse
v31  Simon, Simon! Satan gjorde krav på 
jer for at sigte jer som hvede;v32  men jeg 
bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. 
Og når du engang vender om, så styrk dine 
brødre.« v33  Simon Peter sagde til ham: 
»Herre, sammen med dig går jeg gerne 
både i fængsel og i døden.« v34  Men 
han svarede: »Jeg siger dig, Peter, hanen 
når ikke at gale i nat, før du tre gange har 
nægtet, at du kender mig.« fra Lukas evan-
geliet kapitel 22, vers 24-32
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Midt i denne travle juletid kunne vi 
måske godt lade os inspirere af den 
følgende historie, så går det næppe 
helt galt.

Der var engang en mand, der havde 
en forhave. Det var nu ikke en helt 
almindelig mand. Han havde en særlig 
evne, der bestod i, at han ligesom så 
skarpere end de fleste af os. Han lag-
de mærke til alting omkring sig – både 
det største og det mindste.

En stjerneklar aften, da manden gik 
gennem sin forhave, lagde han med 
sit skarpe blik mærke til, hvor smukt 
roserne blomstrede. Og han bøjede 
sig ned over en af dem for at nyde 
duften. I det samme lagde han mærke 
til en myre, der lå på grusstien lige ud 
for rosen. Først blev han gnaven, for 
han havde forsøgt at gøre myrerne i 
forhaven begribeligt, at de skulle holde 
sig væk fra roserne, som de ellers 
godt kunne finde på at gnave lidt i. I 
ved nok, hvor foretagsomme og travle 
sådan en flok myrer kan være.

Ovenfra ligner en myretue mest af alt 
gågaden i Sønderborg, når vi nu alle 
sammen får rigtig travlt med at få købt 
de sidste julegaver.
Nå, men manden bemærkede snart, 

at den her myre lå påfaldende stille. 
Myren havde nemlig haft så travlt, at 
den var snublet, og nu lå den der med 
et forvredet ben og gav sig ganske 
slemt. 
Manden, som var meget hjælpsom, 
løb straks ind og hentede en enkelt 
tråd fra et gazebind og gav sig til at 
binde det stakkels lille forvredne myre-
ben ind. For rigtig at kunne komme 
til vendte han forsigtigt myren om på 
ryggen.

I det øjeblik oplevede myren noget, 
som den aldrig nogen sinde før havde 
oplevet. 
Den så stjernerne! Sædvanligvis løb 
myren jo som alle andre myrer rundt 
med snuden nede i jorden. Fordi den 
jo nødigt skulle gå glip af den mindste 
krumme på dens travle vej. Men nu lå 
den pludselig der helt stille og roligt 
og så med kæmpestore øjne op på de 
fantastiske lyspletter langt, langt over 
den. Manden gik stille ind i sit hus og 
lod myren ligge på grusstien fuldstæn-
dig målløs over, hvad den så. 

Næste morgen var den væk. Men da 
manden om aftenen kom hjem til sin 
forhave, måtte han gå yderst forsigtigt 
hen til sin hoveddør. For på grusstien 
lå hundredvis af myrer ganske stille i 

At ligge på ryggen og kigge
på stjernerne….
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mørket på ryggen og kiggede op på 
stjernerne.
Skal vi ikke også håbe, at vi ender 
der? Ikke med at ligge på ryggen hele 
vejen ned ad gågaden i Sønderborg, 
udmattede efter julehandlen. Det ville 
være noget værre rod.

Men med at falde til ro oven på eller 
måske ind i mellem al vores juletravl-
hed, så vi får øje på det, som er større 
end vores foretagsomhed og travlhed.
Så vi får blik for den vigtigste grund til, 
vi holder jul. En grund som har med 
den samme stjernehimmel at gøre. 
Hvor der en nat for godt 2000 år siden 
var en stjerne, der lyste klarere end alle 
andre; Betlehemsstjernen over stalden 
i Betlehem. Om myrerne ligefrem be-
mærkede det, tvivler jeg på. 

Men det gjorde en flok hyrder. Guds 
engel var kommet til dem i et strålende 
lys med ordene: Frygt ikke! Se jeg 
forkynder jer en stor glæde, som skal 
være for hele folket.
Englene fortalte om det lille Jesu barns 
fødsel. Gud havde sendt sin egen søn 
ned til os, for at bringe glæde og fred 
til mennesker. Derfor holder vi jul.

Og lige siden har vi brugt stjernen 
som billede på julen. Det gør vi med 

stjernen øverst i juletræet, som vi 
tænder juleaften og det gør vi med de 
stjerner, som vi hænger på træet og i 
vinduerne med lys i.

Og når vi ser stjernerne, dem på 
himlen eller dem på træerne, så kunne 
vi tage det som et signal til at lægge 
os på ryggen i ro og mag og tænke 
på alle de gode ting, der er i vores liv 
og måske også alle de svære. Måske 
kunne vi sende en lille bøn til Gud og 
takke ham for det gode og bede ham 
være os nær, der hvor vi synes, det er 
svært at være menneske.

For vi har lov til at tro på, at den fred 
og glæde, som englene sang om, 
også gælder os og vore familier og 
venner, og for den sags skyld også 
vore myrer.

Hanne præst
Glædelig jul.
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Gudstjenester
for Nordborg-Oksbøl pastorat

Søndag den 3. dec. 1.s.i advent 
Nordborg ...kl. 10.30
Højmesse med dåb v. HL
Oksbøl .......kl. 16.00 v. HL

Søndag den 10. dec. 2.s.i.advent
Oksbøl .......kl. 10.30 v. HSF
Nordborg ...kl. 14.00 de 9 læsninger v. HSF

Søndag den 17. dec. 3.s.i advent
Nordborg .... kl. 10.30 v. HL
Oksbøl ........  kl. 19.00 med Nordborg Herrekor 

og Nordborg Gospelkor v. HL

Søndag den 24. dec. 4.s.i advent
og juleaften
Oksbøl ........ kl. 14.00 & kl 15.30 v. HL
Nordborg .... kl. 14.00 & kl. 15.30 v. HSF

Mandag den 25. dec. juledag
Nordborg ....  kl. 10.30 Højmesse med 

blæsere fra FDF v. HSF
Oksbøl ........ kl. 10.30 Højmesse v. HL

Tirsdag den 26. dec. 2 juledag
Oksbøl ........ kl. 10.30 v. HL
Nordborg .... Ingen gudstjeneste

Søndag den 31. dec. julesøndag
Oksbøl ........ kl. 14.00 v. HL & HSF
Nordborg .... kl. 15.30 v. HL & HSF

Mandag den 1. jan. 2018
Ingen gudstjenester

Søndag den 7. jan. 2018 1.s.e.h.3k.
Nordborg .... kl. 11.00 Dåb v. HL
Oksbøl ........ kl. 9.30 v. HL

Søndag den 14. jan. 2018 2.s.e.h.3k.
Oksbøl ........ kl. 11.00 v. HSF
Nordborg ...kl. 14.00 festgudstjeneste v. 
HSF & HL

Søndag den 21. jan. 2018 sidste s.e.h.3k.
Nordborg .... kl. 11.00 v. HL
Oksbøl ........ kl. 9.30 v. HL

Søndag den 28. jan. 2018 Septuagesima
Oksbøl ........ kl. 11.00 v. HSF
Nordborg .... kl. 9.30 v. HSF

Fredag den 2. feb. 2018
Oksbøl ........  kl. 17.00 Kyndelmissegudstje-

neste konfirmanderne og HL

Søndag den 4. feb. 2018 Seksagesima
Nordborg .... kl. 11.00 v. HL
Oksbøl ........ ingen gudstjeneste

Søndag den 11. feb. Fastelavn
Nordborg .... kl. 9.30 v. HSF
Oksbøl ........  kl. 11.00 familiegudstjeneste 

v. HSF

Søndag den 18. feb. 2018 1.s. i fasten
Nordborg .... kl. 9.30 v. HL
Oksbøl ........ kl. 11.00 v. HL 

Søndag den 25. feb. 2018 2. s. i fasten
Oksbøl ........ kl. 9.30 v. HSF
Nordborg .... kl. 11.00 v. HSF

Søndag den 4. mar. 2018 3. s. i fasten
Nordborg .... kl. 9.30 v. HL
Oksbøl ........ kl. 11.00 v. HL

Søndag den 11. mar. 2018 Midfaste
Oksbøl ........ kl. 9.30 v. HSF
Nordborg .... kl. 11.00 v. HSF
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Aktivitetskalender

November
Lørdag – Søndag den 25. – 26. ......Julemarked Oksbøl Friskole

December
Lørdag den 02. kl. 11.00 - 14.00 ...  Loppemarked (OFS) Fjordvej 12
Søndag den 03. kl. 16.00 ................  Juletræstænding - husk tilmelding 

(Oksbøl - Broballe - Mjels)
Tirsdag den 05. kl. 19.00 ..............  Julehygge med sognepræst Robert Landeværn Ryholdt,  

Havnbjerg og tallotteri - Svenstrup Forsamlingshus (Hj.&K.)
Onsdag den 13. kl. 19.00 .............. Vi synger julen ind - Oksbøl Kirke

Januar
Onsdag den 10. kl. 18.00 ................SUPPEAFTEN - Oksbøl Friskole
Onsdag den 17. kl. 14.00 - 16.00 ...Børge Movild - Oksbøl Kirkes Sognegård
Onsdag den 24. kl. 19.30 - 21.30 ...”Kærlighed” - Oksbøl Præstegård v. Hanne

Februar
Lørdag den 03. kl. 11.00 - 14.00 .....Loppemarked (OFS) Fjordvej 12
Onsdag den 07. kl. 14.00 - 16.00 ...Hanne Lund - Oksbøl Kirkes Sognegård
Søndag den 11. kl. 11.00 ................Fastelavn - Oksbøl Kirke
Søndag den 18. kl. 10.30 ................”Sild og æggemad” efter gudstj. Oksbøl Kirke
Mandag den 19. kl. 19.00 ...............  Svenstrup Forsamlingshus, med tidl. Chef I PET Frank  

(Hj.&K.)
Onsdag den 21. kl. 19.30 - 21.30 ...Ondskab - Oksbøl Præstegård v. Heidi
Lørdag den 24. kl. 14.30 ............... Dilettant Generalprøve - Oksbøl Friskole
Lørdag den 24. kl. 19.30 .................Dilettant Festforestilling - Oksbøl Friskole
Søndag den 25. kl. 14.00 ................Dilettant Sidste forestilling - Oksbøl Friskole

Marts
Lørdag den 03. kl. 11.00 - 14.00 .....Loppemarked (OFS) Fjordvej 12
Tirsdag den 06. kl. 18.00 .............. SUPPEAFTEN - Oksbøl Friskole
Onsdag den 07. kl. 14.00 - 16.00 ...Linda Lassen - Oksbøl Kirkes Sognegård
Onsdag den 07. kl. 19.00 ................  Holm Sognegård, dilettant m/ Holm amatørteater (Hj.&K.)
Tirsdag den 20. kl. 19.00 ................  Svenstrup Forsamlingshus, generalforsamling og fore-

drag med pensioneret kapt. fra Flyvevåbnet, Boy Allan 
Thomsen (Hj.&K.)

Onsdag den 21. 19.30 - 21.30 ........Skam og Skyld - Oksbøl Præstegård v. Hanne
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Minikonfirmander 
og konfirmander

Hver uge myldrer børn og unge til Oksbøl 
kirke og konfirmandstue…

Vi har her i efteråret haft 2 hold 
minikonfirmander, på henholdsvis 
12 og 15 børn.

Minikonfirmander er børn, der går i 3. 
klasse, og som får et tilbud fra kirken om at 
komme og høre bibelshistorie, undersøge 
kirken, synge, be til Gud, lege, gå tur på 
kirkegården og et lille stykke op i
kirketårnet…(helt op kommer de først, når 
de bliver konfirmander).
Børnene fra Oksbøl Friskole er blevet kørt 
til og fra kirken af Klaus, leder af SFO’en 
og medlemmer fra menighedsrådet – Jens, 
Karin og Oskar. Ida har været med alle 
gangene med Oksbøl børnene, hvor hun 
har lavet mad og drikke til børnene - samt 
været med til det hele.

Børnene fra Østerlund Friskole har vi, 
dvs. Anne Marie på skift med Birgitte og 
undertegnede, hentet og bragt på gåben. 
Desuden har de to sørget for mad og drik-
ke til børnene samt været med på skift til
det hele. Tak til Birgitte, fordi du har spillet 
til vores sang, når Stine ikke har været der.
Stine, vores organist, har været med tre 
gange med hvert hold, og hun har sunget 
og spillet med børnene. Når I læser dette, 
har vi afsluttet forløbet på 7 gange med en
lysgudstjeneste i kirken, hvor forældre, 
søskende og bedsteforældre er inviteret til 
at være med.

Af og til er der fuldt af cykler ved 
konfirmandstuen - fordi de kom-
mende konfirmander cykler til og fra 
kirken.

Der er 16 konfirmander fra Oksbøl Friskole 
og 14 fra Østerlund Friskole. Og jeg kan 
bare sige, at det er en sand fornøjelse at 
have dem. De kan tænke selv, tør at sige 
hvad de har på hjerte, er høflige, og så er 
de dejligt forskellige.

Til jul vil I kunne se resultatet af deres 
maleri med Inger Dethlefsen i våbenhuset.
Til Kyndelmisse er begge hold med til at 
lave en fælles gudstjeneste.
Den 1. marts deltager begge hold i 
et møde med unge mennesker fra 
Folkekirkens Nødhjælp, som kommer og 
fortæller om deres oplevelser ude i verden.
Og så deltager alle konfirmander sammen 
med begge præster i Indsamlingen til 
Folkekirkens Nødhjælp søndag den 11. 
marts.
(I næste blad kommer der mere om ind-
samlingen, hvor alle jo kan være med.)

Tak til alle i menighedsrådet for jeres 
opbakning til at både arbejdet med 
minikonfirmanderne og konfirmanderne 
kan lykkes, og en særlig tak til Ida, fordi du 
i den grad også har taget din tørn.

Tak til Jytte og Rasmus fordi I sørger for, 
at der er lunt og godt i kirken. Samt tak til 
Rasmus, fordi du har taget os med op i
kirketårnet og tegnet og fortalt.

Venlig hilsen Hanne præst
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Tusind tak til alle jer der var med til at 
markere og festliggøre Oksbøl Friskoles  
25 års jubilæum!
Vi fejrede jubilæet i to omgange – intet 
mindre. Første skoledag med alle medar-
bejdere, forældre og elever. Hver eneste 
familie medbragte en buket blomster, og 
om morgenen blev alle modtaget af fla-
gallè, musik og den røde løber.
 Til morgensamlingen så vi film fra første 
skoledag for 25 år siden. Alle elever fik en 
jubilæums-tshirt, og efter fødselsdags-
sangen råbte vi så højt HURRA for Oksbøl 
Friskole, at hele sognet bestemt kunne 
høre det. Imens eleverne gik til første time, 
var der morgenbord med rundstykker for 
forældrene i skolegården ved lange borde 
med livlig snak, solskin og god stemning.
I frikvarteret var det elevernes tur. 
Støtteforeningen havde givet os en dejlig 
gave – underholdning af en klovn med 
egen isbod i skolegården. Det var fantas-

Tak for et dejligt jubilæum
på Oksbøl Friskole

tisk - alle var i godt humør, og det allerbed-
ste var den kæmpe store tilslutning, der 
altid er på vores skole - vi er heldige.

Den efterfølgende lørdag var der atter fest. 
Sønderborg Garden og alle eleverne gik 
indmarch på skolen, præcis som for 25 år 
siden. Vejret artede sig. Solen skinnede, 
når den skulle, - og regnen kom, når den 
måtte! Sigurd Barrett var en helt særlig 
oplevelse. Vi sad 400 personer i alle aldre 
i det store telt, og han underholdt os alle – 
så teltet var ved at løfte sig! - Indgangsbil-
letten var en kage, så alle kunne fornøje sig 
ved det største kagebord, jeg nogensinde 
har set.

Aftenfesten var også meget festlig med 
fællesspisning, taler og musik i det store, 
festpyntede telt. Sjældent har vi danset så 
meget på Oksbøl Friskole. Der var en skøn 
blanding af ”tidligere” og ”nuværende”, og 
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fælles for os alle var, at vi havde en fest! 
De ”gamle lærere” holdt tale og fortalte 
om dengang, hvor man kørte 17 mand i 
den lille bus, og alle eleverne havde fået 
besked om at dukke sig, hvis politiet 
kom….
Det ville aldrig gå an i dag!
Tak for et rigtigt, dejligt jubilæum, - tak for 
jeres flotte fremmøde, fine gaver, smukke 
blomster, lækre kager, store hjælp – og for 
den fine opbakning, som er så kendeteg-
nende for Oksbøl Friskole

Dagene blev præcis så dejlige, som vi 
kunne ønske os. Festlige, stemningsfulde, 
sjove – og fuld af gensynsglæde – og en 
25-årig friskole værdig. 

Hverdagen har igen indfundet sig. Siden 
jubilæet har vi atter haft pedaltræf – resul-
tatet på lidt over 100.000 kr. vidner om, at 
vi stadig er en skole i topform – på trods af 
25 år!
Nu glæder vi os til julemarked den 25. og 
26. november – vi håber, I kommer….

Venlig hilsen Solveig
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Gederne ved Mjels sø
af: Erik Petz

I 2005 og -06 blev Mjels sø gendannet. 
Det var et projekt, der havde været adskil-
lige år undervejs, inden beslutningen kom 
til udførelse.

Vi fik et flot wiew ud over landskabet, når vi 
kørte fra Broballe mod Mjels.
Dette blev særlig forstærket, da Thyge 
Hjelm tyndede ud i hegnet, så vi kunne se 
den lille fjordarm, der gik ind mod Næsvej 
40. 

Tiden går, og træer og buske vokser sig 
store, og efterfølgende har Hans Henrik 
Hjelm fået lavet en aftale om at rydde ved 
fjordarmen ind til Mjels. 
Efterfølgende har Sønderborg Forsyning 
ryddet ved pumpestationen på Næsvej.

Her går der adskillige geder og holder 
bevoksningen nede, så vi har et fint søkik, 
når vi kører ind og ud af byen. 
Aftalen er lavet med Åge V. Jensen´s fond 
og Hans Henrik, og gederne skal fremad–
rettet være med til at holde bevoksningen 
nede. 

Jeg går jævnligt turen ad Næsvej med ud-
kik til fuglelivet og gederne, og flot udsigt 
over Mjels sø mod Broballe.

Tak til fam. Hjelm for lidt nyt i lokalområdet.
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Dilettant

I år opføres stykket ”Udkantsdan-
mark – besøg fra hovedstaden”.

Foreningen fylder 75 år i 2018. Det fejrer 
dilettanterne med et stykke, der udfordrer 
deres verbale blufærdighed. Sagt på en 
anden måde, så bliver 2018 året, hvor I 
kan forvente noget á la Ørkenens sønner 
møder Bodil Jørgensen. Der bliver købt 
ekstra sminke hjem til aktørerne, så I ikke 
vil opdage, at selv de får røde kinder, når 
de skal levere de lumre replikker.
Helt så slemt bliver det nok ikke, men det 
er et stykke, hvor meget af snakken forgår i 
området over knæene og under hagen.
Vi garanterer et godt grin, når gårdens 
søn vender hjem fra hovedstaden med sin 
kæreste, der ikke helt passer ind i billedet, 
men som bestemt har sine ”fordele”. 

Der spilles på følgende tidspunkter:
Lørdag 24 februar kl. 14.30:
Generalprøve. 
Der kan købes kaffe og kage i pausen

Lørdag 24 februar kl. 19.30:
Festforestilling.

Søndag 25 februar kl. 14.00:
Sidste forestilling.
Der kan købes kaffe og brø´tort i pausen

Inden lørdagens festforestilling er der 
mulighed for at deltage i fællesspisning 
med egen medbragte mad. 
Dørene åbnes kl. 18.

Drikkevarer købes på stedet. Billetter til 
festforestillingen skal bestilles i forvejen 
hos Connie Paulsen på:

Tlf. 6136 4180 eller Dilettant@Broballeif.dk   

Pris pr. billet er 100 kr.

Billetter afhentes og betales på Hjørnet 6 
i Mjels fredag den 23. februar mellem 
kl. 15 og 16.
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Sang aften

Onsdag den 1. november blev der afholdt 
¨Syng sammen aften¨ på Oksbøl Friskole.
57 voksne og 5 børn deltog i en rigtig hyg-
gelig musik aften. 

Det var svært at finde en gruppe til under-
holdning denne aften, men med Skotske 
sange sprang gruppen ” nr. 30” til med 
første (og eneste) offentlige optræden ;-)
Også lokalt indslag ved ”E Søngkor”, der 
som altid sætter humør på aftenen.

OPFORDRING: Der findes helt sikkert 
talenter i vores område, som kunne give et 
indslag næste år!!

Ta’ chancen, - spring ud, og meld jer til 
Else med 5-15 min. indslag…….tak.
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Så skete det tirsdag den 
18. juli 2017…

Efter 14 måneders oprydning, blev huset 
på Oksbøl Østergade 4 revet ned til soklen. 
Fra at nedbrydningsfirmaet for alvor be- 
gyndte, til huset var nede ved soklen, tog 
det ca. 1,5 time – imponerende at se dem 
arbejde med den store maskine.
De begyndte at fjerne gulv-og loftbrædder 
og lignende om mandagen, tirsdag og ons-
dag stod den på nedrivningen af huset og 
fjernelse af soklen – torsdagen skulle det 
sidste læs affald køres væk, og det sidste 
af huset var væk for altid.
Pt. er grunden bar, og vi skal have fjernet 
diverse æbletræer, men i skrivende stund 
venter vi på, at kommunen kommer for at 

besigtige grunden til den endelige godken-
delse, før vi for alvor kan begynde på at 
etablere vore nye have.
Vi har kontaktet kommunen, og nr. 2 og 
4 bliver nu skrevet sammen til ét matrikel 
nr., vi venter på selve tinglysningen, som 
kan tage op til et halvt år, før vi har den 
på plads. Vi kan nu konkludere, at det har 
været en meget spændende proces, vi 
har været igennem, og også en hård tid 
– næsten al fritid er gået med at få huset/
grunden klar til nedbrydningen.
Nu glæder vi os til at komme rigtig i gang 
med nyetableringen og det færdige resul-
tat, hvor vi kan sidde i haven og nyde en 
kop kaffe.

Mange hilsner fra 
Alice og Palle Søgaard
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Tak

Tusind tak til alle de gæve folk, som var 
med til at få badebroen op ved Lusig 
Strand.
I år var der trofaste hjælpere og også nye 
folk, som på under en time fik jobbet klar-
et. Super godt arbejde!!

Hilsen Sogneforeningen.
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Der plantes blomsterløg

Efter weekenden er der sat løg i Mjels 
ca. 1200 stk. Det gav en god øm ryg, 
da knæene ikke er, hvad de har været. 
Så er vi spændte på, hvad der kom-
mer op af jorden til foråret. Også ved 
Oksbølkrydset og i Broballe blev der 
sat løg.

Pumpehusets venner

Der har været aktivitet i weekenden 
- pumpehusets venner har været på 
spil - der er etableret en trappe ned af 
natursten, og der er yderligere kom-
met flere sten hen langs kanten for at 
bevare skråningen fin.
Tak for det fine arbejde.



27

41 Årgang - November  2017



Oksbøl SOGNENYT

28

Vi tænder juletræerne i 
Mjels, Broballe og Oksbøl

Søndag den 3. December 2017
kl. 16.00

Som tidligere år mødes vi - tænder
juletræerne - og nyder gløg og æble-
skiver og hyggelig snak - tag naboen 
med.

Tilmelding til:

Susanne Wriborg,Oksbøl
tlf 24 81 07 30

Merethe Kunz, Broballe
Tlf 20 67 70 60

Esther Olesen, Mjels
Tlf 61 36 60 57

Vel mødt

Send gerne en SMS med navn og 
antal deltagere 

Mvh
Oksbøl Sogneforening
Esther Olesen
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Oksbøl Friskoles
Støtteforening

9. september 2017 kl. 13.00 skød vi 
for 26. gang Pedaltræf i gang.

I år var vejret imod os, men på trods af 
regnen var humøret højt, og der blev 
trampet i pedalerne. 
Vandrepokalen gik i år til Orange 
klasse for bedst udklædte hold. Tillyk-
ke til de Orange, I så flotte ud.
Der var ca. 159 cyklister, som tilsam-
men cyklede 3405 km.

Resultatet i år blev 98.983,00 kroner.
1000 tak til alle sponsorerne. Over-
skuddet går i år til en længe ønsket 
svævebane. Det er dejligt at se den 
lokale opbakning omkring arrange-
menterne. Tak til alle jer, som har hjul-
pet. Uden opbakning kan vi ikke levere 
disse resultater.

Næste store og sidste arrangement for 
i år er julemarked, som finder sted 25. 
og 26. november. Kom forbi og oplev 
julestemningen - se hvad klasserne og 
udstillerne har med af fristelser, og vi 
får begge dage besøg af Julemanden 
og Luciaoptoget. Julecaféen tilbyder 
blandt andet vafler, risalamande, gløgg 
m.m. 

Tag familie, venner og/eller naboer 
under armen og kom forbi til nogle 
julehyggelige timer. 

Datoer for de næste par loppemarkeder: 

02.12.2017
03.02.2018
03.03.2018
07.04.2018
05.05.2018

Kom og kig forbi, –  det kunne jo være, 
der var dukket noget nyt op, siden du 
var der sidst.

På vegne af 
Oksbøl Friskoles Støtteforening

Kenneth Vonsild
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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

ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

TLF. 74 45 14 44
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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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Julemarked 2017 

Velkommen 
Til Støtteforeningens julemarked  

på Oksbøl Friskole   
Lørdag og søndag d. 25. og 26. november  

Begge dage fra kl. 10 - 16 
 
 
Friskolen er smukt pyntet og julestemningen er helt i top hos de 

mange udstillere, hvor der vil være rig mulighed  
for at gøre en god handel. 

Der er friskbagte vafler, lodtrækning om ænder og 
chokoladejulemænd på indgangsbilletten. 
Mød julemanden og nissepigen hver dag.  

 
Følg med på www.of-stoetten.dk 

eller på facebook på Oksbøl friskole-støtteforeningen 


