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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
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. 16. januar 2016

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?
Nr. 5 April 2016
i uge 12/16
med deadline 9-3-2016
Nr. 1 Juni 2016
i uge 22/16
med deadline 18-5-2016
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

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

9

Marts

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

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

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

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

Oksbøl 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: 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
Selv om året allerede nu ikke længere er
helt ny, vil jeg starte med at ønske alle
bladets læsere et godt nytår. Tænk at det
nu er 16 år siden at mange var nervøse
for hvad der ville ske med computerne
og med verden ved årsskiftet til 00. Der
skete intet, og verden gik bare videre som
den altid har gjort.
Juleaften var der julegudstjeneste for
børn kl. 14 i kirken, så da var vi der også.
Camilla var kommet tilbage og vi der var
der fik alle en rigtig god oplevelse og en
god optakt til en god juleaften med hjem.
Camilla fortalte om Melvin Stjernepudser, og samtidig med var der et lille optrin foran alteret, hvor selveste vor herre
optrådte i egen høje person sammen med
Josef og Maria, Melvin og de tre vise
mænd. Det var en rigtig fin fornyelse for
både voksne og børn. Budskabet kom
ud til alle. Rigtig godt gået Camilla.
Fredag d. 11. marts her i år, er det 25 år
siden at Støtteforeningen blev startet ved
en stiftende generalforsamling mandag
d. 11. marts 1991, og lige siden har foreningen år efter år kunnet forære Friskolen en lang, lang række ting der har stået
på skolens ønskeliste, og som rent økonomisk har hjulpet godt på skolens økonomi. Netop fredag d. 11. marts er der igen

generalforsamling i
Støtteforeningen, og
derefter er der jubilæumsmiddag til de fremmødte. Se mere om
dette på side 25 og på bagsiden af bladet.
Det der ikke måtte ske, skete. Dagen
efter deadline hvor jeg skulle i gang med
bladet, døde computeren. Nej ikke den
gamle som bruges til bladet her, men
derimod den nyeste computer som alle
mail kommer til. Jeg håber virkelig at jeg
har fået fat i det der er sendt her til bladet,
og at jeg har fået det hele over i den gamle computer så det dermed kommer med
i dette blad som nu er ved at blive fremstillet. Nu er der ikke muligt længere.
Harddisken er stået af, og en ny skal
derefter installeres, men gamle mail og
alle adresser er pist væk. Hvis nogen har
sendt noget efter deadline der skulle
have været med, vil så kunne se at det
ikke er med i bladet. Ligeledes ved jeg
der tidligere var kommet mail med billeder. De er også pist væk.
Ja sådan kan det gå i den teknologiske
verden hvor computeren efterhånden er
en ret så vital del af dagligdagen. Går
den ned, så er man temmelig meget på
den. Godt den gamle computer. der ikke
er på nettet, stadig fungerer.
Bent Jessen

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

GODT NYTÅR - Januar måned er
måneden, hvor alle prøver at leve op til
deres afgivne nytårsforsæt - så fitnesscentre m.v. oplever mange nye medlemmer og fuld aktivitet - men i stedet for at
bruge dyre penge på det, så kan man
bruge naturen - få frisk luft, flot natur og
dejlige oplevelser, til at få renset nethinden og få frisk luft til hovedet, og det
endda ganske gratis.
Det er også tiden til at reflektere over
året 2015 og gøre status for en selv,
hvordan året er gået. For nogen har det
været et glædeligt år og for andre mindre godt, nogen har fået nye familiemedlemmer og andre har måttet tage afsked med nært beslægtede.
Vi har travlt, vi dvæler ikke ved tingene,
vi går hurtigt videre til det næste, måske
sundt nok, men til tider, er det godt at
tænke lidt mere over det skete. Vi er
måske gode til at hænge os i det, der ikke
er så godt, det glemmer vi ikke, men hvad
med alt det gode, sjove, positive, oplevelser og fornøjelser. Det er vist det, vi
skal hive frem.
Året for Oksbøl Sogneforening må siges at være gået godt, vi har den fornøj-

/ formand Esther Olesen
else at mange bakker op om vores aktiviteter, suppeaftenerne, broopsætning,
Tour de Mjels Sø, cykelturen, borgermødet, juletræstænding - desværre i år
uheldig med vores sangaften, men vi
prøver da igen 2016.
Vi arbejder med alternative ting/forslag
og prøver at forny nogle ting - bl.a. - arbejder vi på at få nye pontoner til Hardeshøj og Lusig, oprettelse af Storkelaug,
og så i gangsætte flere/mere af det, der
kom frem på borgermødet - herom mere
i Sogne-Nyt ved Polle, vore foreninger i
sognet arbejder sammen om 10 året for
Mjels Sø.
I marts laves opfølgningsmøde, og vi skal
have afsluttet og opdateret vores lokalplan. Vi håber, at I bakker op omkring
arbejdet og de evt. udvalg.
Vi har også brug for både nye ideer, og
nyt og yngre blod til bestyrelses og udvalgsarbejde - så har I interesse for jeres
lokalsamfund, og det der sker herude, så
hold jer endelig ikke tilbage - for at overleve har vi også brug jeres energi.
Ønsker alle godt nytår 2016
Esther Olesen

Medlemsskab af Sogneforeningen, der koster 50 kr. pr. person, kan altid betales
som indbetalingskort via Netbanken på Kode 01 konto 40 38 479 eller til et
af bestyrelsens medlemmer, eller til reg. nr. 1551 konto nr. 0004038479.
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Gudstjenester
i Oksbøl Kirke
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.
Søndag den 14. februar
9.00 Højmesse - Sophie Juel.
Søndag den 21. februar
10.30 Højmesse - Sophie Juel
kirkekaffe.
Søndag den 28. februar
9.00 Højmesse - Sophie Juel.

Skærtorsdag den 24. marts
16.00 Højmesse - Camilla S. Lauridsen.
Med efterfølgende fællesspisning i konfirmandstuen
Langfredag den 25. marts
19.00 Aftengudstjeneste - Sophie Juel.
Påskesøndag den 27. marts
10.30 Højmesse - Camilla S. Lauridsen.
2. Påskedag den 28. marts
9.00 Morgensang - Sophie Juel.
Søndag den 3. april
10.30 Højmesse - Camilla S. Lauridsen
kirkekaffe.
Søndag den 10. april
9.00 Højmesse - Camilla S. Lauridsen.

Søndag den 6. marts
10.30 Højmesse - Camilla S. Lauridsen
kirkekaffe.
Søndag den 13. marts
Henviser til Nordborg kl. 9.00 ved
Camilla S. Lauridsen.
Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp.
Palmesøndag den 20. marts
10.30 Festgudstjeneste for børn og
diplomuddeling til minikonfirmander 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.
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Kirkelige handlinger
10. oktober 2015 - 10. januar 2016

Mathias Marcel Kvist Bartholdi,
Nordborg
Lærke Ayoe Lund Jørgensen,
Nordborg
Rasmus Saxe Holst,
Oksbøl
Esther Stahrenberg Bladt,
Vejle

ingen

Johannes Heesch,

Fastelavn
Søndag den 7. februar 2016 kl. 10.30

Traditionen tro fejrer vi Fastelavn for
børn i Oksbøl Kirke.
Det er i år den 7. februar og vi starter
med en kort børnegudstjeneste i kirken,
derefter går vi til Præstegårdshaven hvor
vi vil slå katten af tønden. Når der er
gjort kål på tønden, samles vi i konfirmandstuen til pølsehorn og fastelavnsboller.
Vi glæder os til at se mange festglade og
udklædte børn og voksne i kirken og til
tøndeslagningen.
Ingen tilmelding nødvendig.

Onsdagsmøder i Oksbøl kirkes konfirmandstue
Oksbøl kirkes menighedsråd indbyder herved alle til årets 2 første møder i Oksbøl
kirkes konfirmandstue. Eftermiddagsmøderne, der de foregående år har været afholdt på tirsdage, er nu flyttet til onsdage for at undgå sammenstød med andre
møder og arrangementer.
Onsdag 10. februar kl. 14.00 - 16.00
Sognepræst Malene Freksen, Notmark
kirke fortæller om sin vej til præstegerningen.
Ved dette møde synger vi ligeledes nogle af årstidens kendte sange.
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Onsdag 2. marts kl. 14.00 - 16.00
Under overskriften „Bedstefar for 60
gadebørn i Tanzania“fortæller læge Børge Movild i ord og billeder om vilkårene
for forældreløse gadebørn i en byen Sumbawanga, der er præget af arbejdsløshed,
alkoholisme, prostitution og AIDS. Takket være støtte fra Y`s men i Danmark
som Børge Movild arbejder indenfor, har
man kunne indvie et nyt hjem til 60 af
disse børn i 2013.
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Skærtorsdag - påskemåltid
Atter bliver der serveret påskemiddag i konfirmandstuen
efter gudstjenesten den 24. marts kl. 16.00 i Oksbøl Kirke.
Menu:
Stegt lammekølle, kartofler, sovs samt blandet salat.
Gratis kaffe/te og sødt efterfølgende.
Drikkevarer kan købes til overkommelig pris.
I alt 115 kr. pr. person.
Tilmelding til Sognepræst Camilla S. Lauridsen på e-mail csh@km.dk
eller på telefon: 74451142 - senest palmesøndag den 20.marts

Oksbøl kirke med i vejkirkebrochuren
Menighedsrådet har tilmeldt Oksbøl kirke til vejkirkeordningen. Der er én brochure for Øerne og én for Jylland. I alt er
400 kirker omtalt i disse brochurer. Kirkens navn og adresse
er nævnt her, ligeså kort omtale af kirken og tlf. nr. til graver/kirketjener, som kan kontaktes, hvis man ønsker at komme ind og se kirken inden for arbejdstiden. Læs evt. mere
om vejkirkeordningen på www.vejkirker.dk. Her kan brochuren også hentes.
Brochuren udsendes til biblioteker, campingpladser, turistbureauer m.m.. Mange mennesker er glade for at have en
samlet oversigt over kirkerne på den egn, hvor man holder ferie.
Vi bliver også en cykelvenlig kommune ved at sørge for, at man kan parkere sin
cykel ved kirken, man kan få fyldt sin vandflaske og man kan få pumpet sin
cykel.
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Kirkeåret – Helligtrekongerstiden
I kirken har vi efter julen bevæget os ind
i den tid på kirkeåret som kaldes helligtrekongerstiden. Og når vi siger ”helligtrekonger”, så toner billedet automatisk
frem for vor indre skærm, af de tre
konger, de tre vise mænd, dem der kom
for ”den konge at oplede, den konge at
tilbede”, dem der kom med gaver til det
nyfødte Jesusbarn og sammen med hyrderne faldt ned på knæ og tilbad ham,
fordi de ikke kunne andet.
Fra gammel tid har det været sådan, at
julen startede senere og slutter senere
end den gør i dag. I dag pyntes der allerede op i november og allerede juledag
udskiftes butikkernes julepynt med udsalgsskilte og nytårs slagtilbud. I gamle
dage pyntede man først op efter 4. søndag i advent, og juletræ og pynt blev stående til helligtrekonger. Verden ændrer
sig, men i kirken har vi stadig mulighed
for at holde fast ved nogle af de gamle traditioner, her sluttede julen først med helligtrekongers søndag (i
år den 3. januar), og
først derefter blev
julen, i skikkelse af
Oksbøl Kirkes smukke juletræ og adventskransen, båret ud af
kirken.
I den russiskortodok-
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se og den græskortodokse kirke er helligtrekongerstiden faktisk en større fest
en julen, og her i Danmark var helligtrekonger søndag i gamle dage en stor dåbssøndag, fordi den blev betragtet som en
af årets vigtigste helligdage, den sidste
af julens helligdage.
Helligtrekongerstiden kaldes også epifanitiden, det betyder åbenbaringstiden. Nogle bruger dette billede: At vi i julen har
fået gaven. Det lille barn der blev født
julenat er en gave til os mennesker. Med
åbenbaringstiden er det så tid til at gaven,
i billedlig forstand, langsomt skal pakkes
ud. De læsninger fra Evangeliet som vi
hører fra prædikestolen i åbenbaringstiden handler om HVEM, det så er, det
lille barn i krybben. At det lille Jesusbarn
ikke er en Hr.-hvem-som-helst men, at
det er Gud der har ladet sig føde på jorden. At Guds herlighed, Guds vilje og
mening med sin verden og sin
skabning, vises og forklares
til os igennem Jesus Kristus: Igennem hans fødsel, hans liv og virke,
hans egne ord og lignelser, igennem hans virke
og i sidste ende gennem hans død og opstandelse.
Sognepræst
Sophie Juel
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BIF
Dilettant 2016
I år opføres stykket ”Et svips med et knips”.
Hovedingredienserne er: En ukendt bror, en lottogevinst og
et brevkursus i hypnose. Der er garanti for forvirring på højt plan.
Der spilles på følgende tidspunkter:
Lørdag 27. februar kl 14.00: Generalprøve. Der kan købes kaffe og kage i
pausen.
Lørdag 27. februar kl 19.30: Festforestilling.
Søndag 28. februar kl 14.00: Sidste forestilling. Der kan købes kaffe og
brø’tort i pausen
Inden lørdagens festforestilling er der mulighed for at deltage i fællesspisning
med egen medbragte mad. Dørene åbnes kl 18.
Drikkevarer købes på stedet. Billetter til festforestillingen skal bestilles i forvejen hos Connie Paulsen på tlf 6136 4180 eller connie2011@gmail.com. Pris pr.
billet er 100 kr.
Billetter afhentes og betales på brandstationen fredag den 26 februar mellem kl.
15 og 16.
Husk at børn under 14 år kommer gratis ind til de to eftermiddagsforestillinger.
Så er tiden atter igen kommet til den årlige

gymnastikopvisning i BIF.
sæt X i kalenderen

Lørdag den 19. marts kl. 13.00
i Nordborg Hallen (ved Luffes plads)
Her vil instruktører/gymnaster vise hvad de har fået vinteren til at gå med.
Der vil være mulighed for kaffe/forfriskninger i pausen.
I år får vi besøg af 2 gæstehold som er
VBIF Powertumbling og JuniorYnglinge Syd, så kom og støt
vores instruktører og gymnaster, de glæder sig rigtig meget til at se jer.
Vi kunne godt bruge nogle flere hænder til sæsonen
september 2016 - marts 2017. Så skulle der være gemt en hjælper/instruktør i
dig, eller kunne du tænk dig at høre nærmere om vores gymnastikafdeling,
kontakt da Lise Kümpel tlf. 31518185/mail kumpel@bbsyd.dk.
Vel mødt !
39/4 - Februar 2016 Oksbøl Sogne-Nyt
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Husk
sæt
X
i kalenderen til Sommerfest i
Oksbøl Frivillige Brandværn
Lørdag d. 13. august 2016
Vi har bestilt den samme
fantastiske musik som sidste år.
Nærmere i næste Sogne-Nyt.
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Udviklingsplaner 2015- 2025
Borgermødet på Oksbøl Friskole den 16. september 2015 om fremtid og udvikling i Oksbøl sogn blev et rigtig positivt og givtigt møde med 120 aktive deltagere. Efter en dejlig fællesspisning, som Sogneforeningen var vært ved og stod
for under ledelse af Else Thuesen, fik vi kvalificeret hjælp fra Sønderborg kommune ved afdelingsleder i Land og Natur Ebbe Enøe og landdistrikts koordinator
Connie Skovbjerg.
Der kom mange tanker og udsagn frem om, hvordan udviklingen kan gå her i
vores lille samfund frem til 2025. Her er et udsnit af hvad de 12 grupper fik
skrevet og sagt:
”Alle faldefærdige huse er væk”- ”hotel i Bryghuset” – ”Samme stolthed og
sammenhold som i 2015” – ”Landsby pedel” – ”Kirken er meget aktiv” – ”Alle
betaler kontingent til Sogneforeningen og brandværnet” – ” Nye vejbelægninger”
- ”Gårdbutik med økovarer” – ”Tilskudsordning til nedrivning af gamle huse” –
”Helårsbro ved Lusig” – ”Årlig sognedag”
Som afslutning på mødet kunne man gå forbi alle tavlerne med udsagn og ideer,
for at sætte kryds ved det, der havde ens interesse eller det man syntes bedst om.
Der blev sat 162 krydser, og her er nogle af de udsagn og projekter, der fik mange
krydser:
” Bryghus = Medborgerhus – hotel i bryghuset – nærbutik og cafe ”
” Toiletter alle vegne ”
” Vinterbadeklub med sauna ”
” Flere Børne familier – Prøvehus ”
” Ingen faldefærdige huse ”
Efterfølgende har sogneforeningens bestyrelse set på alle de mange input, og vi
glæder os til at få sat projekterne i gang, og håber, der er personer her i sognet,
der vil tage ejerskab for projekterne.
Var du ikke med til det første møde den 16. september, har du nu chancen for at
komme med dine tanker og synspunkter. Du kan deltage i det fremtidige arbejde
for udviklingen her i Oksbøl sogn. Mød blot op den 10. marts, hvor der holdes et
møde om udviklingsplanerne.
På bestyrelsens vegne
Poul Erik Nørgaard
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Menighedsrådsformand Oskar Lund skriver:
Søndag d. 20. december 2016 holdt Michael Riis Zülow sin sidste gudstjeneste
her i Oksbøl Kirke med en aftensgudstjeneste, hvor vi efterfølgende tog afsked
med Michael i konfirmandstuen med sang, taler, gløgg og æbleskiver. Han har
været afløser for Camilla Lauridsen, som har været på barselsorlov. Michael var
ansat i 7 mdr. og 20 dage. Vi i Nordborg Pastorat traf et godt valg ved at vælge
Michael, som vikar til embedet. Han var helt ny udklækket præst og blev ordineret i Haderslev Domkirke d. 28. april, hvilket uden tvivl var en stor dag for ham,
hans familie, kæreste og naturligvis for os, der var med deroppe. Michael blev
indsat som præst i Oksbøl og Nordborg Kirke d. 10. maj.
Vi har oplevet Michael, som en præst med stort engagement og som udførte sin
gerning med nærvær, omtanke og omhu. Kendetegnende for Michael var imødekommenhed, åbenhed, altid meget smilende og positiv samt en tydelig formidling
af det kristne budskab med fasthed i troen.
Michael har nu søgt arbejde i Norge, hvor hans kæreste ligeledes er bosiddende.
Vi ønsker ham alt mulig held og lykke fremover og håber han vil tænke tilbage på
en god tid her i Oksbøl Sogn. Vi har i Menighedsrådet været meget glade for
ham.
Den 21. december begyndte Camilla Lauridsen igen som vores præst efter afsluttet barselsorlov. Camilla holder ferie fra d. 2. januar til d. 15. februar, vi ønsker Camilla velkommen tilbage, god ferie og vi glæder os til fortsat godt samarbejde. Områdets præster vil afløse Camilla i hendes ferie, se andetsteds her i bladet.
Vi gentager succesen med lammespisning skærtorsdag d. 24. marts, tag hele
familien med, velmødt. Se Camillas annonce.
Ønsker jer alle et godt nytår.
Oskar Lund.

Oksbøl Sogneforening afholder
generalforsamling onsdag den 6.
april 2016 kl. 19.00
Der sker noget d. 5. juni 2016.
10 år Tour de Mjels Sø
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Sæt Stort kryds i kalenderen: Oksbøl

Oksbøl Sogns Vandforsyning orienterer
v

/ Formand – Peter Petersen

Vi giver her en kort status / orientering om seneste anlægsarbejde
ved vandværket for Oksbøl – Broballe - Mjels
Værket blev taget i brug i 2011.
Filtersektionen har kørt i det gamle værk i Oksbøl
Hen over sommeren er der opsat nye filtre i værket, og omkobling samt indkøring er sket her i efteråret og foregået uden forstyrrelser for forbrugerne.
Vandprøverne er fine og kan ses på

www.oksboelsognsvand.dk

Dele af det gamle værk i Oksbøl nedrives, og det resterende ombygges til materiale og redskabsrum i foråret 2016.
Det er meningen at der holdes Åben Hus i løbet af foråret/sommeren når det
sidste arbejde er tilendebragt.
Etableringen af det nye værk med endelig færdiggørelse har stået på i ca. 4 ½
år, men arbejdet med sammenlægning af de tre tidligere vandværker i sognet
stammer tilbage fra 2006.
Men først er der generalforsamling den 30. marts kl 19 på Oksbøl
Friskole, og du kan se indkaldelsen i ugeaviserne forud for dette.
Dette var lidt information fra dit vandværk.
Peter Petersen
Formand
petersen@karholm.dk
74450449
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Tre sæsoner på Nordals
Den 15. december 2015 sad jeg i konfirmandstuen sammen med Michael, vores
daværende præst.
Formålet var at lære Michael bedre at
kende samt finde ud af, hvordan han har
haft det på Nordals. Vi havde på forhånd
aftalt at mødes til et lille ”interview”. Vi
sagde farvel til Michael den 20. december, først i en fuld belagt kirke og efterfølgende komsammen i konfirmandstuen. Denne beretning er en collage af
Michaels ”tre sæsoner på Nordals” i ord
og billeder.
Udtrykket ”tre sæsoner på Nordals” er
Michaels eget, og det dækker de knap 8
måneder, han har været sammen med os.
Nu er Michael i Norge sammen med sin
kæreste og måske stadigvæk jobsøgende. Præstegerningen var slet ikke på
Michaels dagsorden som helt ung. Nej,
han ville være grønthandler. Det blev han
ikke, men de har stadigvæk en plads i
hans hjerte!
Hen ad vejen blev Michael mere og mere
troende, og til sidst fik kammeraterne ham
overbevist, at han skulle læse teologi på
Århus Universitet. Efterhånden gik det
op for ham, at det var det han ville, dog
var han også klar over, at alle eksamener skulle bestås første gang. Det blev de
også, og Michael endte med at blive
præst, og resten af historien kender vi.
I det efterfølgende har jeg udvalgt et antal citater om Michael fra afskedsreceptionen den 20.december:

16
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* ”Du er en præst med stort engagement. Du udfører din gerning med nærvær,
omtanke og omhu” fra Oscar Lund.
* ”Ofte har man kunnet gå hjem fra kirke med noget at tænke over og et smil på
læben” af Oscar Lund.
Michael holdt sin afskedstale den aften,
og her er et udpluk, som jeg selv har valgt:
* ”Mit ydmyge håb er, at jeg har gjort
en lille forskel, både når lykken
smilede, og når sorgen trykkede”.
* ”Det har været en fornøjelse at lave
kirke sammen med jer - og ikke mindst
at lære jeg at kende. En præst kan kun
være en præst sammen med andre”.
* ”Tiden på Nordals har givet mig en
fantastisk begyndelse på min præstegerning”.
* ”Undervurdere aldrig Gud!”.
Det sidste citat fra Michael taget fra
Peter Plys:
* ” Vi skal være venner for altid, ikke også Plys, spurgte Grisling. Endnu længere
end det, svarede Peter Plys”.
Det gav mig et smil på læben. (red. JP)
Som skribent har jeg altid det sidste ord: ”Michael du gjorde en stor forskel på
tre sæsoner!”
(Alle billeder kan ses på Claus Jørns webside)
John Perry
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Vil du
være med til
at bringe storken
tilbage til
Nord-Als
så
Velkommen til
Stiftende generalforsamling i

Nord-Als Storkelaug
Den 2. marts kl 19. på
Oksbøl Friskole
”Storke vennerne”
Kontaktperson Polle mobil 40 16 49 80
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Suppe aften og udviklingsplaner
Torsdag den 10. marts
på Oksbøl Friskole
Planlagt suppeaften:
Kl. 18 spiser vi dejlig løgsuppe m/ ostebrød
Pris 35 kr.
——————o-0-o——————
Kl. 19 går vi i gang med opfølgning på borgermødet den 16. sep. 2015. Vi ser på
udviklingsplanerne.
Projekter vi ønsker at sætte i gang:

Vinterbadeklub med sauna
Medborgerhus – Bryghus
Trampestien ved Bundsø
Flere børnefamilier - Prøvehus

Din ide som du vil være med til at sætte i gang
Projekter der er under udvikling:

Toilet ved Lusig strand
Pumpehuset ved Mjels sø
Nedrivning af faldefærdige bygninger
Tømmerflåde ved Lusig og Hardeshøj
Storkelaug

Projekter hvor vi har brug for og forventer hjælp fra Sønderborg kommune:
Ny vejbelægning Asfalt.
Adgang til bedre økonomi ved nedrivning af bygninger.
Cykelsti fra Stevning til Nordborg.
Reflekspæle til Lynge.

Tag dine venner og naboer med,- sammen kan vi udrette mere !!!!
Tilmelding er nødvendig. Til Else Thuesen på tlf. 51765820
Oksbøl Sogneforening.
39/4 - Februar 2016 Oksbøl Sogne-Nyt
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Juletræstæ
I Oksbøl hyggede 34
voksne og 7 børn sig
hos Susanne og
Torben Wriborg i
deres garage.

Også i Broballe blev
lysene på træet ved det
tidligere Bryghus tændt.
22 voksne og 4 børn fandt
vejen hertil og kunne
efterfølgende nyde gløg og
æbleskiver hos Merete og
John Kunz.

20
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nding 2015

Så blev juletræet tændt i Mjels - hyggeligt at mødes med æbleskiver, gløgg, kaffe småkager, decemberpose til børnene. 1. søndag i advent og julemåneden, en hyggelig tid er
foran os. 19 voksne og 6 børn var med til at tænde juletræet.
Esther
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En film om Bundsø
Ved indvielsen af mindestenen ved søen i Broballe. og en tilsvarende ved Vesterballe i Brandsbøl d. 6. september 2015 og en efterfølgende sammenkomst med
kaffe og lagkage på Oksbøl Friskole, blev en ikke færdig film om Bundsø vist.
Selv om vandet fortsat stiger i Bundsø blev der i november besluttet at gøre
filmen færdig, da der overordnet set ikke ville være den store forskel med mere
eller mindre vand i søen.
Skulle nogen være interesseret i filmen
kan den købes ved henvendelse til:
Leif Jespersen, tlf. 74450740
eller
Bent Jessen, tlf. 23269394

Syng-dansk-aften 2015
på Oksbøl Friskole.
Til den årlige sangaften i oktober var vi få, men rigtig gode
sangere. !
Sammen med Lars Henrik Schmidt havde vi lagt et alsidigt
program, og der var fejring af både Kim Larsen, Hafdan Rasmussen og Carl Nielsen.
Solveig fra Oksbøl Friskole optrådte for første gang som kordirigent og klarede
jobbet med bravur. Tak til børnenes
forældre for opbakning og salg af skønne
kager.
”De Gode Gamle” underholdt os med lystige bakke-sanger-viser og uddeling af
roser, og de fortjener bestemt roser for
deres indslag. Tak Lars Henrik.
Vi ses igen til syng-dansk-aften okt. 2016.
Else Thuesen

22
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Den 21. og 22. november 2015 afholdt vi Julemarked. Der var ca. 700 gæster i
løbet af weekenden, lidt færre end i 2014. Der var en dejlig stemning, og vi fik
besøg af julemanden to gange både lørdag og søndag. Vi havde sat os for at
”skrue op for julestemningen”, hvilket vi synes lykkedes godt. Vi har fået flotte
tilkendegivelser fra jer herom. Tak for det.
Tirsdags-Lotto startede 26. januar 2016 og sidste gang er 10. maj 2016. Har du
lyst til at give en hånd med til Lotto, kontakt da venligst Mette Lyck Rasmussen
på tlf. 22 40 19 39.
Loppen er som vanligt åben for besøg første lørdag i måneden.
Har du effekter, du gerne vil donere til vores loppemarked, kan du kontakte Poul
Frosch på tlf. 30 27 64 30. Hvis du ikke selv kan levere dem, så sørger Poul for
afhentning.
Billeder fra vores arrangementer kan ses på vores hjemmeside
www.of-stoetten.dk
Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag d. 11. marts 2016
se dagsorden på bagsiden.
I år kan Oksbøl Friskoles Støtteforening fejre 25 års jubilæum,
hvilket vi vil fejre på behørig vis.
Medlemmer af Støtteforeningen samt alle jer hjælpere, der leverer en uvurderlig
hjælp til arrangementer i løbet af året inviteres til spisning efter generalforsamlingen – se mere herom på hjemmesiden samt på side 25 her i Sogne-Nyt.
Der vil også være en overraskelse til børnene i løbet af skoledagen, men det
lader vi forblive en hemmelighed.
På vegne af Støtteforeningen
Kenneth Vonsild
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Meddelelse fra John Perry
Kære alle.
Først og fremmest vil jeg gerne ønske
jer et godt nytår! Et år, som givetvis vil
blive fuld af forandringer. En af de
forandringer er, at jeg overtager Bent
Jessens job som redaktør efter hans sidste blad i juni måned. Det vil være Bents
blad nummer hundrede, og han har
været ved roret i 20 år. Jeg tror næppe
at nogen nogensinde vil overgå denne
præstation.
Godt gået Bent fra mig og alle de andre
læsere af “æ blad”.
Min aftale med bestyrelsen er den samme som Bents. Jeg tager et år ad gangen og fortsætter, hvis jeg og bestyrelsen
er enige om det.
Mit første blad bliver udgivet i august
2016. Inden da skal jeg på kursus i den
nye software, som skal bruges til bladet.
Den software Bent har brugt i mange
år, kan ikke købes længere, derfor kommer der noget nyt. Den nye software
giver nye muligheder, bladet forbliver i
samme størrelse, men vi skifter fra sort/
hvid til farve. Det nye layout er allerede godkendt af bestyrelsen.
Udover det er jeg åben for nye tiltag.
Hvordan skal bladet være i fremtiden,
hvad skal vi holde fast i?
Hvis I har nogle forslag, som I vil
fortælle om, så kom med dem og send
dem til mig på bladets kommende email, der hedder:
oksboelnyt@gmail.com
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eller send et postbrev på adressen:
Oksboelnyt c/o John Perry
Tvedgårdvej 7
6430 Nordborg.
eller send en SMS på 51 86 86 58.
Indlæg til de sidste 2 blade skal som sædvanligt sendes til Bent og ikke til mig.
En af mine kæpheste er, at et godt
billede er bedre end 1000 ord. Jeg har
sammenlignet vores blad med andres
på Als og Sundeved. Vores er helt klart
et af de bedste (top 10%).
Der er 3 ting der gør det:
* De ting vi skriver om.
* De billeder vi har taget.
* Den opstilling, som vi bruger til at
fremvise indlæg/artikler, er på en professionel måde.
Det skal vi fortsætte med. Derfor vil
jeg gerne tilbyde alle, at jeg laver et gratis fotokursus for dem, der ønsker at
bidrage til vores udmærkede blad. Hertil
vil jeg sige, at det ikke er kvaliteten af
fotoapparatet, der er afgørende, det er
95%, hvordan man optager billedet. Det
skal læres og kan læres.
Som inspiration kan I kikke på min Instagram side. Billederne her er udelukkende optaget på min Iphone og omhandler Bundsø i særdeleshed.
https://www.instagram.com/johnperrydk/ (Kopier denne link ind i jeres browser)
Hvis I er interesseret så send mig en email, så laver jeg et kursus eller flere.
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Oksbøl Friskoles Støtteforening
kan fejre 25 års jubilæum
Fredag d. 11. marts 2016 kl. 18
Derfor inviterer vi hjælpere
samt medlemmer af støtteforeningen
til spisning efter generalforsamlingen.
Vi byder på lidt godt at spise, og der vil være
mulighed for at købe øl, vand og vin til vante priser.
I løbet af aftenen vil der være mulighed
for at købe Amerikansk Lotteri.
Vi håber, at rigtig mange af jer vil møde op til
generalforsamling samt at vi efterfølgende
må få nogle hyggelige timer sammen
Tilmelding er nødvendig
af hensyn til bestilling af mad
Tilmelding skal ske til Poul Frosch
på tlf. 3027 6430 (opkald eller sms)
eller mail@pfrosch.dk senest 26. februar 2016.
På bestyrelsens vegne
Kenneth Vonsild

39/4 - Februar 2016 Oksbøl Sogne-Nyt

25

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

MURERMESTER

Urban Jensen

Aut. kloakmester

. Tømrer . Snedker

Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 03 63
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Oksbøl Friskoles Støtteforening indkalder til

Generalforsamling
Fredag d. 11. marts 2016 - kl. 18.00
på Oksbøl Friskole.
Dagsorden :
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Valg
Poul Frosch modtager genvalg
Brian Hjortlund modtager genvalg
Hanne Abrahamsen modtager ikke genvalg (3 år)
Alice Søgaard modtager ikke genvalg (2 år)
5. Indkomne forslag
(forslag til dette dagsordenspunkt skal være
bestyrelsen i hænde senest en uge før
generalforsamling)
6. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Kenneth Vonsild

