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1
Efter 20 år er dette blad nu nummer 100

i rækken af Sogne-Nyt med Bent i redaktørstolen.
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Støtteforeningen orienterer.
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RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER

ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

TLF. 74 45 14 44
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Du kan også få en annonce her i Sogne-Nyt.

Kontakt Elin Petersen
på telefon 60 70 85 07

og hør nærmere.
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Sogne-Nyt Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Bent Jessen, Espehøjvej 11, Broballe,
telefon: 97 70 35 70 / mobil: 23 26 93 94
e-mail: sogne-nyt@jessenb.dk

Sogne-Nyt kan ses på
Sogneforeningens hjemmeside

www.oksboel.dk

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

Redaktionen af dette nummer af
Sogne-Nyt er afsluttet

d. 20. maj 2016

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

Sidste indleveringsfrist til
næste nummer af Sogne-Nyt

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

Onsdag

10
August

Tryk: Grafisk Arbejde A/S,
Kirkevej 16, Guderup.

Oksbøl Frivillige Brandværn
Brandkaptajn: Torben Wriborg
mobil: 23 26 53 49
e-mail: wrib@live.dk
Internet adresse: www.ofb.dk

Oksbøl Kirke
Sognepræst: Camilla S. Lauridsen
telefon: 74 45 11 42 / mobil 23 98 07 37
e-mail: csh@km.dk

Oksbøl Kirkegårdskontor
Graver: Jytte Voss Leest
mobil nr.: 21 47 50 14

Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Oscar Lund
telefon: 74 45 11 36
e-mail: lund@bbsyd.dk

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

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

Broballe Idrætsforening
Formand: Connie Paulsen
mobil: 61 36 41 80
e-mail: connie2011@gmail.com
Internet adresse: www.broballeif.dk

Oksbøl Friskole
Skoleleder: Solveig V. Olsen
telefon: 74 45 00 93
e-mail: kontakt@ofriskole.dk
Internet adresse: www.oksboelfriskole.dk

Oksbøl Friskoles Bestyrelse
Formand: Jens Peter Christiansen
mobil: 21 66 76 89
e-mail: nygaarden@bbsyd.dk

Nr. 2 August 2016 i uge 35/16
med deadline 10-8-2016

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

Nr. 4 Januar 2017 i uge 04/17
med deadline 11-01-2017

Fremover sendes indlæg til bladet til
adressen: oksboelnyt@gmail.com

Nyt
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KommentarKommentar
ved redaktøren

Så gik der 20 år. 20 år siden jeg blev spurgt om jeg ville lave Sogne-
Nyt. 20 år i redaktørstolen. 20 år med 5 blade pr. år er i alt 100 blade.
20 år er mange år, og næsten ikke til at forstå at den tid er gået, men
nu er det slut. Ved blad nr. 100 syntes jeg det var ved den tid hvor jeg ville melde fra
og overlade stolen til en anden.
Efter at det er kommet frem at jeg ville stoppe er der kommet rigtig mange positive
tilkendegivelser både mundtlige og skriftlige, og når én skriver til mig:“ Rygtet spre-
des, at det lakker mod enden med dig som redaktør af bladet. Jeg vil gerne sige tak
for det store arbejde du har gjort. Sogne-Nyt er nok det eneste blad i min postkasse,
hvor hvert et ord bliver læst“, ja så går det lige til hjertet.
Ved Sogneforeningens generalforsamling d. 6. april, blev jeg også der noget overras-
ket. Sogneforeningen havde fået lavet en sang til mig forfattet af Else Thuesen, som
blev sunget og som helt igennem ramte plet vedrørende sognet og den måde jeg har
lagt min sjæl i bladet. Det blev jeg utrolig glad for. Desuden blev jeg begavet med vin,
blomster og et gavekort fra Sogneforeningen, så jeg var helt overvældet.

Til Bent
mel: Han kommer med sommer, han kommer med ...

Der findes i verden ej skønnere sted
end der, hvor man føler sig hjemme.
Hvor mennesker mødes og lever i fred,
og glæden man der kan fornemme.
Bent Jessen har skildret det alt i sit blad
Ja „Sogne-Nyt“ viser os nog’t, der gør glad.
På Sogne-Nyt er der nu deadline.

I 20 sæsoner har Bent lavet blad.
En særlig bedrift skal I vide.
Der sker jo så meget, og det gør dig glad,
hvis folk afleverer i tide.
Når farverne skifter fra vinter til vår,
på Sogne-Nyt ses det, og alle forstår,
på Sogne-Nyt er der nu deadline.

I foråret skal vores bro sættes op,
og rundt om vor sø skal vi vandre.
Til sang i oktober der møder vi op,
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til jul må vi intet forandre.
Du samler det hele, og din kommentar
er rap i replikken, - dog kærlig og rar.
På Sogne-Nyt er der nu deadline

Herude hos os kan man se dig i det,
som fanger dig med interesse.
Historisk arkiv, cykelklub og IT,
af blade du skriver en masse.
Vor by og dets huse historisk fortalt
på nettet, der findes histor’ier om alt.
På Sogne-Nyt er der nu deadline.

Vi hylder dig her for din store bedrift
og takker for 100 blade.
På Sogne-Nyt sker der nu sikkert et skift.
Men hør, vi har været så glade.
Vi ønsker dig lykke i fremtiden, når
du nu til fru Jessen lidt overskud får
Så Bent, du har nået din deadline.

fra Oksbøl Sogneforening

Rigtig, rigtig mange tak til Sogneforeningen for sang og gaver. Det blev jeg rigtig glad
for.

Oksbøl Sogne-Nyt kører altså nu i sit 40. år i Sogneforeningens regi, og det hele
havde sin begyndelse efter at et udvalg bestående af en kreds af beboere i Oksbøl
sogn havde taget initiativet til dannelse af Oksbøl Sogneforening, og torsdag d. 6.
maj 1976 blev der på Oksbøl skole holdt stiftende generalforsamling med ca. 80
deltagere. I april 1977 påtænkte den daværende bestyrelse at lave et sogneblad, der
skulle udkomme en gang i kvartalet, og på foreningens første generalforsamling d.
25. april 1977 var der tilslutning til at foreningen arbejdede videre med planerne om
et sådant sogneblad. I juni 1977 blev der afholdt et møde med de øvrige foreningsle-
dere i sognet, og hvor samtlige foreninger var repræsenteret. Her vedtog man at
udgive et sogneblad 3 gange om året, og at daværende skoleinspektør ved Oksbøl
Skole, Knud Nielsen skulle være redaktør, og stå for udgivelsen. Der blev besluttet
at bladet skulle udkomme med 8 sider første gang i første uge i september 1977, og
bladets navn skulle være Oksbøl-Sogne-Nyt.
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Tiden var kommet hvor gnisten efter 20 år ikke længere var den samme som i be-
gyndelsen. Efter at beslutningen var truffet følte jeg trods alt at det var lidt vemodigt
at skulle stoppe. Det var jo næsten som mit barn, men som tiden er gået synes jeg at
det var det rigtigste at stoppe mens legen var god og inden tankerne hos læserne ville
komme til at gå i en negativ retning.
En ny mand står på trapperne og venter med nye idéer, så derfor føler jeg ikke at
bladet bliver tabt på jorden. Nye kræfter, nye idéer, nyt gå-på-mod, nyt blad med nyt
udseende. Forandringens vinde blæser, og som jeg skrev i mit første blad: „Sogne-
Nyt er igen på gaden, denne gang med et anderledes og nyt udseende. Dette skyldes
et nyt ansigt i redaktionen, og det er ofte med redaktører som det er med ordsprog,
nemlig nye koste fejer anderledes“. Sådan vil det også være med den nye redaktør
der kommer.
Mail adressen sogne-nyt@jessenb.dk vil blive lukket når det næste blad i august er
på gaden, så fremover skal indlæg til bladet og den nye redaktør sendes til mail
adressen: oksboelnyt@gmail.com
Jeg vil slutte med en tak for de år der er gået. Tak for godt samarbejde med de op
gennem tiden skiftende bestyrelser i Sogneforeningen. Tak til alle de der har haft lyst
og glæde af at læse “mit blad” Oksbøl Sogne-Nyt.

Det første nummer af
Oksbøl Sogne-Nyt så
således ud, og udkom i
begyndelsen af September
1977. Det havde da-
værende skoleinspektør
ved Oksbøl Skole, Knud
Nielsen som redaktør.

I september 1982 skiftede
Sogne-Nyt udseende, da
der kom en ny redaktør på
bladet. Det var sogne-
præst ved Oksbøl kirke,
Ole Werth Sørensen som
blev den nye redaktør.
Han blev i november 1994
efterfulgt af Kirsten Tod-
sen, der blev bladets nye
redaktør. Sogne-Nyt be-
holdt sit daværende ud-
seende.

I august 1996 skiftede
bladet igen udseende, idet
der atter kom ny redaktør
på bladet. Det var med
dette nummer af Sogne-
Nyt at jeg blev bladets nye
redaktør, og dermed er der
så nu gået 20 år.

Bent Jessen
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SogneforeningenSogneforeningen orienterer
v/ formand Poul Erik Nørgaard

Vi bor her i vores lille lokalsamfund, hvor
vi har så megen fin natur, og så rigt et
dyreliv. Vi lever i et lille sogn med kun
795 personer, 411 mænd og 384 kvinder.
Godt nok er vi ikke så mange, men her
er ikke mangel på engagerede og aktive
personer.
Tag nu for eksempel redaktøren af
Sogne-Nyt Bent Jessen, hvilket engage-
ment han har lagt i vores nyhedsblad.
Bent har lavet 100 blade over en peri-
ode på 20 år. I samme tidsrum har der
været 6 forskellige formænd for Sogne-
foreningen, Bent har også været medlem
af bestyrelsen i seks år, dette var før han
påtog sig arbejdet som redaktør. Bent
har skabt et blad, der er så godt og se
værdigt, at vi alle i sognet har haft stor
glæde af bladet, og nabo foreningerne
har forsøgt at kopiere det. Prøv en gang
at tænke sig, hvilket arbejde, hvilket en-
gagement, stor tak til Bent.
Når en redaktør takker af, og en ny
straks melder sig på banen, siger det
også noget om engagement. Jeg vil gerne
byde John Perry velkommen som vores
nye redaktør af Sogne-Nyt, vi glæder os
til at arbejde sammen med ham.
Der skal også lyde en velkomst til Hen-
rik Bonde Christiansen, der er blevet

valgt ind i Sogneforeningens bestyrelse,
det er glædeligt, når unge mennesker
engagerer sig i lokalsamfundet, velkom-
men.
Oksbøl Sogneforenings lokalhistoriske
arkiv har fået et nyt tilholds sted, vores
lokalhistoriske arkiv har fået et midler-
tidig lokale hos Dykkerklubber Poseidon-
Als, i Hardeshøj. De aktive medlemmer
af lokalhistorisk arkiv har malet lokalet
og er ved at gøre klar til at flytte arkivet
fra Mjels.
Så sker der noget ved Lusig strand og
Hardeshøj, der kommer en ny tømmer-
flåde / ponton der måler 240 x 480 cm i
alt, vi regner med pontonerne søsættes i
begyndelsen af juni måned 2016.
Og nu endelig kommer der toilet op ved
Lusig strand igen, Kristian Nordstrøm fra
Projekt og Anlæg ved Sønderborg kom-
mune forventer, at det nye handicapven-
lige toilet, der er et tørkloset uden vand,
kommer op straks efter klagefristen ud-
løber den 10. juni 2016. Toiletbygningen
måler 1,95m x 2,5m og er 2,5m høj. Den
opføres i farven sort af træ.
Så kan sommeren godt komme til Nord-
Als.

God sommer til jer alle.
Polle.

Grundlovsmødet på Oksbøl Friskole søndag d. 5. juni kl. 14 og efter-
følgende er der kaffe og kage til 30 kr.
Kl. ca. 15.15 er der “Tour de Mjels Sø” og derefter er der aktiviteter
for børn ved brandværnet.
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Velkommen til generalforsamling nr. 40 i
rækken – siden sidste generalforsamling
er det igen sket mange aktiviteter og jeg
synes ikke at det hele skal gentages,
eftersom vi løbende beskriver akti-
viteterne både i Sogne-Nyt, hjemmesi-
den og facebook. Men det er rigtig dej-
ligt at en gruppe mennesker startede
Oksbøl Sogneforening den 6. maj 1976,
med ca. 80 deltagere.  Jeg synes, at det
er flot og også stolt over,  at den nu har
eksisteret i 40 år.
Så det jeg vil fremhæve er, at det har
været et år med meget arbejde – Else
skal have stor tak for sit engagement
med de 3 suppeaftener – som må beteg-
nes at være en succes igen i år – Poul
Erik skal have stor tak for sit engage-
ment med borgermødet og efterfølgende
møder med Kommune og Aage V.
Jensen Fonden i forbindelse med ”opryd-
ningen” ved Mjels Sø - evt. etablering
af toilet ved Mjels Sø og renovering
omkring Pumpehuset samt arbejdet med
faldefærdig huse. Bent skal have tak,
fordi han har stået for alt vedr. opsætning
og renovering af badebro, ansøgning/
koordinering af nye pontoner, opsætning

og nedtagning af juletræer til jule-
træstænding. Elin skal have tak for sit
engagement som sekretær, og lagt stort
arbejde i distribution og udbringning af
Oksbøl Sogne-Nyt. Min egen opgave lig-
ger i regnskabet og formandsposten med
at holde opsamling af alt det, der foregår,
læse og skriver masser af mails, opda-
tere facebook, uddelegere og deltage i
Landsbyforums møder, kontakt til Kom-
munen og øvrige instanser.
Vi har også et par væsentlige hjælpere
uden for bestyrelsen, det er Claus-Jørn
Hjelm som laver input og opdaterer vores
hjemmeside, og det er du rigtig godt og
hurtig til Claus-Jørn – tak til Claus-Jørn.
Så har vi Merete Kunz, som passer
INFO-huset – sætter plakater op og
fylder hele tiden op med brochurer –
tusind tak til Merete. Bent Jessen, der
indtil nu har lavet Oksbøl Sogne-Nyt –
100 stk. over de sidste 20 år – flot arbej-
de Bent og stort tak. Vi vil så glæde os til
samarbejdet med John Perry, som bliver
ny redaktør på Oksbøl Sogne-Nyt.
Vi har alle deltaget i flere forskellige off.
møder eller separat indkaldte møder,
hvor der ønskes at landsbylaug kan være

Bestyrelsens beretning for år 2015

6. april 2016 blev generalforsamling nr. 40 i rækken afholdt - foreningen blev stiftet
den 6. maj 1976 med ca. 80 fremmødte - og det er vi stolte over at en række men-
nesker tog initiativ til det dengang.
Forskønnelsesprisen blev overrakt til Ina Skafte Pedersen og Poul Dahl Meldgård
„Elshøjgård“. Stort tillykke.
Så fik vi fejret Bent Jessen for hans store virke i og med Oksbøl Sogne-Nyt - 20 år
og 100 blade - Tusind tak for et godt blad - Else Thuesen havde forfattet en sang som
hyldest.

Esther

Generalforsamlingen
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en aktiv prik – til noget af det, må vi er-
kende, at selv om ideerne er gode, så
må vi holde lav profil, da vi slet ikke kan
magte alle de opgaver.
Vores store borgermøde i september
med vores lokalplan på dagsorden - var
et super møde - 122 deltagere og inte-
resserede borgere havde fundet vejen,
og der blev arbejdet ivrigt og initiativrigt
i grupperne – tak for den gode opbak-
ning – og tak til Elin, Else og Knud for
jeres madlavning. Det var bare kanon.
Opfølgningsmødet til suppeaftenen d. 10.
marts 2017 – var vi knap så mange, ca.
60, som ved første møde – men allige-
vel blev, det en god aften og der blev
arbejdet videre på de emner, der havde
størst interesse – grupperne vil herefter
blive indkaldt, således at der kan arbej-
des videre med emnerne. Dejligt at også
nogle unge mennesker havde fundet vej-
en, og kom med gode input, som er værd
at arbejde videre med.
Vi har koordineret grundlovsdag 5.juni
med markering af 10 året for Mjels Sø –
et samarbejde med de forskellige fore-
ninger i sognet – og vi håber, at det er

Oksbøl Sogneforeningen har holdt bestyrelsesmøde
d. 10. maj og konstitueringen er som følger:

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:

Poul Erik Nørgaard
Bent Jørgensen
Esther Olesen
Henrik BondeChristiansen
Else Thuesen

fuld og god opbakning til arrangement –
vi forventer os meget af det – er det ikke
tilfældet – nedlægges arrangementet.
Sidst men ikke mindst – så er Bundsø
blevet fyldt med vand og en ny forening
er blevet etableret nemlig Nord-Als Stor-
kelaug – tillykke og held og lykke frem-
over.
For ikke at glemme nogen så skal der
lyde stor tak til alle som møder op, delta-
ger og bidrager med at holde vort sogn i
”live”. Som forening kan vi ikke klare
alle opgaver uden jeres hjælp, og det er
jo også her, det er vigtigt at tage med-
ansvar og ejerskab, ellers uddør livet på
landet. Ønsketænkning er for mit ved-
kommende lidt flere stisystemer, cykel-
sti til Stevning, og at vi ville passe lidt
bedre på vore huse/ejendomme, så det
blomstrede, og blev lidt mere attraktivt i
et par af landsbyerne ”landsbyer som
perler på en snor.”
Stor tak til bestyrelsen for jeres arbejde i
det forgangne år.
Jeg ønsker alle et godt år 2016.

På bestyrelsens vegne
Esther Olesen
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Gudstjenester
i Oksbøl Kirke

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 guds-
tjenesten til GF taxi på tlf. 74 45 95 45
og oplys at du gerne vil bestille en kirke-
bil.

Søndag den 5. juni
19.00 Koncert med Trine Gadeberg -

 Sognedag

Søndag den 12. juni
9.00 Højmesse - SJ

Søndag den 19.juni
10.30 Højmesse - CSL

Søndag den 26. juni
9.00 Højmesse - SJ

Søndag den 3. juli
10.30 Højmesse - CSL

Søndag den 10. juli
9.00 Højmesse - SJ

Søndag den 17. juli
10.30 Højmesse - SJ

Søndag den 24. juli
9.00 - NN

Søndag den 31. juli
Henviser til Nordborg Kl. 9.00

Søndag den 7. august
Henviser til Nordborg kl. 9.00

Søndag den 14. august
10.30 Højmesse - NN

Søndag den 21. august
9.00 Højmesse - CSL

Søndag den 28. august
10.30 Højmesse - NN

Søndag den 4. september
9.00 - CSL

Menighedsrådsmøde
Oksbøl Menighedsråd holder møde tors-
dage kl. 18.30 i konfirmandstuen:

30. juni og 25. august.

Opstillingsmøde til Menighedsrådet
den 13. september kl. 19
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Ordene stammer fra salmen ”Flammerne
er mange, lyset er ét”, som står i Den
Danske Salmebog. (Læs salmen neden-
for).
Salmen er efterhånden sunget i vores
kirke en hel del gange. Det er én af de
salmer, jeg er kommet til at holde rigtig
meget af. Måske er det, fordi jeg som
præst ser versene ”ske” i min hverdag.
Jeg kan ofte tænke versene ind i forskel-
lige sammenhænge, jeg er en del af.
Eksempelvis, når jeg ser hen over
menighederne og snakker med
sognebørnene. Da bemærker jeg, hvor
dejlig rummelig vores Folkekirke faktisk
er. Vi er forskellige, men der er alligevel
plads til os alle i den. Det er befriende at
se, at her er der plads, både til den gam-
le, den unge, den voksne, til den, der kom-
mer her regelmæssigt, og den, der kun
bruger kirken lejlighedsvis, ja, vore be-
hov for kirken er forskellige, vore me-
ninger om og ildhu for den er forskellige,
men vi er stadig en enhed: I Kristus.
Salmen kan også poppe op i tankerne,
når jeg har været til møde eller samar-
bejder med kristne fra andre kirker i ind-
og udland. Da ser jeg, at de kristne vir-
kelig er en stor og mangfoldig gruppe.

Det er en stor glæde at se, at kristen-
dommen kan have så mange forskellig-
artede udtryk og være vigtig for så mange
mennesker over hele jorden. Ja, grenene
af kristendommen er mange, og sammen
danner de en kæmpe krone med tusinder
af blade på. Den rummelige evangelisk
lutherske kirke i Danmark er bare en lille
kvist med blade på den store stamme,
der holder det hele sammen: Kristus.
Jeg ser også versene for mig, når jeg sid-
der i arbejdsgrupper og i menigheds-
rådsmøderne, hvor der skal træffes
mange - og af og til svære - beslutnin-
ger.
Jeg ser, at hvis vi skal drive kirke, kræver
det, at folk har forskellige kompetencer
og talenter. Hvis ikke vi var begavede
på hver sin måde, og hvis ikke vi havde
hver vores arbejdsområde i dét fælles-
skab, ville det slet ikke gå så godt, som
det faktisk gør. Forskellighed er en styr-
ke, men det må stadig være den samme
ånd, være det samme vi brænder for og
den samme retning, vi ønsker at gå, el-
lers går det galt. Vi må sørge for at ar-
bejdet dér peger hen på én: Kristus.
Jeg ser versene ”ske”, når kirken skal
arbejde sammen med de nærmeste
instanser i vores kirke såsom Stift og
Provsti, og også instanser såsom Kirke-
ministeriet og Folketinget. Det hele er
som en stor organisme, ét legeme, der
skal fungere for at kirken - også i lokal-
samfundet, fungerer. Det kan af og til
blive en mærkelig dans, dén krop dan-
ser! Nogle dansetrin går langsomt og an-
dre trin for hurtigt for kirken, ja af og til
kan det hænde, at den store krop
spænder ben for sig selv. Da er det godt
at tænke på, at alt nok skal gå alligevel.

Grenene er mange,
træet er ét…
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Kirkelige handlinger
9. marts 2016 - 14. maj 2016

Paula Josefine Kuchta, Broballe
Fie Smidt, Havnbjerg
Signe Hannemann Jensen,
Malthe Astrup Nielsen,
Julius Christian Diedrichsen,

ingen

Ellen Marie Bjørnsen
Anne Mona Thiim Nielsen,

Oksbøl

Nordborg
Nordborg

Havnbjerg

Kroppen, Jesu Kristi kirke, rejser sig altid
igen, formår at gå videre, med noget af
det gode gamle i rygsækken og med
modet til at gå nye veje. For lemmerne
er mange, kroppen er én, vi er ét i ham!

Camilla Lauridsen

Flammerne er mange, lyset er ét,
lyset - Jesus Kristus,
flammerne er mange, lyset er ét,
vi er ét i ham!
Grenene er mange, træet er ét,
træet Jesus Kristus,
grenene er mange, træet er ét,
vi er ét i ham!
Gaverne er mange, Ånden er én
én i Jesus Kristus,
gaverne er mange, Ånden er én,
vi er ét i ham!
Kaldene er mange, Herren er én,
Herren Jesus Kristus,
kaldene er mange, Herren er én,
vi er ét i ham!
Lemmerne er mange, kroppen er én,
Jesu Kristi kirke,
lemmerne er mange, kroppen er én,
vi er ét i ham!

Kend din kirke
2 søndage i juli tilbyder Nordborg og
Oksbøl Kirker rundvisning efter guds-
tjenesten kl. 10.30. Det er et tilbud for
alle interesserede både turister og lokale.

Søndag den 3. juli i Oksbøl Kirke
Efter gudstjenesten kl. 10.30 viser Claus
Jørgen Hjelm rundt i kirken og på
kirkegården. Efter rundvisningen er der
mulighed for hyggelig samtale og
spørgsmål over kirkekaffen.

Søndag den 10. juli i Nordborg Kirke
Efter gudstjenesten kl. 10.30 viser Vig-
go Nielsen fra Lokalhistorisk Forening
for Nordborg-området rundt i kirken, og
fortæller fra kirkens historie, og om kir-
kens inventar og indretning. Efter rund-
visningen er der mulighed for hyggelig
samtale og spørgsmål over kirkekaffen.

Er du en Blå Engel?
Kære beboer i Oksbøl Sogn. Vi vil så
gerne fortsætte med at servere kaffe og
sødt i forbindelse med vore arrangement-
er i kirken, for vi synes en god kop kaffe
og hygge hører til i et menighedsfælles-
skab som vores.  Dog mangler vi frivil-
lige hænder til at løfte opgaven. Derfor
vil vi gerne samle en gruppe af glade,

Ingen tilmelding nødvendig.

>>>
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frivillige - kaldet Blå Engle- som har lyst
til at være os behjælpelig ved vore ar-
rangementer. Hvis du kan se dig selv
som en Blå Engel og har lyst til at være

en del af vores frivillige team, så ring til
Sognepræst Camilla Lauridsen

på tlf. 74 45 11 42.

Søndag 5. juni kl. 19.00

Smukke salmer blandet med klassiske solostykker.
Flotte medrivende arrangementer, alt kædet sammen
af Trine Gadeberg.

Entre til koncerten koster 100 kr, der betales ved døren.
Forsalg af billetter på e-mail: broa@bbsyd.dk

Sommerkoncert i Oksbøl Kirke

Trine Gadeberg
akkompagneret af Carl-Aage Eliasson og Jørgen Heick

(orgel/piano, trompet/flygelhorn, og trommer)

Arrangør: Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Hvornår:

Program:

Entre:

med
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Sommersang og musik i kirken.
Medvirkende: Lisbeth Christiansen, sopran

Birgitte Romme, orgel, klaver
Ole Andersen, klaver, fløjte
Camilla Lauridsen, tekstlæsning
En syngende menighed der synger med
på nogle af vore smukke sommersalmer.

Sommeraften i Oksbøl kirke

Kl. 18.00

Kl. 19.00 Samvær i præstegårdshaven.
Efterfølgende indbydes der til samvær i præstegårds-
haven. Her kan man nyde medbragt mad.
Menighedsrådsformand Oskar Lund har tændt grillen
til de, der vil benytte sig heraf. Øl og vand kan købes

Swingkvintetten „SAX-APPEAL“ med vokalist
Iben Broholm, sørger under spisningen for den rette
sommeraftenstemning

Torsdag 7. juli 2016
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Hvornår:

Program:

Medvirkende:

Traktement:

Arrangør:

Sønderjyske sange fra
Vadehavet til Als

Onsdagsmøde i Oksbøl præstegård

Onsdag 7. september kl. 14.00 - kl. 16.00.

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

Birgitte Romme og Ole Andersen.

Kaffe, te og kage kan købes, pris 20 kr.

Oksbøl kirkes menighedsråd
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Foråret er over os og sommeren nærmer sig. Vi har nu taget hul på støtteforeningens
25. år. Siden sidst har vi afholdt 25 års jubilæum, hvor vi fejrede dagen med elever og
skolens personale med pizza og sodavand. Om eftermiddagen var der reception for
lokale foreninger og friskoler fra hele als, og aftenen startede vi med generalforsam-
ling, hvor vi sagde farvel til to bestyrelsesmedlemmer, Alice og Hanne, og hvor vi
kunne byde velkommen til to nye medlemmer, Ulla og Vianna. Vi sluttede dagen af
med buffet og hygge, det var en rigtig dejlig dag, og vi siger tak til alle, der var med
til at gøre dagen særlig.

Støttens kaffebord var et nyt tiltag, og vi takker alle for at bidrage til at gøre dette
arrangement til en succes. Der var over 100 fremmødte gæster, og rigtig mange
havde bidraget med flotte og velsmagende kager. Det blev et overdådigt kaffebord,
og vi havde nogle hyggelige timer sammen.

Kenneth Vonsild
Maria Hjortlund
Poul Frosch
Lajla Hoff
Leif Andersen

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Loppeansvarlig:

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Trine Pedersen, Brian Hjortlund, Viana Gregersen
og Ulla Hjort.

Lottospil
Vi har desværre været nødsaget til at træffe den svære beslutning at stoppe lotto om
tirsdagen af flere årsager, men vi vil i stedet forsøge os med 2 til 3 lottospil årligt. Der
vil komme opslag desangående.

Vi ønsker alle en dejlig sommer.
På vegne af bestyrelsen

Kenneth Vonsild

Sogneforeningens arrangement på Oksbøl Friskole grundlovsdag
d. 5. juni 2016. Først er der Grundlovstale ved Bent Larsen kl. 14
og derefter er der kaffe og kage til 30 kr. Kl. 15.15 går starten til
den 10. “Tour de Mjels Sø”, så mød op og tag del i dette arrange-
ment. Kl. 19 er der koncert i kirken med Trine Gadeberg.
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Torsdag d. 10. marts havde Oksbøl Sogneforening igen kaldt til suppeaften på Oks-
bøl Friskole. Denne gang blev aftenen kombineret med et opfølgningsmøde omkring
udviklingsplanerne for sognets 4 landsbyer. De oprindelige 7 projekter blev til 5 pro-
jekter med hver deres arbejdsgruppe: Vinterbadeklub med sauna, Tømmerflåde ved
Lusig og Hardeshøj, Trampestien ved Bundsø, Medborgerhus / Sognehus og Pumpe-
huset ved Mjels sø.
Alle arbejdsgrupperne er kommet godt i gang, og på deres første møde var der en
repræsentant med fra Sogneforeningen, da udviklingsplanerne ligger i Sogneforenin-
gens regi.
Oksbøl Sogneforening har siden kommunalreformen 2007, der jo som bekendt med-
førte større kommuner og en ny situation for landdistrikterne, haft et samarbejde
med Sønderborg kommune omkring lokale udviklingsplaner. Det betyder at Sogne-
foreningen oplyser kommunen om, hvilke resultater, vi opnår og i hvilken retning, vi
ønsker udviklingen skal forgå.

Projekt ”Vinterbadeklub med sauna” har afholdt det første møde, og der arbej-
des på at få undersøgt om der er interesse for at danne en forening af vinterbadere.
Dette sker bl.a. gennem Sogne-Nyt. Der arbejdes også på at finde et egnet om-
klædningslokale.

Projekt ”Tømmerflåde ved Lusig og Hardeshøj ” er nået rigtig langt. Med flid
og dygtighed har gruppen formået at samle midler til to nye og meget brugervenlige
pontoner, der måler 240 x 480 og består af 4 elementer, der nemt kan samles af 2
personer. Pontonerne leveres af CN Fritid.
Der er søgt midler hos SE Vækstpulje, der har givet tilsagn om 40.000 kr. og hos
Fabrikant Mads Clausens Fond, der har givet tilsagn om 10.000 kr.
Det forventes, at pontonerne bliver leveret den 28. maj 2016, og gruppen arbejder på
et arrangement, hvor de to tømmerflåder bliver søsat i Lusig og Hardeshøj. Stort
tillykke med en super indsats.

Projekt ”Trampestien ved Bundsø” Gruppen er godt i gang, der er afholdt møde
med kommunen, der har givet tilladelse til, at trampestien jævnes med en rotorharve.
Arbejdsgruppen har derfor været ude med en traktor for at fjerne store sten og
trærødder, der er også fjernet træstammer, så der er blevet plads til Hans-Henrik
Hjelm, der kommer med sin rotorharve i nærmeste fremtid. Der arbejdes med at få
etableret en gangbro over afvandingskanalen, så man kan gå op langs hegnet i Lone
og Peter Rasmussens mark. Lone og Peter har givet lov til, at der laves en smal sti
fra kanalen op til Nedermarksvej / Spangsvej. Når gangbroen er etableret, kom-
munen har allerede givet tilladelse til broen, vil man kunne gå fra parkeringspladsen

Udviklingsplaner 2015 til 2025 for Oksbøl sogn
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ved storkereden, langs Bundsø ca. 1 km, over broen og op til Nedermarksvej og
retur til parkeringspladsen. En tur på knap 3 km.
Ved hjælp af rotorharven og en tromle er det planen, at lave trampestien gangbar, om
til den tidligere vindmølles beton fundament, der ligger ude i søen.

Projekt ”Medborgerhus / Sognehus” Her er det første møde afholdt og grup-
pen har valgt en kontaktperson / referent. Man påtænker at besøge ”Bakkensbro” i
Ullerup for at få inspiration og fif. Der arbejdes med en ide om at restaurere Have-
mosegaard.

Projekt ”Pumpehuset ved Mjels sø” arbejdsgruppen er godt i gang og kalder sig
Pumpehusets venner.
Der er lavet et projekt, som omhandler Pumpehuset ved Mjels sø og Pumpehusets
venner er en del af dette projekt.
I projektet indgår renovering af eksisterende bygninger 315.000 kr. Etablering af
udkigstårn 225.000 kr. Samlet pris 540.000 kr. og her til kommer vedligeholdelse og
drift.
Pumpehusets venner har søgt Landdistriktsudvalget og fået bevilget 115.000 kr.
Aage V. Jensen Naturfond har givet tilsagn om 225.000 kr.
Der arbejdes i øjeblikket på en ansøgning til LAG om 200.000 kr. og på en aftale
mellem Pumpehusets venner og Sønderborg kommune om midler til driften af det ny
renoverede pumpehus.

Altså der er gang i udviklingsplanerne!
Polle.

Medlemskontingent til Oksbøl Sogneforening.
Det fremtidige medlemskontingent til Sogneforeningen
er 75 kr. pr. person eller 150 kr. pr. husstand.
Dette kan betales på vedlagte giro kort eller overføres
via netbank til kode 01 konto 4038479, eller lægges i
postkassen på Færgevej 41 i Mjels i kuvert med navn
og adresse på afsender.
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Åben Have i Oksbøl
Søndag, den 12. juni fra kl.10-17 holder
vi Åben Have. Entré 10 kr.
Plantesalg. Skovhave på Præstegårdsvej
3, Oksbøl.
For ca. 11 år siden startede vi med at
anlægge haven, hvori der er ca. 750 for-
skellige planter , delt op i gårdhave med
vandsten, flere staudebede bestående af hosta, geranium, helleborus, pæon, breg-
ner, bispehuer, anemoner m.m. samt en del sjældne træer og buske. I haven er
der anlagt tre damme forbundet indbyrdes med vandløb med tilhørende vand-
planter. En lille havepavillon med spåntag findes midt i haven. Fra bordet med de
faste siddepladser af drypsten nyder man udsigten ud over mark og præstegård-
shave. En ”jernbanesti”, fører os en anden vej videre ind i haven.

Se mere på www.bricksite.com/gehrkeshave

Så er
badebroen ved

Lusig igen blevet repareret
og sat op. Så nu kan sommeren godt

komme. Sogneforeningen siger stor tak til
de flittige hjælpere.

Badebroen ved Lusig

Søndag d. 5. juni 2016 kl. 14 er der Grundlovsmøde på Oksbøl
Friskole, de derefter ved 15.15 tiden er der “Tour de Mjels Sø” for
10. gang. Mød op til en spændende eftermiddag.
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Storkelaugets bestyrelse planlægger en tur
til Husum og omegn for at se “Storkene på
reden”. Der er tale om en udflugt på en
lørdag i ugerne 22 til 25, hvor vi starter i
Oksbøl og er tilbage ca. kl. 19/20. Vi har
undersøgt prisen på en bus, men prisen gør,
at det kan først betale sig hvis vi er over
40 personer. Derfor er vores plan at køre i
egen bil. Hvis du er interesseret send en
mail til undertegnede med antal personer,
uge præferencer og info om kørsel i egen
bil eller ej. Tilbuddet er åben for alle.

Info fra Nordals Storkelaug

Mvh John Perry på vegne af Storkelaugets bestyrelse
oksboelnyt@gmail.com

afholder traktorringridning

lørdag den 20. august 2016.
Der er start ved Broballe Mørtel kl 12.30. Der-
fra er der optog gennem byen til skolen. Cykler
og andet med hjul er også velkomne.
Under arrangementet kan der købes øl, vand og
pølser, Og igen i år er der kaffebord med kage
ad libitum for 25 kr pr person.

Tilmelding senest 13/8-2016 til Connie Paulsen på tlf 6136 4180
eller på facebook. Søg efter Broballe Idrætsforening.



40/1 - Juni 2016 Oksbøl Sogne-Nyt22

Lørdag den 30. april 2016 afholdt Oksbøl Friskoles Støtteforening det dejligste, vel-
smagende, imponerende Kaffebord - det var rigtig hyggeligt.

Esther
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Lørdag den 13. august
kl. 18.30 på Fjordvang

I år kommer der en Grillvogn
som sørger for at vi kan blive mætte.
I skal IKKE have service med selv.
Prisen er 200,- for mad og musik

Der må medbringes drikkevare, men der kan som sædvanligt
købes fadøl og vand til gode priser.

Musikken sørger de samme 2 mand som sidste år for

Connect duo

Billetter bestilles senest den1. august på
sms 23265349 eller mail Wrib@live.dk

og afhentes fredag den 12. august mellem kl. 15 og 17
på Brandstationen.

Oksbøl Friv. Brandværn
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Så fik vi samlet 80 kg skrald og sjove fund - især mange vinflasker i år - så nogen må
holde grøftekantsfest. Mange bolde, øldåser og tomme cigaretpakker - håber frem-
over at skraldet ikke bliver smidt, men at hver ejer tager skraldet og affald (hun-
delorte) med - men hyggeligt efterfølgende på Brandstationen - tak til alle deltagere
25 stk. og tak til Oksbøl Frivillige Brandværn for husly. Esther
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Forskønnelsesprisen gik her i år 2016 til Ina
Skafte Pedersen og Poul Dahl Meldgård
“Elshøjgård”, Lervandstedvej 3, for deres fine
ejendom.

STORT TILLYKKE

2016Oksbøl Sogns Forskønnelsespris

Ejendommen “Elshøjgård”, Lervandstedvej 3, som den så ud i år 2000.
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Klovneløbet i Mjels 2016
Et godt og hyggeligt løb med 175 deltagere - rigtig mange fine præmier, medaljer til
alle - vand og frugt sponsoret - så fint det hele - alle kan være med og så var der
selvfølgelig besøg af ægte hospitalsklovne. Esther
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En læser skriverEn læser skriverEn læser skriverEn læser skriverEn læser skriver
Et ynkeligt punktum!
Tirsdag den 10. maj afholdt Støttefore-
ningen som vanligt sit ugentlige lottospil.
Det særlige ved denne aften var, at det
ikke blot var det sidste lottospil inden
sommerpausen, men det var også det
sidste lottospil i Støtteforeningens 25-
årige historie!!!
Men sikken afslutning!!!
Omkring 60 – trofaste - deltagere var
mødt frem; men stemningen var så ab-
solut ikke i top. For ved det foregående
lottospil – den 3. maj - havde forman-
den for Støtteforeningen, Kenneth Von-
sild, meddelt, at foreningen nu ville
stoppe med de ugentlige lottospil.
Som opråber ved lottospillet 10. maj var
jeg på ingen måde blevet forhåndsori-
enteret om dette – men selvfølgelig,
hvad kom det i grunden mig ved!
Hele forløbet af lottospillet denne af-
ten var da også ret så kaotisk. Kød-
præmierne var af en eller anden ufor-
klarlig årsag ikke dukket op, så man i
hast måtte konvertere en række af disse
præmier til pengepræmier.
Inden pausen tog Kenneth ordet for at
meddele, at de deltagere, der ønskede
det, kunne få deres kontingent tilbage,
nu da man ikke agtede at fortsætte med
de ugentlige lottospil efter sommerfe-
rien. En efter min mening meget ejen-
dommelig udmelding.
Da aftenens lottospil var forbi var vi
nogle, der havde forventet, at Kenneth
havde takket os tilstedeværende frivil-

lige for vores indsats gennem årene;
det skete ikke – men la’ det nu være!
Værst af alt var imidlertid, at Kenneth
ikke med ét eneste ord takkede Jonna
Petersen – som sammen med sin mand,
Johann Petersen – på alle niveauer har
ydet en jætteindsats for Oksbøl Fri-
skoles Støtteforening. I mange år som
foreningens kasserer og i endnu flere
år, som den ubestridte primus motor i
de ugentlige lottospil.
På denne sidste aften var der ingen
påskønnelse af en lang indsats for Støt-
teforeningen - ikke et ord, ikke en
blomst, ikke en gave til Jonna! Det var
mere end pauvert.
Lottospillene har gennem mere end et
kvart århundrede været en ikke uvæ-
sentlig del af Støtteforeningens mange
aktiviteter. For mange har det ugentlige
lottospil på Oksbøl Friskole gennem
årene haft stor betydning – det sociale
samvær, den gemytlige stemning og så
dette, at man støttede den skole, som
de fleste har eller har haft et forhold
til.
Retfærdigvis skal det siges, at Støtte-
foreningens bestyrelse havde besluttet,
at deltagerne i det sidste tirsdags-lotto
fik gratis kaffe og kage! Men det æn-
drer på ingen måde min opfattelse af,
at det var et meget ynkeligt punktum,
den siddende bestyrelse fik sat for en
lang tradition.

Ole Werth Sørensen
fhv. opråber
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Velkomst blomst
Jeg/vi siger mange tak for en meget flot sammenplantning og info mappe, her på
Nedermarksvej 2 Broballe. Birger Taul Jensen og Susanne Bertz Jensen, som
Anne-Marie kom med i dag d. 19/4
Jeg snakkede med Anne-Marie om alle de hundelorte, som ligger rundt omkring
langs med Bundsø og Mjels sø.
Vi er selv hunde ejer + Katte ejer. vi går tur og lufter både hund og kat i snor vi
har altid poser med så vi kan samle deres efterladenskaber op.
Men hold nu op hvor der ligger mange lorte alle steder, vi snakkede om her hjemme,
at vi snart skal have en skovl med for at fjerne hundelorte fra stierne, fordi dem
der ikke har poser med bare lader det ligge.......
Jeg ved ikke om der kunne blive sat nogle skilte op eller hvor der var poser folk
kunne tage til deres hundelorte???? eller hvor man skrev på disse skilte at man
godt måtte tage og samle op efter deres hund, for selv om at ænderne skider på
stierne, behøver hunden ikke også at gøre det Ænderne må være der, men hun-
den skal altså rydde op efter sig.
Men ellers er vi meget glade for at bo i dette naturskønne område.

Mange hilsner fra
Susanne Bertz Jensen

Nedermarksvej 2 Broballe

En læser skriverEn læser skriverEn læser skriverEn læser skriverEn læser skriver

Er der nogen af bladets læsere der er interesseret i at være
med i en vinterbader klub/forening. Dette er mere for at få
en ide om der er interesse for et sådant projekt.
Hvis du kan sige ja til dette, så send en mail med navn og tlf.
nr. til mig på mail adressen: mail@gitteszoneklinik.dk.

Hilsen fra Birgitte Brodersen
Spangsmosevej 14, Broballe

Tlf. nr. 74490232
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Efter den vandskade der opstod i kælderlokalet på Friskolen, hvor arkivet havde
til huse, blev de effekter der ikke havde taget skade kørt til opbevaring i en
ladebygning i Mjels. Ingen havde derefter mulighed for finde oplysninger eller
gamle billeder i arkivet.
Tiden er så gået med finde et egnet sted, og det er så nu lykkedes. Der er blevet
givet os et mindre lokale i den gamle gård på Færgevej 70 i Hardeshøj, og der er
Claus-Jørn, Leif og Bent nu i gang med at klargøre lokalet og få sat de lokalhi-
storiske billeder og optegnelser på plads i reoler og skabe.
Da det nye lokale ikke er ret stort, vil det ikke være muligt at få plads til alle de
effekter der dengang ikke var blevet ødelagt. Det drejer sig om ting fra sko-
magerværkstedet, samt en hel del gammelt værktøj og andet fra en nu svunden
tid.
Disse ting er i tidernes morgen blevet givet til arkivet for på den måde at fasthol-
de fortiden, men som det ser ud her og nu, er der ikke længere plads til dette.
Derfor spørger vi nu giverne om de er interesseret i at tage disse ting tilbage.
Hvis ikke der er interesse i dette, og der ikke har været henvendelse senest til
midten af juni måned, vil alle de effekter der ikke er plads til blive afleveret til
anden side.

Med hilsen fra Claus-Jørn, Leif og Bent.

Stor tak
Vi var til en rigtig dejlig suppeaften med udviklingsplanen
for sognet.
Det var en utrolig berigende aften fyldt med mange
spændende tiltag. Hvor bestyrelsen havde lavet et stort
forarbejde. Stor tak for det.
Det var også en rigtig dejlig løgsuppe, som smagte helt
fantastisk godt. Stor tak til Else og hjælpere for det store arbejde.
Else har ydet en kæmpe indsat forud for hver suppeaften. Det er der mange,
som sætter stor pris på. 1000 tak.
Mange hilsner Lone og Henning Carlsson.
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Du kan også få en annonce her i Sogne-Nyt.

Kontakt Elin Petersen
på telefon 60 70 85 07

og hør nærmere.



40/1 - Juni 2016 Oksbøl Sogne-Nyt 31

Urban JensenMURERMESTER

Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 03 63

Aut. kloakmester . .Tømrer Snedker

Åbningstider:
Mandag til fredag fra 15 til 17

Lørdag fra 14 til 17



Igen i år vil Oksbøl Frivillige Brandværn og
Oksbøl Sogneforening holde Sankt Hans aften
ved Mjels sø i Broballe d. 23. juni

Sankt Hans

Der vil kunne købes øl, vand og pølser
med tilbehør. Grillen startes ca. kl. 19.30

Kom og vær med til dette hyggelige arrangement.

Bålet tændes kl. 21.
Båltale ved
Bente Sudergaard Rasmussen

med hilsen fra Sogneforeningen og Oksbøl friv. Brandværn


