Oksbøl SOGNENYT

40. Årgang - Januar 2017

NYHEDSBLAD NR.

Oplysning, E-mail adresser og telefontavle
Johns hjørne
Sogneforenings hjørne
Kirkens hjørne
Friskolens og støttens hjørne
BIF hjørne
Alles hjørne

INDHOLD
1

side 4
side 5
side 6
side 8
side 14
side 19
side 21

1

Oksbøl SOGNENYT

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 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. 15. januar 2017

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

Nr. 3 Juni 2017 i uge 23/17
deadline 15-05-2017

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. 4 August 2017 i uge 36/17
deadline 21-08-2017

Sidste indleveringsfrist til
næste nummer af Sogne-Nyt
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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. 2  April 2017 i uge 12/17		
deadline 07-03-2017

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
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Marts

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

40. Årgang - Januar 2017

Johns hjørne
Godt Nytår til alle!
Nu er vi allesammen forhåbentlig kommet godt og glædelig ind i det nye år.
Jeg må ærlig indrømme, at jeg har savnet sne og frost især i juleperioden. I stedet for fik vi
endnu en storm og en bemærkelsesværdig høj vandstand. For at kompensere lidt for den
manglende sne har jeg valgt at bringe et af Inger Detlefsens akvareller på forsiden. Tak for
det Inger!
Sædvanen tro har vi igen haft en dejlig juletræstænding her i sognet. Jeg har indsat et
billede fra “Oksbøl afdeling” forneden med en stor tak til familien Wriborg og til alle andre
i sognet, som gjorde en indsats. I skrivende stund ved jeg ikke, hvor meget plads der er i
bladet for at bringe et udpluk af de andre juletræstændinger. Ellers er de til at finde
på facebook og websiden.
Jeg vil gerne sende en stor tak til alle, som gør en indsats for at gøre vores dejlige sogn
levende og endnu smukkere. Et godt eksempel er et spændende projekt lavet af familien
Hjelm i Mjels. Se det senere i bladet.
Det er første gang at bladets nummer (Nr.1) stemmer overens med årsskiftet og hvor alle
annoncespalter er udnyttet. En stor tak til alle annoncører.
Til slut vil jeg gerne gøre opmærksom på, at Sogneforeningen har besluttet at gå fra 5
blade om året til 4 for at sikre, at vi kan bruge endnu flere penge til udviklingsprojekter i
sognet. Derfor er der sket noget med deadlines for 2017 i f.t. dem, som var publiceret i
november sidste år. Jeg har dog holdt fast i deadline for marts.
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Oksbøl SOGNENYT

Sogneforenings hjørne
GODT NYTÅR 2017
Som nævnt i sidste nummer af Sogne-Nyt har vi været i gang med at stemme
dørklokker i håb om at flere har lyst til at betale kontingent til Oksbøl Sogneforening.
Elses store indsats har givet resultat, nu er vi kommet op på at 57% af alle husstandene
har betalt kontingent, så vi er på rette vej, men det er selvfølgelig bedst, når alle betaler.
Vi har besluttet, at der fremover kun udgives 4 Sogne-Nyt blade om året, altså et pr.
kvartal. På den måde får vi en anderledes økonomi i bladet.
Sker der noget med brandstationen i Broballe? Ja det gør der. Der er nedsat en opstartsgruppe, hvis formål er at arbejde for et fælleshus / medborgerhus i bygningerne.
Gruppen består af repræsentanter for forskellige foreninger og interessegrupper: Connie,
Allan,
Brian, Torben og Polle. Gruppen har afholdt et par møder, og vi har haft et møde med
Nicolai Dupont Heidemann, der er leder af Kultur-Event og Landdistrikter i Sønderborg
kommune. På dette møde forelagde vi vore tanker og ideer for, hvad vi kunne tænke os
at bruge bygningerne til. Sønderborg kommune arbejder i øjeblikket på et regelsæt for
medborgerhuse / fælleshuse, som skal gælde for hele kommunen. Kommunen forventer
at dette arbejde er afsluttet i marts måned. Vi blev opfordret til at vente med at lave en
ansøgning om brugen af bygningerne til kommunens regelsæt er færdig arbejdet. Vores
ansøgning kan således tilpasses regelsættet for medborgerhuse.
Sønderborg kommune har opfordret alle landsbylaug til at komme med ideer til den nye
kommuneplan 2017-2029. Kommuneplanen er opdelt i forskellige underpunkter. Under
”Turisme” har Oksbøl Sogneforening foreslået: Opsætning af offentlige toiletter, for
eksempel på en plads mellem Bundsø og Mjels sø på Nordals. Under punktet
” Landsbyer” har vi foreslået: Mulighed for nye byggegrunde, samt en cykel og gangsti
mellem Oksbøl og Brandsbøl, langs med Oksbølvej. Her vil der være mulighed for at
nyde udsigten til Bundsø og den nye skov i Oksbøl.
Så sker der noget med pumpehuset ved Mjels sø. Den 7. december 2016 var
lodsejerene, der har udsigt til pumpehuset inviteret til et møde på Oksbøl Friskole. Her
fortalte Jacob Palsgaard Andersen fra Aage V. Jensens Naturfond om fondens aktiviteter
ved Mjels sø og orienterede om planerne for renovering af pumpehuset. Den 10. januar
blev der holdt et møde ved pumpehuset, her var håndværkerne, Aage V. Jensens Naturfond, Sønderborg kommune og Pumpehusets venner repræsenteret. Nu er diverse
tilladelser og økonomien på plads. Håndværkerne er også klar til at gå i gang, så når
foråret kommer, regner vi med pumpehuset står ny renoveret og klar til brug. Se billedet.
Der bliver også bygget en handicapvenlig bro udover Mjels sø, hvorfra der kan fiskes.
Med venlig hilsen
Polle.
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40. Årgang - Januar 2017

Sogneforenings hjørne fortsat

Sogneforeningen invitere til følgende (sæt kryds i kalenderen allerede nu) :
Arbejdsgrupperne i forbindelse med Oksbøl Sogneforenings udviklingsplaner
inviteres til et status møde på Oksbøl Friskole den 27. februar kl. 19 til 20,30
Alle interesserede er velkommen til at komme og høre hvad grupperne har lavet og
om hvor langt de er nået.

Der serveres kaffe og kager

Vi holder “Oksbøl Sogneforening generalforsamling”
på Oksbøl Friskole den 18. april kl. 19
Dagsorden udsendes senere

Vi holder affaldsindsamling søndag den 2. april kl. 10.00
Information om Mødested m.v udsendes senere af
Esther tlf. 61366057
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Oksbøl SOGNENYT

Kirkens hjørne
Gudstjenester i Oksbøl Kirke
Søndag den 22. januar
Højmesse kl. 16.00 /v. FRP
Søndag den 29. januar
Højmesse kl. 10.30 /v. CSL
Torsdag den 2. februar – Kyndelmisse
Aftengudstjeneste kl. 19.00/v. FRP
Søndag den 5. februar
Henvises til Højmesse kl. 10.30 i Nordborg Kirke/v. FRP
Søndag den 12. februar
Højmesse kl. 10.30 /v. FRP
Søndag den 19. februar
Højmesse kl. 9.00 /v. CSL
Søndag den 26. februar – Fastelavn –
Børne/familiegudstjeneste kl. 10.30 /v. CSL
S.U. 24./2 til CSL for tilmelding til efterfølgende arrangement
Søndag den 5. marts
Aftengudstjeneste kl. 19.00 /v. FRP
Søndag den 12. marts
Gudstjeneste kl. 10.30 /v. FRP
Efterfølgende afskedskaffe for FRP i konfirmandstuen
Søndag den 19. marts
Højmesse kl. 9.00 /v. CSL
Søndag den 26. marts
Højmesse kl. 10.30 /v. CSL
Søndag d. 2. april – Mariæ Bebudelsesdag
Højmesse kl. 10.30 /v. NN (indsættelse af pastoratets nye præst)
CSL: Sognepræst Camilla Synnøve Lauridsen
FRP: Konst. Sognepræst (KBF) Fin Rasmus Petersen
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NN: Ukendt
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Kirkens hjørne fortsat
Særlige meddelelser fra kirken
Lørdagsdåb
Udover at det er muligt at få sit barn døbt i søndagens højmesse, er det også muligt at
bestille dåb på en lørdag i Oksbøl Kirke. Det vil foregå ved en særlig lille dåbsgudstjeneste
på maks. ½ time ved en af sognets præster på:
Lørdag den 18. marts kl. 11.00 i Oksbøl Kirke
/ v. sognepræst Camilla S. Lauridsen.
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.
Kollekt indsamlinger i Oksbøl kirke for 2016.
Som vanligt har Oksbøl kirkes menighed samlet ind til forskellige formål i løbet af det
sidste kirkeår. Resultatet imponerer, når man tænker på sognets størrelse. Vi takker for
alle gaverne, der er sendt videre til rette formål. Indsamlings formål og beløb fremgår af
følgende:
DSUK, Danske sømands og udlandskirker: 1317,00
Folkekirkens Nødhjælp:
453,00
Sønderborg Krisecenter:
929,50
Menighedsplejen:
1535,50
Blå Kors:
491,50
Kirkens Korshær:
422,00
Hospitalsklovne:
1780,00
Julemærkehjemmet:
365,00
Børnesagens fællesråd:
1407,00
----------------------------------------------------------------------I alt:
8700,50
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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Oksbøl SOGNENYT

Kirkens hjørne fortsat
Menighedsrådsmøder
Er offentlige og finder altid sted kl. 18.30. I den kommende tid bliver det ikke i konfirmandstuen, men rundt om hos bestyrelsesmedlemmerne:
19. januar hos Oskar Lund på Lusigvej 16, Broballe
23. februar hos Jens Lynggaard på Oksbøl Søndergade 14 , Oksbøl
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
Kirkelige handlinger 10/10 2016 – 10/01 2017
Døbte: Mathias Schmidt
Døde: Heike Hellesøe
Brigitte Erna Fogt
Poul Erik Henriksen

Beskrivelse af særlige Gudstjenester
Kyndelmisse – Aftengudstjeneste- 2. februar kl. 19.00 /v. FRP
Denne mørke vinteraften laver vi en særlig gudstjeneste, hvor vi fejrer lyset. Det bliver en
smuk og stemningsfuld gudstjeneste med årstidens salmer og musik sunget og spillet i
stearinlysenes skær.

Familie fastelavns gudstjeneste –
d. 26. februar kl. 10.30 /v. CSL
Kom og mød hyrden med alle hans søde, små får, syng og lyt til rytmisk musik, slå katten
af tønden og se en tryllekunstner! Alt dette og så også endda med fastelavns-boller
bagefter… S.U. den 24. februar –Sognepræst CSH Tlf:74451142
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Kirkens hjørne fortsat
Klesmer – musikgudstjeneste i Nordborg kirke
den 26. februar kl. 19.00 / v. CS

Fastelavn er der som regel et festligt indslag i vore kirker - især for vore børn. Men denne
aften bliver fastelavn også festlig for de voksne! For vi lukker denne aften kirkedørene op
til en musikgudstjeneste, som vil stå i Klezmermusikkens tegn. Klezmermusik forstås i
dag som Jødisk dansemusik. Musikken er udviklet blandt østeuropæiske jøder. Gamle
jødiske musiktraditioner blandede sig her med sigøjner og balkanmusik. Klesmermusikken
kan noget helt særligt. Den taler til hjertet med længsel, håb og glæde og er ofte meget
medrivende. Så kom med til en anderledes og medrivende musikgudstjeneste, hvor du
med garanti ikke kan -og ikke kommer til at sidde stille!

Onsdagsmøder i februar og marts:
Oksbøl Kirke inviterer atter til et par spændende foredrag i den kommende tid.
Det foregår én onsdag om måneden fra kl. 14-16 i konfirmandstuen.
Alle er velkomne. Kaffe / te og kage kan købes til 20 kr. /person.
Den 8. februar - I Osvalds vise-univers
/v. Stig Nørregård
Denne eftermiddag får vi besøg af den
Konservatorieuddannede musiker og pianist Stig
Nørregård med sit veltilrettelagte program
“I Osvalds vise-univers”. Programmet byder på
et autentisk og professionelt tilbageblik på dansk
revys guldalder. Stig er kendt for at give sine
tilhørere et velspillet, velsunget og særdeles
underholdende program – så til alle jer, der kan li’
de gamle revysange – kom og vær med til en
forrygende musisk eftermiddag! Det bliver så
festligt, at du ikke vil kunne lade være med at
synge med.
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Kirkens hjørne fortsat
Den 8. marts – Mit Mozambique
/V. Åse Ditlefsen
Åse Ditlefsen fortæller om dagliglivet og
oplevelserne hun har haft i landet Mozambique, hvor hun boede gennem 10 år. Hun
vil fortælle om de udfordringer, som dette
afrikanske land står med, om menneskerne
og kulturen dér. Så kom med til en
spændende beretning selvføgelig altid i godt
selskab og med kaffe og mundgodt til.

Nyt fra Oksbøl Menighedsråd.ved Oskar Lund
Urban Jensen valgte her i november at stoppe i menighedsrådet efter 8 år. Urban
har været bygningssagkyndig og trak et stort læs i forbindelse med renovering af
Præstegården, så den nu fremstår ny restaureret, moderne og med respekt for dens
oprindelige stil. Vi vil komme til at savne Urbans lune bemærkninger og kommentarer. Stor
tak for indsatsen. Vi er glade for, at Urban har indvilliget i at fortsætte som vores byggesagkyndig. Som nyt medlem har vi fået Anne Marie Hansen fra Hardeshøj, som atter har
valgt, at blive medlem af vores menighedsråd, det er vi rigtig glade for.
Ved eftermiddagsgudstjeneste d. 31/12 2016 nytårsaftensdag blev Finn Rasmussen
Petersen indsat som vikar i Nordborg Pastorat og budt velkommen i Oksbøl Kirke.
Vikariatet løber frem til d. 31. marts 2017. Vi vil gerne benytte lejligheden til endnu engang
at byde Finn Rasmussen Petersen velkommen til vores sogn – håber du bliver glad for
at være her og at menigheden tager godt imod dig. Champagnepropperne sprang efter
gudstjenesten, hvor der blev budt champagne og kransekage til hele menigheden, der
blev skålet og ønsket et godt nytår, en hyggelig og stemningsfuld afslutning på det gamle
år og velkommen til det nye år.
Ønsker alle i sognet
et godt nytår.
Oskar Lund.
“ Livet skal leves”
Onsdagsmøde den 16.nov.
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Kirkens hjørne fortsat
Sogneindsamling søndag d. 12. marts 2017:
Oksbøl sogn deltager igen i den landsdækkende
indsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Vi har brug for indsamlere!
Meld dig hos:
Birgitte Romme tlf 41570519,
mail broa@bbsyd.dk
Jeg kommer gerne rundt med
indsamlingsbøssen til den enkelte.
Der er også mulighed for at få sin indsamlingsbøsse efter gudstjenesten i Oksbøl, som
slutter kl 11.30.
Efter indsamlingen afleveres bøssen i konfirmandstuen i Oksbøl kl 13 - 15
Ved afslutningen af indsamlingen er der let
servering i konfirmandstuen.
Mvh
Birgitte Romme
Diverse

Oksbøl
menighedsråd
spiller krybbespil
for Lilleskovens
børnehave.
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Friskolens & støttens hjørne

Den 19. og 20. november 2016 afholdt vi Julemarked. Der var ca. 750 gæster i løbet
af weekenden, lidt flere end i 2015. Der var lidt færre udstillere denne gang men vi fik
puslespillet til at gå op, så de fleste klasser var fyldt. Vi fik besøg af julemanden to gange
både lørdag og søndag, og Lucia optoget kom også forbi. Det gav en hyggelig
julestemning, når nu ikke vejret ville give os lidt sne. Vi havde igen sat julen i højsæde i
udsmykningen, og der var meget at se på til glæde for os alle.
Til sidst vil vi fra Støtten takke Kis for hendes mange år som koordinator for udstillerne. Vi
har sat stor pris på Kisses arbejdsindsats og hendes altid glade og positive personlighed.
Loppen er som vanligt åben for besøg første lørdag i måneden.
Har du effekter, du gerne vil donere til vores loppemarked, kan du kontakte Leif på tlf. 30
27 64 30. Hvis du ikke selv kan levere dem, så sørger Leif for afhentning.
Billeder fra vores arrangementer kan ses på vores hjemmeside www.of-stoetten.dk
Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag 16. marts 2017 – se dagsorden på en
anden side
Slutteligt vil jeg på støttens vegne takke alle hjælpere for jeres arbejdsindsats i 2016. Vi
er glade for den hjælp I kan give os. Uden jeres indsats er det ikke muligt at gennemføre
disse store arrangementer.
På vegne af Støtteforeningen
Kenneth Vonsild
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Friskolens & støttens hjørne fortsat

GENERALFORSAMLING
16. marts 2017 kl. 18.00
på Oksbøl Friskole
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. a. Regnskab
b. FastsæAelse af medlemskonDngent
4. Valg
Leif Møller Andersen modtaget genvalg
Kenneth Vonsild modtager genvalg
Lajla Hoﬀ modtager ikke genvalg (3 år)
Valg af 2 suppleanter Dl bestyrelse
Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant
5. Indkomne forslag
(forslag Dl deAe dagsordenspunkt skal være bestyrelsen i
hænde senest en uge før generalforsamling)

6. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Kenneth Vonsild
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Aktivitetskalender
Februar 2017
Onsdag den 1.

kl. 10.00 Hjem og Kultur (H&K),Højskoledag,NIC

Torsdag den 2. kl. 19.00 Kyndelmisse - Aftengudstjeneste, side 8 & 10
Onsdag den 8. kl. 14.00 Onsdagsmøde, konfirmandstuen, side 11
Torsdag den 23. kl. 18.30 Offentligt menighedsrådsmøde hos Jens L.
Lørdag den 25. kl. 14.30 BIF dilletant generalprøve, side 19
Lørdag den 25. kl. 19.30 BIF dilletant festforestilling, side 19
Søndag den 26. kl. 10.30 Børne/familiegudstjeneste, side 8 & 10
Søndag den 26. kl. 19.00 Musikgudstjeneste i Nordborg Kirke, side 11
Søndag den 26. kl. 14.00 BIF sidste forestilling, side 19
Mandag den 27. kl. 19.00 Sogneforeningsstatus på udviklingsplanen, side 7

Marts 2017
Tirsdag den 7. kl. 24.00

Deadline

Onsdag den 8. kl. 19.00 H&K, Holm Sognegård, Dilletant
Onsdag den 8. kl. 14.00 Onsdagsmøde, konfirmandstuen, side 11
Torsdag den 9. kl. 18.00 Mexikanske suppe på skolen, side 29
Søndag den 12.

Sogne indsamling, side 11

Tirsdag den 14. kl. 19.00 H&K’s generalforsamling, Svenstrup forsamlings..
Torsdag den 16. kl. 18.00 Friskolens generalforsamling side 14
Lørdag den 18. kl. 13.00 BIF Gymnastikopvisning (Nordborg Hallen) side 20
Lørdag den 18. kl. 11.00 Lørdagsdåb, side 9
Onsdag den 22. kl. 19.00 Vandforsyningens generalforsamling, side 26
Onsdag den 29. kl. 18.30 Offentligt menighedsrådsmøde hos Karin
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Aktivitetskalender
April 2017
Søndag den 2. kl.10.00

Affaldsindsamling. Mødested meddeles senere

Tirsdag den 18. kl.19.00 Oksbøl Sogns generalforsamling, ved Friskole
Lørdag den 29. kl.14.00 Støttens kaffebord, ved Friskolen

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

Juni 2017
Torsdag den 15. kl.18.30 Offentligt menighedsrådsmøde hos Birgitte

PS. Kun de særlige gudstjenester er taget med i aktivitetskalenderen.
De andre er vist på side 8.
Som hjælp er der angivet side nr. i bladet hvor yderligere information findes.
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Friskolens & støttens hjørne fortsat

!

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 eller sms 51 95 21 70.
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 fire kategorier: Lagkage, bradepandekage muffins og småkage.
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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Dilettant
I år opføres stykket ”Ånden i glasset på Von Bastian kro”. Hovedingredienserne er: Et
værtspar der går fra at have en pølsevogn til at have en kro med hvide duge og eget
spøgelse. Gæsterne vælter ikke ligefrem ind på kroen, så kromutter får den ide at
omsætningen må kunne øges, hvis kroen kommer med i TV programmet ”Ånden i
glasset – er der nogen”.
Om det lykkes og hvordan det kommer til at gå med kroen, det finder vi ud af til sidst.
Der spilles på følgende tidspunkter:
Lørdag 25 februar kl 14.30: Generalprøve.
Der kan købes kaffe og kage i pausen
Lørdag 25 februar kl 19.30: Festforestilling
Søndag 26 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 Hjørnet 6 i Mjels
fredag den 24 februar mellem kl. 15 og 16.
Husk at børn under 14 år kommer gratis ind
til de to eftermiddagsforestillinger.
mvh
Connie
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Så er tiden atter kommet til den årlige gymnastikopvisning...
sæt X i kalenderen Lørdag den 18. 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 at købe
kaffe & forfriskninger.

I år får vi besøg af 2 gæstehold Sønderborg Egnens Minixmix og CORP fra Dybbøl
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 2017 - marts 2018.
Skulle der være gemt en hjælper/instruktør i dig eller har du lyst til at hjælpe med andre
opgaver?
Få mere at vide hos Lise Kümpel 31518185 eller gymnastik@broballeif.dk

Hjælp søges
BIF mangler hjælp i baren ved dilettant lørdag den 25/2-2017
Vi skal bruge 3 – 4 personer fra kl 17.30 til 01.30 (senest 02.00)
Opgaven består I almindelige baropgaver. Primært mixe drinks og skænke fadøl.
Barpersonalet skal ikke bekymre sig om indgang og entre
Baren er gjort klar, når I kommer. Ting til at fylde op med er indenfor rækkevidde.
Oprydning af baren til slut skal I ikke tage jer af.
Der vil være folk fra bestyrelsen til stede hele aftenen.
Flere oplysninger fås hos Connie Paulsen på 6136 4180. Og det er også her du melder
dig, hvis du gerne vil hjælpe
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E`SØNGKOR
Yderligere info datoer m.v.
Se esoengkor.blogspot.dk og
facebook E’Søngkor
eller kontakt
Christiane Wattenberg
Tlf. 50828176

Koret startedes 2006 af en ﬂok forældre med tilknytning til Oksbøl Friskole + Eva.
Formålet var at indøve nogle sange til et fælles arrangement på skolen.
I dag er vi ca. 20 kvinder der
mødes hver anden torsdag.
Musikstilen er meget varieret –
fra viser, både dansk og engelsk
til rytmiske arrangementer, over
salmer til kanons og lette
klassiske arrangementer.
Koret har et formål: At være
sammen om sang og den
livsglæde det giver, når kvinder i
alle aldre mødes. Vi tager gerne
ud og optræder, når nogle ønsker
det. Koret er for alle uanset alder
og hjemsted og tidligere erfaring
med korsang, bare man elsker at
synge.
Koret ledes i dag af
Christiane Wattenberg
Vi ses
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Vi får en ny “tilflytterfamilie” til Nordals nærmere betegnet til Mjels, ved Mjels sø.
Læs familien Hjelms gribende historie her. Nej der er ikke gået “ged” i det :-) redaktion.
Projekt Naturpleje ved Mjels Sø.
Da vi har hørt, at flere har undret sig over/snakket om, hvad vi har gang i ved Mjels sø, har
vi lavet denne skrivelse, så alle kan blive opdateret om vores gøremål.
I oktober 2016 holdt vi et møde ved Mjels Sø, sammen med Povl Erik Nørgaard fra Sogneforeningen og Kristian Pedersen Nordstrøm fra Projekt og Anlæg Sønderborg kommune.
Vores plan var, igen at få lavet et flot ” KIG” til Mjels Sø, mellem Næsvej 38 ( Karen og
Hans-Henrik Hjelm) og Næsvej 40 ( Hella og Gunnar Schøber), som da søen i sin tid blev
etableret.
Christian Pedersen Nordstrøm og
Povl Erik Nørgaard var begge meget
imødekommende, og syntes også
rigtig godt om ideen. Problematikken
var bare, at der ikke måtte pålægges
Vej og Park flere opgaver, end de
eksisterende.
Efter lidt snak frem og tilbage, blev
aftalen: At hækken mellem Næsvej
og cykelstien skulle fjernes, (Dermed
kunne vi spare Vej og Park for en
hæk klipning) og de store træer ud
mod søen skulle stammes pænt op.
Krattet mellem de store træer skulle
så saves ned i hæk højde (og hæk
klipningen fra cykelsti hækken, kunne
så flyttes, til den nye hæk, ud mod
søen i stedet for). Dermed skulle der igen være ”SØ KIG”.
Ved pumpestationen (den gule på Næsvej), ville de også trimme beplantningen, så et
”SØ KIG” også blev muligt fra pladsen igen. Til slut blev der aftalt, at arbejdet skulle
udføres af Kommunen her i vinter 2017, hvis der ikke kom for meget sne.
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Vi skulle selvfølgelig selv fælde træerne på vores grund. Samt sørge for at tage kontakt til
Aage V. Jensen Naturfond, vedr. de resterende træer.
Først i november holdt Hans-Henrik så møde med Povl Erik Nørgaard fra Sogneforeningen
og Jacob Palsgaard Andersen fra Aage V. Jensen Naturfond.
Jacob Palsgaard Andersen var MEGET positiv overfor at få åbnet op til ”SØ KIG” igen,
men gjorde os også opmærksom på, at der ikke fulgte hverken penge, eller hjælp med til
at udføre projektet. Det var der ikke plads til i deres budget, SÅ HVIS det var noget vi ville
føre ud i praksis, var det for egen regning, og egne kræfter.

Hans Henrik spurgte så til afgræsning af området helt ned til søen, da vi ved etableringen
af søen, var blevet tilbudt at afgræsse området med kreaturer, får eller lign.
Jacob Palsgaard Andersen var igen meget positiv, og mente det ville være super for
vedligeholdelsen, at sætte geder på hele søbredden.
NU KOM DER SÅ GANG I PROJEKTET.
Motorsaven blev slebet, og i de næste par måneder, blev der : Fældet træer – Ryddet op Fliset grene – Kigget på geder – Målt ud på matrikelkort – Fundet skel - Banket hegnspæle
i jorden – Sat vildthegn op – Søgt tilladelse til opførelse af gedehus – Chr. nummer aktiveret
– Monteret elhegn – Bestilt gedehus – Købt fire Boergeder ( kød geder) to af dem med kid i
.Se næste side for beskrivelsen af en Boerged.
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Boergeden stammer oprindeligt fra
Sydafrika, hvor de tilflyttende hollandske capbønder opformerede
boergeden fra flere forskellige gederacer i omkring 1900-tallet. De første
boergeder kom til Danmark i 1993 via
New Zealand.
I Danmark består bestanden hovedsageligt af fuldfarvede (brune, røde og
sorte) boergeder samt den forædlede
boerged (hvid med brunt hoved).
Boergeden har et særdeles godt
gemynt. Den er meget frugtbar og
frem for alt den mest kødfulde ged
af alle gederacer. En boerged vejer
som voksen mellem 70-80 kilo og en
fuldvoksen buk vejer mellem 100-120 kg. Et slagtedyr (ungdyr) vejer omkring 40-50 kilo.
Man hører ofte, at geder spiser alt, men dette er helt klart en sandhed med mange modifikationer! Nok er geden et meget nysgerrigt - og klogt - dyr. De undersøger alt, hvad de
komme i nærheden af - ved at tygge/smage på det - men der er bestemt ikke alt de tåler
lige godt.

Vi har valgt i første omgang, kun at sætte geder for enden af vores egen mark ved ejendommen. Da det er et rimelig stort (MEN SJOVT) projekt, bare at få gjort klar til gederne.
Vi håber så, at gederne vil stå for den fremadrettede vedligehold, af området ved søen. Så
vi ikke hver vinter, skal tage lige så meget tid ud af kalenderen, som vi har gjort i år.
Vi har ikke styr på, om fire geder er nok til at vedligeholde området, men ellers må vi jo
købe nogle flere :-)
Når sognenyt udkommer skulle der gerne være styr på alle tilladelserne, og geder på en af
de midterste folde ud af i alt fire stk, som de skal flyttes rundt på.
Folden ved indkørslen til Mjels / pumpestationen, er lige nu meget fugtig, og man vil
derfor ikke kunne se gederne på den fold foreløbig….desværre.
Med venlig hilsen
Hans-Henrik og Karen Hjelm
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Sognehus.
Oksbøl Sogneforening havde den 10. marts 2016 indkaldt til et stormøde på Oksbøl Friskole. Efter en god gang suppe, blev der holdt udviklingsmøde for sognet. Der blev nedsat
en gruppe, som skulle arbejde videre med planerne om et sognehus. Gruppen trak i
arbejdstøjet og syntes at Havemosegård Søndergade 7 Oksbøl måske kunne bruges. Efter
et møde med borgmester Erik Lauritzen gik vi i gang. I den efterfølgende tid afholdt vi 6
møder. Vi besøgte også Bakkensbro i Ullerup for at få ideer til hvordan vi skulle gribe det
an. På et af møderne fik vi besøg af to lokale kunstnere og den ene (Inger Dethlefsen) ville
lave et maleri af Havemosegård. I vores arbejde har vi haft kontakt til mange foreninger og
grupper og kommunen har hele tiden været velvillig.
Herunder er et lille udpluk af udsagn fra de foreninger og grupper, vi har haft kontakt til:
•
BIF kunne bruge et sted til mange arrangementer. De nævner at 		
		
scenen på skolen er nedslidt og de kunne bruge et godt 			
		
sted til dilettant forestillinger.
•
De ældre i sognet mangler et mødested om dagen.
•
De unge mangler også et sted, hvor de kan mødes.
•
Kunstnerne savner et sted, hvor der kan undervises og udstilles.
•
Et sted til foredrag for store forsamlinger savnes også.
•
Et sted til hobbyklubber og andet savnes.
Sammen med Poul Erik Nørgaard fra Sogneforeningen havde vi den 1. november 2016
et møde med Borgmester Erik Lauritzen, som denne gang foreslog at et nyt byggeri ved
skolen måske ville være en bedre ide. Efterfølgende havde vi et møde i udvalget og vi har
overgivet den resterende del af projektet til Sogneforeningen.
Hvis kommunen
medvirker til at
bygge en hal
/ multihal ved
Friskolen, kunne
skolen aflastes en
del og vi kunne få
et mødested om
dagen.
På vegne af gruppen
Sognehus / medborgerhus.
Inga Thomsen.
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Oksbøl Sogns Vandforsyning minder om Generalforsamling 2017.

Hermed minder vi om, at der i marts mdr. er Generalforsamling i vandværket.
Påmindelsen er lige tidlig nok, men udgivelsen af næste nummer af Sognenyt falder i
samme uge som der holdes generalforsamling i vandværket.
Derfor sæt kryds i kalenderen allerede nu.
Onsdag den 22. marts kl 19 på Oksbøl friskole
og du kan se indkaldelsen i ugeaviserne og på vandværkets hjemmeside forud for dette.
http://www.oksbolsognsvand.dk/
Vandprøverne er fine og kan også ses på web siden og nedenunder.

Peter Petersen		
Formand
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Velkommen til Hjem og Kultur
Nordals
Hjem og Kultur er en forening, der samler alle folk, der vil være en del af vores foreningsliv. Den
blev startet i 1934 som Husholdningsforening og for ca. 20 år siden blev den ændret til Hjem og
Kultur, da bestyrelsen på det tidspunkt syntes, der skulle ske noget andet. Vi er en forening der
har 280 medlemmer. Medlemmerne kommer både fra land og by.
Vi forsøger at have noget på programmet, der om handler det kulturelle, så som foredrag af
forskellige art. Det kan være vores tur til Holm for at se Amatørteater med efterfølgende samvær
med medlemmerne. I år får vi besøg af Heksen fra Terkelsbøl, foredrag som omhandler et
soldaterhjem i bl.a. Irak, og det kan være foredrag om vores politi i deres daglige dag.
Det hjemlige, som vi også værner om, kan være vores Højskoledag, hvor vi gør noget ud af at
være sammen. Vores årlige juleafslutning, som er meget søgt, der spiller vi tallotteri og får gaver,
som har været adgangsbillet til hele dette arrangement.
Hjem og Kultur tager også på ferietur uden for Danmark, i år går turen til de gamle Hansestæder
i Tyskland. Der bliver også arrangeret en, en dags tur til Christiansfeld, hvor der bliver fortalt om
byens historie.

Billedet er taget i Bruxelles, hvor vi var
på udflugt til Ruhrdistriktet.
Bygningen i baggrunden er fra
“Verdensudstillingen” i Belgien i 1958.
Bygningen hedder “Atomariet”

En hilsen fra Hjem og Kultur Bestyrelsen.

www.oksboel.dk

Ps. Er der en eller flere der gerne vil være
medlem, da kontakt formanden, Grete Jakobsen
på tlf. 74450894.
Vores aktuelle program kan findes på Oksbøl
Sogneforenings hjemmeside www.oksboel.dk
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Til Cykelklubben
Godt nytår til alle i cykelklubben - og tak for alle turene i naturen - jeres gode humør,
nyheder og samværet.
I ved jo altid mange nyheder - ved ikke hvor I får det fra - men I bidrager med mange ting
og jeg kan give lidt igen
Glæder mig til turene i 2017

Esther

Hvorhen ?????????

Julefrokosten 2016
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Det er nu fredag (den 13. sågar) og bladet er færdigt, og den sidste side er til
dels ikke brugt. Det er en sandhed med modifikation, idet den sidste spalte skal
bruges til Brians annonce, og hvis / når vi får flere, skal de også placeres her på
siden (fast).
Sådan er det, når vi har så mange, der vil støtte os.
Jeg har en lille tilføjelse fra Else, og det er:
Husk tilmelding til Mexikansk suppe med oksekød den 9. marts. Ring eller
sms på 51765820 til Else Thuesen. Den er i kalenderen, men det er vigtigt med
tilmelding.

Som en prøve har jeg lavet teksten på denne side lidt større. Jeg vil gerne have
en tilbagemelding, om det er er passende, eller om jeg skal fortsætte med den
hidtil brugte.
Til slut vil jeg lave en facebook side med titlen “smukke billeder fra Oksbøl sogn”.
Det vil jeg gøre for at sikre en løbende udskiftning af vores billeder i Infohuset.
Hvis I har et godt billede kan I poste den på denne facebook side. Forventes
færdig i marts.
mvh
John
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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/

30

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

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.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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Høstgudstjeneste
i Oksbøl Kirke
25. september kl. 16.00
Medvirkende er Jagthornsblæserne og “E Søngkor”

Efterflg. - Fællesspisning
Menu: Wienerschnitzel m.tilbehør + en genstand = 100kr.
Mulighed for køb af kaffe og kage v. Friskolen
Tilmelding til spisning:
Peter Rasmussen på tlf. 74454661/ 23613661
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