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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.

Åbningstider:
Mandag til fredag fra 15 til 17
Lørdag fra 14 til 17
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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

Tryk: Grafisk Arbejde A/S,
Kirkevej 16, Guderup.
Sogne-Nyt kan ses på
Sogneforeningens hjemmeside

www.oksboel.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
Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogneforening i ca. 600 eksemplarer, og bladet omdeles til samtlige husstande i Oksbøl Sogn.
Udensognsboende kan tegne abonnement
på bladet ved henvendelse til Elin Petersen
på telefon 60 70 85 07
Redaktionen af dette nummer af
Sogne-Nyt er afsluttet
d. 17. oktober 2015

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?
Nr. 4 Februar 2016
i uge 4/16
med deadline 13-1-2016
Nr. 5 April 2016
i uge 12/16
med deadline 9-3-2016
Nr. 1 Juni 2016
i uge 35/15
med deadline 18-5-2016

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

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

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

Oksbøl Kirke
Sognepræst: Michael Riis Zülow
telefon: 74 45 11 42 / mobil 23 36 06 17
e-mail: mrz@km.dk

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

Sidste indleveringsfrist til
næste nummer af Sogne-Nyt
Deadline er deadline, og
indlæg modtaget efter denne dato kan kun påregnes
medtaget efter forudgående
telefonisk aftale med redaktionen.
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Onsdag

13
Januar

Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Oscar Lund
telefon: 74 45 11 36
e-mail: lund@bbsyd.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
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Kommentar
Kommentar
ved redaktøren
Sommertiden synger nu snart på sidste
vers og efterårets blæsende og kolde
vinde gør at det føles bedre at være inde
i stedet for at være ude. Når dette blad
er på gaden har vi sat havemøblerne inden døre, og der kan de så blive indtil
det næste års forårsperiode melder sig.
At julen også snart er på trapperne bliver man tidligere og tidligere mindet om.
Annoncerne i diverse ugeaviser melder
i september om julefrokoster både her
og der, og allerede før efterårsferien
kunne man i år se juleudsmykninger og
høre julemusik i nogle forretninger i Sønderborg. Helt ærlig talt. Bliver det ikke
tidligere og tidligere? Er det ikke ved at
være for tidligt? Bliver man ikke snart
lidt træt af alt det juleri når det begynder
10 uger før julens komme?
Nu da vi er i gang med juleriet, så husk
at Støtteforeningen igen i år holder deres
traditionelle julemarked på Oksbøl
Friskole lørdag d. 21. og søndag d. 22.
november begge dage fra kl. 10 til 16.
Til den tid er det da OK at begynde at
komme i julestemning.
Årets pedaltræf, der blev afviklet d. 12.
september, blev igen i år en bragende
succes og hvor 155 cyklister der tilsammen cyklede 3820 km. fik indcyklet hele
88.000 kr. som vil blive et godt bidrag til

et naturfagslokale med
faciliteter til fysik og
kemi i vores velfungerende friskole. Fantastisk at det kan blive
ved at komme så mange penge ind ved
dette arrangement der nu har kørt i 24
år.
Til borgermødet på Oksbøl Friskole d.
16. september var der rigtig god tilslutning
og mange ting kom på bordet til drøftelse af hvad man ønsker sig her i Oksbøl sogn i fremtiden.
Den opmærksomme læser, der har noteret sig at der ellers altid står hvornår de
næste 4 blade udkommer, vil denne gang
kunne se at der kun står de næste 3 blade.
Det skyldes at jeg ikke ved hvordan
udgivelserne efter juni bladet næste år
vil være. Efter dette blad er jeg nemlig
stoppet som redaktør, og den nye redaktør på Sogne-Nyt vil herefter være John
Perry. Herefter vil forandringens vinde
givet vis give et frisk nyt pust til bladet
fremover. Med andre ord vil der foruden dette blad komme yderligere 3 blade
næste år der er fremstillet i mit regi.
Jeg vil ønske alle bladets læsere et godt
efterår, en god vinter, og når den tid kommer en rigtig god jul samt at alle kommer godt ind i der næste år i rækken,
2016.
Bent Jessen

http://www.jessenb.dk/sognet/sognestart.html
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Sogneforeningen orienterer
v

Så er et flot efterår over os - vinteren og
den mørke tid står for døren og masser
af aktiviteter er atter i gang. Desværre
er tiden også til at sætte havemøblerne
ind, men så skal vi jo råhygge ved
brændeovnen, hvis en sådan haves, og
vi må nyde den mørke tid på anden vis,
indtil solen står højt på himlen igen.
Et vellykket og velbesøgt borgermøde
er gennemført og nu står efterbehandling
af alle input for døren. Alle ideer / forslag skal behandles og prioriteres, og det
skal drøftes i hvilket omfang de kan
praktiseres/gennemføres. Der skal laves
lidt skriftligt arbejde til vores lokalplanen,
og det skal videresendes til kommunen.
Opfølgning af mødet forventer vi kan ske
februar / marts, så vil vi igen trække på
jer og indkalde til et nyt møde.
Vi glæder os rigtig meget til at kikke godt
ned i materialet, og få begyndt at arbejde med det. Vi er faktisk lidt begyndt.
Det er sådan, at der er indkøbt storke-

/ formand Esther Olesen
rede og stander, så et Storkelaug kan etableres. Til jer der har lyst til at være
medlem, kan henvendelse ske til Bent
Jørgensen tlf. 30749814 eller Poul Erik
Nørgaard tlf. 40164980.
Jeg synes selv, at vi er et aktivt sogn, her
er rigtig mange aktiviteter, og vi har
mange ting at være stolte over, udover at
vi har den flotteste natur. Vi glæder os til
at se jer til sangaftenen, de kommende
suppeaftener og til juletræstændingen.
28. september 2015 kunne total måneformørkelse opleves her i Danmark nogen var sikkert så friske, at de stod op
af nattesøvnen for at kikke - månen var
i hvert fald held rund og fuld, da jeg gik
til køjs :o) men jeg oplevede ikke måneformørkelsen, men sov trygt og godt.
Til slut vil jeg sige: Vel mødt til de kommende aktiviter og selvom det er lidt tid
til endnu: Glædelig jul og kom godt ind i
det nye år 2016.
Esther Olesen

BIF og sogneforeningen
holder juletræsfest
i skolens multirum
søndag den 6. december kl. 14.
Bestilling af godteposer til 25 kr. kan ske
hos Connie Paulsen på:
Connie2011@gmail.com
eller tlf. 6134180
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Gudstjenester
i Oksbøl Kirke
Søndag den 25. oktober
10.30 Sophie Juel

Fredag den 25. december Juledag
10.30 Camilla S. Lauridsen

Søndag den 1. november Allehelgen
16.00 Allehelgensgudstjeneste
Sophie Juel og Michael Riis Zülow

Lørdag den 26. december
2. Juledag
10.30 Camilla S. Lauridsen

Tirsdag den 3. november
19.00 Hubertusgudstjeneste i Nordborg
Kirke Sophie Juel

Søndag den 27. december
Julesøndag
Henviser til Nordborg Kirke kl. 10.30
ved Sophie Juel

Søndag den 8. november
10.30 Sophie Juel
Søndag den 15. november
10.30 Michael Riis Zülow
Søndag den 22. november
9.00 Sophie Juel
Søndag den 29. november 1. advent
10.30 Sophie Juel
Søndag den 6. december 2. advent
9.00 Michael Riis Zülow
Søndag den 13. december 3. advent
10.30 Sophie Juel
Søndag den 20. december 4. advent
19.00 De 7 læsninger Michael Riis Zülow
Torsdag den 24. december Juleaften
14.00 Julegudstjeneste for børn
Camilla S. Lauridsen
16.00 Julegudstjeneste
Camilla S. Lauridsen
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Nytårsdag Fredag den 1. januar 2016
10.30 Camilla S. Lauridsen
Søndag den 3. januar 2016
19.00 Aftengudstjeneste Sophie Juel
Søndag den 10. januar
10.30 Lovsangsgudstjeneste uden præst
Søndag den 17. januar
9.00 Højmesse Sophie Juel
Søndag den 24. januar
10.30 Højmesse Sophie Juel
Torsdag den 28. januar
19.00 Aftengudstjeneste Sophie Juel
Søndag den 31. januar
Henviser til Nordborg Kirke kl. 9.00 ved
Kitty Hovgaard Jensen
Søndag den 7. februar Fastelavn
10.30 Børnegudstjeneste Sophie Juel
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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 til GF taxi på tlf. 74 45 95 45 og
oplys, at det er en kirkebil.

Kirkelige handlinger
13. august 2015 - 10. oktober 2015

Simon Lauridsen,
Oksbøl
Liam Snede Froberg Pustelnik,
Nordborg

ingen

Uddeling af julehjælp 2015
Oksbøl Sogn har igen i år mulighed for
at give et mindre beløb til økonomisk
hjælp i julen.
Kun ansøgere med bopæl i Oksbøl Sogn
vil komme i betragtningen til julehjælpen.
Julehjælpen uddeles primært til familier
med mindreårige hjemmeboende børn.
Ansøgningen sendes seneste mandag d.
7. december til:
Sognepræst Michael Riis Zülow
Præstegårdsvej 1, Oksbøl,
6430 Nordborg
E-mail: mrz@km.dk

TAK!
Søndag den 27. september startede vi
med en festlig høstgudstjeneste i en fyldt
Oksbøl kirke, hvor også Sønderborg Jagthornsblæsere deltog. Efterfølgende var
der kirkefrokost med vildsvindemenu fra
Ditlefs på Oksbøl Friskole. Vi vil gerne
sige et stort tak til vores lokale landmænd
for at havde pyntet kirken så flot og arrangeret en utrolig hyggelig dag.
Med venlig hilsen, Menighedsrådet og de
ansatte ved Oksbøl Kirke.
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Gerda Grau,
Halvor Enevoldsen,

Tønder
Oksbøl

Tirsdagsmøde og kirkehøjskole i Oksbøl kirkes
konfirmandstue
Tirsdag 3. november
kl. 14.00 - 16.00
Johannes Diederichsen fortæller om den
danske lærer og nødhjælpsarbejder
Karen Jeppe 1876 - 1935, der på mange
måder hjalp tusindvis af armenere under
forfølgelser og massakrer før, under og
efter 1. verdenskrig.

Onsdag 18. november
kl. 19.00 - 21.00
Sognepræst Sophie Juel fortæller om
Martin Luther og Wittenberg og nogle
af de tanker og begivenheder der ledte
frem mod reformationen i 1517.
Alle er velkomne
Oksbøl kirkes menighedsråd
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Oksbøl Kirke - Vi synger julen ind
Onsdag 9. december kl. 19.00
Hvornår:
Luciaoptog, kormusik, advents og juletidens salmer, julemusik
Program:
Medvirkende: Luciaoptog fra Oksbøl Friskole
Nordborg kirkes ungdomskor
En syngende menighed
Sognepræst Michael Riis Zülow
4 nordalsiske organisters juleorkester
Alle er velkomne
Oksbøl kirkes menighedsråd

Kirke? Det ka’ du selv være!
Der var engang en præst, der besluttede
han ville noget gøre noget andet til en
forandring, så i stedet for en prædiken,
gav han alle to stykker papir. Det ene
stykke papir havde overskriften ”Problemet i denne kirke er…” og det andet
papir havde overskriften ”hvad denne
kirke behøver, er…”.
Folkene i kirken udfyldte papirerne og
afleverede dem til præsten. Den næste
søndag, gav han dem resultaterne. På
papirerne om problemerne i kirken stod
der bl.a.: ”Der bør ikke være kaffe i kirken”, ”der skal være mere kaffe i kirken”, ”prædikenerne skal være kortere”,
”prædikenerne skal være længere”,
”salmerne er forfærdelige”, ”det er forfærdeligt at vi ikke har flere salmer”. På
papirerne om hvad kirken behøver, stod
der bl.a.: ”der skal ikke bruges flere
penge”, ”der skal bruges flere penge på
gode stole”, ”vi er brug for en ny præst”.
Vi kan sikkert se det sjove i denne beretning, men der er imidlertid også noget
andet vi får øje på. Nemlig hvor utilfredse dem som kommer i kirke virkelig
39/3 - November 2015 Oksbøl Sogne-Nyt

er. Den manglende enhed, de forskellige
ønsker og visioner hos dem som kommer i kirken er tydelig at få øje på. Men
folkene i kirken havde glemt noget langt
vigtigere, nemlig at kirke ikke handler om
hverken prædikens længde, salmevalget
eller stolene, men det handler om Gud
og vores fællesskab med ham og hinanden.
Jeg tror, at en stor hæmsko for menighedens liv og vækst er, at vi alt for ofte
kun beskæftiger os med, hvad vi vil, og
det er sjældent godt for os som mennesker. Vi glemmer alt for ofte, at kirke er
noget vi er sammen. Når mange hører
ordet ”kirke” i dag, så tænker de på en
bygning. Dette er ikke en bibelsk forståelse af kirken. Ordet ”kirke” kommer
fra det græske ord ekklesia, som betyder en ”forsamling”. Ordet ”kirke” handler i bund og grund ikke om en bygning,
men om mennesker.
I Paulus’ første brev til menigheden i
Korinth (1 Korintherbrev 12) sammenligner han kirkens fællesskab med en
krop, som har mange kropsdele. Det
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betyder, at vi hænger sammen og har brug
for hinanden, og derfor skal vi også værne
om vores forskelligheder. Ikke alle kan
være øjne, for hvad blev der så af høresansen? Ikke alle kan være ører, for
hvad blev der så af synssansen, spørger
Paulus. Med billedet af en krop kan man
spørge, hvad vi da kan sammenligne et
menighedsråd med? Jeg synes, det ligner et hjerte. Et velfungerende menighedsråd er som et bankende hjerte, der sender blod og næring rundt i hele legemet.
Et menighedsråd forvalter store værdier, og det er vigtigt, at de bliver fordelt til
gavn for hele kroppen, hele menigheden.
Enhver organisation har en mission, noget, den er sat i verden for. Missionen er
organisationens eksistensberettigelse, og
menighedsrådets mission og store privilegium – som de også skriver under på –
er at skabe gode vilkår for evangeliets
forkyndelse og for den kristne menigheds
liv og vækst. Men hvad betyder det i
praksis?
For én ting er at man som menighedsrådsmedlem skriver under på, at man vil
»arbejde for menighedens liv og vækst.«
Det er et stort og godt formål, men også
så tilpas bredt og ukonkret, at alle kan
være enige. Over for dette overordnede
mål kan det alligevel være vigtigt – og
opmuntrende – at huske på, at det er Gud,
som giver væksten. Det er ikke alene
menighedsrådets ansvar eller dygtighed,
det kommer an på. At få en menighed til
at vokse er i sidste ende Guds opgave
og fortjeneste. Det betyder ikke, at vi blot
skal sidde med hænderne i skødet. For
der skal netop arbejdes. Menighedsrådets opgave er at sørge de bedste vækstbetingelser. De skal med andre ord ar-
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bejde for, at der er gode vilkår for den
vækst, som Gud vil sørge for. Det understreger Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 3, vers 6-7: »Jeg plantede, Apollos
vandede, men Gud gav vækst, så hverken den, der planter, eller den, der vander,
er noget, men det er Gud, som giver
vækst.«
Der er nogle, som fortæller, at de ikke
kommer i kirken, fordi de ikke føler sig
velkomne. De kommer med en forventning om at blive modtaget, hilst på
og udvist interesse for; men ingen kontaktede dem. De får et kuldechok og
vender ryggen til fællesskabet i kirken.
Andre fortæller, at de har det stik modsat. De går i kirke, men kunne aldrig
drømme om at gå til kirkekaffe eller
lignende. De ønsker ikke andet fællesskab end det, som de oplever under gudstjenesten. Sådan er vi forskellige, og det
er vigtigt at tage hensyn til, så ingen føler
sig presset. Men jeg tror, at uanset
hvordan vi oplever fællesskabet, så er
fællesskabet vigtigt for at kunne blive
udfordret, støttet og vokse i vores kristne
tro.
For en del år siden blev en italiensk
kvinde, som kom i en aktiv menighed
med et levende fællesskab, spurgt af en
journalist, om de ikke i hendes menighed
også sommetider kunne miste håbet:
”Jo” svarede kvinden, ”men aldrig alle
på én gang”. Fællesskabet i kirken er
med til at styrke troen, håbet og kærligheden – også på dage, hvor vi selv tvivler og føler os alt andet end håbefulde
og kærlige. Kirke er noget vi er sammen
og for hinanden.
Michael Zülow
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Storkelaug i Broballe
Har det din interesse kontakt os på:
tlf. 3074 9814 eller
e-mail: bent.jorgensen@privat.dk
tlf. 4016 4980 eller
e-mail: pollen@bbsyd.dk
Med venlig hilsen
Bent Jørgensen og P.E. Nørgaard

Suppe-aftener på skolen 2015 - 2016
Sogneforeningen tilbyder igen denne vinter at lave suppe til alle, der har lyst.
En suppe-aften kunne ser sådan ud:
Kl. ca.17: salen åbnes. Du kan spille kort, yatzy eller andet med dem, der er
kommet.
Kl. 18: Vi spiser suppe sammen.
Derefter en kop kaffe og hyggelig snak (evt. quiz eller et spil) til ca. 21.
Datoer:
Onsdag d. 11. november 2015:
Gulerodssuppe m. flutes
Tirsdag d. 12. januar 2016:
Gule ærter m. medister / rugbrød
Torsdag d. 10. marts 2016:
Løgsuppe m. ostebrød
Pris for suppe + mm.+ 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. - Til Else Thuesen : 51765820

Sæt X i kalenderen
39/3 - November 2015 Oksbøl Sogne-Nyt
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Tak til alle deltagere ved borgermødet - tak for alle de gode input og jeres
konstruktive tilgang til opgaverne og
den gode og hyggelige stemning.
Esther
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Tænding af juletræer
i Oksbøl sogn
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Sogneforeningen vil være vært med
æbleskiver og gløgg i forbindelse med
tænding af juletræer i Mjels, Broballe
og Oksbøl:

søndag den 29. november
2015 kl. 16.00
Sker ved mindestenen i Oksbøl, hvor
vandværket i Mjels var og ved bryghuset i Broballe. Håber at rigtig mange
har lyst til at deltage i arrangementet,
til at se lyset blive tændt og få en hyggelig snak med naboerne.
Man kan tilmelde sig hos nedenstående og sidste frist for tilmelding er d.
25. november 2015:
Mjels: Esther Olesen
tlf. 6136 6057
Broballe: Merete Kunz
tlf. 2067 7060
Oksbøl: Susanne Wriborg tlf. 2481 0730

Håber vi ses!
Oksbøl Sogneforening
Esther Olesen
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12. september kl. 13.00 skød vi Pedaltræf i gang for 24. gang. Vejret var igen med
os, og det var en dejlig dag med højt humør og en skøn summen af liv i skolegården.
Vandrepokalen gik i år til Grønt hold som bedst dekorerede hold. Tillykke med det
Grønt hold, I så flotte ud.
Der var ca. 155 cyklister, som tilsammen cyklede 3820 km.
Resultatet i år blev 88.138,50 kroner.
1000 tak til alle sponsorerne.
Overskuddet i år går til: indretning af fysiklokale.
Det er dejligt at se den lokale opbakning omkring arrangementerne.
Tak til alle jer, som har hjulpet. Uden opbakning kan vi ikke levere disse resultater.
Næste store og sidste arrangement for i år er Julemarked 21. og 22. november. Kom
og oplev julestemningen på skolen, og smag vores gløgg og vafler i multirummet.
Der vil i år komme nye tiltag, som for eksempel skole-julekor lørdag og Luciaoptog
om søndagen.
Med venlig hilsen
Kenneth Vonsild

14

39/3 - November 2015 Oksbøl Sogne-Nyt

EN MEGET STOR TAK
- til alle, der har bakket op om efterårets Pedaltræf arrangeret af vores fantastiske
støtteforening!
På denne stemningsfulde flotte sensommerdag blev “ind-cyklet” ikke mindre end
89.000 kr.!
Dette kan bidrage væsentligt til, at vores lokale skole vil kunne få et naturfags-lokale
med laboratorie faciliteter til fysik og kemi på højt niveau.
Vi er nu i gang med at skitsere de videre muligheder og rammer.
Skolebestyrelsen på Oksbøl Friskole
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ste
Høstgudstjene

En dejlig dag
t en flot pynIgen i år var de
rborg Jagttet kirke, Sønde
barnedåb og
hornsblæsere,
til høstgudsdet dejligste vejr
l Kirke.
tjeneste i Oksbø
ldsvinemenu
Efterfølgende vi
bøl Friskole
fra Ditlef på Oks
g arrangeret
- en hyggelig da
e i Oksbøl
til landmænden
Sogn
Esther

Syng-dansk-aften 2015 på Oksbøl Friskole.
torsdag d. 29. oktober kl. 19.
E Søngkor stiller ikke op i år, men nogle
”bakkedamer” og Lars Henrik Schmidt fra
Hardeshøj er klar, og kor fra Oksbøl Friskole vil
også optræde.
Gode sange fra højskolesangbogen kan vi glæde
os til at synge i fællesskab.
Entre: 20 kr.
Vel mødt Oksbøl Sogneforening og Oksbøl Friskole
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Torsdag d. 5. november kl. 15-17.30
Overvejer I Friskole?
I er velkommen til at besøge os!
Der vil være liv og aktivitet på skolen, og man kan få en rundvisning, hvor
bestyrelse og medarbejdere vil fortælle om skolen, driften og idegrundlaget. Klasserne vil være åbne, så man kan se faciliteterne og i skolekøkkenet vil der blive budt på kaffe med mere.
Vi vil gerne vise en skole, hvor nøgleordene:
trivsel, fællesskab, nærhed, engagement og oplevelser
ikke blot er noget vi taler om – vi praktiserer det hver dag!
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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.

RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER
ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG
TLF. 74 45 14 44
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Julemarked 2015
Velkommen
Til Støtteforeningens julemarked på
Oksbøl Friskole
Spangsmosevej i Broballe
Lørdag og søndag d.21.og 22. november
begge dage fra kl.10-16
Mød julemanden hver dag kl.11.30 og 15
Skolens julekor synger lørdag kl.13.30
Luciaoptog søndag kl.13.30
Julestemningen er 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
Se mere på: www.of-stoetten.dk

