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Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.
Kommentar.
Sogneforeningen orienterer.
Kulturråds arrangement
Meddelelser fra Oksbøl Kirke.
BIF gymnastikprogram.
Hjertestarter / sangaften / Suppeaftner.
Nyt fra Støtteforeningen
Tour de Mjelssø.
Det er dejligt ved Lusig Strand.
Sankt Hans 2014.
Et stort nødråb fra brandværnet.
Støtteforening arrangement.
Stafet for Livet.
Ny brandbil
Hjertestarter kursus
Pedaltræf 2014.
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Urban JensenMURERMESTER

Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 03 63

Aut. kloakmester . .Tømrer Snedker

RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER

ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

TLF. 74 45 14 44
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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 Merete Kunz
på telefon 74 49 03 60

Redaktionen af dette nummer af
Sogne-Nyt er afsluttet

d. 16. august 2014

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

Nr. 3 November 2014 i uge 44/14
med deadline 15-10-2014

Nr. 4 Februar 2015 i uge 5/15
med deadline 14-1-2015

Nr.5 April 2015 i uge 13/15
med deadline 11-3-2015

Nr. 1 Juni 2015 i uge 22/15
med deadline 13-5-2015

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

15
Oktober

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

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

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

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

Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Johann Petersen
telefon: 74 45 12 96
e-mail: jjps@email.dk

Oksbøl Sogneforening
Formand: Esther Olesen
telefon: 74 45 41 04 / mobil: 61 36 60 57
e-mail: esther_olesen@yahoo.dk
Internet adresse: www.oksboel.dk

Oksbøl Friskoles Støtteforening
Formand: Kenneth Vonsild
telefon: 75 38 40 68 / 22 51 50 55
e-mail: k.vonsild@youmail.dk
Internet adresse: www.of-stoetten.dk

Broballe Idrætsforening
Formand: Connie Paulsen
telefon: 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
telefon: 21 66 76 89
e-mail: nygaarden@bbsyd.dk

Nyt

Nyt
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KommentarKommentar
ved redaktøren

Ja så blev det fortsat mig der skal frem-
stille det næste års Sogne-Nyt, i alt 5
blade, og det blev bestemt ved at møde
med Sogneforeningens bestyrelse d. 11.
juni. Det vil så betyde at jeg til den tid
har fremstillet 95 blade for Oksbøl Sogne-
forening. Om jeg så kommer til at nå de
100 må tiden vise. Om dette er der nem-
lig flere ting der er aktører i dette spil.
Bl.a. min gamle computer, der har det
med ikke altid at ville starte op.
I grunden kan man godt blive rigtig gal i
hovedet og sur når man hører at nogen
har stjålet et bord/bænke sæt fra stranden
i Lusig, og det er jo ikke første gang det
sker. Sogneforeningen prøver på bedste
måde at give beboerne og de gæster der
måtte komme her i sognet de bedste
muligheder for at få en god oplevelse,
og så kommer der bare nogen og øde-
lægger dette. Det er rigtig træls.
Sidste år i slutningen af august ofrede
kommunen vejstriber ned gennem hele
Broballe by. Striber der aldrig før har
været der. Gad vide hvad de i grunden
har kostet? Nu er de væk. Her i uge 32
er der blevet lagt en ny belægning af
småsten hen over det hele. Det ser da
rigtig fint ud, men hvorfor har man ikke
lappet alle huller i vejen først. Det var
der måske et andet sjak der skulle gøre,
men de kom bare for sent, eller de har
ikke kunnet se dem. Nu hvor det regner
er det meget tydeligt at se, for der står
vand i alle huller. De kloge skrivebords-
generaler der bare sidder ved skrivebor-
det og bestemmer, kunne de ikke bare
bevæge sig udenfor og se hvad der sker

og hvad der er behov
for, ja jeg spørger bare.
Det kunne jo være at man
derved kunne spare nogen penge.
- og så en meget positiv nyhed efter at
man i det sidste Sogne-Nyt kunne læse
at TrygFonden havde givet Sognefore-
ningen et afslag på at få en hjertestarter
her i sognet. Firmaet KP Conveyors i
Broballe syntes det var ærgerligt at det
var gået sådan og har derfor valgt som
et sponsorat at skænke en hjertestarter
til Sogneforeningen og som så vil blive
sat op ved brandstationen i Broballe.
Man må så håbe at den aldrig vil komme
i brug, men skulle det ske, vil den jo være
en uvurderlig hjælp.
Brandværnet tilbyder derfor nu et kur-
sus i hjertestarteren så sognets beboere
kan føle sig sikker dersom de skulle blive
involveret i netop det at skulle bruge
denne hjertestarter i en ulykkelig situa-
tion. Meld jer derfor til brandkaptajn
Torben Wriborg på telefon 23 26 53 49
hvis I har lyst til at vide noget om brugen
af hjertestarteren, så vil han arrangere
et kursus når der er deltagere nok.
Vi begynder nu at kunne mærke at da-
gene bliver kortere, og at det bliver
tidligere mørkt om aftenen og det tager
længere tid om morgenen før det bliver
lyst. Vi er på vej væk fra lyset og på vej
ind i det noget mørkere. Vi kender det.
Vi har prøvet det mange gange før. Alli-
gevel synes vi det er træls. Trods dette
vil jeg ønske alle bladets læsere en god
sensommer og et godt begyndende efter-
år. Bent Jessen
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Medlemsskab af Sogneforeningen kan altid betales som indbetalingskort via
Netbanken på Kode 01 konto 4038479 eller til et af bestyrelsens medlemmer.

SogneforeningenSogneforeningen orienterer
v/ formand Esther Olesen

Efter et langt flot forår og forsommer,
en hed sommer med hedebølge tempe-
raturer og lange lune aftener på ter-
rassen, søvnløse nætter, men rigtigt ferie-
vejr, er aftenerne igen ved at blive kor-
tere - blost/blomsterne er sat til bær/af-
grøde - høsten er kommet godt i hus,
aldrig så tidligt før - alle ringridninger er
ved at være afholdt - VM i fodbold er
afholdt og en verdensmester er kåret,
nemlig Tyskland, Tour De France er af-
sluttet, en vinder Vincenzo Nibali i den
gule trøje. Post Danmark - Danmark
Rundt, skudt i gang og afholdt, og sådan
kan vi da blive ved. Utroligt så mange
aktiviteter der afvikles alle steder rundt
om i det danske land og dagene går
umådeligt hurtigt.
Årets længste dag udgør 17 t 33 m og
her i skrivende stund 14.8 står solen op
5.39 og går ned 20.49 så de lyse timer
er 15 t og 14 m - så det kan begynde at
mærkes i aftentimerne.
Vi har 11.6.2014 aftalt med Bent Jes-
sen, at han tager endnu et år som redak-
tør for Oksbøl Sogne-Nyt, og det er vi i
bestyrelsen da rigtig glade for, da ingen
af os har de evner til at lave et blad, der
er så flot, som det Bent får sat op 5
gange om året - så Tak for det Bent.
Efterfølgende havde vi inviteret Claus-
Jørn Hjelm og Leif Jespersen med for
at få en snak om arkivet og de udsigter,
der er for arkivet - flere steder fra bliver

vi lidt presset til at deltage i møder, og
møde op til kursus for evt. at skulle regi-
strere alle arkivalier i et system, der hed-
der Arkibass. Vi blev enige på mødet om,
at vi bibeholder vores måde at have vort
arkiv på. Det er af den grund at besty-
relsen har nok i vores bestyrelse an-
liggende og de div. tiltag, der er her, og at
arkivet kun har 3 interesserede Bent,
Leif og Claus-Jørn, som „rigtig“ inter-
esserer sig i arbejde med arkivet. Alle
opstartere er faldet væk, så hvis der skal
arbejdes mere med dette, så skal vi have
nye med på banen. Nye er hjertelig
velkommen - kontakt mig bare.
Redningskransene modtaget fra Tryg-
Fonden har Bent Jørgensen sørget for
at få sat op ved Mjels sø - én i hver ende
og én ved Lusig strand - så jeg håber, at
alle vil være med til at værne om dem og
holde et øje, så de altid er intakte, eller
give bestyrelsen et praj, hvis det mod-
satte er tilfældet.
Så har Bent Jørgensen kreeret og lavet
en grill til stranden ved Lusig - den er sat
op og kan bruges. Tak til Bent.
Vi fortsætter samarbejdet med vore fore-
ninger og skolen, og vi vil igen i år lave 3
suppeaftener.
Efter afslaget med hjertestarteren fra
TrygFonden ville vi arbejde videre med
sagen og se om forskellige foreninger og
firmaer ville deltage i projektet, men vi
nåede faktisk ikke så langt , for efter af-



38/2 - August 2014 Oksbøl Sogne-Nyt 7

slaget meldte en sponsor sig på banen,
nemlig KP Conveyors v/Kurt Paulsen,
som synes at det er rigtig vigtigt at have
en hjertestarter i sognet - så efter forar-
bejdet med at hjemtage et tilbud på ZOLL
AED Plus hjertestarter, overtog Kurt det
resterende - starteren er leveret og skal
sættes op.

Så nu får sognet en hjertestarter sat op
på brand/redningsstation.
I det store hele synes jeg, vi kan være
godt tilfredse med de ting vi har iscene-
sat og udført.
Første aktivitet bliver i oktober - glæder
os til at se jer til suppeaften.

Esther

Multikunstneren
Thomas Sandberg.

Denne gang er det et nyt tiltag, idet vi
sammen med Friskolen har besøg af en
kunstner Thomas Sandberg, der op-
træder for friskoleeleverne kl 13 og
derpå for voksne om aftenen.
Det giver dels forældrene mulighed for
at opleve noget af det, deres børn har
hørt og set, noget man som forældre jo
ofte er afskåret fra. Dels er alle sog-
nets beboere og andre interesserede
meget velkommen. Det var en glæde
sidste år at se så mange til arrangemen-
tet med Barndomsminder.
Thomas Sandberg er en kompetent
og farverig person, der kan spille på alt.
Man kan godt få stomp-tanker, men der
er mere i det qua hans klassiske bag-
grund. Han er uddannet slagtøjssolist
fra Det Kongelige Danske Musikkon-
servatorium, har spillet i symfo-
niorkester og efterhånden udviklet sig
til performer og multikunstner.
Han er komponist og lidt af en skuespil-
ler, så man kan sige han spiller på

Kulturrådets arrangement d. 9. oktober 2014
Kl 19.00 på Oksbøl Friskole.

mange strenge, også fordi han ube-
sværet bevæger sig i mange genrer og
stilarter. Allerede i gymnasiet lavede
han musik, så han har det bare i sig,
men en klassisk uddannet person, der
nu er helt sin egen er ikke nogen al-
mindelighed, så kom og oplev ham på
Oksbøl Friskole den 9. oktober kl
19.00.
Som sidste år koster oplevelsen kun
en halvtredser, og 25 for større børn,
der kunne tænke sig at se ham igen
eller ikke fik chansen tidligere på da-
gen.
Der bliver mulighed for at købe kaffe/
te, kage og kolde drikke, hvor over-
skuddet går til disse elevers lejrskole.

God fornøjelse Kulturrådet:
Bente, Esther og Margrethe.



38/2 - August 2014 Oksbøl Sogne-Nyt8

Gudstjenester i
Nordborg og Oksbøl Kirker

August 2014 Oksbøl Kirke Nordborg Kirke
15.00 Dortheas Kapel
Camilla S. Hansen

10.30
Camilla S. Hansen

Søn. d. 31. august
11. søn. e. Trinitatis

10.30
Sophie Juel

09.00
Sophie Juel

September 2014
Søn. 7. september
12. søn. e. Trinitatis

19.00 “Sluk lyset”
Camilla S. Hansen
Kirkekaffe

10.30
Camilla S. Hansen

Søn. 14. september
13. søn. e. Trinitatis

10.30 Lovsangsgudstjeneste
uden præst.

10.30 Høstgudstjeneste
Sophie Juel

Fre. 19. september 8.00 Børnehøstgudstjeneste
Camilla S. Hansen

Søn. d. 24. august
10. søn. e. Trinitatis

Søn. 21. september
14. søn. e. Trinitatis

16.00 Høstgudstjeneste
Camilla S. Hansen

10.30 Lovsangsgudstjeneste
uden præst.

Søn. 28. september
15. søn. e. Trinitatis

10.30
Sophie Juel

09.00
Sophie Juel

Oktober 2014
Søn. 5. oktober
16. søn. e. Trinitatis

19.00
Sophie Juel

10.30
Sophie Juel
Sogneudflugt kl. 12 til 18

Søn. 12. oktober
17. søn. e. Trinitatis

10.30
Camilla S. Hansen
Kirkekaffe

09.00
Camilla S. Hansen

Søn. 19. oktober
18. søn. e. Trinitatis

10.30
Sophie Juel

19.00
Sophie Juel

Søn. 26. oktober
19. søn. e. Trinitatis

10.30
Camilla S. Hansen

Lukket pga. kalkning
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November 2014
16.00
Camilla S. Hansen

10.30
Sophie Juel
Kirkefrokost

Søn. 9. november
21. søn. e. Trinitatis

Søn. 23. november
23. søn. e. Trinitatis

10.30
Camilla S. Hansen

09.00
Camilla S. Hansen

Søn. 16. november
22. søn. e. Trinitatis

09.00
Sophie Juel

10.30
Sophie Juel

09.00
Camilla S. Hansen

10.30
Camilla S. Hansen

Søn. 2. november
Alle Helgen

Hvornår:

Medvirkende:

Udsmykning:

Efter gudstjenesten:

Traktement:

Tilmelding:

Høstgudstjeneste i Oksbøl Kirke

Søndag 21. september kl. 16.00

Sønderborg Jagthornsblæsere
Æ´Søngkor, Broballe
Sognepræst Camilla S. Hansen

Kirken vil være udsmykket til høstgudstjenesten af land-
mænd fra Oksbøl Sogn

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Oksbøl Kirkes
konfirmandstue arrangeret af landmænd fra sognet

Vildsvinemenu fra Detlef, kuvertpris 100 kr.

Tilmelding til fællesspisning senest mandag 15.
september.til Oskar Lund, tlf.: 29466367 eller  E-mail:
lund@bbsyd.dk

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd
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Tirsdagsmøder:
2. september kl. 14.00 til 16.00: - Hvorfor blive præst og hvorfor på Nordals?-
Sognepræst i Svenstrup, Mai-Britt Josephsen Knudsen fortæller.
14. oktober kl. 14.00 til 16.00: St. St. Blicher – Sange, digte og noveller - ved
Sognepræst i Egen, Kitty Hovgaard Jensen.
04. november kl. 14.00 -16.00: Kingo eftermiddag - Salmer og fortælling om en
af vore største salmedigtere - ved Sognepræst i Havnbjerg, Annette Sloth.

Kirkehøjskole
sidste onsdag i måneden kl. 19-21.30
Onsdag d. 24. september – Brorson aften i musik og fortælling v./ sogne-
præst Camilla Hansen. Det er 250 år siden at vores kirkes store salmedigter Hans
Adolph Brorson døde.  Denne aften vil vi synge nogen af hans salmer og komme
tættere på manden bag dem.
Onsdag d. 22. oktober – Bernhard af Clairvaux – og cistercienserne /v. Sogne-
præst Camilla Hansen. Nogle kalder ham for mystiker, andre kalder ham for den
første europæer, andre igen en teolog. Denne aften vil vi beskæftige os med Bern-
hard af Clairvaux og cistercienserne. Vi vil forsøge at lære ham lidt at kende og
trænge ind i det univers Bernhard forsøgte at skabe med cistercienserordenen. Bern-
hard var en betydelig person i 1100 tallets Europa  og har siden inspireret mange med
sine skrifter og tanker – Måske også reformatoren Martin Luther…
Onsdag d. 26. november - Luther aften. Denne aften bliver i reformatoren Mar-
tin Luthers tegn. Program følger i næste Sogne-Nyt.

Oksbøls Menighedsråds møder
03. september kl. 19.00: – Orienteringsmøde og evt. opstillingsmøde til Menig-
hedsrådet i Oksbøl sogn i Konfirmandstuen/sognegården.
30. september kl. 18.30: i Konfirmandstuen/sognegården
28. oktober kl. 18.30: i Konfirmandstuen/sognegården
18. november kl. 18.30: Konstituerende møde for det nye Menighedsråd i Kon-
firmandstuen/sognegården

Meddelelse vedr. konfirmation 2016 og frem.
Fra 2016 vil der ikke være konfirmation på de traditionelle dage i Oksbøl kirke.
Konfirmationerne fra 2016 af elever fra Oksbøl Friskole og Friskolen Østerlund vil
blive tredje søndag efter påske kl. 9.00 og kl. 11.00 . Det vil sige der vil være konfir-
mation for de elever, der skal konfirmeres i 2016 den 17. april 2016 kl. 9.00 af
elever fra Oksbøl Friskole og kl. 11. af elever fra Friskolen Østerlund.
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Så er ferien ved at være slut og vi skal i arbejdstøjet igen! Jeg vil erindre Jer om at der
afholdes orienteringsmøde med efterfølgende opstillingsmøde til Oksbøl Menigheds-
råd onsdag den 3. september 2014 Kl. 19 i konfirmandstuen ved Oksbøl Kirke.
Såfremt der kommer flere end én liste skal der afholdes valg medio november måned.
Vi håber at rigtig mange vil møde op og dermed vise Jeres interesse for Oksbøl kirke
og dens fremtid.
I forbindelse med det nye fælles Nordborg/Oksbøl pastorat – ansættelse af 2 nye
unge præster – er der sket rigtig meget nyt. Også fremtiden vil bringe nyt og her kan
du, ved at blive en del af Oksbøl Menighedsråd, få indflydelse på hvad der skal ske!
Af de nye tiltag kan nævnes: mere musik, kirkekaffe, fællesspisning, gudstjeneste i
det fri og endvidere er der stadig mulighed for, at deltage ved tirsdagsmøder for
efterlønnere og pensionister, samt kirkehøjskole der er for alle!

På vegne af Oksbøl Menighedsråd
Johann Petersen

I begyndelsen af Juli her i sommer var
jeg på internationalt økumenisk seminar
i Strasbourg, hvor folk fra mange nationer
og kirker rundt om i verden diskuterede
emner af kirkelig relevans. Deltagerne
kom fra Argentina og Uruguay, Tanza-
nia, Fillippinerne, Polen, Danmark, Fin-
land, Italien, Letland, Slovakiet, Ungarn,
Østrig, Schweiz, USA, Estland, Frank-
rig og Tyskland.
Tyskerne var ret godt repræsenteret ved

det seminar, og den sidste aften, hvor vi
var samlet, nærmere bekendt den 8. juli
var der aftalt fælles afslapning efter en
hel uge med foredrag og diskussion i den
franske sommervarme. Målet var ikke
at gå på restaurant eller museums be-
søg. Der skulle ses VM fodbold! Alle
var inviteret med til at sidde og se semi-
finalekampen Tyskland – Brasilien på
storskærm midt i byen. Vi tog næsten alle
imod tilbuddet.

Artikel: ”Glæd jer med de glade, græd med de grædende”.
Romerbrevet kapitel 12, 15.

Café i Strasbourg - Den tyske præst
Friedrich Degenhardt fra Hamborg, i
glædesudbrud.

Stemningsbillede fra det økumeniske sommerseminar.
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Vi plantede os ved nogle borde udenfor
en fransk cafe. Snakken gik og der lød
alskens forskellige sprog, en del bestilte
et glas vin, en øl eller sodavand og ret-
tede øjnene mod skærmen. Da program-
met var på fransk, tog en tysk kvindelig
præst, en ældgam-
mel Nokia mobil-
telefon med ind-
bygget antenne
frem, en telefon
hun altid havde
med i sit arbejde i
Tanzania. Hun
stillede den ind på
en tysk radiokanal, så de kunne følge
med i hvad den tyske kommentator sagde
under kampen - Det franske sprog for-
stod de fleste tyskere jo ikke perfekt og
de savnede deres eget sprog med alle
de sjove kommentarer en sådan kamp
gav med sig.
En ung tysk præst blev den, der højt rap-
porterede hvad kommentatoren sagde.
De sjove kommentarer blev der grinet
af, men der var også irritation at spore.
Radioen var hurtigere i sendesignalet end
fjernsynets direkte program fra Brasil-
ien. Hver gang, der var optræk til et opløb
eller et mål, så var radioen mere direkte
end fjernsynet, hvilket resulterede i  at
alle sad og var 3 sekunder foran i viden
inden man så det på skærmen. Således
også med hensyn til målene…
Det første mål røg jo allerede efter ca.
11 minutter ind i Brasilianernes net…
Der kom spontant hurraråb og klapsal-
ver fra tyskerne. Nogle 10 minutter se-
nere kom det andet mål, en rejste sig i
stolen af begejstring. Snart kom det tred-
je mål…Tyskerne var nu  forbavsede,

glade og forvirrede…Det kunne ikke
være sandt, 3 mål så hurtigt! Nu måtte
der snart komme noget modspil fra de
frygtede brasilianere…men nej, Brasi-
lien havde intet held og manglede Ney-
mar. Ind røg snart det fjerde mål i brasi-
lianernes mål. Der blev hvisket blandt os
alle.
Med et havde stemningen på cafeen
ændret sig. Hurraråbene var der ikke
flere af. Der blev tysset af hinanden
mellem tyskerne…nu var det ikke sjovt
mere.
”Nu må der da ske noget”, sagde en,
”det kan da ikke være rigtigt - de må da
svare igen!” Det femte mål røg ind efter
yderligere 5 minutter. Ingen bestilte no-
get at drikke. ” Det er ikke ok det her.
”Det er synd for brasilianerne”, sagde
en anden tysk kvindelig præst.” Se, nog-
le fans græder og andre forlader stadi-
on! De må stoppe kampen!”.  Men nej,
der blev ikke stoppet nogen kamp. Det
sjette mål røg ind godt inde i 2. halv-
leg…og nu var der helt stille…det syv-
ende mål bragede ind i brasilianernes
mål…der blev ikke snakket mere nogen
steder, der var ingen smil at spore hos
nogen. Stemningen var anstrengt. Lige
indtil det brasilianske hold, næsten i sid-
ste øjeblik, fik et mål ind hos tyskerne.
Da vendte stemningen sig igen, til glæde.
For da hoppede en af tyskerne sig op af
sin stol og dansede, en anden slog knyt-
næven i den anden hånd og alle smilede.
”Yeah, det var dejligt! Så fik de lidt med-
vind! Det ville ikke have været til at hol-
de ud, hvis de ikke fik et eneste mål.”
Snart var kampen slut. Hvad skulle man
nu? På radioen kunne man høre at
tyskere derhjemme var i feststemning.
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På skærmen kunne man se VM lyset
blive slukket i Brasilianernes øjne. 7-1 til
Tyskland. Mange tyskere derhjemme tog
ud på gader og stræder for at fejre sej-
ren, i Hamborg, i Berlin, i München. De
tyske medier var fulde af sejrsrusen.
Men ikke os i Strasbourg. Stille, uden
råben eller sang og uden at gøre mærke

Deltagerne ved det 48. Økumeniske sommerseminar i Strasbourg, 2014.

af sig, gik vi alle hjem i seng den aften.
Sådan var det i Strasbourg den aften.
Oplevelsen gav nye dimensioner til Pau-
lus ord i Romerbrevet. For her havde
tyskerne, og vi andre ligeså, glædet os
med dem, der var glade, og grædt med
dem, der græd…

Camilla S. Hansen

Økumeni
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi.
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Gymnastik sæson 2014 - 2015

Voksen/Barn. 1-3-årige (skal kunne gå) 16.15-17.15.
Start mandag den 8. september 2014.
Sarah Christensen tlf.: 20112201
Henriette Broe Jørgensen tlf.: 40153998
Pris: kr. 270,00
På dette hold laver mor/og eller far gymnastik med sit barn. Vi får sved på pan-
den og I kan se frem til at nyde en time med ren leg. Timerne vil være tilrettelagt
ud fra de 1-3-åriges udvikling. Vi vil i løbet af sæsonen veksle mellem forskellige
aktiviteter, der alle styrker den generelle motoriske udvikling. Vi skal synge, danse,
kravle på redskaberne og meget andet.
Vi glæder os til at se masse glade børn og deres forældre.

Mandag

Krop & velvære. 18.30-19.45.
Start mandag den 8. september 2014.
Susanne Wriborg tlf.: 24810730
Pris: kr. 350,00
Holdet er for alle. Vi træner på den store terapibold, bredde
elastikker og den store hulahopring. Bolden er suveræn til
mave/ryg og kropsstammetræning. Desuden træner man
automatisk holdningsmuskulaturen/balancen. Elastikken bruger vi til styrketræn-
ing. Har du problemer med nakke/skulder og ryg er denne træning med til at
lindre spændinger. Vi skal også have pulsen op, eller sagt på en anden måde, vi
træner hele kroppen, men der er også plads til grin. Mød op og se om dette er
træning for dig. Jeg glæder mig til min 7. sæson med dette hold.

Mandag
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Tirsdag
Voksen mixhold +18
Pernille Wriborg tlf.: 28141263
Pris: kr. 200,00 betales senest ved 2 træning
Vintersæson 9. september - 2. december 2014.
Forårssæson 13. januar - 24. marts 2015 (pris kr. 200,00)
Maks. deltager på holdet 30
Så det igen tid til at vi skal have sved på panden. Dette hold er for alle uanset
højde, drøjde og køn. Vi vil blandt andet lave aerobic, styrke og cirkeltræning. Så
kom frisk og se om dette er noget for dig. Der er 30 pladser på holdet og det er
efter først til mølle princippet. Jeg glæder mig til endnu en sæson med jer.

Tirsdag
Stjernepigerne. 16.30-17.30. 0. klasse til 4. klasse piger.
Start tirsdag den 9. september 2014.
Susanne Wriborg tlf.: 24810730
Pernille Wriborg tlf.: 28141263
Lotte Andersen tlf.: 52501588
Hjælper: Sabine Jessen
Pris: kr. 250,00
Piger så er vi klar igen til endnu en sæson med gymnastik. Vi skal lege, hoppe,
sjippe, løbe, springe og lave rytme med/uden redskaber. Tag gerne din veninde
under armen, og kom til nogle sjove og hyggelige timer. Vi glæder os til at se jer.

Onsdag
Krudtuglerne. 16.30-17.30. 3-6-årige.
Start onsdag den 10. september 2014.
Lise Kümpel tlf.: 31518185
Helle Jordt Henningsen tlf.: 27126098
Hjælper: Malene Jessen, Cathrine Kümpel og Jeppe Kümpel
Pris: kr. 250,00
Så står en ny sæson for døren. Så kom og vær med. Holdet er for både piger og
drenge i alderen 3-6 år. Vi vil sørge for at der er udfordringer for alle, så det
betyder ikke noget hvis du ikke har gået til gymnastik før. NU skal vi står på
hovedet, lave koldbøtte, trille, lave saltoer og en masse andet skæg samt styrke
motorikken. Vi glæder os til at se DIG. Koldbøttehopsaer fra alle træner.
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Dette var programmet for denne sæson 2014/15
Vi håber der er et hold som har fanget din interesse. Alle træninger foregår på
Oksbøl Friskole.
Vi glæder os til at se rigtig mange glade gymnaster. Alle os træner er klar til at tage
imod jer. Så vi håber at se rigtig mange til en svedige, sjov og hyggelig vintersæson.

VEL MØDT I BIF

Med venlig hilsen
Susanne Wriborg

Torsdag
Damer. 16.00-17.00.
Start torsdag den 25. september 2014.
Margrethe Villadsen tlf.: 51281292
Pris: kr. 270,00
Kom vinteren i møde med en times effektiv motionsgymna-
stik, hvor du får rørt alle dele af kroppen inkl. hjerte og hjerne.
Gymnastikken tilrettelægges så alle kan være med. Du bestemmer selv tempoet
eller får en alternativ øvelse. Glæder mig til at se dig. Vel mødt

Onsdag
Teens Rytme/Spring. 17.30-19.30. 5. klasse - 9. klasse.
Start onsdag den 10. september 2014.
Dorthe Hækkerup tlf.: 29128110
Tine Lund tlf.: 30532062
Anne Fibiger Hakonowitz tlf.: 28768882
Ken Jessen tlf.: 6112148
Hjælper: Peter Skov Rasmussen
Gymnastik, spring og fuldfart for aktive drenge og piger i alderen 10-15 år.
Holdet henvender sig til alle, uanset niveau. Vi skal prøve det hele, spring på
airtrack, rytme med redskaber, spring og styrketræning til fed musik, masser af
grin, sjov, sammenhold, dans og ballade. Vel mødt.



38/2 - August 2014 Oksbøl Sogne-Nyt 17

Det syntes firmaet KP Conveyors
var ærgerligt, med alle de aktiviteter
der foregår i og omkring sognet.
KP Conveyors har derfor valgt at
skænke en hjertestarter til Sogne-
foreningen, og hjertestarteren sæt-
tes nu op ved brandstationen.

Hjertestarter
I sidste Sogne-Nyt, Juni 2014, kunne man læse at der var givet et afslag på en
ansøgning om en hjertestarter fra TrygFonden.

KP Conveyors fremstiller transport anlæg, og har adresse i Broballe.
Firmaet blev stiftet i 2010 og ejes af Margit og Kurt Paulsen.

Dato for årets sangaften bliver i år 30. oktober. Oksbøl Friskole
og Oksbøl Sogneforening arrangerer sammen denne aften,
hvor vi kan synge sammen. Program kommer senere, men
sæt allerede nu X i kalenderen.

Vel mødt.

Sangaften.

Suppe-aftener på skolen.
Sogneforeningen tilbyder igen denne vinter at lave suppe til alle, der har lyst.
En suppe-aften kunne ser sådan ud:

Pris for suppe + flutes + kaffe bliver ca. 35 kr. pr. person.
Tag børnene med og slip for at lave mad.
Tag dine venner og naboer med. - Det bliver hyggeligt.
Tilmelding er nødvendig.  Ring til Else Thuesen: tlf. 51 76 58 20

Tomatsuppe
Orientalsk suppe
Aspargessuppe

Datoer:
Onsdag
Tirsdag
Torsdag

d. 12. november 2014:
d. 13.  januar 2015:
d. 12. marts 2015:

Kl. ca.17:

Kl. 18:

Du ankommer (måske) og spiller et spil kort, yatzy eller andet
med dem, der er kommet.
Vi spiser suppe sammen.
Derefter en kop kaffe og hyggelig snak (evt. en quiz eller et spil)
til ca. 21.
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Første loppemarked på Fjordvang løb af stablen d. 7. juni kl. 11-15.
Der var sat nye skilte op og de var placeret, så alle kunne finde det nye sted. Det
forholdsvis store antal besøgende gav udtryk for et flot, stort og overskueligt sted til
loppemarkedet - dog lå vi lidt langt væk, men de ville nu gerne komme igen. Der er
blevet tænkt mere reklame ind, og derfor er der nu også lavet små skilte til lygtepæle,
samt efter feedback fra kunder flere større skilte. Vi har altid plads til flere købe-
lystne gæster, og glæder os til at hilse alle velkomne. Der er også mulighed for at
aflevere lopper, mens vi har åbent.
Lørdag den 13. september skyder vi, som vi plejer, starten af til årets Pedaltræf. I år
går overskuddet til et ”Ude-undervisningsmiljø”, så den næste tid kan I få 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 kl. 12-16.
Mandag den 29. september prøver vi noget nyt. Der vil blive afholdt et foredrag ved
Lone Plüger Beck om særligt sensitive mennesker. Det kommer til at koste 75 kr.
inkl. kaffe og kage. Du kan læse mere om dette på en anden side i Sogne-Nyt.
Støtteforeningen har konstitueret sig på ny da vores formand Holger, har valgt at
stoppe af personlige årsager. Vi siger Holger tak for de mange timer og store arbej-
de, han har lagt i støtten. Samtidigt kan vi så sige velkommen tilbage til Mette Lyck
Rasmussen, da hun var 1. suppleant.
Posterne blev fordelt således: Formand Kenneth Vonsild, næstformand Hanne Abra-
hamsen, kasserer fortsat Alice Søgård og sekretær Tina Callesen.

På vegne af Støtteforeningen
Formand Kenneth Vonsild

Fremover er Støtteforeningens
Loppemarked hver den første

lørdag i måneden
fra kl. 11 til kl. 15 i “Fjordvang”
på Fjordvej 12 Broballemark.
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Trods det dårlige vejr mødte 25 op til vores Tour de Mjelssø. Der var nogle friske løbere
imellem. De valgte så en lidt mere sikker løbevej, men ellers tog vi andre turen rund i gum-
mistøvler og regntøj. Heldige var vi, for regnen stoppede faktisk da turen startede, så det blev
en god motionstur, hyggelig snak med efterfølgende god kaffe med dejlig „brøtorter“ til.
Alt i alt en dejlig eftermiddag.

Esther

Tour de MjelssøTour de MjelssøTour de MjelssøTour de MjelssøTour de Mjelssø
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-  og rigtig mange benytter broen, stranden og vandet i det dejlige vejr - det er
rigtig dejligt. Nu er det også muligt at grille på stranden - Bent Jørgensen har fået
lavet en fast grill, som må benyttes nu. Vi har desværre også en overfyldt
skraldespand, og det er desværre ikke så godt, da det tiltrækker bier/hvepse og
giver dårlig lugt. Så måske kunne vi selv tage affaldet med retur, når vi kan se at
det er overfyldt. Det er især faren med bier og hvepse, når børn og voksne færdes
her.

Det er dejlig ved Lusig Strand -
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Fra: <esther_olesen@yahoo.dk>
Dato: 29. jul. 2014 22.41.55 CEST
Til: “VejeogTrafik@sonderborg.dk” <VejeogTrafik@sonderborg.dk>
Emne: Affald
Hej.
Da vi har mange badegæster ved Lusig Strand - er skraldespanden for lille -
eller også bliver den ikke tømt ofte nok. Vedhæftet billeder fra Lusig.
Skraldespanden er ovenud fyldt og det flyder omkring.
Det lugter og til trækker bier /hvepse - det er specielt her i sommerferien og
turist tiden det er galt.
Der har ellers været nogen og lave strandrensning i dag - men måske ikke
deres område at tage skrald med!
Problemet kunne løses med container til opdeling af skraldet i højsæson
Håber at skraldet vil blive fjernet.
Med venlig hilsen
Oksbøl Sogneforening
V/Esther Olesen
FÆRGEVEJ 41
Mjels, 6430 Nordborg
Tlf 61366057/74454104

Dette er sendt til kommunen d. 29-7 ang. problem med skrald ved Lusig.
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Det blev en lidt våd Sankt Hans i år.
Sankt Hans aften ved Mjels Sø stod
i år i paraplyernes og regntøjets
tegn. Desværre, men alligevel trod-
sede 75 regnen og mødte op, nød øl/
pølse og brød ved bålet og sogne-
præst Camilla S. Hansens fine bål-
tale. Tak til Camilla og de øvrige
hjælpere.

Esther

Sankt Hans 2014Sankt Hans 2014Sankt Hans 2014Sankt Hans 2014Sankt Hans 2014
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Kom og snus til miljøet omkring brandværnet,
uden nogen form for forpligtigelse.

Et STORT nødråb fra Brandværnet.
Vi er på nuværende tidspunkt 14 m/k i brandværnet.

Vi savner nye medlemmer
som brænder for at gøre en indsats,

som kan være med til at rede ejendomme,
værdier, spule veje efter forurening.

Forsat at eksistere
Nye kammerater
Forsat at lave arrangementer
Du er med til at tage ansvar for vort lokale samfund

Vi ønsker:

•
•
•
•
•

Du får:
Nye kammerater
Stærkt sammenhold
Super god uddannelse
Sjove oplevelser
Lov at køre med blå blink

•
•
•
•

Med venlig hilsen Oksbøl frivillige brandværn

Vi ses på stationen:
Torsdag 4. september kl.19:00
Torsdag 16. oktober kl. 19:00
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Badebro og ponton tages ind for
vinteren

lørdag den 4. oktober 2014
Kl. 10.00

Vi efterlyser yngre kræfter til at
hjælpe til med broen!!
Det tager kun et par timer ved fælles
hjælp.

Efterfølgende er Sogneforeningen
vært ved pølser, øl, vand og kaffe.

Tilmelding kan ske til
Bent Jørgensen

Tlf. 3074 9814 eller e-mail:
bent.jorgensen@privat.dk

P.b.v.
Merete Kunz

Badebro og ponton
ved Lusig strand

Vi vil hermed sige tak til Trygfonden
for de 3 regningskranse vi har fået.
Nu er de alle 3 sat op. 2 ved Mjels
Sø og 1 ved Lusig. Håber at alle vil
være med til at værne om dem, så de
altid er intakte og klar til redning.
Giv os et praj, dersom det ikke er
tilfældet.

Tak til TrygFonden

Esther
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Oksbøl Friskoles Støtteforening inviterer til
foredrag ved Lone Plüger Beck,
om særligt sensitive mennesker.

”Oplever du at dit barn, er ekstra følsom, og reagerer voldsomt i visse
situationer, og du måske undre dig, og tænker

er der noget galt med mit barn.
Eller kender du selv følelsen, af at være total udkørt efter fx selskab,

og føler et stort behov for ro.
Så kan det være at du eller dit barn, er særlig sensitiv.

Særlig sensitiv er blevet et anerkendt emne, og tages op
 i flere og flere sammenhænge.

Og det er godt at vi har fokus på at forstå, så vi ikke stempler og sætter børn
og mennesket i kasser,

men også ser de værdier de her børn/mennesker rummer.”

Tilmelding bedes sendt på ofstoettenkassere@gmail.com
med navn og telefonnummer.

Prisen for at deltage er 75 kroner pr. person, som forudbetales
på 8011-1029437 senest den 22/9 2014.

Beløbet dækker deltagelse, samt kaffe og kage i pausen.
Tilmelding er bindende.

Mandag den 29/9 2014 klokken 19-22
i multirummet på Oksbøl Friskole.
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Oksbøl Brandstation har fået nyt tag
på stationen og en ny brandbil. -
Tillykke med det, men gad vide hvor
mange biler vi skal have plads til. Der
stod 2 i garagen og en udenfor.

Esther

Vi efterlyser et bord/bænke sæt, som
har stået ved Lusig strand. Det ene
sæt er blevet fjernet fra stranden.
Hvis nogen har set eller hørt noget,

venligst kontakt:
Bent Jørgensen tlf. 3074 9814.

På Oksbøl Sogneforenings vegne
Merete Kunz

Efterlysning af
bord/bænke sæt

Kun sporene er tilbage.

Det er da utroligt
hvad folk finder på at stjæle

og at man ikke kan have
sine ting i fred.
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Vi har igen i år tilmeldt et hold til stafet for livet. Og der er også en plads til dig på
holdet. Kunne du tænke dig at deltage kan du tilmelde dig vores hold som hedder
BIF Bjørnebanden.
Vi plejer at have det super hyggeligt. ☺
Stafet For Livet foregår den 6. - 7. september på Ringriderpladsen i Søn-
derborg og koster 100 kr. pr. person at deltage. Du kan tilmelde dig på hjemme-
siden www.stafetforlivet.dk hvor du også kan læse meget mere om stafet for
livet.

Hvad er stafet for livet:
Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen, kæmper sammen
og fejrer livet. Det er en anledning til at mindes dem, der tabte kampen mod
kræft, og give håb til dem, der kæmper. Stafet For Livet er fællesskab, oplysning
og indsamling i kampen mod kræft.

På holdets vegne BIF Bjørnebanden
Camilla Simonsen

E-mail: camilla.simonsen@sim-tec.dk

Stafet for livet

Ny formand for Oksbøl Friskole.
I forbindelse med et „generationsskifte“ i bestyrelsen på skolen har bestyrelsen
nu konstitueret sig med en ny formand, som er Jens Peter Christiansen.
Jens Peters kontaktoplysninger er: Jens Peter Christiansen, Stevningnorvej 19,
Stevning, 6430 Nordborg. Tlf.: 21667689

Der er penge i de brugte plastlåg.
Det Blå hold på Oksbøl Friskole samler fortsat på plast-
låg fra mejeriprodukter og juice, og det gør de ihvert-
fald helt frem til efter jul. Plastlågene kan altså fortsat
samles og afleveres i en plastpose på hylden ved læ-
rerværelset. Det vil det blå hold blive rigtig glad for.
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Ny brandbil
Så lykkedes det langt om længe at få den nye brandbil som vi har ventet på et
godt stykke tid,
Brandbilen kommer fra Lyngby - Taarbæk brandvæsen, brandbilen er af mærket
MAN 10.224
Med den nye brandbil forventer vi at have en god og solid brandbil i mange år.

Med venlig hilsen
Oksbøl frivillige brandværn.

Tak til sognet.
Brandværnet sender en stor TAK til hele sognet for den fine støtte

vi modtager hvert år.
Samtidig en stor tak for den store tilslutning til årets sommerfest,

håber at vi ses igen næste år.
Med venlig hilsen

Oksbøl frivillige brandværn.
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Vi håber tilslutningen bliver stor nok til at gennemføre et sådan kursus.
Varighed 4 timer.

Er du interesseret så kontakt, kontakt Torben Wriborg på tlf:23 26 53 49
Med venlig hilsen

Oksbøl frivillige brandværn

Hjertestarter
I forbindelse med at sognet har været heldig

at få sponsoreret en hjertestarter, vil brandværnet gerne tilbyde:

et hjertestarter kursus

Et lille vedhæng til en halskæde er fundet på kirkegården
i afd. E ved urnegravstederne.

Henvendelse kan ske til graver Jytte Voss Leest telefon 21475014
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Åbningstider:
Mandag til fredag fra 15 til 17

Lørdag fra 14 til 17

Antik-urmager
Rep. af antikke ure samt andre stor-ure

Ole Bjørn Pedersen

Reparationer udføres med garanti
få et gratis prisoverslag inden du beslutter dig for en rep.

Faguddannet urmager
Rypevej 62 1 Tv

7445 6434 / 2023 6434
6430 Nordborg
Langesø

Du kan også få en annonce
her i Sogne-Nyt.

Kontakt Merete Kunz
på telefon 74 49 03 60

og hør nærmere.
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Kl. 11.30 Registrering og udlevering af startnumre.

Kl. 13.30 Startskud. - Pedaltræf 2014 er i gang.

Kl. 16.00 Pedaltræf 2014 skydes af.
Derefter er der præmie-
overrækkelse.

Pedaltræf  2014
Lørdag d. 13. september

Sponsorer kan indbetale det
indcyklede beløb på selve
dagen, og alle der betaler
d. 13. september deltager i
lodtrækning om vin og
chokolade.

Husk !

Pedalcafeteriaet åbner kl. 12.00


