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Østergård Frugt & Bær
Havnbjergvej 21
6430 Nordborg
tlf.: 61 65 18 64
mail:
frugtogbaer@bbsyd.dk
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Oksbøl SOGNENYT

Sogne-Nyt Redaktion

telefontavlen

Ansvarshavende redaktør:
John Perry: Tvedgaardvej 7, Nordborg
telefon: mobil: 51868658
e-mail: oksboelnyt@gmail.com

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

Sogne-Nyt kan ses på
Sogneforeningens hjemmeside
www.oksboel.dk
Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogneforening i
480 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. 12. marts 2017

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

Nr. 4 August 2017 i uge 34/17
deadline 08-08-2017

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

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

Nr. 5 November 2017 i uge 47/17
deadline 07-11-2017

Sidste indleveringsfrist til
næste nummer af Sogne-Nyt
Sogne-Nyt får ny mailadresse
den bliver fremover:
sognenyt@kaack.dk
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Oksbøl Friskoles Bestyrelse
Formand: Jens Peter Christiansen
mobil: 21 66 76 89
e-mail: nygaarden@bbsyd.dk

Oksbøl Kirke
Sognepræst: Camilla S. Lauridsen
telefon: 74 45 11 42
e-mail: csh@km.dk

Nr. 3 Juni 2017 i uge 23/17
deadline 16-05-2017

Deadline er deadline,
og indlæg modtaget
efter denne dato kan kun
påregnes medtaget efter
forudgående aftale med
redaktionen.

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

Tirsdag

16
Maj

Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Oscar Lund
telefon: 74 45 11 36
e-mail: lund@bbsyd.dk
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: Grete Jacobsen
mobil: 24 44 72 65
e-mail: g-pj@bbsyd.dk
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Johns hjørne
Det er med vemod, at jeg må meddele, at dette blad er mit sidste :-(
Årsagen hertil er stress, som gradvis er vendt tilbage efter jeg gik på efterløn for to år
siden. Når jeg ser tilbage, i bakspejlets skinnende lys, må jeg se i øjnene, at deadlines
og arbejdspres forbundet med at lave bladet er hovedårsagen hertil.
Derfor tog jeg min beslutning for to uger siden, mens jeg var på ferie med min dejlige
kone Anne, som i den grad har støttet mig med fremstilling af bladet. Anne har faktisk set symptomerne før mig og på den måde understøttet min erkendelsesprocess.
En stor tak til dig Anne !
Sogneforeningens bestyrelse har også udvist stor forståelse og har allerede fundet
frem til en god løsning. Det kan I læse om på næste side.
Jeg vil stadigvæk være aktiv i Sognet med bla. infohuset sammen med Claus Jørn
Hjelm. Derudover har jeg et projekt med at få dansk indfødsret efter næsten 40 år i
Danmark. Til sidst bliver jeg pensionist i år og vil sikre mig (så godt man kan) mange
gode år endnu i Oksbøl sogn :-)
Ved
•
•
•
•

denne overgang er det vigtigt at notere sig følgende :
De nye deadlines er opdateret allerede af mig på side 4
Redaktionens navn skiftes næste gang bladet udkommer i maj
Den nye mail adresse er : sognenyt@kaack.dk
Det nye mobilnummer er: 29802343

Som et lyst punkt i vores lidt triste vejr for
tiden har jeg valgt at medbringe dette billede
fra sidste uge.
Billedet er taget ved færgelejet.
Man kan næsten mærke at foråret er på vej :-).
se på
www.instagram.com/johnperrydk/
Statistik
Siden 2015 er vores blad “downloaded” fra
nettet gennemsnitlig 650 gange per kvartal.
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Oksbøl SOGNENYT

Sogneforenings hjørne
Det er med stor beklagelse, bestyrelsen for Oksbøl Sogneforening har modtaget
meddelelsen om, at John Perry stopper som redaktør af Sogne-Nyt. Vi har stor respekt
for beslutningen, og vil gerne sige John en stor tak for det arbejde, han har lagt i, at få
bladet til at stå så flot i farver. Vi glæder os over, at John forsat ønsker at deltage i
arbejdet med Infohuset ved Mjels sø.
For at sikre fortsat udgivelse af Sogne-Nyt har bestyrelsen fundet frem til en model med
en redaktionsgruppe, som består af Hans Christian Kaack og Else Thuesen. Gruppen
kan eventuelt udvides, hvis der er andre, der har interesse i at deltage i arbejdet med
Sogne-Nyt.
Sogne-Nyt får ny mailadresse, den bliver fremover: sognenyt@kaack.dk
Telefon: 29802343
Deadline for næste blad bliver tirsdag 16. maj og bladet udkommer i uge 23/2017
Sogneforeningen havde indkaldt til et status møde for foreningens udviklingsplaner den
27. februar kl. 19,30 på Oksbøl Friskole. Et godt besøgt og særdeles positivt møde.
På mødet fortalte de forskellige gruppemedlemmer om, hvordan de havde arbejdet og
om, hvor langt de var nået med gruppens mål. Efter alle grupperne havde fortalt om
deres arbejde, fik ”Opstartsgruppen for Broballe brandstation” ordet og fortalte om, hvad
brandstationen eventuelt kan bruges til, samt om samarbejdet med Sønderborg kommune.
Jeg må sige, der er og bliver lagt meget arbejde i Oksbøl Sogneforenings udviklingsplaner. Det gamle slogan i Nordborg kommune” der er gang i den på Nordals” gælder fortsat
her, hvor vi bor og lever.
Gruppen ” Havemosegård” der har beskæftiget sig med Medborgerhus /Sognehus, har
været meget aktiv. Gruppen har haft kontakt til flere foreninger og sammenslutninger
her i sognet. Gruppen har også haft kontakt til foreninger og interessegrupper på hele
Nordals, for at høre om deres ideer og tanker til et medborgerhus ” Havemosegård” i
Oksbøl. Det er også blevet til en inspirationstur til ”Bakkensbro” i Ullerup, for at se og
høre hvordan de har grebet sagen an. Derudover er der lavet et flot ideoplæg til ”Havemosegård” Da Sønderborg kommune, efter flere møder, ikke fattede interesse for et
medborgerhus i Oksbøl, valgte gruppen at stoppe projektet ” Havemosegård”
Stor tak til gruppen for deres arbejde.
De øvrige grupper arbejder videre, der er fortsat nogle løse ender i deres projekter.
Gruppen ”Pumpehuset ved Mjels sø” arbejder hen imod en officiel indvielse af Pumpehuset ved Mjels sø. Gruppen kalder sig ”Pumpehusets venner” og består af 13 personer,
der gerne vil have flere til at deltage i arbejdet med pumpehuset. Pumpehusets venner
har blandt andet hjulpet med at tømme loftet på pumpehuset, så en renovering kunne
påbegyndes, se på billedet på side 7.
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Sogneforenings hjørne fortsat

Indvielsen af Pumpehuset ved Mjels sø bliver den 31. maj 2017 kl. 16,30.
Det endelige program er endnu ikke helt fastlagt, men hold øje med det i dagspressen
og på foreningens hjemmeside.
Sogneforeningen er gået i gang med at samle trådene på nogle af de arrangementer,
der er blevet afholdt sammen med det tidligere Broballe brandværn, for eksempel
”Sommerfesten” eller ” Sankt Hans aften” har du lyst til at deltage i planlægningen og
udførelsen af et af disse arrangementer, så er sogneforeningen meget interesseret i at
høre fra dig.
Med venlig hilsen
Polle.
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Oksbøl SOGNENYT

Sogneforenings hjørne fortsat
Generalforsamling
i Sogneforeningen
Der indkaldes til ordinær generalforsamling
tirsdag den 18.april kl. 19:00
på Oksbøl Friskole
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Valg af ordstyrer.
Årsberetning.
Regnskab, budget og kontingent.
Indkomne forslag:
Nyt navn til Oksbøl Sogneforening.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er:
Else Thuesen, der modtager genvalg
Bent Jørgensen, der modtager genvalg
Poul Erik Nørgaard, der modtager genvalg
Valg af suppleant
Valg af revisorer
Valg af medlemmer til forskønnelsesudvalg (2 pers.+ best. medlem)
Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingens pkt. 4 skal være formand Poul Erik Nørgaard eller
sekretær Henrik Christiansen, i hænde senest 3 dage før.
----------------------------------------------------------------------------Efter generalforsamlingen overrækkes Oksbøl Sogns forskønnelsespris.
Efterfølgende er foreningen vært ved et let traktement.
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Sogneforenings hjørne fortsat

Badebro ved Lusig
Reparation og opsætning 2017
Sommeren nærmer sig!!! Ja, så skal badebroen gøres klar og sættes
ud.
Vi håber igen i år på et fantastisk hold til at reparere og sætte broen op.

Lør. 29.april kl. 10 på Espehøjvej 16 : Reparation og klargøring
Lør. 6. maj kl. 10. v. 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

30749814

Mail: bent.jorgensen@privat.dk

NB: Der bliver ingen Tour de Mjels Sø i år !!!
Til gengæld bliver der stor indvielse af Pumpehuset d. 31 maj.( se annoncering her i bladet) Da denne festlighed finder sted så få dage før grundlovsdag, har vi valgt, at Tour de Mjels Sø udgår i år.
Hilsen Sogneforeningen.
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Sogneforenings hjørne
Kort Info:
- Aprilfestival som kommer til Sønderborg Kommune 23.-30. april 2017 med 700
spændende forestillinger.
Oksbøl Friskole får 5 forestillinger i skoletiden
Oksbøl Sogneforening får 1 forestilling (se plakaten side 11)
Det er vildt spændende og alle forestillinger er gratis. http://www.aprilfestival.dk/
Oksbøl Sogns forskønnelsespris 2017
Igen i år vil Oksbøl Sogns forskønnelsespris 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.
Kender du nogen, der har fortjent forskønnelsesprisen,så send forslaget(senest 10. april)
til: Bent Jørgensen
30749814 / 74490088 Mail: bent.jorgensen@privat.dk
Sankt Hans 2017 ??
Brandværnet er nedlagt, og de har været primus motor i at arrangere Sankt Hans ved
Mjels Sø. En stor tak for jeres indsats i mange år.
Oksbøl Sogneforening vil gerne være med til at lave bål-fest i 2017, men hvem vil hjælpe?
Vi efterlyser folk, som vil være med til at arrangere Sankt Hans 23. juni i år.
Meld jer senest 23.april (2 mdr. før!) til:
Bent Jørgensen 30749814 / 74490088 Mail: bent.jorgensen@privat.dk
Så får I møde datoen fra Bent.

Affaldsindsamlingen
den 02. april 2017
starter kl.10.00

Mød op på Brandstationen til kl. 10.00
Her mødes vi :o) og så får I tildelt ruter, hvor vi går langs vejene og grøfter, og får samlet
affald op
KL. 12.00 er I tilbage, hvorefter der serveres pølser øl og vand
Der vil være affaldsposer, gribetange og gule veste til brug
Tilmelding til Esther Olesen - tlf. 61366057 eller esther_olesen@yahoo.dk
så vi kan få det rigtige antal pølser købt og i kog
Vi glæder os til at se jer
Oksbøl Sogneforening
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Sogneforenings hjørne fortsat

24. april 2017 kl 17.00 på Oksbøl Friskole
Spiller Meridiano Teatret for børn i alderen
4 – 10 år samt voksne og barnlige sjæle

VILD:
Billedrig og universel forestilling om en lille piges mystiske sjælevenskab
med et gammelt livsklogt og glemt familiestamtræ, som står et hemmeligt
sted i hendes have.
Billetter (gratis) kontakt Esther Olesen tlf. 61366057
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Kirkens hjørne
Gudstjenester i Oksbøl Kirke
Søndag den 26. marts
Højmesse kl. 10.30 v/CSL

Søndag den 14. maj
Højmesse kl. 9.00 /v. F.B.

Søndag den 2. april – Mariæ bebudelse
Højmesse kl.10.30 og
Indsættelse af ny præst : HSF

Søndag den 21. maj
Aftengudstjeneste kl. 19.00/v. NN

Søndag den 9. april- Palmesøndag
Højmesse kl. 9.00 /v. HSF

Torsdag den 25. maj – Kristi Himmelfarts dag
Konfirmation kl. 10 / v. NN

Torsdag den 13. april – Skærtorsdag
Højmesse kl. 17.00 /v. NN

Søndag den 28. maj
Højmesse kl. 10.30 /v. HSF

Fredag den 14. april – Langfredag
Ingen Gudstjeneste – Henviser til
Nordborg kirkes
højmesse kl. 10.30 /v. HSF

Søndag den 4. juni -Pinsedag
Højmesse kl. 10.30 /v. NN

Søndag den 16. april – Påskedag
Højmesse kl. 10.30 /v. NN
Mandag den 17. april – 2. påskedag
Højmesse kl. 10.30 /v. NN
Søndag den 23. april
Højmesse kl. 10.30 /v. NN
Søndag den 30. april
Aftengudstjeneste kl. 19.00/v. NN
Søndag den 7. maj
Konfirmation kl. 10.00 /v. NN
Fredag den 12. maj – St. bededag
Højmesse kl. 10.30 /v. HSF

12

Mandag den 5. juni – 2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste kl. 14 på Nygaard i
Nørreskoven
Arrangeret af de 5 nordalsiske sogne /
v. præsterne KHJ, RLR, HSF
Søndag den 11. juni
Højmesse kl. 10.30 /v. NN
Søndag den 18. juni
Højmesse kl. 9.00 /v. HSF

HSF: Heidi Sørensen Freund
CSL: Camilla S. Lauridsen
RLR: Robert Landeværn Ryholt
KHJ: Kitty Hovgaard Jensen
FB.: Frederik Birkler
NN. Endnu ukendt præst

40 Årgang - April 2017

Kirkens hjørne fortsat
Konfirmation af elever fra
Friskolen Østerlund
Søndag den 7. maj
kl. 10 i Oksbøl Kirke

Nikolai Bak Bjørnskov

Konfirmation af elever fra
Oksbøl Friskole
Kristi Himmelfartsdag den 25. maj
kl. 10 i Oksbøl Kirke

Christian Berg Christensen

Emilie Sofie Christensen

Thobias Martin Aabjørn Ellegaard

Anton Clausen
Juliane Hinrichsen

Camilla Lyck Crawack
Carla Kjelgaard Lynge Hansen
Simon Laurids Hansen

Mettemarie Brogaard Jessen
Thomas Jessen

Lærke Dueholm Jensen
Johannes John Joiner

Cille Høj Møller
Morten Gorrsen Neesgaard

Mia-Christin Borneck Olesen

Niels Christian Nielsen

Christen Petersen

Sille Sahlmann Nørskov
Magnus Sigen Ploug-Sørensen

Cecilie Lock Sørensen

Milla Noa Mikkelsen Schøber

Jasmin Jørgensen Tonnesen

Tobias Wind Svendsen

Mie Jestrup Nyborg Lauritzen

Nikolai Gad Thomsen
Thea Axelsen Tonnesen

Jakob Jeppesen Møller

Mathias Baden Sørensen

Magnus Aebeloe Jensen

Anna Sønderstgaard Jensen

Simon Fischer Reese

Evt. Telegrammer og gaver til konfirmanderne kan afleveres på konfirmationsdagen
i kirkens våbenhus fra kl. 9.00
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Kirkens hjørne fortsat
Særlige meddelelser fra kirken
Kaldet til at være et andet sted
Kære menigheder i Nordborg og Oksbøl Sogne. Midt i al glæden over at Sognepræst Heidi Sørensen Freund endelig tiltræder sit embede her i Pastoratet, er det med beklagelse at
jeg nu kommer med en orientering til jer, som hurtigt kan sprede surt om sig midt i al det
søde.
Jeg er blevet kaldet af en menighed i Midtjylland til at være præst for dem og jeg har valgt
at sige ” ja tak”. Dette fordi der er nogle interessante opgaver, der venter på mig dér, men
især også fordi sognet ligger så tæt ved Herning, hvor vi har vores familie boende.
Nu hvor vi så kun får 8 km til familien og glæder os over at kunne komme tættere på alle
dem, vi holder af, så skal I vide at det også er med en vis portion ærgrelse, at vi tager fra
Oksbøl og Nordborg sogne.
For det første, fordi det kommer til at gå så hurtigt, at jeg ikke kan nå at sige ordentligt
farvel til jer alle (mine sidste gudstjenester i dette pastorat bliver den 26. marts).
For det andet, fordi der er opgaver her i især Oksbøl sogn, som jeg rigtig gerne ville, men
ikke kan nå at få ”fulgt til dørs”. Det beklager jeg rigtig meget.
Dog, i stedet for at være ked af det over dét, vil jeg bruge pladsen her konstruktivt og sige
det vigtigste til jer her til sidst. Og det er et stort ”TAK ”. For familien og jeg har været
rigtig glade for at være her i Nordborg – Oksbøl Pastorat, og vi vil altid tænke tilbage på
den tid vi havde her, som både lærerig og spændende. Så meget godt er sket for os i de
3½ år vi har været her, og vi har stiftet bekendtskab med så mange søde, venlige og engagerede mennesker, som gør, at vi altid vil tænke tilbage på Nordborg – Oksbøl Pastorat
med varme i hjertet. Så stort TAK til jer alle! Der skal ligeledes lyde et stort TAK til begge
Menighedsråd i Pastoratet og til alle de ansatte i kirkerne. Det har været dejligt at være i
team med jer om kirkens liv og trivsel og jeg ønsker jer alle, ansatte som sognebørn, at
fremtiden må vise sig lys og dejlig for jer alle.
Pax et Bonum,
Kærlig hilsen, Camilla, Sognepræst.
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 senest to dage før mødet eller gudstjenesten til GF Taxi på tlf: 74459545.
og oplys at du gerne vil bestille en kirkebil.
Til dig, der flytter fra Oksbøl Sogn - Information vedr. indenpastoratsflytning.
Hvis du som medlem af Folkekirken flytter fra Oksbøl Sogn til Nordborg Sogn, og gerne
vil bibeholde dine valgrettigheder til Menighedsrådet i Oksbøl Sogn, skal du bede en af
sognepræsterne i pastoratet om en indenpastoratsflytning senest 4 uger efter ændring af
adresse, ellers bortfalder retten til indenpastoratsflytning og dermed retten til at bevare
dine valgrettigheder. Mvh. CSL
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Kirkens hjørne fortsat
Onsdagsmødet i april:
Den 19. april - Sognepræst fra Havnbjerg,
/v. Robert Landeværn Ryholt
Til det sidste foredrag her i foråret 2017 er vi så heldige
at have fået den nye sognepræst fra Havnbjerg Sogn,
Robert Landeværn Ryholt til at gæste os. Han vil
fortælle om sit liv og hvordan han endte med at blive
teolog og præst, og det er bestemt ikke en kedelig historie! Så kom med og hør en spændende
livsfortælling og tag imod denne enestående chance, for
at lære den nye præst i Havnbjerg lidt bedre at kende.
Mødet er, som altid, i konfirmandstuen i Oksbøl
ml. 14-16, hvor vi synger, lytter og snakker lidt og
hvor der serveres kaffe/te og kage til den favorable pris
af 20 kr.

Fællesspisning
i kirken
Skærtorsdagsaften
den 13. april kl.18

Kom med til en hyggelig aften med fællesspisning i konfirmandstuen skærtorsdag aften
den 13. april kl. 18, hvor vi markerer Jesu sidste måltid. Menúen står, traditionen tro, på
lækker lammekølle med kartofler, sovs og grøn salat. Dertil er der ét stk. valgfri drikkevarer
inkluderet i prisen. Vi slutter af med kaffe/te og sødt. 110 kr. /person.
Der kan købes ekstra drikkevarer til overkommelig pris. Tilmelding til Formand Oskar Lund
på telefon: 29466367 eller mail til : lund@bbsyd.dk
S.U. den 9. april
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Aktivitetskalender
Marts 2017
Lørdag den 18. kl. 11.00 Lørdagsdåb,
Lørdag den 18. kl. 13.00 BIF Gymnastikopvisning (Nordborg Hallen)
Onsdag den 22. kl. 19.00 Vandforsyningens generalforsamling
Onsdag den 29. kl. 18.30 Offentligt menighedsrådsmøde hos Karin

April 2017
Søndag den 2. kl.10.00

Affaldsindsamling. Mødested Brandstation

Torsdag den 13. kl.13.00

Påskeudstilling i Oksbøl Kirke til 2 Påskedag

Torsdag den 13. kl.18.00

Fællesspisning i konfirmandstuen

Tirsdag den 18. kl.19.00 Oksbøl Sogns generalforsamling, ved Friskolen
Onsdag den 19. kl.14.00 Onsdagsmøde i konfirmandstuen
Onsdag den 19. kl.19.00 Oksbøl Friskoles Generalforsamling
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Torsdag den 20. kl.17.00

Fællesspisning på Oksbøl Friskole

Mandag den 24. kl.17.00

Teater på Oksbøl Friskole

Mandag den 24. kl.19.00

Hjem & Kultur -Foredrag m/ Michael Nørlund

Onsdag den 26. kl.17.00

BIF generalforsamling

Lørdag den 29. kl.10.00

Klargøring af badebroen, ved Bent Jørgensen

Lørdag den 29. kl.14.00

Støttens kaffebord, ved Friskolen

Aktivitetskalender
Maj 2017
Torsdag den 4. kl. 18.30 Offentligt menighedsrådsmøde hos Anne Marie
Torsdag den 4. kl. 19.00

Koncert E’Søngkor/Dorotheas kvartet -Nygård

Lørdag den 6. kl. 10.00 Opsætning af badebroen ved Lusig strand
Søndag den 7. kl. 10.00 Konfirmation i Oksbøl Kirke
Tirsdag den 16. kl. 24.00 Deadline Sognenyt
Torsdag den 18. kl. 9.30

Hjem & Kultur - Tur til Christiansfeld

Tirsdag den 23. kl. 9.30

Hjem & Kultur - Tur til Christiansfeld

Torsdag den 25. kl.10.00

Konfirmation i Oksbøl Kirke

Lørdag den 27. kl.11.00

Kreativ marked kl.11-17 begge dage Rødenæb

Onsdag den 31. kl.16.30

Indvielse af Pumpehuset

Juni 2017
Fredag den 2. kl. 7.20

Sogneudflugt til Sydfyn og Fåborg

Mandag den 5. kl.14.00

Friluftsgudstjeneste på “Nygård”

Onsdag den 14. kl.17.30

Sommerafslutning i Svenstrup (H&K)

Torsdag den 15. kl.18.30

Offentligt menighedsrådsmøde hos Birgitte

Søndag den 18. kl.19.00

Koncert med Alberte Winding i Oksbøl Kirke

NB.
Kun de særlige gudstjenester er taget med i aktivitetskalenderen.
Der er sket ændringer i Hjem og Kulturs (H&K) oprindelige årsprogram
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Kirkens hjørne fortsat
Påskeudstilling i Oksbøl Kirke
Skærtorsdag – 2. påskedag kl. 13-17
Gratis adgang
Melsene Laux, kunstner fra Holm, uddannet på Kunstakademiet
i Hamborg, udstiller sine smukke oliemalerier i Oksbøl kirke
henover påsken. Serien hedder
”Livets overflod” – og består af en
serie af 4 store oliemalerier, der
er inspireret af en landsbykirkes
kalkmalerier med et rigt mønster af
blomster og frugter.
Kunstværkerne er en hyldest til livslysten og skaberglæden.
Melsene vil selv fortælle lidt om sine billeder skærtorsdag
i kirken kl. 16.00. Så kom endelig forbi og hør og snak med
kunstneren bag det hele!

Melsene har også samarbejdet med
Oksbøl Kirkes konfirmander i år.
De har malet deres eget lille kunstværk
af Oksbøl Kirke, som de får med sig efter
konfirmationen til minde om tiden her i
kirken.
Det er der kommet flotte resultater ud af!

Alle kunstværkerne, inkl. konfirmandernes, kan ses i Oksbøl Kirke – Oksbøl Søndergade
26, 6430 Nordborg – Skærtorsdag til 2. påskedag kl. 13-17.
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Kirkens hjørne fortsat

Velkommen i det grønne – til en Friluftsgudstjeneste –
2. pinsedag den 5. juni kl. 14 ved Nygaard i Nørreskoven
Tag et tæppe under armen og find smilet frem på læberne, for traditionen tro er der atter
friluftsgudstjeneste for alle 5 nordalsiske sogne 2. pinsedag .
Hvem der er vært for gudstjenesten skifter år for år mellem sognene og denne gang er
det blevet Egen Sogns tur. Dog er det sådan at hvert af de 5 nordalsiske
kirker bidrager med deres personale til musikken og liturgien i gudstjenesten,
hvorfor blandt andet også alle sognenes præster medvirker.
Nordals koret medvirker også i år og der vil også være mulighed for at købe
kage og kaffe efter gudstjenesten til favorabel pris.
Tilmelding ikke nødvendig.

Alberte Winding – i Oksbøl Kirke den 18. juni kl. 19.00
Kom med til en dejlig sommeraftenkoncert i Oksbøl Kirke,
hvor vi med stolthed vil præsentere jer for en af Danmarks
absolut bedste sangerinder : Alberte Winding. Alberte
har siden 1985 udgivet 16 albums med både børne- og
voksen musik og har medvirket flere gange i tv. Alberte vil
denne aften synge for os, så vi mærker sommerens lys helt
ind i sjælen og det under akkompagnement af guitaristen
Andreas Fuglebæk.

Billetter á 150 kr. sælges forud for koncerten ved kontakt til kasserer Birgitte Romme
på broa@bbsyd.dk eller på telefon: 41570519.
Der kan også købes billetter ved kirkedøren på dagen såfremt der er billetter tilbage.
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Kirkens hjørne fortsat
Præsentation af jeres nye præst, Heidi Sørensen Freund

I begyndelsen af januar fik jeg at vide, at jeg var blevet valgt som jeres nye præst i
Nordborg-Oksbøl pastorat, og jeg glæder mig utrolig meget til at påbegynde mit nye
liv som præst hos jer. Jeg glæder mig til samarbejdet med Camilla, menighedsrådene,
kirkens medarbejdere og alle frivillige.
I de sidste par uger har forventningens glæde samt en god portion ”sommerfugle i maven”
fyldt rigtig meget hjemme hos min familie og jeg. Allerede i begyndelsen af marts måned
flytter vi ind i Nordborg præstebolig, og både min mand Marco, vores børn Stine på 7 år
og Karl-Emil på 3,5 år og jeg ser meget frem til at flytte til Nordals. Vi glæder os til det nye
hverdagsliv, til at blive en del af sognene og nærområdet samt til at møde jer i forskellige
sammenhænge.
Jeg er 42 år og uddannet teolog fra både Århus og Københavns universitet, men har i de
sidste 11 år boet i Hamborg og primært arbejdet i det private erhvervsliv bl.a. på et
dansk-tysk advokatkontor. I min fritid har jeg været engageret i frivilligt kirkearbejde og
arrangeret børnegudstjenester, samt været aktiv i det bygge- og bofællesskab, som vi i
2010 flyttede ind i sammen med 8 andre familier.
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Kirkens hjørne fortsat
Det har været meget berigende for mig at have levet som udlandsdansker i nabolandet
og få kendskab til de gode og stærke bånd, som binder os sammen på tværs af landegrænsen. Samtidig har jeg igennem længere tid ønsket at kunne virke som præst i
Danmark og i den danske folkekirke, som jeg holder af og er fortrolig med. Jeg har i hele
min Hamborg-tid sat stor pris på at kunne lytte til mange af de danske radiogudstjenester,
som transmitteres om søndagen, og i øvrigt holdt mig orienteret om dansk kirke-, samfunds- & kulturliv.
Det er vigtigt for mig at blive jer en nærværende og lyttende præst og være i en god frugtbar samtale med jer. Så sig til, hvis I har idéer om nye tiltag der kan gavne sognene, eller
hvis der er noget som I ønsker anderledes. Jeg er lydhør og interesseret i at høre, hvad I
har på hjerte. Jeg vil meget gerne tage ud på besøg eller tage imod gæster på mit kontor.
Så hvis I selv har lyst til en snak med den nye præst, kan I altid ringe eller hive fat i mig i
kirkedøren. Kender I et menneske, som I tænker, kunne have glæde af et besøg, så hører
jeg meget gerne om det.
Jeg glæder mig til at møde jer og være sammen med jer i kirkens rum – det største rum
af alle: Her lyder evangeliets ord, her er højt til loftet og udblik til verden og livet udenfor.
I kirkens og forkyndelsens rum kan vi være, uanset om vi er fyldt af glæde eller sorg, lyd
eller stilhed, lys eller mørke. I kirken er alle velkomne.
De bedste hilsener
Heidi Sørensen Freund

Menighedsrådsmøder
Er offentlige og finder altid sted kl. 18.30. I den kommende tid bliver det ikke i konfirmandstuen, men rundt om hos bestyrelsesmedlemmerne:
29. marts hos Karin Eriksen på Fjordvang 12, Broballe mark
4. maj hos Anne Marie Hansen på Færgevej 53, Hardeshøj
15. juni hos Birgitte Romme på Spangsmosevej 30 B, Broballe
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Kirkens hjørne fortsat
Sogneudflugt 2017
Oksbøl sogn
Fredag d. 2. juni

Sydfyn og Fåborg

Afgang fra Oksbøl kirke: 7.20
Overfart med Fynshavfærgen 8 -8.50.
Mulighed for at købe rundstykke og kaffe på færgen.
Ankomst Hillerslev kirke ved Ringe: 9.15
9.15 - 10

Rundvisning i kirken og fortælling v sognepræst Sigrid Hougaard

10 - 11

Gustav Schroll fortæller om sin egn, sin slægtsgård og familiens gård i
Mecklenborg-Forpommern

11.30 - 13.15

Frokost på Hotel Fåborg Fjord. Øl og vand for egen regning.

13.30-15.15

Ankomst til Fåborg museum.
Kaffe + introduktion til museet. Herefter frit valg til at se museet eller gå
tur i byen.

15.15

Afgang mod færgen

16 - 16.50

Overfart

17.15

Ankomst Oksbøl kirke

Pris for deltagelse: 250 kr. Betales i bussen.
Betalingen dækker frokosten og kaffen på Fåborg museum.
Menighedsrådet betaler bus, entré+ kort introduktion til museet
Tilmelding
senest søndag d. 21. maj
Birgitte Romme
41570519, mail broa@bbsyd.dk
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Friskolens & støttens hjørne

Støttens kaffebord!
Støt op om Oksbøl friskole.
Tag din familie, venner og naboer med til en hyggelig eftermiddag

Lørdag, den 29. april 2017 kl. 14.00 til 16.00
Nyd smagen af mange forskellige slags kager, og støt gerne op ved at
medbringe en kage eller to.
Pris pr. person over 12 år – 50 kr. Børn – 25 kr. (inkl. kaffe, te og saft)
Vi har to klasser, der bager, men har brug for flere kager.
Giv os derfor gerne besked senest 21. april 2017, hvis du kan hjælpe
med lidt bagværk.
Venligst besked til Viana på Vianabrochner@gmail.com
Kagerne kan afleveres på én af følgende måder:
1. Direkte til kagebordet (afleveres ved indgangen).
2. Til bedømmelse i kagekonkurrence. Kagen vil efter bedømmelse
blive serveret på kagebordet.
Der vil være præmier i følgende kategorier: Bedste udseende og bedste
smag, og man kan stille op i to kategorier: Voksen og Børne kategorien
der bliver dømt på smag og udseende.
Kagerne til bedømmelse bedes afleveret med navn og telefonnummer.
(husk at give besked til Viana, uanset om det er kage direkte til
kagebordet, eller om det er til bedømmelse).
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Friskolens & støttens hjørne fortsat

Generalforsamling
på Oksbøl Friskole
Onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00
afholder skolen sin ordinære generalforsamling i skolens Multirum.
Der vil blandt andet være følgende punkter:
•
beretninger fra bestyrelse og tilsynsførende,
•
gennemgang af skolens økonomi
•
valghandling.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Friskolens & støttens hjørne fortsat
Grønt Hold invitere .l
Fællesspisning

Tag familien, venner eller naboer med ned på Oksbøl
Friskole Tors. D.20. April 2017 kl. 17 – 19, og få en
hyggelig a:en og et billigt mål<d mad.
Vi servere Kong ﬁddes livret med <lbehør, som Peter fra
Nymølle kro laver.
Prisen er 60kr for voksen og 25kr for børn <l og med
12år, børn under 2år er gra<s.
Der sælges Sodavand, Øl og Vin <l rimelige priser. Der er
også mulighed for at købe kaﬀe/the og kage <l rimelige
priser. HUSK SMÅPENGE
Overskuddet går <l Grønt holds klassekasse.
Tilmelding er nødvendig senest. 03 April 2017 <l:
Sandie

Sandie.aebeloe@gmail.com
29826470

Camilla

Camilla.simonsen@sim-tec.dk
29618108

Helle

Hellej@bbsyd.dk
27126098
De bedste hilsner
Festudvalget grønt hold

Leif, Peter, Sandie, Rikke, Meae, Camilla og Helle
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BIF hjørne fortsat
Indkaldelse til generalforsamling for hele familen
i Broballe Idrætsforening
Onsdag den 26. april i Oksbøl Friskoles multirum.

Kl. 17.00 Gratis fællesspisning
Tilmelding er nødvendig og kan ske til Connie Paulsen
på 6136 4180 senest den 19 april.
Drikkevarer købes på stedet.
Kl. 17.30 Generalforsamling
Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Aflæggelse af beretning ved formanden
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4: Behandling af indkomne forslag
5: Valg til ledelsen
6: Valg af revisor
7: Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest den 19 april. Sendes på mail til Formanden@Broballeif.dk
Foreningens vedtægter kan ses på www.Broballeif.dk
Kl. 17.30 åbnes for ”legeland” i gymnastiksalen, hvor børnene kan boltre sig i
redskaberne under opsyn af BIF gymnastikinstruktører.
Kun medlemmer af BIF har stemmeret, men alle er velkomne
NB:
Broballe Idrætsforening vil gerne takke hver enkelt af jer, der har et OK benzinkort, EL/gas aftale med OK eller et mobilabonnement gennem OK.
Vi er så taknemmelige for jeres trofaste støtte som har betydet at BIF i år har fået
udbetalt 31.800 kr i sponsorstøtte fra OK.
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Alles hjørne
VAGTSKIFTE i BRANDVÆRN
Det var med vemod vi i Nordborg Frivillige Brandværn modtog meldingen, at Oksbøl
Frivillige Brandværn måtte opsige deres kontrakt med kommunen om opretholdelse af
brandberedskabet i Oksbøl sogn.
Vi ved hvor meget brandværnet har betydet for lokalsamfundet, og en epoke er nu forbi.
Nordborg Frivillige Brandværn har nu fået slukningsområdet i Oksbøl med, og vil gøre alt
for også fremover at yde samme trygge service, som indbyggerne tidligere har været vant
til. En lille del af mandskabet fra Oksbøl Frivillige Brandværn har da også valgt at fortsætte
deres virke i Nordborg Frivillige Brandværn, og det er vi rigtig glade for.
I august udgaven af Oksbøl Sogne Nyt kommer følgende:
Ligesom Oksbøl Frivillige Brandværn førhen har gjort, samler også vi ind til udrustning og
andet materiel, der ikke ﬁnansieres af det kommunale beredskab.
Dette gør vi én gang årligt, i august måned.
Har du lyst til, at støtte Brandværnet med 40,-kr pr husstand, kan beløbet indbetales via
netbank på følgende nr.:
Sydbank: Reg.nr. 8011 Konto nr. 1019586
Eller via MobilePay på +45 42 43 02 29.
Der er også mulighed for at indbetale ved Randis Blomster, Ulbjerggade 23, i Nordborg.
Nordborg Frivillige Brandværn holder også arrangementer, hvor alle kan deltage.
Følg med i Aktivitetskalenderen her i Oksbøl Sogne Nyt, hvornår vi bl.a holder Børnefest,
Lottospil og Vinterfest.
Kig også ind på vores hjemmeside, www.nordborg-brand.dk,
samt Facebook: https://www.facebook.com/#!/groups/43888607754/
Tak for din støtte.
Vi håber på et godt samarbejde
med borgerne i Oksbøl Sogn.
På vegne af
Nordborg Frivillige Brandværn
Brandkaptajn Henrik Gehrke Jensen
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Alles hjørne fortsat
Vil hermed sige
tusind tak for alle
hilsner,gaver,
blomster og besøg til
min fødselsdag
mkh Esther

Find cyklerne frem af støvet og mød op om mandagen kl. 9.00 ved den Gl./tidligere brugs
- her er en gruppe mennesker som kan lide at cykle en gang om ugen - alle kan være
med - der cykles ikke hurtigt max 12km/t og en tur på måske 25 km - vi holder en pause
undervejs, hvor medbragt kaffe og mad indtages, og måske en lille ting det er rigtig hyggeligt, hvor naturen og samvær er i højsæde - snyd ikke jer selv for det !!!
mvh Esther
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Alles hjørne fortsat
Indlæg til næste udgave af Sogne-Nyt
Den overvejende del af sognets beboere er folk der er kommet
godt op i årene, og dermed mange der kan have svært ved at læse
en skrift der er for lille. Derfor er det jeg anfører at nu har vi fået et
sogneblad hvor i hvert fald jeg, nu 3 gange, har haft svært ved at
læse de små bogstaver, og dermed tror jeg at også mange andre
har samme problem. Teksterne bør så vidt muligt altid være sort på
hvid baggrund og skriftstørrelsen bør ikke være mindre end fontstørrelse 12. Der er jo plads nok på siden når de forskellige ”hjørne
fortsat” fjernes fra hver side. Folk kan jo nok se hvad der fortsætter.
Jeg forstår heller ikke at annoncørerne kan være tilfreds med en annonce hvor skriften er så lille at der skal en lup til for at kunne læse
budskabet. Skriftstørrelserne i de forskellige annoncer varierer da
uhyggelig meget. Hvis disse annoncører hopper fra næste gang de
skal have pungen op af lommen, forstår jeg det godt.
Ved tidligere lejligheder hvor et blad i farver har været på dagsordenen har jeg udtrykket, at med et blad i farver får vi et flottere blad,
men ikke et bedre blad. Vi har nu fået et flot blad, men når man har
svært ved at læse indholdet, kan man spørge om man har fået et
bedre blad.
For at folk skal kunne komme til de annoncerede arrangementer er
der jo en betingelse at indholdet kan læses.
Med venlig hilsen
Bent Jessen
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RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER
ULDBJERGGADE 23
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/
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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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4.MAJ
2017
Høstgudstjeneste
NYGÅRD
i Oksbøl Kirke
25. september kl. 16.00
Medvirkende er Jagthornsblæserne og “E Søngkor”

KONCERT MED
E'SØNGKOR 🎶🎶
OG DOROTHEAS
KVARTET🎼🎼
🎶🎶FÆLLESSANG🎶🎶
Efterflg. - Fællesspisning

Nygård i Nørreskoven 4. Maj 2017 kl 19.00 -21.00

Menu: Wienerschnitzel m.tilbehør + en genstand = 100kr.

E'SøngkorMulighed
ledet af Christiane
Wattenberg
giver
koncert
for køb af kaffe
og kage- v.
Friskolen
Der er Fællessange
TilmeldingaftilOle
spisning:
Dorotheas kvartet -bestående
& Birgitte
Helle og Christianede spiller
spiller lidt
folkemusik for
Peter Rasmussen
på til
tlf.og
74454661/
23613661
os.
Entre' 60 kr incl kaffe & kage
SU 18/9
Kom og syng foråret ind ude i den grønne skov

