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Fasanerne kommer fortsat på deres daglige
besøg på jagt efter noget spiseligt i haven.
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Kommentar.
Sogneforeningen orienterer.
Sogneforeningens generalforsamling d. 6. april.
Meddelelser fra Oksbøl Kirke.
Nyt fra Broballe Idræts Forening.
Oksbøl Sogns forskønnelsespris.
Badebro - reparation og opsætning.
Oksbøl Friskoles Generalforsamling d. 14. april.
Kreativ marked i Røde Næb d. 4. og 5. juni.
Sommerkoncert med Trine Gadeberg d. 5. juni.
Brandværnets sommerfest.
Affaldsindsamling d. 17. april 2016.
Nordals storkelaug - fra idé til handling.
Meddelelse fra John Perry.
Grundlovsmøde og Tour de Mjels Sø d. 5. juni.
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Åbningstider:
Mandag til fredag fra 15 til 17
Lørdag fra 14 til 17
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Du kan også få en annonce her i Sogne-Nyt.
Kontakt Elin Petersen
på telefon 60 70 85 07
og hør nærmere.
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Sogne-Nyt Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Bent Jessen, Espehøjvej 11, Broballe,
telefon: 97 70 35 70 / mobil: 23 26 93 94
e-mail: sogne-nyt@jessenb.dk

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. 11. marts 2016

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?
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
Nr. 4 Januar 2017
i uge 04/17
med deadline 11-01-2017

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

18
Maj

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
Så er foråret på vej. Dagene bliver lysere
og lysere og længere og længere, og
påskedag begynder sommertiden hvor
urene rykkes en hel time frem. De der
sover længe om morgenen opdager
sikkert ikke til den tid at det igen er mørkt
om morgenen, men til gengæld oplever
vi alle sammen at vi får lange lyse aftener igen.
Generalforsamlingernes tid er over os,
og i skrivende stund har Støtteforeningen haft deres og har samtidig med kunnet fejre sin 25 års fødselsdag. Tænk at
der er gået 25 år. Ja, vi ved det jo godt,
men alligevel så er tiden bare gået hurtigt. Sogneforeningen indkalder til deres
årlige generalforsamling d. 6. april, og
den forening kan bryste sig med at have
eksisteret i 40 år d. 6. maj. Oksbøl Friskole har deres generalforsamling d. 14. april
og Broballe Idrætsforening indkalder til
generalforsamling d. 21. april.
Mød op til de annoncerede generalforsamlinger og vær med til at sætte dit præg
på disse.
Længe før beregnet var vand niveauet i
Bundsø steget så meget at man var nødt
til at åbne for vandet i Bundsø, så det
kunne løbe videre ud i Mjels sø og dermed til havs. Ved et lille arrangement en
kold og diset formiddag d. 22. januar

gravede gravemaskinen
det jord i landgrøften væk
der var lagt der for at hindre at vandet i Mjels sø ikke løb tilbage i
Bundsø. Nu er der altså frit løb til Mjels
vig, men det betinger så at der ikke er
højvande i Mjels vig, og slusen derved
er lukket. Til tider står vandet dog ret
højt i Mjels sø. Med den mængde nedbør der kom her i efteråret og vinteren
og dermed den mængde vand der kommer fra dræn og forskellige bække er
vandet i Bundsø steget så meget at hele
øst enden står under vand og de to frøsøer er helt oversvømmet. Mig bekendt
skulle der bare være et lavvandet sumpet område omkring det to udgravede
søer. Ligeledes står vandet nu så højt
ved P-pladsen ved Vesterballe at det
snart kunne frugtes at det ville løbe over.
Jeg tror vi skal vente til sommer hvor
der bliver mere tørt for at kunne vurdere den rigtige højde på de to søer. Det
bliver dejligt når vejret bliver bedre og
folk igen kommer ud i naturen at kunne
gå langs søerne og nyde naturen og det
dyreliv der er der.
En dejlig tid som vi alle bør nyde til fulde.
Jeg ønsker alle et rigtig godt forår.
Bent Jessen

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

Så er vi atter ved forårets kærkomne
start. Vi savner solen og varmen, og det
våde og det regnfulde vil vi gerne undvære. Vi har fået utroligt meget regn og
Bundsø er næsten overgået sig selv med
alt det vand her er. Måske nogen har
fejlberegnet - kunne næsten blive nervøs
for om vandet vil stige mere end “tilladt”.
Bundsø er i hvert fyldt før tid. 2015 er
det vådeste år siden 1999 - vi har fået
902 millimeter i 2015 og i 1999 fik vi 905
millimeter.
Forårets kendetegn er alle de gymnastikopvisninger der er i fulde flor. Rigtig
mange dygtige gymnaster fremviser
deres opvisninger som er øvet i vinterens løb. Alle generalforsamlinger, med
de aktive og hårdtarbejdende bestyrelser,
skal afvikles. Støtteforeningen har fejret
25 års jubilæum - STORT TILLYKKE Det er så flot. En ny forening har set
dagens lys Nord-Als Storkelaug og Oksbøl Sogneforening kan fejre 40 års jubilæum. Oksbøl Sogneforening er oprettet 6. maj 1976.
Foreningen har valgt at fejre jubilæet ved
generalforsamlingen den 6. april med et
lettere traktement. Vi synes at der har
været rigtig meget aktivitet og mange
opgaver for os. Vi arbejder lige nu med
opfølgning af borgermødet vi havde i
september, lokalplanen skal færdigbehandles, og vi arbejder på at få nye flydepontoner i Hardeshøj/Lusig eller reparation af bestående. Stadigvæk følger vi
op på toiletter ved Lusig og rykker Kom-
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/ formand Esther Olesen
munen. Vi samarbejder med kommunen
omkring pumpehuset ved Mjels Sø, renovering og udkiksplatform. Undersøgt mulighed og planer omkring Havemosegård,
evt. mulighed for Sognegård og undersøge muligheder for lokaler til arkivet i
Maritimt center. Tour de Mjels Sø d. 5.
juni Grundlovsdag, 10 året for Mjels Sø,
arrangement, der nu samarbejdes med
sognets øvrige foreninger. Fjordens dag
d. 3. september, et arrangement etableret
af Færgen Bitten, sammen med øvrige
Nordalsiske landsbylaug. Vi deltager og
arbejder i landsbyforum, ud over at vi har
vore egne arrangementer og gøremål.
Flere opgaver er langvarige processer
som tager en del tid, før de kan afsluttes.
Det er jo også disse ting, der gør det
spændende at arbejde frivilligt i en forening - men det bør ikke glemmes - intet
kommer af sig selv, og det er frivilligt
arbejde, der uføres i ens fritid, der er både
et arbejdsliv og et familieliv, der også skal
leves ☺.
Husk: vi skal have havemøblerne frem
og stille uret frem.
Natten mellem lørdag 26. marts 2016 og
søndag 27. marts 2016.
Det er denne dag, sommertiden starter.
Uret sættes én time frem, kl. 02:00 bliver til kl. 03:00
En time frem = du bliver snydt for én
times søvn!
Rigtig dejligt forår til jer alle.
Esther Olesen
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Der indkaldes til ordinær generalforsamling
onsdag den 6. april kl. 19:00
på Oksbøl Friskole i Multimedierummet
Dagsorden iflg. vedtægterne
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af ordstyrer.
Årsberetning.
Regnskab, budget og kontingent.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er:
Esther Olesen.
Elin Petersen ønsker ikke genvalg.
Valg af suppleant (1-årig)
6. Valg af revisorer
7. Valg af medlemmer til forskønnelsesudvalg (2 pers.+1
best.medlem)
8. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingens pkt. 4 skal være formand Esther Olesen
eller sekretær Elin Petersen, i hænde senest 3 dage før.

Efter generalforsamlingen overrækkes Oksbøl Sogns forskønnelsespris
I forbindelse med at Sogneforeningen er blevet oprettet 6. maj 1976
og derved har 40 års jubilæum i år, fejres dette med et mindre
traktement som Sogneforeningen er vært ved.
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Gudstjenester
i Oksbøl Kirke
Søndag den 3. april
10.30 Højmesse - CSL

Søndag den 8. maj
9.00 Højmesse - CSL

Søndag den 10. april
9.00 Højmesse - CSL

Pinsedag den 15. maj
10.30 Højmesse - CSL

Søndag den 17. april
9.00 Konfirmation – Oksbøl Friskole
- CSL
11.00 Konfirmation – Friskolen Østerlund
- CSL
Bededag den 22. april
10.30 Højmesse - CSL

2. Pinsedag den 16. maj
14.00 Friluftsgudstjeneste ved Havnbjerg
Sognehus

Søndag den 24. april
9.00 Højmesse - SJ
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Søndag den 22. maj
10.30 Højmesse - CSL
Søndag den 29. maj
9.00 Højmesse - SJ

Søndag den 1. maj
10.30 Guldkonfirmation - CSL

Søndag den 5. juni - Grundlovsdag
Sognedag
19.00 Koncert med Trine Gadeberg

Kristi Himmelfart den 5. maj
10.30 Højmesse - SJ

Søndag den 12. juni
9.00 Højmesse - SJ

Kirkebilen:

Menighedsråds møder

Kirkebilen er et tilbud til de af sognets
beboere, som ikke har andre muligheder
for at blive transporteret til kirken i
forbindelse med gudstjenester og møder.
Det er gratis at benytte kirkebilen.
Ring senest to dage før mødet eller gudstjenesten til GF taxi på tlf. 74 45 95 45
og oplys at du gerne vil bestille en kirkebil.

Oksbøl Menighedsråd holder møder følgende torsdage kl. 18.30 i konfirmandstuen:
31.marts
28. april
19.maj
30. juni.
Møderne er offentlige
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Konfirmander 2016 - Oksbøl kirke
Oksbøl Friskole
den 17. april kl. 9.00
Andreas Petersen
Rasmus Jansen
Sofie Eis
Julie Dyg Koch
Sidse Wormsdorf Hansen
Emma Marie Foder
Carl Jonathan Jessen
Freja Schiøler Ærøbo

Friskolen Østerlund
den 17. april kl. 11.00
Martin Jensen Kock
Caroline Mathilde Jensen
Niclas Hvid Andersen
Mathias Marcel Kvist Bartholdi
Anders Christensen
Sidsel Walz Jørgensen
Michael Klug
Kristian Larsen
Simone Lewke
Sarah Svane Petersen
Ida Monrad Thaysen
Mikkel Sloth Andersen
Louise Prützmann Villadsen

Indskrivning til konfirmation 2017 - Søndag d. 22. maj 2016
Der er indskrivning til konfirmation 2017 for elever fra Oksbøl Friskole og Friskolen
Østerlund søndag den 22. maj. Det foregår i Oksbøl konfirmandstue efter gudstjenesten kl. 10.30.
Husk at medbringe barnets dåbsattest /navneattest med cpr. nummer.
Man kan godt følge konfirmationsforberedelsen, hvis man ikke er døbt.
Vel mødt- vi glæder os til at hilse på jer!
Med venlig hilsen, Sognepræst Camilla S. Lauridsen

Er du en Blå Engel?
Kære beboer i Oksbøl Sogn. Vi vil så gerne fortsætte med at servere kaffe og sødt
i forbindelse med vores arrangementer i kirken, for vi synes en god kop kaffe og
hygge hører sig til i et menighedsfællesskab som vores.
Dog mangler vi frivillige hænder til at udføre opgaven. Derfor vil vi gerne samle en
gruppe af glade, frivillige engle- kaldet Blå Engle, som kunne have lyst til at være os
behjælpelig med at dække bord, brygge kaffe m.m. til vores arrangementer.
Hvis du kan se dig selv som en Blå Engel, og har lyst til at være en del af vores
frivillige team, så ring til sognepræst Camilla S.Lauridsen og tilmeld dig.
På Oksbøl Menighedsråds vegne,
Sognepræst Camilla S. Lauridsen
Tlf.: 74451142
39/5 - April 2016 Oksbøl Sogne-Nyt
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2. Pinsedag - Friluftsgudstjeneste
Mandag den 16. maj kl. 14
Friluftsgudstjeneste i haven ved Havnbjerg Sognehus.
De fem sogne på Nordals samarbejder om den årlige friluftsgudstjeneste.
Havnbjerg Sogn er vært denne gang, så hold øje med plakater og annoncer med
nærmere information om arrangementet, når Pinsen nærmer sig.

Oksbøl kirkes klokke fylder 450 år
Foredrag med ledsagende billeder, tekst og lyd om Oksbøl kirkes
klokke, der i år har lydt fra kirkens tårn i 450 år.
Tid og sted:: Onsdag 13. april kl. 14.00 - 16.00 i Oksbøl kirkes konfirmandstue
Program:

Organist og klokkenist Erik Kure fortæller om klokken, klokkestøberen, samt lokale, nationale, internationale forhold i kirken og det
omgivende samfund i 1566.
Der fortælles om klokker, der støbes til kanoner, vises billeder og
inskriptioner, ligesom vi skal se og lytte til vores kirkeklokke m.m.

Traktement Kaffe, te, kage / 20 kr.
Alle er velkomne
Oksbøl kirkes menighedsråd

Trine Gadeberg i Oksbøl kirke
Søndag 5. juni afholder Oksbøl Sogneforening sit traditionelle sognearrangement. Som afslutning på denne dag
er der koncert i Oksbøl kirke kl. 19.00 med Trine Gadeberg ledsaget af to meget dygtige musikere Carl Aage
Eliasson og Jørgen Heick.
Trine Gadeberg er kendt her i landsdelen i mange sammenhænge. Koncerter på Alsion, Sønderborg- revyen
m.m. Hun har med sin musikalitet, publikumsnærvær og
store stemme, der spænder over flere oktaver, fået et stort
publikum over hele landet.
Der kan købes billetter af 100 kr. ved indgangen samt i forsalg via mail:
broa@bbsyd.dk eller tlf.: 41570519. Forsalg af billetter annonceres i første omgang kun gennem „Sogne-Nyt“
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Opstillingsmøde

Kirkelige handlinger

Oksbøl Menighedsråd oplyser hermed at
der skal være valg til Menighedsrådet i
Oksbøl Sogn i efteråret 2016.
Hvis du kunne være interesseret i at være
med i rådsarbejdet, så er der mulighed
for at komme til opstillingsmøde og høre
mere derom. Det foregår den 13. september kl. 19.00 i konfirmandstuen i
Oksbøl. Sæt derfor allerede nu kryds i
kalenderen!
På vegne af Menighedsrådet,
sognepræst Camilla S. Lauridsen

11. januar 2016 - 8. marts 2016

Lea Marcussen,
Sofie Frandsen,
Sofie Eis,

Svenstrup
Mjels
Nordborg
ingen

Pia Petersen Astrup,

Havnbjerg

På tur med konfirmanderne
til Christiansfeld og Haderslev Domkirke.
Den 5. marts var konfirmanderne, Poul Berg fra Nordborg Menighedsråd og jeg på
udflugt hele dagen. Trods kulde og regn, tog vi på besøg i den nyudnævnte UNESCO
by Christiansfeld og vor domkirke i Haderslev.
I Christiansfeld fik vi fortalt om byens
grundlæggelse i 1773 og den særlige byplan, som byen er bygget op om. Christiansfeld skulle være en protestantisk ideal by med menighedens fælles liv i fokus.
Vores guide, Else Marie fortalte hvordan
brødremenigheden murede husene op
med masser af gule mursten fra Egernsund teglværker, som alle ved ikke ligger så langt fra vores egn.

39/5 - April 2016 Oksbøl Sogne-Nyt
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I Brødremenighedens kirke hørte vi om
Brødremenighedens oprindelse og
hvordan menighedens kirke adskiller sig
fra Folkekirken. Eleverne lyttede forbavsende godt efter, synes Else Marie.
Udover at gå rundt i byen og se de forskellige huse, hvor brødrene, søstrene og
enkerne boede i gamle dage, kom vi
blandt andet også indenfor på museet i
søstrehuset. Her boede de ugifte
kvinder. De havde en helt anden hverdag end vores konfirmandinder.

Vi fik også set lidt af gaderne omkring
Domkirken og lyttede til historier om
gamle Haderslev. Sidst, men ikke mindst,
besøgte vi Hertug Hans kirke. Kirken
blev bygget lige efter reformationen. Det
ses tydeligt, hvor vigtigt ordet er i den
Evangelisk Lutherske tro. Prædikestolen
har fået sin plads lige ind over alteret!

Efter det obligatoriske honningkageindkøb og frokost tog vi hurtigt videre til
Haderslev Domkirke, hvor guiden Maren
fortalte os om reformationen i vores
landsdel og om domkirkens historie før
og efter.
Alt i alt var det en rigtig god dag. Konfirmanderne har siden sagt det var en
spændende tur og står det til mig, er det
bestemt heller ikke sidste gang jeg tager
afsted på udflugt med konfirmanderne.
Med venlig hilsen
sognepræst Camilla S. Lauridsen.
Fotos er taget af Poul Berg.
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Oksbøl kirkes sommerudflugt
Tirsdag d. 31. maj 2016

Turen går
til Fængslet
i Horsens
Frokostplatte (eks. drikkevarer) på Horsens Sejlklub restaurant
Kaffe + honningkage på Den Gamle Grænsekro
i Christiansfeld på hjemturen.
Pris: 250 kr.
som betales ved busafgangen fra Oksbøl kirke
Beløbet dækker kaffe + rundstykke i bussen,
frokost i Horsens,
kaffe i Christiansfeld og del af entré
Dagsprogram:
08.45:
11.15:
11.30:
13.30:
13.45:
15.00:
16.00:
17.00:
18.30:

Afgang fra Oksbøl kirke
Ankomst til Fængslet i Horsens
Foredrag og rundvisning i Fængslet
Afgang fra Fængslet
Ankomst til Horsens Sejlklub restaurant med udsigt over fjorden
Afgang fra Sejlklubben
Ankomst til Den gamle Grænsekro i Christiansfeld
Afgang fra Christiansfeld
Ankomst til Oksbøl kirke

Tilmelding:
Birgitte Romme: tlf 4157 0519 eller 7449 0519
evt. mail: broa@bbsyd.dk
Senest 10. maj (evt. rest. pladser vil blive udbudt i Nordborg.
39/5 - April 2016 Oksbøl Sogne-Nyt
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Indkaldelse til generalforsamling
i Broballe Idrætsforening
Torsdag den 21. april i Oksbøl Friskoles multirum.
Kl. 18.00 Lasagne med salat og flûtes
Tilmelding er nødvendig og kan ske til Connie Paulsen på telefon
61 36 41 80 senest den 16. april.

Kl. 19.00 Generalforsamling
Dagsorden:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning ved formanden
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg til ledelsen
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest den 15 april. Sendes på mail til Connie2011@gmail.com
Foreningens vedtægter kan ses på www.Broballeif.dk
Kun medlemmer af BIF har stemmeret, men alle er velkomne.

Dilettant i BIF
Vi vil gerne evaluere på dilettant, og blive klogere på, hvad der gør at I kommer/ikke
kommer til arrangementet.
Vi vil derfor gerne bede jer skrive en mail til connie2011@gmail.com og beskrive
hvad der gør at I kommer til arrangementet, hvad I synes der er godt, hvad I ikke
bryder jer om. Og præciser gerne, om det er en af eftermiddagsforestillingerne eller
festforestillingen, I har deltaget i.
Hvis I ikke deltager, vil vi også gerne høre hvorfor.
Alle de mails, vi modtager vil blive taget med i evalueringen. Vi vil meget gerne have
jeres mails senest den 17 april.
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Oksbøl Sogns forskønnelsespris 2016
Indstilling til Oksbøl Sogns forskønnelsespris vil igen
i år blive uddelt efter generalforsamlingen. Prisen
gives for at forskønne sit hus eller omgivelserne.
Udvalget, som bedømmer de indkomne forslag er:
Aksel Olesen, Mads S. Eriksen og Bent Jørgensen
Deadline for indstilling til prisen er den 1. april 2016
Forslaget sendes til:
Bent Jørgensen 74490088 / 30749814 - e-mail: bent.jorgensen@privat.dk

Badebro
Reparation og opsætning
Det er snart sommer!!! Ja, så skal
badebroen gøres klar og sættes op.
Sidste år meldte et fantastisk hold sig
til at reparere og sætte broen op, og
det ser vi frem til igen i år.
Lørdag d. 30.april kl. 10
på Espehøjvej 16:
Reparation og klargøring

Mandag d. 2. maj kl. 16
ved Lusig Strand:
opsætning af bro og ponton

Der vil være god forplejning begge dage til dem, der hjælper.
Tilmelding gerne til begge dage til:
Bent Jørgensen tlf. 30749814 eller mail: bent.jorgensen@privat.dk

Generalforsamling
Torsdag den 14. april 2016 kl. 19.00
afholder skolen sin ordinære generalforsamling.
Der vil blandt andet være følgende punkter: beretninger fra bestyrelse og
tilsynsførende, gennemgang af skolens økonomi og valghandling.
Venlig hilsen Bestyrelsen
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Der er kreativ marked i Røde Næb
ved Mjels Vig for 12. gang
I weekenden 4. og 5. juni byder kunsthåndværkere fra foreningen Stalden, for 12.
gang, velkommen til deres årlige kreativ marked på den gamle gård i Røde Næb ved
den smukke Mjels vig. Stald, lade og aftægtshus vil i den weekend igen være fyldt
med kunsthåndværk i høj kvalitet. Bl.a. keramik, pileflet, filt, billedkunst, knive, trædrejning, glaskunst, smykker og meget mere.

Der er i år kommet nye kunstnere til. Men del har været med i flere år, blandt dem er
Mette Larsen der er blevet lidt af en ”kendis”, idet hun medvirkede i ”Den store
strikkedyst” på TV Syd hvor hun var i finalen. Og på stranden i den lille fiskerhytte
er Frank Olsen med sine flotte håndlavede knive. Og så er der selvfølgelig svaneparret på stranden, der glæder sig til besøg.
Udstillere: Anne Bossen - Malerier, decopage .m.m. * Helen Lausten - Smykker *
René Brodersen - Glaskunst * Sine Jacobsen - Pileflet * Lena Thomsen - Stofdyr *
Anne-Marie Just Seehagen - Akvareller, kort * Jens Todsen - Trædrejer * Jytte
Larsen - Keramik * Inger Dethlefsen - Akvareller, kort * John Perry - Fotokunst *
Mette Larsen - Filt, strik * Bente Rotzler - Billedkunst * Frank Olsen - Knive.

Markedet holdes på
Rødenæbvej 3 Mjels Vig 6430 Nordborg.
Der er åbent begge dage kl. 11.00 – 17.00
16
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Sommerkoncert i Oksbøl Kirke
med

Trine Gadeberg
akkompagneret af Carl-Aage Eliasson og Jørgen Heick
(orgel/piano, trompet/flygelhorn, og trommer)

Hvornår: Søndag 5. juni kl. 19.00
Program: Smukke salmer blandet med klassiske solostykker. Flotte
medrivende arrangementer, alt kædet sammen af Trine Gadeberg
Entre:

Entre til koncerten koster 100 kr, der betales ved døren.
Forsalg af billetter på e-mail: broa@bbsyd.dk eller tlf: 41570519

Arrangør: Oksbøl Kirkes Menighedsråd
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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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Igen i år følger vi den landsdækkende kampagne Danmarks Naturfredningsforening
affaldsindsamling 2016 og trækker i gummistøvler, refleksveste, gummihandsker
og udstyres med affaldssække og tænger – bekæmpe affaldet, gøre en god gerning,
nyde vejret og naturen, og ud over det så kan det hele kombineres med god motion
– så kom frisk

Søndag den 17. april 2016 kl. 10.00
Vi mødes kl. 9.45 ved Brandstationen og går ud et par timer på de forskellige
ruter, så vi er tilbage igen ved 12.00 tiden.
Vi tæller affald op og herefter serveres røde pølser med brød, øl og vand og kaffe.
For at sikre at vi har pølser nok i kog, er tilmelding nødvendig:
Esther Olesen: tlf. 61366057 – mail: esther_olesen@yahoo.dk
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Nordals Storkelaug - fra idé til handling

Der var engang én, der fik en god ide.
Ideen var god og andre mente det samme.
Ideen blev konkretiseret og solgt til Kongen, som også kunne se fornuften . Fire
riddere dannede en “initiativgruppe” som straks blev til elleve.
De elleve riddere sadlede samme dag og undersøgte vidt omkring i det ganske land.
Nogen pegede på, at forestillingen bag ideen ikke helt kunne “holde vand”. De kloge
riddere rettede derfor hestene ind og pludselig konstaterede de, at alle kunne se
fornuften. De red videre over hele Nordals og ideen kunne igen holde vand.
I skrivende stund er forberedelsen til rejsning af “tårnet” i fuld sving.
Næste afsnit af historien er i støbeskeen, og der søges i kongeriget efter flere riddere, der kan hjælpe med at videreføre den ide og igangsætte flere af slagsen.
På Nordals Storkelaugs vegne
John Perry
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Meddelelse fra John Perry

Som de fleste kan huske var denne dag i januar enestående – flot vejr og en genforening af Bundsø og Mjels sø (billedet kan ses i farver på
https://www.instagram.com/johnperrydk/
eller bare tast johnperrydk i Google og så kommer den frem.)
Netop dette billede er specielt for mig idet jeg synes at det skildrer et eller andet med
at “når vi står sammen kan vi flytte bjerge” og i dette tilfælde “vand” ☺.
Jeg har tit fået de samme “sammenholds indtryk” f.eks. med Storkelauget og med
opsætning og nedtagning samt reparation af badebro. For mig er det en fornøjelse og
ikke en pligt.
Jeg har nu fået henvendelser nok til at starte mit foto kursus, men der er stadigvæk
plads til en eller to til. Jeg vil kontakte jer med nogle tidspunkter, men det bliver efter
påske.
Sluttelig beder jeg om, at alle som annoncerer her i bladet sender deres annonce til
mig i farver. Dette for at sikre, at jeg har de seneste opdaterede filer, når jeg overtager bladet fra Bent.
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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.

MURERMESTER

Urban Jensen

Aut. kloakmester

. Tømrer . Snedker

Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 03 63

RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER
ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG
TLF. 74 45 14 44
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Så sker der (igen) noget stort i Oksbøl Sogn.
Kom til Grundlovsmøde
Søndag d. 5. juni
Små og store foreninger og institutioner
er gået sammen om at lave alle tiders
sognedag med start på Oksbøl Friskole.
Der vil være spisen, musik, taler og aktiviteter for børn og voksne.
Program:
14.00:

Velkomst og fællessang
Grundlovstale ved Bent Larsen
(Hvidbog for Nordals / „Oksbøldreng“)

Kaffe og kage på Friskolen (pris 30 kr.)
Som altid er der brø’tort til Tour de Mjels Sø

Musikalsk underholdning ved ”Tordenskjolds Soldater”
ca. 15.15: Tour de Mjels Sø
(gåtur Mjels Sø rundt. Start mod Mjels)

På turen:

Ved Mjelsgård (vest) Musik med „Røde Næb gruppen“
Smagsprøver fra Mjels Bryghus
kom ind og se ”Historisk kælder” og ”Høhotel”
Ved Bålpladsen (øst) Sjov for børn v. Broballe Idrætsforening

Efter turen: tilbage på Friskolen: Aktiviteter for børn ved Oksbøl frivillige Brandværn.
Der kan købes grilpølser, øl og sodavand
19.00:

Koncert i Oksbøl Kirke med Trine Gadebjerg (pris 100 kr.)
(se annonce på side 17 her i Sogne-Nyt)

Glæd jer til en spændende dag, og MØD OP!
Tour de Mjels sø har 10 års jubilæum,
og vi håber rigtig mange vil bakke op om arrangementet.
Med venlig hilsen:
Oksbøl Sogneforening, Broballe Idrætsforening, Oksbøl frivillige Brandværn,
Oksbøl Kirkes menighedsråd, Oksbøl Friskole

