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Ønsker du en
annonce
i Oksbøl Sognenyt?
Nedervej 25, 6430 Nordborg
www.mjelsmark.dk

Kontakt
Elin Petersen på tlf.: 60 70 85 07

Østergård Frugt & Bær
Færgevej 63
6430 Nordborg
tlf.: 61 65 18 64
mail:
frugtogbaer@bbsyd.dk
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Oksbøl SOGNENYT

Sogne-Nyt Redaktion

telefontavlen

H.C. Kaack
Else Thuesen
Lusigvej 18
Spangsmosevej 30
mobil: 29 80 23 43 Mobil: 51 76 58 20
e-mail: sognenyt@kaack.dk

Broballe Idrætsforening
Formand: Majbritt Kristensen
E-mail: formanden@broballeif.dk
Internet adresse: www.broballeif.dk

Sogne-Nyt kan ses på
Sogneforeningens hjemmeside
www.oksboel.dk

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

Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogneforening i 470 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 SogneNyt er afsluttet den 15. maj 2019.

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt?
Nr. 3

Nr. 4

August 2019 i uge 34/35
Deadline 06.08.2019
November 2019 i uge 47/48
Deadline 05.11.2019

Nr. 1

Februar 2020 i uge 08/09
Deadline 04.02.2020

Nr. 2

Maj 2020 i uge 21/22
Deadline 05.05.2020
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Oksbøl Friskoles Støtteforening
Formand: Kenneth Vonsild
Telefon: 22 51 50 55
E-mail: k.vonsild@youmail.dk
Internet adresse: www.of-stoetten.dk
Oksbøl Kirkes sognepræster
Heidi Sørensen Freund
Mobil 20 49 66 79
e-mail: hfr@km.dk
Sophie-Lønne Reil Hundebøll
Telefon 74 45 11 42 / 23 36 06 17
E-mail: sophu@km.dk
Oksbøl Kirkegårdskontor
Graver: Jytte Voss Leest
Mobil: 21 47 50 14
Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Karin B. Eriksen
Telefon 74 45 01 57 / 22 42 06 88
E-mail: fjordvang@bbsyd.dk

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

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

06
August

Oksbøl Sogneforening
Formand: Poul Erik Nørgaard
Telefon: 74 45 49 80 / mobil: 40 16 49 80
E-mail: pollen@bbsyd.dk
Internet adresse: www.oksboel.dk
Hjem og Kultur
Formand: Gitte Uldall
Mobil: 23 48 43 50
E-mail: b.uldall@stofanet.dk
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Nyt fra Redaktionen
Nu er alle generalforsamlingerne her i
foråret 19 overstået, og forhåbentlig fik
foreningerne de helt rigtige folk til deres
bestyrelser. Naturen viser sig fra sin rigtig
flotte side her i Oksbøl sogn i disse uger.
Foråret er nu bare en dejlig tid. Badebroen
er gjort klar og er sat ud ved Lusig strand.
Lad os da håbe, at der bliver lige så
mange muligheder for at bruge den, som
der var sidste sommer.
Det er tid til at betale kontingent til Sogneforeningen. Det er ikke muligt at cykle rundt
for at opkræve kontingentet længere, så få
det nu gjort!! Enten til Sogneforeningens
konto eller via MobilePay.

Vi synes, at der er rigtig mange gode
arrangementer i Sogneforeningen.
Disse arrangementer er pris-sat til kun at
løbe rundt… ikke give stort overskud.
Sogneforeningen udgiver jo også dette
blad 4 gange i året, hvilket bestemt ikke er
gratis. Der er nogle, der har bemærket, at
det kan koste at få et indlæg i bladet.
Hvert indlæg bliver vurderet, og hvis der
er indtægt ved arrangementet, ja, så må
vi opkræve betaling til Sognenyt.
Vi ønsker jer alle: GOD SOMMER
Else og HC

Nyt fra Sogneforeningen
Er du medlem?
Forny dit medlemskab for 2019 / 2020
Så er det tid til at forny medlemskab til
Oksbøl Sogneforening - din lokale forening
- som arbejder for dit lokalområde.
En aktiv forening, der arrangerer forskellige aktiviteter, er bindeled til kommunen,
udgiver SogneNyt og sørger for at holde
borgerne opdateret.

Kontingent:
pr. Person 75,00
pr. Par 150,00 Husk at angive adresse.
Beløbet kan indbetales på konto
Reg.nr 1551 - konto nr. 0004038479
eller
MobilePay 23797
HUSK – adresse som tekst.
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Nyt fra Sogneforeningen

Affaldindsamling
I slutningen af marts blev der ryddet
gevaldigt op i den danske natur, da
børnehaver, skoler, foreninger, privat
personer og mange andre deltog i
Danmarks Naturfredningsforenings
årlige affaldsindsamling.
Og det var ikke så lidt, der blev fundet. På
landsplan er der blevet indsamlet:
• Mere end 1,5 million cigaretskod
• 110.000 dåser
• I alt har indsamlerne fjernet 156 ton
affald fra den danske natur.
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Til sammenligning blev der sidste år indsamlet 173 ton affald - heriblandt 102.000 dåser.
Folk fra Oksbøl Sogn deltog igen i år
i smukt solskinsvejr, dog med megen
blæst. 16 fremmødte deltog på ruterne,
de samlede 133 kg affald -og der er
stadigvæk nogen, der holder grøftefest
med samme slags vin – 57 flasker kom op
af grøfterne. Yderligere et af de sjove fund
var en cykel, og et barn må have savnet
sit sportstøj/rygsæk.
Tak for jeres indsats, dejligt at I vil være
med til forskønne og værne om vores
natur og område.
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Badebroen ved
Lusig Strand 2019
Så er badebroen endnu en gang blevet repareret, og nu en den klar til en forhåbentlig dejlig lang og varm sommer.
Der er blevet skiftet en hel del brædder…
samt et øje, der hvor stængerne glider
op og ned, så broen holdes på plads i
havbunden, uanset vandstanden. Måske
er det sidste sommer med den gamle bro,
da vi arbejder på at købe en ny!

Forskønnelsesprisen 2019
Efter generalforsamlingen uddelte
forskønnelsesudvalget, der består af
Bent Jørgensen, Aksel Olesen og Mads
Eriksen, prisen til Kirsten Møller, Skolebakken Broballe.
Kirsten Møller har fjernet den gamle byg
ning ud mod Skolebakken og har anlagt
en have på pladsen. Der er ingen tvivl om,
at det forskønner området.
Tillykke med prisen.
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Årsmøde i Landsbyforum
Oksbøl SOGNENYT

Årsmøde i
Landsbyforum

Bestyrelsen for Oksbøl Sogneforening deltog i årsmøde
Her var uddeling af Årets Landsby pris - årets landsby bl
Forskellige poli?kere fortale om, hvad der rører sig i kom
værdier for os i landsbyerne. En rig?g god aHen for os i

Bestyrelsen for Oksbøl Sogneforening
deltog i årsmøde i Landsbyforum.
Her var uddeling af Årets Landsby pris
- årets landsby blev Blans - tillykke med
prisen. Forskellige politikere fortale om,
hvad der rører sig i kommunen… vi deltog
i gruppearbejde/ debat om værdier for
os i landsbyerne. En rigtig god aften.

Naturvandring ved
Bundsø 7. April
Den 7. april 2019 var der omkring 115
deltagere med på turen ved Bundsø.
Guider på turen var Jacob Palsgaard,
Aage V. Jensen Naturfond - Ebbe Enøe,
Sønderborg Kommune og Naturvejleder
Andreas Hermann.

Generalforsamling 2019
Oksbøl Sogneforenings ordinære general
forsamling blev afholdt den 19. april
2019 på Oksbøl Friskole, og her deltog
24 af foreningens medlemmer.
Under min beretning kom jeg ind på
mange af de ting, der sker her, hvor vi bor,
blandt andet affaldsindsamling, badebroen ved Lusig strand og vores årlige
tilbagevendende arrangementer.
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Jeg var også inde på den udvikling, der
sker. Her er det sikkert af stor vigtighed
for mange af os, at der nu er kommet
tilladelse fra Kystdirektoratet til at sætte
et toilet op ved Mjels sø. Den efterfølgende nabohøring på fire uger er ligeledes
afviklet. Landzonetilladelsen for Færgevej
10C er kommet, og høringsperioden var
slut den 20. februar 2019. Så med fortsat
hjælp fra Sønderborg kommune til en
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byggetilladelse, kan det handicapvenlige
toilet over for Pumpehuset ved Mjels sø,
sikkert tages i brug efter sommeren 2019.
På generalforsamlingen fik vi sagt tak til
alle de personer, der gør en indsats for
foreningen. Vi får hjælp til Sogne-Nyt, her
er en del personer i aktivitet hver gang et
blad skal på gaden. Først er redaktørerne
i gang, så bliver bladet hentet ved trykkeriet
og bliver delt ud til de lokale omdelere,
der sørger for, at alle i sognet får bladet
i postkassen, derudover er der jo også
annoncer og økonomien.
Vi har et flot infohus ved Mjels sø, samt
foreningens hjemmeside, der altid er
opdateret.
Vi får også hjælp til juletræstænding 3
steder i sognet. Så der var stor tak til alle
de af jer, der giver en hånd med gang på
gang.
Else Thuesen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Else har været et meget aktivt
bestyrelsesmedlem og har påtaget sig
rigtig mange opgaver, så vi kommer til at
savne hende i bestyrelsen, men heldigvis
fortsætter Else som redaktør af Sogne-

Nyt sammen med Hans Christian Kaack.
Else vil også fortsat deltage i Skt. Hans
aften- gruppen.
Herfra skal lyde en stor tak for den store
og inspirerende indsats, Else har ydet for
Oksbøl Sogneforening. Tusinde tak Else.
Når der går en ud af bestyrelsen, er det af
stor betydning, at der er andre, som har
lyst og tid til bestyrelsesarbejdet.
Brian Jessen blev valgt ind i bestyrelsen
for Oksbøl Sogneforening, og vi kender
jo godt Brian. Han er en af de aktive her i
sognet. Brian og familien møder ofte op,
når der skal bestilles noget, for eksempel
reparation af badebroen eller affalds indsamling. Vi ser frem til et godt samarbejde
med Brian og byder ham velkommen i
bestyrelsen.
Efter generalforsamlingen var foreningen
traditionen tro vært ved et let traktement,
som i år var ost og vin.
Polle
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Sommerfest 2019
Så er det tid til årets fest i sognet, så tag din nabo under armen og kom med

lørdag den 10. august klokken 18.00
på Fjordvang ved Egon & Karin

Pris: 175 kr.
Menu:
Helstegt pattegris med tilbehør.
Dessert: is og Kaffe
Musikken er i år; Holger Ellegård
Drikkevarer må gerne medtages ellers
kan der købes Fadøl, vin og spiritus til billige priser.
Natmad: ringrider pølse med brød kan
købes i baren indtil kl. 21.00 for kr. 25,00
Støt op om en god lokal tradition 

Tilmelding:
Der kan betales med mobilepay 23797,
husk at skrive sommerfest,
eller kontant til Mads Gram Thomsen mobil 5055 1017
Sidste frist for tilmelding er lørdag den 3. august.
Sommerfest udvalget ønsker flere frivillige hjælpere.
Der er 2 møder før sommerfesten af ca. 1 times varighed,
+ lidt opstilling på dagen og lidt oprydning dagen efter
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06/02/2019 12.05
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Ny korleder til E’ Søngkor
Ulla Tønder holder op som korleder, og
Dusko har lyst til at være ny korleder for
18 friske kvinder.
Vi er et voksenkor, der synger sammen
hver 14. dag på Oksbøl Friskole - vi
synger, griner, hygger og har det sjovt
sammen. Har du lyst til at være med fra

september så kom frisk. Kontakt til koret:
Esther Olesen tlf. 6136 6057
Vi siger stort tak til Ulla Tønder Kjærsgaard
for dejlige år med kor/hygge & grin og også
stor tak til Chris N. Schmidt for akkompagne
ment og ledsagelse til koncerter.

Vinterbadning på Nordals
I sidste Sognenyt blev det nævnt, at en
vinterbadeklub med sauna ikke er blevet
til noget, da interessen forsvandt.
Er der alligevel interesse med vinterbadning, vil jeg gerne fortælle, at et nyt
klubhus blev indviet den 30. marts for
vinterbadere ved Købingsmark Strand.
Bygningen rummer både offentlige toiletter til strandens gæster og et nyt klubhus
til medlemmer af Nordals vinterbadere.
Samtidig er der gode parkeringsforhold
omkring klubhuset og en ny badebro 50
m fra huset. Næste fase er at etablere en
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sauna i klubhuset, og målsætningen er, at
den er klar til at bruge i okt-nov 2019.
Projektet er realiseret i et godt samarbejde
mellem vinterbadere, Landsbylauget Nordals
PAK og Sønderborg Kommune.
Medlemskabet i klubben koster 300 kr.
om året, og der er muligheder for at få en
prøvetur.
mvh
John Perry
mobil 5186 8658
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ÅBEN GEDESTALD
Lørdag den 4. maj 2019 holdt vi endnu
engang ÅBEN GEDESTALD.
På trods af at det var hundekoldt, mødte
der alligevel 190 personer op for at kigge
på geder, smage grillpølser af gedekød og
drikke kaffe og spise kage.
Vi havde i dagens anledning slagtet nogle
geder og fået lavet Grillpølser og gede
køller, med salg for øje.
Da vi lukkede, var alle grillpølser solgt, og
der var kun en kølle tilbage.
Mange TAK for besøget, og for mad
til gederne allesammen. Det er en stor
fornøjelse at lave et arrangment, når så
mange bakker os op.

Også en kæmpestor TAK til vores hjælpere,
..uden jer havde vi aldrig klaret det. Efter
vores arrangement har der været en del
forespørgsler på pølser fra folk, der ikke
kunne deltage på selve Åben hus dagen.
Derfor har vi valgt at åbne for salg af køller
samt grillpølser af Gedekød.
Det bliver Søndag den 2. juni 2019 kl.
10.00-12.00. På adressen Næsvej 38 , Mjels.
Der vil være smagsprøver på Ringriddere
og Ramsløg-pølser af Gedekød. Samtidig
vil det også være sidste chance for at
købe grillpølser af Gedekød i år.
Med venlig hilsen
Karen og Hans-Henrik Hjelm
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Broer ved Mjels Sø

Gælder det nu o
Nadveren er en underlig størrelse. For
den er for alle, men ikke alle har lyst til
at deltage i den.
Selvom kirken er helt fuld, er det på ingen
måde alle, der rejser sig og går op, når
vi holder nadver i kirken. Vi sidder der på
kirkebænken og har måske egentlig lyst
til at gå op, men så kigger vi os omkring.
Er der nogen andre, der rejser sig? Vi vil
nødigt være de eneste. Og nadver, det er
da kun for dem, der tror sådan rigtigt – er
det ikke?
Det korte svar er: nej! Men sådan har det
ikke altid været. På et tidspunkt havde
man i kirken den opfattelse, at man for at
modtage nadver måtte have styr på alle
paragrafferne i kristendommen, ligesom
man gerne skulle have fortalt præsten om
alle sine synder, før man fik lov at gå til
alters. Dengang var nadver noget, der kun
foregik få gange om året.
Senere blev det at gå til alters for at modtage nadver mere almindeligt, men Der
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også mig?
sidder stadig en rest tilbage i os, som
forbinder nadver med noget ekstra
ordinært og noget, som man skal være
særligt troende eller et særligt godt menneske for at deltage i. Og er der noget,
vi protestanter og ikke mindst vi danske
protestanter ikke ønsker, så er det, at
andre skal tro, at vi selv synes, vi er noget
særligt. Ligesom tro er noget, vi gerne
holder for os selv. Andre skulle nødigt få
fornemmelsen af, at vi synes, vi er mere
troende end dem, eller fortjener nadveren
mere end dem. Så hellere blive siddende.
”Dette er Jesu Kristi legeme. Dette er
Jesu Kristi blod.” Det lyder fremmedartet.
Ja, næsten absurd. Og det er det også.
Det ér nærmest i sig selv u-troligt. Og
netop derfor er det også afgørende, at
troen ikke er noget, vi skal stille op med
som adgangsbillet til nadverbordet.
De første, som fik nadver, var Jesus’
disciple, og er man i tvivl, om man selv

tror nok, eller er god nok,
så kan man jo kigge lidt
på dem. Matthæus havde
arbejdet for besættelsesmagten, Judas
solgte sin ven for penge, Peter nægtede at
kende noget til Jesus, da det gjaldt. Alle
svigtede de ham på den ene eller anden
måde, alle var de bare mennesker. Det
vidste Jesus, for han var netop den Gud,
der blev menneske, ikke for at belønne
de særligt fromme eller særligt trofaste,
men for at være sammen med mennesker,
som de er. Mennesker griner, mennesker
græder, mennesker hjælper hinanden, og
de svigter hinanden. Vi fejler, vi tvivler, og
vi har dårlig samvittighed.
Hver gang, vi holder nadver, deler Gud
igen sig selv med os. Samtidig betyder
nadveren også, at vi kan dele os selv
med Gud. Ikke på den måde, som vi
deler på de sociale medier, hvor vi helst
kun viser det, vi er stolte af. Nej, vi har
lov at dele hele pakken – både det, vi
gerne viser frem, og det, som vi gerne
ville skjule, måske endda også for os
selv. Vores glæder, vores sorger og vores
bekymringer kan vi dele her og vide, at vi
ikke er alene om dem.
Nadveren er ikke for de særligt troende.
Nadveren er for dem, der er mennesker,
og det forlyder, at den slags findes der
en del af. Kære menneske! Velkommen
til nadver!
Nadver, det er da kun for dem, der tror sådan
rigtigt – er det ikke? Det korte svar er: nej!
Foto: folkekirken.dk
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Samvær og nærvær til babysalmesang
Babyer ligger og sidder på de bløde
måtter, der i dagens anledning dækker
kirkegulvet i Nordborg Kirke. Én studerer
grundigt et rasleæg, en anden betragter
fascineret lysekronen i loftet. Den sidste
barnevogn kommer trillende ind i kirken.
”Hej, så er vi vist ved at være samlet” smil
er organisten, Stine. Dagens babysalme
sang kan begynde.
Marika Larsen fra Oksbøl deltager i
babysalmesang med sin datter, Anna, og
ser det som en god mulighed for at gå til
noget, der netop er lavet til babyer. At det
foregår i kirkerummet, ser hun som et ekstra
plus. ”Kirkerummet er i sig selv spændende
for børnene, der er så meget at se på og
opleve, og børnene suger det til sig.”
Efter babysalmesangen samles forældre og
børn i Nordborg Sognegård. Babyerne tager
gerne en lur efter formiddagens oplevelser,
og forældrene får en snak over kaffe og
rundstykker. ”Det er hyggeligt at mødes på
ugebasis. Vi følger med i udviklingen hos
hinandens børn, og det, at vi har lavet noget
sammen, giver et godt afsæt for snakken
bagefter,” siger Marika. De sange og salmer,
forældre og børn lærer, har Annas større
Marika Larsen og datteren Anna
har været med til babysalmesang.” Der er så meget at se på
og opleve, og børnene suger
det til sig.”
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søskende også haft glæde af, fortæller
Marika: ”Vi lærer alle nye sange, og de
store synes, det er sjovt at lære fagterne og
synge dem med Anna.” Til babysalmesang
er nærværet i centrum, fortæller organisten
for Nordborg og Oksbøl Pastorat, Stine
Möglich. ”Der er både noget for sanserne
og motorikken, og forældrene og børnene
får en god oplevelse sammen,” siger Stine
og fortsætter: ”Vi jonglerer ikke med papirer,
men lærer første vers af sangene udenad, så
vi kan have øjenkontakt undervejs, og så får
deltagerne også hver sit babysalmesangs
hæfte med hjem.”
På forældrenes opfordring har babysalmesangsforløbet kørt en gang længere end
planlagt, men nu er forårets forløb slut, og
sognegården vil blive underligt tom onsdag
formiddag. ”Det bliver helt mærkeligt, at de
ikke kommer igen næste uge”, siger Stine.
Men Marika har tænkt sig at vende tilbage.
”Jeg er blevet klar over, at der foregår meget
mere i kirkerne for os, end jeg lige vidste. Så
nu vil jeg til at holde øje.” Til efteråret åbner
Nordborg Kirke igen dørene til babysalmesang, ligesom vi i pastoratet vil sætte større
fokus på arrangementer for børn og børnefamilier.

“Der er både noget for sanserne
og motorikken, og forældrene
og børnene får en god oplevelse
sammen,” fortæller organist
Stine Möglich.

De små deltagere deltog i foråret
i et fuldt booket hold.
Til efteråret udbyder Nordborg
kirke igen babysalmesang.
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Indvielse af den nye sti
Menighedsrådet har nu fundet en vinder
af konkurrencen om et navn til den nye
sti gennem præstegårdsskoven.
11 har deltaget i konkurrencen med
navne til stien. Der var rigtig mange gode
forslag, og dem vil Menighedsrådet gerne
sige tusind tak for.
Uffe Lind Jensen, Broballe, blev vinderen.
Navnet på stien vil blive afsløret ved indvielsen af stien, som finder sted:
Pinsedag den 9. juni, hvor der er Guds
tjeneste i Oksbøl Kirke kl. 11.00. Efter
gudstjenesten går vi til stien, hvor ind
vielsen finder sted.
Med venlig hilsen
Oksbøl Menighedsråd

OKSBØL KIRKE

Onsdagsmøder efterår 2019

Oksbøl kirke fortsætter i efteråret 2019
den gode tradition med at afholde efter
middags- møder den første onsdag i
september, oktober og november, hver
gang fra kl. 14.00 - 16.00.

Onsdag 4. september: Gartner Gert
Jensen fra Danfoss Universe, tidligere
Gråsten Slot, fortæller og viser billeder

Sæt allerede nu X i kalenderen.

Onsdag 2. oktober: Trine Schiøler-Eriksen
tidligere Fjordvang, Broballe beretter om
sine mange år i udlandet
Onsdag 6. november: Sognepræst Stine
Munch, Københavns Domkirke, holder
foredrag om aktuelle kirkelige emner og
om livet som præst i en domkirke.
Alle velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

!
17

Oksbøl SOGNENYT

Gudstjenester 2019
Nordborg-Oksbøl Pastorat, Bededag – Høst 2019
Bededag fredag 17. maj: Heidi
09.30: Oksbøl
10.00: Nordborg

Trinitatis Søndag 16. juni: Heidi
09.30: Oksbøl
11.00: Nordborg + kirkekaffe

4.s.e. påske Søndag 19. maj:
Sophie-Lønne
09.30: Nordborg
11.00: Oksbøl

1.s.e. trin. Søndag 23. juni: Heidi
09.30: Nordborg
11.00: Oksbøl

5.s.e. påske Søndag 26. maj: Heidi
09.30: Oksbøl
11.00: N
 ordborg m.
Guldkonfirmation
Kristi Himmelfartsdag, torsdag
30. maj:
10.00: K onfirmation Oksbøl friskole,
Sophie-Lønne
11.00: Højmesse Nordborg, Heidi
Lørdag 1. juni: Sophie-Lønne
10.00: O
 ksbøl: Konfirmation
Østerlund friskole
6.s.e. påske Søndag 2. juni: Heidi
09.30: Nordborg
11.00: Oksbøl
Tirsdag 4. juni Heidi
18.30 Nordborg: Gudstjeneste for
husmoderforeningerne
Pinsedag. Søndag 9. juni:
Sophie-Lønne
09.30: Nordborg
11.00: Oksbøl + kirkekaffe
2. Pinsedag, mandag 10. juni:
Fællesgudstjeneste i Nørreskoven.
De fem nordalsiske sogne
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Torsdag 27. juni: Sophie-Lønne
17.00: Andagt i kirken + sommerfest i præstegårdshaven
2.s. e. trin. Søndag 30. juni:
Sophie-Lønne
11.00: Nordborg
(Ingen gudstjeneste i Oksbøl kirke)
3.s.e.trin. Søndag 7. juli: Heidi
11.00 Oksbøl
(Nordborg kirke ferielukket)
4. s. e. trin. Søndag 14. juli:
Sophie-Lønne
09.30: Oksbøl
11.00: Nordborg
5.s.e. trin. Søndag 21. juli:
Kitty Hovgaard
9.00 Nordborg. Bemærk tidspunkt.
(Oksbøl kirke ferielukket)
6.s.e. trin. Søndag 28. juli:
Sophie-Lønne
09.30: Nordborg
11.00: Oksbøl
7. s. e. trin. Søndag 4. august:
Sophie-Lønne
09.30: Oksbøl
11.00: Nordborg

8. s. e. trin. Søndag 11. august:
Sophie-Lønne
09.30: Nordborg
11.00: Oksbøl
9.s.e. trin. Søndag 18. august:
Heidi
09.30: Oksbøl
11.00: Nordborg + kirkekaffe
10. s.e. trin. Søndag 25. august:
Sophie-Lønne
11.00: Oksbøl + kirkekaffe
14.00: Nordborg:
Konfirmandindskrivning
11. s. e. trin. Søndag
1. september: Heidi
11.00: Nordborg
14.00: Oksbøl:
Konfirmandindskrivning
12. s. e. trin. Søndag
8. september: Heidi
09.30: Nordborg
11.00: Oksbøl + kirkekaffe
13. s. e. trin. Søndag
15. september: Heidi
09.30: Oksbøl
11.00: Nordborg
14. s. e. trin. Søndag
22. september: Heidi
09.30: Nordborg
11.00: Oksbøl

43. Årgang - Maj 2019

Aktivitetskalender 2019
1. Juni - 4. september
JUNI
Lørdag den 1. juni Kl. 11 - 14.00
Loppemarked, Fjordvej 12
Søndag den 2. juni 10 - 12a
Åbent hus (Gedekød):
Hjelm, Næsvej 38, Mjels
Søndag den 9. juni Kl. 11.00
Gudstjeneste Oksbøl Kirke Derefter: Indvielse af stien
Mandag den 10. juni, Kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste på Nygård
Torsdag den 13. juni Kl. 18.00
Hj & Kultur: Sommerafslutning
- Tim Hansen underholder - hos
K. og E. Eriksen, Fjordvej 12

OKSBØL KIRKE

Lørdag og Søndag den 15. juni
- 16. juni Kl. 11 - 17.00
Kreativt marked. Rødenæbvej 3,
Mjelsvig.

AUGUST
Lørdag den 3. aug.
Kl. 11 - 14.00
Loppemarked, Fjordvej 12

Søndag den 23. juni Kl. 19.30
St. Hans ved Bundsø. Bål kl.
21.00

Lørdag den 10. aug. Kl. 18.00
Sommerfest på Fjordvang

Torsdag den 27. juni
Kl. 17 - 17.30
Familie-gudstjeneste: Oksbøl
Kirke
Derefter: samvær, grill og musik i
præstegårdshaven.
JULI
Lørdag den 6. juli Kl. 11 - 14.00
Loppemarked, Fjordvej 12

SEPTEMBER
Lørdag den 1. sep.
Kl. 11 - 14.00
Loppemarked, Fjordvej 12
Onsdag den 4. sep.
Kl. 14 - 16.00
Onsdagsmøde m. Gert Jensen
Oksbøl Kirke, konfirmandstuen

Sommeraften 27. juni 2019

Sommeraften i Oksbøl Kirke og
præstegårdshave. Kort sommermusik
gudstjeneste for hele familien med efter
følgende fællesspisning m.m. i haven
omkring præstegården
Kl. 17.00 - 17.30 kort familiegudstjeneste
i kirken hvor sognepræst Sophie-Lønne
Reill Hundebøll, organist Stine Möglich og
kirkesanger Peter Hellesøe medvirker.

Der vil være aktiviteter for små og store
såsom skattejagt, ristning af skumfiduser
over bål, en stærkt underholdende kredsdans, fællessang og en meget let quiz.
For at skabe den rette stemning, så alle
kan få hjerne og krop sat på “swing”,
medvirker under spisningen atter det
legendariske jazz og swingband
“Sax-Appeal” med Iben Broholm
som vokalist.

Efter gudstjenesten indbydes til samvær i
præstegårdshaven. Der er tændt op i grillen, og alle er velkomne til nyde medbragt
grillmad. Øl og vand kan købes. Medbring
venligst selv spisegrej og evt. klapstol.
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Bliv førstehjælper!
Her i vores sogn har vi en hjertestarter til
rådighed 24 timer i døgnet. Den er pla
ceret i et udvendigt skab på den gamle
brandstation på Spangsmosevej.

samme førstehjælpere, vi stødte på hver
gang. Så vi har researchet lidt og fundet
ud af, at der i hele 6430 området KUN er
tilmeldt 30 borgere som førstehjælpere!!

Men hvem skal bruge den? Det skal vi
alle! Så Finn og jeg har et opråb til alle jer
borgere i sognet, om at så mange som
muligt melder jer som førstehjælpere
igennem ”Danmark redder liv”. Via denne
organisation har man en app installeret
på sin smartphone, som kalder dig ud
som førstehjælper, når der er behov. Man
bliver kaldt ud til hjertestop, og hvis der er
overhængende risiko for, at der kan opstå
hjertestop. Udkaldet kommer fra AMK
(alarmcentralen)

Det er ikke mange set i forhold til geografien
på Nordals. Har en borger hjertestop, skal
borgeren have hjertelungeredning hurtigt.
Hvert minut tæller!
Vores opråb til dig er --- meld dig til!
Også selv om der kommer en nødbehandler
bil hurtigt.

Vi er selv tilmeldt denne organisation, men
har haft en fornemmelse af, at der ikke er
ret mange, der er meldt ind, da det var de

Det kræver et forholdsvist lille førstehjælps
kursus, som kan erhverves via ”Danmark
redder liv”. På deres hjemmeside kan man
læse om hvilke kriterier, der skal til for at
blive førstehjælper. https://redderliv.dk/
Mvh
Finn Sønderskov og Lars Thomsen
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RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER
ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

ULDBJERGGADE 23
TLF. 74 45 14 44
6430 NORDBORG
TLF. 74 45 14 44

Nord-Als Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf. 74456306 - Fax 74456305
http://www.nord-als-auto.dk/

Nord-Als Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup
6430 Nordborg

Ring til Karina
og aftal en tid på tlf.
22 22 57 45
Karina Beck Jessen
Aut. optiker

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

SYNSPRØVE
Ønsker du en
I EGET
HJEM
annonce

Ring til Karina
i Oksbøl
l en tid på tlf.
og aftaSognenyt?
22 57 45
22

Tlf. 74456306 - Fax 74456305

Kontakt
Karina Beck Jessen
Aut. 60
optiker
Elin Petersen på tlf.:
70 85 07

http://www.nord-als-auto.dk/

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk
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Hvis det skal
se godt ud...
www.grafisk-arbejde.dk
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Alt indenfor VVS:

Gyden 8 | 6430 Nordborg
Telefon: 7445 1144
Mobil: Anders 4089 8540 | Email: anders@bp-vvs.dk
Mobil: Simon 2921 6914 | Email: simon@bp-vvs.dk

Energioptimering
Fjernvarme installation
Gas installation
Biobrændsel
Varmepumper
Solvarme
Ventilation
Smedeopgaver
Gratis uforpligtende
tilbud

www.bp-vvs.dk

Kommer overalt
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sø

Skt. Hans
Oksbøl Sogneforening holder Skt.
Hans aften ved Bundsø i Broballe
søndag den 23. juni. 2019.
Igen i år har frivillige sørget for, at der kan holdes
bål ved Bundsø. Adgang ad stien fra pladsen
ved Søholmvej, eller fra Bundsøvej og via sti til
Bundsø.
Der vil kunne købes øl, vand og pølser
med tilbehør. Grillen startes kl. 19.30
Bålet tændes kl. ca. 21.00
Båltale ved Åse Ditlefsen Ferräo, Mjels

aftenKom
vedogBundsø
vær med
til dette hyggelige arrangement.
Hilsen
Sogneforeningen

oldes bål ved Bundsø,

