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Østergård Frugt & Bær
Færgevej 63

6430 Nordborg
tlf.: 61 65 18 64

mail: 
frugtogbaer@bbsyd.dk

Nedervej 25, 6430 Nordborg

www.mjelsmark.dk

Ønsker du en 
annonce

i Oksbøl Sognenyt?
Kontakt 

Elin Petersen på tlf.: 60 70 85 07

Oksbøl SOGNENYT
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40 Årgang - April 2017

40. Årgang - Januar 2017

29

Alles hjørne fortsat

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

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

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

Oksbøl Friskoles Støtteforening
Formand: Kenneth Vonsild
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

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

Sogne-Nyt Redaktion

Tirsdag

07
Maj

Sidste indleveringsfrist 
til næste nummer af 
Sogne-Nyt

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

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt?

Nr. 2  Maj 2019 i uge 21/22
 Deadline 07.05.2019

Nr. 3  August 2019 i uge 34/35
 Deadline 06.08.2019

Nr. 4  November 2019 i uge 47/48
 Deadline 05.11.2019

Nr. 1  Februar 2020 i uge 08/09
 Deadline 04.02.2020

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

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

Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogne-
forening i 490 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 den 13. februar 2019.

Oksbøl SOGNENYT
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Nyt fra Redaktionen
HC: Vi er nu godt i gang med 2019.   
En af de første ting, vi læste i nyhederne, 
var, at Aage V. Jensens Fond havde købt 
Bundsø. Personligt synes jeg, at de har 
gjort det rigtigt godt med Mjels Sø. Så 
det var den rigtige køber. Men jeg hedder 
jo Kaack. Måske burde jeg have budt på 
Kokhøj:-)

Det er nu tiden, hvor de forskellige 
foreninger her i sognet afholder de-
res generalforsamlinger. Det er disse 
foreninger, der står bag de mange ar-
rangementer, der bliver afholdt her hos os. 
Foreningerne giver os sammenhold her, 
og det er også dem, der giver nye tilflyt-
tere mulighed for at møde alle os dejlige 

mennesker her, hvor vi bor. Så mød nu op, 
og få mulighed for at sætte dit præg på, 
hvad der skal ske her i sognet i fremtiden.                                                                                                                                       

Else: Forsidebilledet i dette Sognenyt er 
taget af min genbo Ole Klein – tak for det. 
Jeg synes, han tager fantastiske fotos, 
men der er sikkert mange talenter i vores 
område. I er altid velkomne til at komme 
med forslag og billeder, vi kan bruge i 
Sognenyt. Vi forsøger at matche disse 
farver på for-siden: feb.: isblå, maj: grøn, 
aug.: gylden, nov.: rød.

Godt nytår fra os begge
HC og Else

Nyt fra Sogneforeningen

Vi glæder os til forår og sommer, så det er tid 
at tænke på at gøre badebroen klar!!

Sogneforeningen arbejder på at få ny bade-
bro, men også i år må den gamle bro i vandet.
Vi håber på et super hold til at reparere og 
sætte broen op.

Lørdag den 4. maj kl. 10.00:
Reparation og klargøring – på Espehøjvej 16

Lørdag den 11. maj kl. 10.00: 
Opsætning af bro og ponton – ved Lusig Strand

Der vil være forplejning 
begge dage til dem, der 
hjælper.

Tilmelding 
gerne til begge dage til:
Bent Jørgensen 
tlf.: 30 74 98 14
Mail: 
bent.jorgensen@privat.dk

Badebroen ved Lusig
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Nyt fra Sogneforeningen
Blomsterløg
Igen i 2018 har vi fået rigtig mange 
blomsterløg af Sønderborg Kommune til 
forskønnelse i vores område - desværre 
fik vi løgene meget sent - faktisk i de-
cember måned. Ca. 3000 har vi fået!!

Så har I lyst til at hjælpe med at sætte 
løgene, så henvend jer til de respektive 
tovholdere, om det er noget I kan hjælpe 
med.

Løg er udleveret til 
Hardeshøj: Anne Bossen 
Mjels: Esther Olesen - Aksel har ordnet 
løgene - vi mangler ved byskiltene 
Broballe: Poul Erik Nørgård 
Broballe: Else Thuesen
Broballe: Lars og Margrethe Mou Jessen

Oksbøl Sogns 
Forskønnelsespris 
2019

Så er tiden atter inde til at komme med 
forslag til, hvem der skal modtage Oks-
bøl Sogns Forskønnelsespris, som bliver 
uddelt ved årets generalforsamling den 
27. marts.

Prisen uddeles til den eller de personer, 
som har forskønnet deres hus eller områ-
det omkring huset, så vi alle synes, her er 
smukt at færdes.

Alle, der kender nogen, der har fortjent at 
få prisen kan rette henvendelse til Bent 
Jørgensen, senest den 20. marts 2019 
på mobil 3074 9814 / 7449 0088 eller på 
mail: bent.Jorgensen@privat.dk

Udvalget til bedømmelse af de indkomne 
forslag består foruden Bent Jørgensen fra 
bestyrelsen af Aksel Olesen og Mads S. 
Eriksen.
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Flystyrt
For 25 år siden blev mindestenene sat 
på Næsvej - flyene styrtede i nærheden 
af, hvor stenene er blevet sat. Et minde 
for de 2 flys besætningsmedlemmer, 7 
personer i hvert fly, som mistede livet. 

Medborgerhus
Projektet bliver ikke til noget. Der kom 
endeligt svar fra Sønderborg Kommune 
den 30. november 2018, hvor der blandt 
andet stod: ”Vi må desværre meddele, 
at der i budgetforliget 2019-2022 ikke er 
fundet midler til jeres projekt Broballe 
Brandstation som medborgerhus.”

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle de 
foreninger og enkeltpersoner, der har 
været med i ansøgningen om at skabe 
brandstationen om til et medborgerhus. 
En særlig tak for samarbejdet til opstarts-
gruppen i hele den lange proces.
Efterfølgende arbejdes der på, at brand-

stationen skal overgå til Oksbøl Friskole. 
Sagen skal politisk behandles, og det 
næste økonomiudvalgsmøde er den 20. 
februar 2019.

Rigtig mange af vores lokale foreninger 
bruger i dag Oksbøl Friskole til deres 
arrangementer. Da skolen mangler plads, 
kan det kun blive godt, at brandstationens 
bygninger kommer i brug, så lokalsam-
fundet ikke skal se på forfald, samt at det 
gode samarbejde i sognet får plads til at 
fortsætte.

Polle



Generalforsamling  
i Sogneforeningen 
Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling
onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00
på Oksbøl Friskole

Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer. 

2. Årsberetning. 

3. Regnskab, budget og kontingent.

4. Indkomne forslag: 

5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer  
og suppleanter

    På valg er:
     ·  Poul Erik Nørgaard,  

der modtager genvalg
     ·  Bent Jørgensen,  

der modtager genvalg
     ·  Else Thuesen, 
    Valg af suppleant

6. Valg af revisorer 

7.  Valg af medlemmer til forskønnelses- 
udvalg (2 pers.+ bestyrelsesmedlem)

8. 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.

Affaldsindsamling
Oksbøl Sogn 2019
Søndag den 31. marts kl. 10.00 - 12.00

Vi mødes i Oksbøl Friskoles skolegård 
og får tildelt ruter, plastikposer, handsker, 
veste og gribetænger.

Vi går ud på ruterne og kommer retur ved 
kl. 12.00, hvor vi får en pølse og
vand/øl og en kop kaffe.

Kom Frisk - og vær med til at holde vores 
natur og omegn pæn og ren.
Det plejer at være godt vejr og rigtig 
hyggeligt.  

følg med #affaldsindsamlingen

 

 

Oksbøl SOGNENYT
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Oksbøl Sogneforening er kommet godt 
ind i 2019. Der var rigtig mange, der 
havde taget imod tilbuddet om at fejre 
nytåret med en brunch arrangeret af 
Sogneforeningen. En hyggelig formiddag 
med lidt godt til ganen. 

Else Thuesen var tovholder og havde 
ordnet alle forberedelserne: Indkøb, bagt 
små pandekager, uddelegeret stegning af 
bacon til bestyrelsesmedlemmer. Og på 
selve dagen var hun køkkenchef. Som det 
ses på billedet, fik vi champagne, der var 
sponsoreret af B&O.

Affyring af festfontænen gik ikke helt efter 
planen, men så vidt vides kom ingen til 
skade!

Det blev en god start på året, hvilket vi 
sikkert gentager næste år. På selve dagen 
fik bestyrelsen hjælp af frivillige, og som 
ved andre arrangementer har sogne-
foreningen ingen problemer med at finde 

 

 

frivillige hjælpere, og mange af de frem-
mødte går spontant i gang med at hjælpe 
til. Det er et stort aktiv for foreningen.

Der sker meget andet her, hvor vi bor og 
lever. Kom til pizza og øl-aften, eller hvad 
med at hjælpe med reparationen af bade-
broen. Kom med til affaldsindsamling. Giv 
en hånd med, når badebroen skal sættes 
ud. Mød op på generalforsamlingen, og 
kom frem med dine synspunkter om, 
hvordan vi markerer genforeningen i 2020 
eller noget helt andet.

Polle

Nytårsbrunch 2019 og ...
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Landsbylaug / Sogneforening
Sønderborg Kommune har i løbet af de 
sidste par måneder holdt møde med alle 
36 landsbylaug, der nu er i kommunen, 
for at følge med i, hvordan det går med 
vores lokale udviklingsplaner. Vi fra 
Nordals, der tæller 13 landsbylaug, var 
samlet i Holm d. 23. januar.

En stor del af Oksbøl Sogneforenings 
udviklingsplaner er allerede blevet til 
noget.
·  De badende ved Lusig Strand og i 

Hardeshøj har fået tømmerflåder.

·  Pumpehuset ved Mjels Sø har fået en 
grejbank.

·  Trampestien langs Bundsø er blevet 
færdig med en lille bro, E spang, over 
afvandingskanalen og en sti op langs 
Peters mark.

·  Det offentlige toilet ved Lusig Strand er 
kommet i drift og er blevet forsynet med 
ny asfalt samt nye cykelstativer, og nu 
med tilladelse fra kystdirektoratet.

Der er ting i udviklingsplanerne, som 
ikke er blevet til noget.
·  Vinterbadeklub med sauna blev ikke til 
noget, da interessen forsvandt.

·  Medborgerhus i Oksbøl Brandstation 
blev ikke til noget, da der ikke var 
politisk opbakning til projektet.

På mødet i Holm blev en del af vores 
udviklingsplan om cykelsti mellem Oksbøl 
og Stevning over Brandsbøl genstand for 
debat, da det viste sig, at alle var meget 
interesserede i en cykelsti fra Købings-
mark og til Stevning. Cykelsti, som kunne 
gå igennem Oksbøl og Brandsbøl, forbi 
Bundsø og Oksbøl skov.

Nye tiltag, som måske kan skrives ind 
i udviklingsplanerne for Oksbøl Sogne-
forening, kunne være:
Natur 2000, Udkigspunkt på Bøgebjerg og 
Bundsø/Aage V. Jensen Naturfond.

Polle

Oksbøl SOGNENYT
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Læs mere om købet af Bundsø her...

www.jv.dk/soenderborg/Aage-V-Jensens-Fond-erhverver-Bundsoe/artikel/2677607

Oksbøl Sogneforening arbejder fortsat 
på projektet ”Etablering af toiletfacili-
teter ved Mjels sø”

Vi har et godt samarbejde med Kristian 
Nordstrøm fra Sønderborg Kommune. Der 
er søgt dispensation fra strandbeskyt-
telseslinjen. Den 2. januar 2019 meddelte 
Kystdirektoratet dispensation til toiletbyg-
ningen.

Nu er Landzonetilladelsen for Færgevej 10 C 
kommet, og for den 4 ugers høringsperi-
ode udløber klagefristen den 20. februar 
2019. Når klagefristen er udløbet, kan 
byggetilladelsen udarbejdes.

Vi er optimister og regner med, at toilettet 
kan blive indviet i år.

Polle

På billedet kan man se hvor det nye offen-
tlige handicapvenlige toilet skal placeres, 
det er ved den røde plet.

 

 

Handicapvenligt toilet over for 
Pumpehuset
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Kom til pizza og øl-aften

Søndag den 17. marts kl. 19 i 
MULTIRUMMET på OKSBØL FRISKOLE 

VOX1KORET og det 10 mand store 
orkester TORDENSKJOLDS SOLDATER 
synger og spiller her sammen og hver for 
sig. I en 1½ times tid - inkl. pause - bydes 
der på et spændende og særdeles afveks- 
lende musikprogram.
Mozarts "Det klinger så herligt" fra Trylle-
fløjten, "Tritsch-Tratsch Polka" af Johann 
Strauss, "Let´s Twist Again", "Kalinka", 
Tangoen "La Cumparsita" og mange, 
mange flere!

En ny alsisk sang - "En Alsisk Vildbas" får 
sin "førsteopførelse" denne aften.
Jo, jo, publikum får også rørt sangstem-
merne! Løjerne styres af Jes Solmer, og 
alle medvirkende har lovet at gøre deres 
til, at det bliver en god, sjov og festlig 
aften. 

Koncerten arrangeres i samarbejde med 
Oksbøl Sogneforening, og i pausen ser-
veres der kaffe med småkager.

Entré 60 kr. inkl. kaffe og småkager.
Børn under 14 år gratis adgang.

Højtryks - og solskinskoncert

Tirsdag d. 12. marts. Kl. 18. på Oksbøl Friskole. 
 
Sammen med Mjels Bryghus arrangerer Sogneforeningen: 
Øl-aften. Pris for dette arrangement:100 kr. 

Program: 
Kl. 18: Vi spiser pizza, og der serveres én 
øl dertil (du kan evt. selv købe til)
Du kan også få sodavand, og alkoholfri øl ;-) 

Kl. 19: Ejnar Pustelnick fra Mjels Bryghus 
fortæller om huset og brygningen, og han 
serverer mange smagsprøver. 

Mange har meldt sig til i god tid, men der 
er plads til flere, og vi glæder os.

Tilmelding senest den 8. marts 2019 
til Else Thuesen: 5176 5820

Oksbøl SOGNENYT
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Nyt fra sognepræsterne

Vi ønsker alle et godt og velsignet nytår, 
og vi glæder os til at møde jer både i 
kirken, til arrangementer og ude i sognet.

Med begyndelsen på det nye år 2019, 
har vi for alvor taget fat på at inddrage 
nye moderne salmer og sange ved vore 
gudstjenester. Vi har fået trykt en lille 
sangfolder med nye salmer, hvori der er 
oplistet ”Månedens salme” fra januar til 
og med juni måned. Den månedlige nye 
salme synges ved alle gudstjenester og 
oftest som udgangssalme. I januar var det 
”Der er ingenting i verden så stille som 
sne” – og den kender mange af jer nok 
i forvejen. Den smukke sang er nu også 
officielt optaget i den nyere Kirkesangbo-
gen, som vi må benytte ved gudstjenester 
og kirkelige handlinger.

I Kirkesangbogen er der et bredt reper- 
toire af både klassiske og moderne 
danske sange og helt nyskrevne salmer 
og sange. Temaerne spænder vidt, og 
teksterne handler om hele menneskelivet 
og om årstidernes gang, ligesom der er 
en del morgen- og aftensange. Forfatterne 
bag sangene er både digtere som Jeppe 
Aakjær & Thorkild Bjørnvig; Tove Ditlevsen 
& Inger Christensen; Steffen Brandt & Sys 
Bjerre; Lars Lilholt & Anne Linnet; Martin 
Luther & Holger Lissner og mange flere! 

Vi kan på ingen måde undvære den store 
og rige sangskat som Den danske Salme-
bog indeholder. De store klassiske og 
velkendte salmer er en del af vort troslivs 
DNA, og de understøtter og formidler tro-

ens budskaber ved vore gudstjenester og 
kirkelige handlinger. Vores kærlighed og 
bånd til Den danske Salmebog er intakt! 
Vi er dog samtidig utroligt nysgerrige på 
de nye sange og salmer. Det er interes-
sant at inddrage dem og på den måde 
udvide vor sangskat.

Det er ligeledes muligt for jer ved en kirke-
lig handling som f.eks. en vielse eller en 
bisættelse at ønske nogle af de nye sange 
og salmer. Tal altid gerne med os og vor 
dygtige kirkemusiker Stine, hvis I ønsker 
at inddrage en sang eller en melodi fra 
Kirkesangbogen, 100 salmer m.fl.
I februar er månedens salme ” Når vinter-
storme hærger”, og i marts handler  
månedens salme om en lille ukuelig 
blomst i salmen ” Tænk erantis, at du 
gider”! Det er bestemt titler, der vil noget 
med os! 

Så kom og vær med til at synge nyt i 
det nye år! Deltag i de tilbagevendende 
sangarrangementer, hvor vi øver nye 
sange og salmer, og lad os sammen gøre 
sangskatten større.

Jeres
sogneapræster
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Kære mand! Benyt nu chancen til at 
komme hjemmefra, møde nye menne-
sker og få nye indtryk!

En ny klub for mænd starter op i 
Nordborg Sognegård. Mandeklubben 
mødes den 2. onsdag i måneden kl. 10. 
Vi mødes til en kop kaffe og et stykke 
brød, synger et par sange og får chan-
cen for at høre en spændende person 
fortælle. Første gang, 13. marts, er det 
Johannes Diederichsen, der fortæller. 
Det kræver ingen særlige evner eller 
forudsætninger at være med andet end 
lysten til at mødes og have et par gode 
timer sammen. 

Vi mødes d. 13. marts, d. 10. april og 
d. 8. maj. kl. 10. Prisen for at deltage 
er 25 kr.

Mandeklubben
i Nordborg 
Sognegård

Fastelavn i 
Nordborg Kirke
Tag dit udklædningstøj på og kom og fejr 
fastelavn med os i Nordborg Kirke! 
D. 3. marts klokken 14.00 holder vi fami-
liegudstjeneste i Nordborg Kirke, hvor vi 
vil synge og høre historier. 

Efter gudstjenesten byder vi på faste-
lavnsboller og slår katten af tønden i 
sognegården, hvor vi selvfølgelig også 
kårer årets kattekonge og kattedronning. 

Tilmelding: 
Til sognepræst Sophie-Lønne på 
sophu@km.dk senest mandag d. 25. 
februar.

Vi glæder os, til vi ses!

Oksbøl SOGNENYT
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Tirsdag den 21. maj 

07.30: Afgang fra Oksbøl Kirke 
09.00:  Ankomst Jels Voldsted, hvor Holger Clausen står på bussen som vores  

guide i området
09.00 - 10.30:  Sightseeing i området, Vejen, Malt, Askov, Sønderskov Slot
10.30- 11.30:  Besøg i Folding Kirke m. smuk udsigt over Kongeådalen,    

altertavle af Sven Havsteen Mikkelsen og altertæppe lavet af Maja  
Lise Engelhardt

11.30: Alle stiger på bussen igen
12.00 - 13.00:  Frokost på Hotel Skibelund Krat
 Drikkevarer for egen regning
13.00 - 13.45: Mulighed for at se på skulpturer og mindesten ved Skibelund Krat.
14.00 - 15.30:  Lisa og Holger inviterer os på kaffe på adressen Knudevej 13, Vejen,  

hvor Holger også har en bemærkelsesværdig samling af gamle traktorer 
og biler 

15.30: Afgang mod Oksbøl
17.00:  Ankomst Oksbøl

Pris for deltagelse: 275 kr. Betales kontant i bussen.
Betalingen dækker frokosten og tilskud til bussen. Menighedsrådet betaler resten.

Tilmelding: senest søndag d. 5. maj.
Ledige pladser tilbydes til Nordborg sogn som tidligere år.
Birgitte Romme, tlf.: 41 57 05 19, mail: broa@bbsyd.dk

Kongeådalen

Skibelund Krat

Vejen

Oksbøl Sogneudflugt 2019
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Gudstjenester 2019
Nordborg-Oksbøl Pastorat, 10. marts - 30. juni

Søndag 10. marts v. Heidi
9.30: Oksbøl
11.00: Nordborg 

Søndag 17. marts v. Sophie-Lønne
9.30: Nordborg 
11.00: Oksbøl 

Søndag 24. marts v. Heidi
9.30: Oksbøl
11.00: Nordborg

Søndag 31. marts v. Heidi
9.30: Nordborg 
11.00: Oksbøl + Kirkekaffe

Søndag 7. april v. Sophie-Lønne
9.30: Oksbøl
11.00: Nordborg + Kirkekaffe

Søndag 14. april v. Heidi
9.30: Nordborg 
11.00: Oksbøl

Skærtorsdag, Torsdag 18. april
v. Sophie-Lønne
11.00: Nordborg
16.00: Oksbøl 
– med efterfølgende fællesspisning

Langfredag, Fredag 19. april
v. Sophie-Lønne
9.30: Nordborg 
11.00: Oksbøl

Påskedag, Søndag 21. april
v. Heidi
9.30: Oksbøl 
11.00: Nordborg

2. Påskedag, mandag 22. april 
v. Heidi
11.00: Oksbøl 

Søndag 28. april v. Heidi 
10.00: Nordborg, konfirmation, 
Nordalsskolen

Søndag 28. april v. Sophie-Lønne 
11.00: Oksbøl, højmesse

Søndag 5. maj v. Sophie-Lønne
9.30: Nordborg 
11.00: Oksbøl + kirkekaffe

Søndag 12. maj v. Heidi
9.30: Oksbøl 
11.00: Nordborg + kirkekaffe

St. Bededag, Fredag d. 17. maj
v. Heidi
9.30: Oksbøl 
11.00: Nordborg 

Søndag 19. maj v. Sophie-Lønne
9.30: Nordborg 
11.00: Oksbøl

Søndag 26. maj v. Heidi
9.30: Oksbøl 
11.00: Nordborg 
– Guldkonfirmation

Kr.Himmelfartsdag, torsdag 
30. maj
10.00, Oksbøl. Konfirmation, 
Oksbøl Friskole v. Sophie-Lønne
11.00, Nordborg v. Heidi

Lørdag 1. juni v. Sophie-Lønne
10.00, Oksbøl. Konfirmation, 
Friskolen Østerlund

Søndag 2. juni v. Heidi
9.30: Nordborg 
11.00: Oksbøl

Pinsedag, søndag 9. juni 
v. Sophie-Lønne
9.30: Nordborg 
11.00: Oksbøl+ kirkekaffe

2. pinsedag, mandag 10. juni 
kl. 14.00: 
Fællesgudstjeneste for kirkerne 
på Nordals i Nørreskoven. 

Søndag 16. juni v. Heidi
9.30: Oksbøl 
11.00: Nordborg + kirkekaffe

Søndag 23. juni v. Heidi
9.30: Nordborg
11.00: Oksbøl

Søndag 30. juni 
v. Sophie-Lønne
9.30: Oksbøl 
11.00: Nordborg

Oksbøl SOGNENYT
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Aktivitetskalender 2019
2. marts - 21. maj

Gudstjenester 2019
Nordborg-Oksbøl Pastorat, 10. marts - 30. juni

Lørdag d. 2. marts kl. 11-14
Loppemarked, Fjordvej 12

Søndag d. 3. marts kl. 14
Familiegudstjeneste og Fastelavn   
Nordborg Kirke

Onsdag d. 6. marts. kl. 19
Dilettant, Holm Sognegård
(HJ. & Kultur)

Onsdag d. 6. marts kl. 14-16
Foredrag v. Melsene Laux
Konfirmandstuen Oksbøl Kirke

Torsdag d. 7. marts kl. 19
Orienteringsaften om ”Stafet for livet” 
SFS-Hallen, Sønderborg

Tirsdag d. 12. marts kl. 19
Orienteringsaften om ”Stafet for livet” 
SFS-Hallen, Sønderborg

Tirsdag d. 12. marts kl. 18
Pizza og Øl-aften Sogneforeningen + 
Mjels Bryghus, Oksbøl Friskole

Onsdag d. 13. marts kl. 10
Mandeklub Nordborg Sognegård

Søndag d. 17. marts kl. 19
Højtryks-og Solskinskoncert 
Sogneforeningen + kor og orkester, 
Oksbøl Friskole

Mandag d 18. marts kl. 19
Generalforsamling 
Svenstrup Forsamlingshus 
(HJ. & Kultur)

Lørdag d. 23. marts kl. 13
Gymnastikopvisning BIF
Nordborg-Hallen, Luffes Plads

Tirsdag d. 26. marts kl. 19
Generalforsamling
Oksbøl Friskoles Støtteforening   
Oksbøl Friskole

Onsdag d. 27. marts kl. 19
Generalforsamling
Oksbøl Sogneforening
Oksbøl Friskole

Søndag d. 31. marts kl. 10 - 12
Affaldsindsamling 2019 
v. Sogneforeningen
Oksbøl Friskole

Torsdag d. 4. april 
kl. 17.30:
Fællesspisning: BIF på Oksbøl Friskole
kl. 18.30:
Generalforsamling: BIF på Oksbøl 
Friskole

Lørdag d. 6. april kl. 11 - 14
Loppemarked, Fjordvej 12

Søndag d. 7. april 15 - 17
Syng en sang i Nørreskoven 
(Foreningen Nygård)
Nygård, Nørreskovvej 41

Onsdag d. 10. april kl. 10
Mandeklub, Nordborg Sognegård

Onsdag d. 10. april kl. 19
Koncert med ”Glimt i øret”             
Oksbøl Kirke

Torsdag d. 18. april kl. 16
Gudstjeneste + fernisering 
(+ 17.15 Fællesspisning) Oksbøl Kirke

18. april - 22. april kl. 11 - 17
Påskeudstilling, flere kunstnere    
Oksbøl Friskole

18. april- 22. april kl. 13 - 17
Påskeudstilling, flere kunstnere     
Oksbøl Kirke

Onsdag d. 24. april kl. 19
Foredrag: Rundt i Afrika. Svenstrup 
Forsamlingshus (HJ. & K)

Lørdag d. 4. maj kl.10
Badebro repareres (Sogneforeningen)   
Espehøj 16

Lørdag d. 4. maj kl. 11 - 14
Loppemarked, Fjordvej 12

Lørdag d. 4. maj 10 - 14
Åben gedestald, Næsvej 38, Mjels

Onsdag d. 8. maj kl. 10
Mandeklub, Nordborg Sognegård

Lørdag d. 11. maj kl. 10
Badebro i vandet (Sogneforeningen)    
Lusig Strand

Tirsdag d. 14. maj Afg.: kl. 7 
Bustur til Ærø (HJ. & Kultur)
(afg. Kvickly)

Tirsdag d. 21. maj Afg.7.30
Sogneudflugt til Kongeådalen, 
Skibelund Krat og Vejen mm.
 Afg. Oksbøl Kirke

43. Årgang - Februar  2019
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Hvad skal stien 
hedde?
Oksbøl Menighedsråd har fået anlagt en 
sti gennem præstegårdsskoven. Stien 
starter ved Oksbøl Østergade og slutter 
på kirkegården. 

Sådan en flot sti skal selvfølgelig have et 
navn, så derfor udskriver Oksbøl Menig- 
hedsråd en navnekonkurrence. Hvad skal 
stien hedde? 

Har du et godt navn, så send det på en mail 
til Claus-Jørn Hjelm, clhjelm@gmail.com. 
Har man ikke mail, kan det også afleveres 
i brev, på Skolebakken 30, Broballe. 
Senest den 1. april 2019

Vinderen vil selvfølgelig komme til at 
klippe snoren til indvielsen og der vil være 
en lille hilsen fra Menighedsrådet.

Med venlig hilsen
Oksbøl Menighedsråd

Oksbøl Kirke
Påskeudstilling 
2019
Igen i år er Oksbøl Kirke et af udstillings- 
stederne i de alsiske påskeudstillinger

Udstillere:
Anne Marie Just, Mjels udstiller akvareller, 
der har udgangspunkt i samspillet mellem 
lyset og naturen på Nordals.

Helmuth Petzke, Hardeshøj udstiller 
ligeledes akvareller inspireret af den alsis-
ke natur.

Åbningstider:
Kl. 13.00 - 17.00 alle dage i påsken fra og 
med skærtorsdag 18. april til og med 
2. påskedag 22. april

Fernisering:
Fernisering vil finde sted i forbindelse med 
gudstjenesten i Oksbøl Kirke skærtorsdag 
kl. 16.00

Arrangør
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Oksbøl SOGNENYT
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Den 10 april får vi besøg af Folke- 
musikorkesteret ”Glimt i øret”, i Oksbøl 
Kirke.

”Glimt i øret” er et folkemusik orkester 
betående af ca. 20 unge engagerede 
mennesker. Orkestret blev oprettet under 
Sønderborg Musikskole i 2011 som 
et alternativt orkester til den klassiske 
undervisning, og de er sidenhen blevet en 
kæmpe succes. Deltagerne er på forskel-
lige niveauer, og det mærkes tydeligt, 
at alle har en plads i orkesteret. Der er 
et godt sammenhold med respekt for 
hinanden. 

”Glimt i øret” laver koncerter både i 
Musikskoleregi, men også ude. Her kan 
nævnes deltagelse ved åbningskoncerten 
”Levende Musik i Skolen” på Alsion, den 
årlige Folk Baltica åbningskoncert samt 
Kongelig Classic 2017. Også Samar-
bejdskoncert med ”Die LandStreicher” 

fra Flensborg og deltagelse i DDM dag, 
(Dansk tysk musikskoledag) hvor de bl.a. 
fik den ære at deltage i afslutningskoncer-
ten. Musikskolernes dag i Tivoli. Koncert 
med Sønderborg Mandskor på Cathrine-
sminde. 

Ligeledes kan nævnes, at orkesteret har 
deltaget i to udenlandsrejser til Island 
(2013) og Færøerne (2017) til nordisk 
folkemusik– og børnedansestævne 
BARNLEK. I 2020 håber de på at kunne 
deltage i Sverige. Dette projekt er de 
allerede i gang med at spare op til i form 
af afholdelse af koncerter og søgning af 
donationer.

Hjertelig velkommen til en festlig aften i 
Oksbøl Kirke kl. 19.00. 

Der er fri entré til koncerten, og der vil 
efterfølgende være kaffe og småkager i 
kirken.

Koncert med ”Glimt i øret”
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Oksbøl Kirke
Skærtorsdag 
18. april 2019
Kl. 13.00 Årets påskeudstilling åbner
Se omtale her i bladet.

Kl. 16.00 Gudstjeneste ved 
Sophie-Lønne R. Hundebøll. 
Sognepræst Sophie-Lønne Reil Hundebøll 
foretager den officielle åbning af årets 
påske- udstilling som en del af Skærtors-
dagsgudstjenesten 

Kl. 17.15 Lammespisning i Oksbøl 
Kirkes Sognegård
Umiddelbart efter gudstjenesten er alle 
velkomne til at deltage i den traditionelle 
lamme- spisning i konfirmandstuen.

Traktement: 
Lammesteg med tilbehør, kaffe og kage, 
øl, vand / vin.

Deltagergebyr:
130 kr. Gebyr betales på dagen.

Tilmelding: 
Anne Marie Hansen tlf: 7445 3859 / 
2083 3859 eller pr. mail: 
amhansen@hotmail.dk
Tilmelding senest 14. april

Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Oksbøl Kirke
Onsdagsmøde i 
konfirmandsstuen 
Den 6. marts kl. 14.00 - 16.00

Tema:
"Babettes eller Lottes gæstebud"  
- forfatter og maler Elizabeth Bergstrand- 
Poulsen i samtale med Karen Blixen.

Kunstneren Melsene Laux, som i de se-
neste år har arbejdet med at analysere og 
formidle Elizabeth Bergstrand-Poulsens 
værker, præsenterer denne næsten glem-
te forfatter med et interessant kapitel fra 
hendes roman: "To kongelige blomster". 

Elizabeth Bergstrand-Poulsen 1887-1955 
er født i Småland, var gift med den 
danske billedhugger Axel Poulsen 
(Genforeningsmonumentet i Fælledparken) 
og boede hele sit voksne liv sammen med 
ham i København

Melsene Laux vil i forbindelse med fore-
draget vise nogle af forfatterens billeder.

Traktement:
Kaffe og kage á 20 kr. kan købes.
 
Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd
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Husk tilmelding til lamme-spisning 
Skærtorsdag i Oksbøl Kirke
Hvornår: Skærtorsdag 18. april umiddelbart efter dagens gudstjeneste kl. 16.00 - 17.00
Hvor: Oksbøl sognegård (konfirmandstuen)
Traktement: Lammesteg med tilbehør, kaffe, kage og øl, vand / vin.
Deltagerpris: 130 kr. som betales på dagen
Tilmelding:  Anne Marie Hansen tlf: 7445 3859 / 2083 3859 eller pr. mail:  

amhansen@hotmail.dk – senest 14. april

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Syng en sang i Nørreskoven
Fællessang og korsang på Nygård

Tid og sted:  Søndag 7. april kl. 15.00 - 17.00 i den tidligere skovfogedbolig  
NYGÅRD i Nørreskoven på Als.

Program:  Sognepræst Heidi Sørensen Freund har udvalgt og præsenterer nogle 
af de sange fra Folkehøjskolesang- bogen, som  hun holder af.

Korsang:  Nordborg Sangforening medvirker som forsangere, ligesom de selv 
synger en mindre afdeling fra deres eget repertoire.

Entre: Entre 20 kr. Kaffe, te og kage kan købes. 

Musikledsagelse: Birgitte Romme: Klaver. Ole Andersen:  Bas

Alle er velkomne
Arrangør: FORENINGEN NYGÅRD
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Kr. himmelfartsdag d. 30. maj kl. 10.00 
konfirmeres holdet fra Oksbøl Friskole:
Falle Vitus Blom
Jacob Henning Stefan Christensen
Sofie Amalie Christiansen
Haley Eis
Niclaes Mikkel Marcus Ellegaard
Katrine Marie Foder
Isabell Chelina Diabelez Frosch
Noah Jordt Hjortlund
Emily Eileen Joiner
Sille Jordt-Henningsen 
Mike Møller Matthiesen
Emilia Paulsen
Anne Cathrine Petersen
Kristoffer Pilgaard
Julie Gaul Simonsen
Mathias Simonsen

Lørdag d. 1. juni kl. 10.00 konfirmeres 
holdet fra Friskolen Østerlund: 
Rebecca Björk Kvist Bartholdi
Jonas Bek
Elias Søndergaard Bobzin
Johanne Christiansen
Signe Lyck Crawack
Mikkel Fynsk Elley
Alma Falk Frederiksen
Sofie Sønderup Witzner Hansen
Jacob Nicolaj Gade Jacobsen
Mira Johansen
Mia Junker
Julie Walz Jørgensen
Sara Lewke
Emma Lund 
Jeppe Lumbye Mikkelsen 
Søren Riis Pasbach Nielsen
Jonas Frederik Petersen
Gustav Sperling
Emma Monrad Thaysen
Jonas Monrad Thaysen
Jonas Reedtz Dahl Thomsen
Benjamin Vick

Konfirmationer i Oksbøl Kirke

Der er igen i år grund til at glæde sig, når 38 elever fra syvende årgang skal 
konfirmeres i Oksbøl Kirke.

Det er muligt at komme forbi våbenhuset på konfirmationsdagene fra kl. 9.00 - 11.00 og 
aflevere et telegram, en blomst eller lille gave. To frivillige vil tage imod og holde opsyn.

Oksbøl SOGNENYT
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Oksbøl Friskole: Generalforsamling
Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.00 afholder Oksbøl Friskole sin ordinære 

generalforsamling i skolens Multirum.
 

Dagsorden ifølge vedtægter. Der vil blandt andet være følgende punkter: beretninger fra 
bestyrelse og tilsynsførende, gennemgang af skolens økonomi og valghandling.

 
Vel mødt!

Bestyrelsen

Invitation til

ÅBEN GEDESTALD
Lørdag den 4. Maj 2019 Fra kl. 10.00 - 14.00

Hos:
Karen og Hans-Henrik Hjelm
Næsvej 38, Mjels, 6430 Nordborg.

Gederne må gerne fodres med brød, frugt eller grøntsager, 
skåret i stykker. 

Kaffe, sodavand og kage kan købes.

Udflugt for hele familien!
Kom og se vores Boergeder i alle størrelser, der laver naturpleje ved 

Mjels sø.
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Nyt fra Støtteforeningen

Den 24. og 25. november 2018 afholdt vi 
Julemarked. Der var ca. 800 gæster i løbet 
af weekenden. Vi fik besøg af julemanden 
to gange både lørdag og søndag, og et flot 
stort Lucia optog kom også forbi. Det gav 
en hyggelig julestemning. Vi havde igen sat 
julen i højsæde i udsmykningen, og der var 
meget at se på til glæde for alle. 

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 støttens facebookside

Der indkaldes til ordinær generalfor-
samling onsdag 27. marts 2019 kl. 19.00. 
Se dagsorden på en anden side.

Slutteligt vil jeg på Støttens vegne takke 
alle hjælpere for jeres arbejdsindsats i 
2018. Vi er glade for jeres støtte og opbak-
ning. Uden jeres indsats er det ikke muligt 
at gennemføre vores arrangementer.

På vegne af Støtteforeningen
Kenneth Vonsild

Kontingent 2019
Bliv medlem af Oksbøl Friskoles 
Støtteforening. 
Alle som ønsker at støtte Oksbøl Friskole 
kan blive medlem. Man er ikke automatisk 
medlem af Støtteforeningen, når man har 
børn på skolen.

Hvad koster det så at blive medlem 
af Støtteforeningen?
En Person  . . . . . 60 Kr.
Par . . . . . . . . . . . 120 Kr.
Studerende . . . . ½ Pris
Pensionister . . . . ½ Pris
Betal via Mobilepay: 93662 (ja det er 5 nr.)
Kan også overføres til vores bank konto: 
8011 1133353 i Sydbank.
Hvis du ønsker et godt gammeldavs 
girokort så kontakt Poul på 3027 6430, 
kasserer@of-stoetten.dk

Oksbøl SOGNENYT
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Oksbøl Friskoles Støtteforening

Generalforsamling
26. marts 2019 kl. 19.00 
på Oksbøl Friskole

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2.  Valg af stemmetæller  
(Minimum 2 tællere)

3. Beretning

4.  a. Regnskab 
b. Fastsættelse af medlemskontingent

5.  Valg 
Sune Holm Guldin modtager ikke  
genvalg (3 år) 
Brian Hjortlund modtager ikke genvalg 
(3 år) 
Poul Frosch modtager genvalg (3 år) 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelse 
Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant

6.  Indkomne forslag 
(forslag til dette dagsordenspunkt skal 
være bestyrelsen i hænde senest en 
uge før generalforsamling)

7. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Kenneth Vonsild

Nordals Storkelaug

Generalforsamling
27. februar 2019 kl. 19.00
på Oksbøl Friskole

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3.  Forelæggelse af det reviderede 
regnskab til godkendelse

4. Behandling af forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6.  Valg af: 
 a. Bestyrelsesmedlemmer: 
Erhard Thomsen, modtager genvalg 
Jens Mølbæk, modtager genvalg 
b. Suppleant for en etårig periode. 
c. Revisor. 
d. Revisorsuppleant

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vises filmen 
”Unser Weißstorch” filmen, der er med 
tysk tale og handler om årets gang i en 
storkefamilie.

Der serveres kaffe og kage. 

Med venlig hilsen
Poul Erik Nørgaard
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Tage (Holger Ellegaard) har lejet et som-
merhus sammen med elskerinden Bitten 
(Birgitte Hamann). Planen er at gøre det 
forbi med hende. Skæbnen vil, at Tages 
svigerforældre Aksel (Dan Dethlefsen) og 
Ingeborg (Connie Paulsen) har lejet som-
merhuset lige ved siden af. Selvfølgelig 
går det galt. Det går faktisk så galt, at 
Tage er nødt til at få konen Bente (Randi 
Ørebro) bragt til sommerhuset. 

Den selvbestaltede opsynsmand Gusse 
(Børge Pedersen) må hente hende, og 
selvfølgelig kommer elskerinden og konen 
til at møde hinanden. Nu skulle man så 
tro, at det ikke kan blive meget værre, 
men det kan det. Sommerhusbureauet har 
lavet en dobbeltbooking, og bøssen Mug-
ge (Preben Nissen Hansen) dukker op i 
lårkort og med en lejekontrakt og er klar til 
et stævnemøde med ”Mullebanditten”. Og 
som prikken over i’et dukker også  Bittens 
skrækindjagende slagtersøster Søs (Kari-
na Jessen) op og vifter med ”boltpistolen”
Forvirret? Få styr over situationen på 
følgende datoer:

Dette foregår på Oksbøl Friskole:
Generalprøve
Lørdag 23. februar kl. 14.30
Der kan købes kaffe og kage i pausen

Festforestilling
Lørdag 23. februar kl. 19.30

Sidste forestilling 
Søndag 24. februar kl. 14.00: 
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 Dilettant@Broballeif.dk
Pris pr. billet er 100 kr.

Billetter afhentes og betales på Hjørnet 6 i 
Mjels fredag den 22 februar mellem 
kl. 15 og 16.

Dilettant 2019:

”Et skær af et 

sommerhusmareridt”

 
 
 
 

 
 

LØRDAG 
DEN 17. MARTS 2018 

KL.13.00 
i Nordborg-hallen 

(ved Luffe’s Plads) 

I år med besøg af følgende gæstehold:  
Sønderborg Egnens Minimix og Juniormix NGF 

 
Kl. 13.00    Fælles indmarch 
Kl. 14.40  (ca.)  Fane udmarch 
Efter fane udmarch er der LEGELAND for alle til kl. 16 med 
foreningens redskaber. 

 
Der bliver mulighed for køb af forfriskninger samt  

kage og kaffe/the under hele opvisningen. 
 

Entré: 30 kr. (voksne) 
 

På gensyn! 
 

Instruktører og gymnaster i  
Broballe Idrætsforening

Oksbøl SOGNENYT

26



 
 
 
 

 
 

LØRDAG 
DEN 17. MARTS 2018 

KL.13.00 
i Nordborg-hallen 

(ved Luffe’s Plads) 

I år med besøg af følgende gæstehold:  
Sønderborg Egnens Minimix og Juniormix NGF 

 
Kl. 13.00    Fælles indmarch 
Kl. 14.40  (ca.)  Fane udmarch 
Efter fane udmarch er der LEGELAND for alle til kl. 16 med 
foreningens redskaber. 

 
Der bliver mulighed for køb af forfriskninger samt  

kage og kaffe/the under hele opvisningen. 
 

Entré: 30 kr. (voksne) 
 

På gensyn! 
 

Instruktører og gymnaster i  
Broballe Idrætsforening

Broballe Idrætsforening 

Generalforsamling 
Torsdag den 4. april i Oksbøl Friskoles multirum

Kl. 17.30 Gratis fællesspisning
Tilmelding er nødvendig og kan ske til Connie 
Paulsen på 6136 4180 senest den 29. marts.

Kl. 18.30 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, På valg er 
    Connie Paulsen – genopstiller ikke
    Lena Thomsen – genopstiller 
6: Valg af revisor
7: Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-
gen skal være formanden i hænde senest den 29. 
marts. 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

Foreningen skal have ny formand, da Connie 
Paulsen ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen. 

Bestyrelse har i skrivende stund endnu ikke haft 
held til at finde en person, der vil stille op til for-
mandsposten. Sidder du, eller en du kender, og har 
lyst til at høre mere om, hvad posten indebærer, så 
kontakt Connie på formanden@Broballeif.dk eller på 
telefon/sms 6136 4180 eller facebook/messenger.

for hele familien

Sæt X i kalenderen 
Lørdag den 23. 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 Sønder-
borg Egnens Junior Ynglinge Syd 
og Agerskov Ungdomsskole.

Så kom og støt vores instruktører og 
gymnaster, de glæder sig rigtig meget til 
at se jer...

Igen, igen, igen...  Efter endt opvisning er 
der LEGELAND for ALLE til kl 17.00, hvor 
I kan bruge alle vores redskaber

Vi kunne godt bruge nogle flere hænder til 
sæsonen september 2019 - marts 2020. 

Skulle der være gemt en hjælper/instruk-
tør i dig, eller har du lyst til at hjælpe med 
andre opgaver? 

Få mere at vide hos Lise Kümpel 
3151 8185 eller gymnastik@broballeif.dk

Så er tiden atter

kommet til den

årlige gymnastik-

opvisning...
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Stafet for livet er et arrangement i 
Kræftens Bekæmpelse, hvor vi symbol-
iserer en kræftramts kamp i et døgn.

Det går ud på, at man samler et hold, 
stort eller lille, og går evt. løber på skift 
- gerne flere ad gangen i de 22 timer, 
arrangementet varer.

Det hele foregår i 2019: den 7. sept. fra 
kl. 12  til den 8. sept. kl. 10  ved SFS 
Hallen, hvor man også har mulighed for 
at lave en lille ”lejr”, hvor man kan holde 
til. Der er mulighed for at købe mad og 
drikkelse.

Vi kunne godt bruge nogle frivillige 
hænder, både til planlægning, og til selve 

afviklingen, i det omfang man ønsker.
Der vil blive afholdt et par orienterings- 
aftener den 7. marts og 12. marts i SFS 
Hallen, hvor ALLE er velkommne.

Se evt. på facebook eller på 
www.stafetforlivet.dk.

Skulle man have et spørgsmål, er man 
altid velkommen til at kontakte mig, 
Torben Wriborg på: 2326 5349 eller 
Wrib@live.dk

Stafet for Livet 2019

Oksbøl SOGNENYT
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Påskeudstilling
– Nu også på Oksbøl Friskole

Kunstnere udstiller i skolens smuk-
ke rammer. Vi håber at se mange af 
jer lokale, samt elever og forældre i 
påskedagene.

Udstillere:
• Pia Christensen, Mjels – Væver.
• Væve elever.
•  Dorte og René Brodersen, Nordborg 

– Glaskunstnere.
• Mogens Hansen, Nordborg – Trædrejer.
•  Gudrun Ohlsen ”Gugge”, Tandslet – 

Kunstmaler.
• Billedskolen Nordals.
• Elever fra Oksbøl Friskole.

Vi holder åbent alle påskedagene fra 
kl. 11 - 17. Fri entré.

Der kan købes kaffe og kage, ved 
skolens elever.

43. Årgang - Februar  2019
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www.grafisk-arbejde.dk

Oksbøl SOGNENYT
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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/ 

SYNSPRØVE 
I EGET HJEM

Karina Beck Jessen
 Aut. optiker

Ring til Karina 
og aftal en tid på tlf. 

22 22 57 45

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

TLF. 74 45 14 44

Oksbøl SOGNENYT
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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/ 

SYNSPRØVE 
I EGET HJEM

Karina Beck Jessen
 Aut. optiker

Ring til Karina 
og aftal en tid på tlf. 

22 22 57 45

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

Hvis det skal 
se godt ud...

Ønsker du en 
annonce

i Oksbøl Sognenyt?
Kontakt 

Elin Petersen på tlf.: 60 70 85 07

Oksbøl SOGNENYT
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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

www.bp-vvs.dk

Alt indenfor VVS:

Energioptimering
Fjernvarme installation

Gas installation
Biobrændsel

Varmepumper
Solvarme
Ventilation

Smedeopgaver

Gratis uforpligtende
tilbud

Kommer overalt

43. Årgang - Februar  2019
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   HØJTRYKS - og SOLSKINSKONCERT 
Søndag, den 17. marts 2019 kl. 19.00 
i"MULTIRUMMET" på OKSBØL FRISKOLE .

VOX1KORET
& 

 TORDENSKJOLDS SOLDATER 
KOR og ORKESTER synger og spiller sammen og hver for sig

et stort, festligt, og særdeles afvekslende musikprogram.
Fra Mozarts "Det klinger så herligt" fra Tryllefløjten,

"Tritsch-Tratsch Polka" af Johann Strauss.
"Freight Train",   "Let´s Twist Again" og  "Mit Als".
Og se, der er sågar en ny alsisk sang på programmet -

"En Alsisk Vildbas". 
Sang og klang på en dejlig forårsaften! Der er også fællessang!

                      Entré inkl. kaffe og småkager 60 kr. 
            Børn under 14 år gratis adgang

I samarbejde med 
Oksbøl Sogneforening


