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telefontavlen

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

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

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

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

Oksbøl Kirke
Sognepræst: Heidi Sørensen Freund
telefon 20 49 66 79
e-mail: hfr@km.dk

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

Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Oscar Lund
telefon: 74 45 11 36
e-mail: lund@bbsyd.dk

Oksbøl Sogneforening
Formand: 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

Sogne-Nyt Redaktion

Sogne-Nyt Redaktion:
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 Sogneforening i 
480 eksemplarer, og bladet omdeles til samtlige 
husstande i Oksbøl Sogn. Udensognsboende 
kan tegne abonnement på bladet ved henven-
delse til Elin Petersen på telefon 60 70 85 07

Redaktionen af dette nummer af Sogne-Nyt er 
afsluttet den 23. maj 2017

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?

 Nr. 4   August 2017 i uge 34/17            
 deadline 08.08.2017

Nr. 5   November 2017 i uge 47/17          
 deadline 07.11.2017

Nr. 1   Marts 2018 i uge 10 /18     
 deadline 20.02.2018

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.

Tirsdag

8
August
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Nyt fra Redaktionen
Dette blad er det første med Else og HC som redaktører. Vi har aldrig prøvet 
dette før, men vi lover at gøre vores allerbedste for at give jer et godt og brug-
bart Sognenyt.
Vi vil ganske givet lave fejl og mærkelige ting, så derfor beder vi jer om at slå på 
tråden til en af os, hvis vi har været uheldige eller kan gøre noget bedre. 
Vi foretrækker at få besked hurtigt, så vi kan rette på tingene.

Vi er ikke professionelle hverken med tekst eller fotos, men vi får virkelig god 
hjælp fra Grafisk Arbejde i Guderup, og vi synes faktisk, det har været spæn-
dende at lave dette nummer.

I begyndelsen af marts sagde vi begge ja til at redigere Oksbøl Sognenyt, så vi 
er særdeles tilfredse med, at foreningens navn stadig er Oksbøl Sogneforening,  
- ellers skulle bladet vel også have haft nyt navn: God beslutning :-)

Det er fantastisk at bo i et område med så mange aktive frivillige.
Brandværnet er nedlagt, og de stod jo for sommerfesten og Sankt Hans (sam-
men med Sogneforeningen). En stor flok andre frivillige ønskede ikke at aflyse 
disse aktiviteter og vups, så er der nye folk på banen. Dejligt.

Masser af andre aktiviteter ”kører” året rundt.
Ja, se nu bare klovneløbet i Mjels, hvor de samlede ind til Danske Hospitalsk-
lovne... eller Storkelauget. Vi har hørt fra ret pålidelig kilde, at flere medlemmer 
stod klar, da tre storke landede i Oksbøl. Men selv om laugsfolkene pegede i 
retning af storkereden, valgte fuglene dog at flyve videre. Uforståeligt!!
Vi må håbe på bedre held næste år ;-)

Glæd jer til alle de spændende ting, der sker fremover. 
Vi ønsker alle en god og aktiv sommer.

Her er billedet af de tre 
storke, taget den 10. april 
2017 på marken mellem 
Oksbøl og Havnbjerg. 
Mon de fryser?



Oksbøl SOGNENYT

6

Oksbøl Sogneforenings generalforsamling fra 
Sogneforeningens formand

Oksbøl Sogneforenings generalforsamling tirsdag den 18. april 2017 blev noget 
af et tilløbsstykke. Det var meget opløftende, at så mange af sognets beboere 
havde valgt at bruge en aften på generalforsamlingen. Vi var samlet 50 aktive, 
som bidrog til, at aftenen fik et godt indhold.

På valg til bestyrelsen var Else Thuesen, Bent Jørgensen og Poul Erik Nørgaard, 
som alle tre blev genvalgt. Claus-Jørn Hjelm blev valgt som suppleant, og Jens 
Lynggaard blev valgt som revisor.

Til forskønnelsesudvalget blev Mads Eriksen og Aksel Olesen genvalgt. Under 
indkomne forslag fremkom et forslag til nyt navn til foreningen, dog ønskede et 
stort flertal af de fremmødte at bibeholde det nuværende navn. Der blev sagt tak 
og givet vin til vores aktive hjælpere. Bestyrelsen fik tak for det store arbejde, de 
lægger i foreningen. Undertegnede blev meget glad og overrasket, da bestyr-
elsen afleverede en stor flot Hortensia til mig. Tak! Bent Jessen, der var ordstyrer, 
takkede for god ro og orden, dermed var generalforsamlingen afsluttet.
Efter generalforsamlingen blev der budt på stort ostebord og vin, som forsamlin-
gen nød og hyggede sig med, snakken gik om bl.a. fremtidige arrangementer i 
sognet.

Årets forskønnelsespris gik til Ann Dorthe Andersen Grau og Karsten Høyer 
Grau, Søholmvej 5, Broballe.  
Oksbøl Sogneforening er nu blevet tovholder for Sommerfesten på Fjordvej og 
Sankt Hans aften ved Mjels sø. Vi håber rigtig mange af sognets beboere vil 
bakke op om disse traditionsrige arrangementer.

Opstartsgruppen, der arbejder for at gøre Broballe brandstation til et Medborg-
erhus, er blevet sat på ufrivillig pause. Forvaltningen rådede os nemlig til at se 
tiden an, da de er i færd med at lave et udkast for brug af samtlige medborger-
huse i Sønderborg kommune. Udkastet skal efterfølgende godkendes at byrå-
det, så vi ved, det tager tid, men opstartsgruppen er dog stadig positive. Vi er 
ligeledes opmærksomme på, at det er vigtigt, at udenoms arealerne holdes i 
orden ved brandstationen.

Den sidste uge af april afholdt Sønderborg kommune ” Aprilfestival ” teater for 
små & store.
I den forbindelse kunne Sogneforeningen også invitere til teater på Oksbøl Fris-
kole. Vi havde mulighed for at ”sælge” 40 billetter til en pris af 0 kroner.
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Sogneforeningen skulle stille med to voksne mænd, som hjalp med opsætning 
og nedtagning af scene, lys og lydanlæg, dekoration og stolerækker. Stykket  
”VILD” er et teaterstykke for personer mellem 3 og 99 år. 

Det handler om Frida, en meget livagtig dukke. Frida har et hemmeligt sted. I en 
krog af familiens have, hvor ingen længere kommer, og hvor skoven begynder, 
står et gammelt træ. Det blev plantet der af Fridas tiptipoldefar for så længe 
siden, at de fleste nu har glemt det. I træets selskab ved Frida, hvor hun kom-
mer fra, og hvad hun skal. Hun betror det sine tanker, sin frygt, sin tvivl og alle 
sine ønsker og drømme. En dag fortæller Fridas forældre, at de skal flytte til en 
lejlighed i en stor by, og Frida beslutter sig for at gemme sig i træet og aldrig 
komme hjem igen… Vi var 90 børn og voksne, der fik en fantastisk oplevelse. 
De resterende billetter blev fordelt i hele Sønderborg kommune.

Som alle kan se, er de sorte skærver på pladsen ved Infohuset blevet fjernet, der er 
kommet muldjord på, og der er blevet sået græs, så nu venter vi på, at græsset giver 
sig til at gro. Infohuset bliver nu passet af Claus-Jørn Hjelm. Har du informationer, 
der skal sættes op i infohuset, kan du kontakte Claus-Jørn på tlf. 27 58 04 29.

Med venlig hilsen
Polle

Sogneforeningens 
generalforsamling
Dejligt at se der mødte så mange op



Forskønnelsesprisen 2017

Ann Dorthe og Karsten Grau, 
Søholmvej 5, Broballe.

- Tillykke med prisen

Kontingent til Oksbøl Sogneforening 2017 / 2018

75,00 kr. pr. person
150,00 kr. pr. husstand

Indbetales på  reg.nr.1551 konto nr. 0004038479
Hvis I skulle glemme det, kommer der opkrævere rundt i efteråret.
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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 voksenmusik 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: 41 57 05 19. 

Der kan også købes billetter ved kirkedøren på dagen.

Kirken
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Fælles nordalsisk friluftsgudstjeneste på Nygård

Hvornår: 2. pinsedag 5. juni 2017 kl. 14.00

Hvor: Ved den gamle skovfogedbolig Nygård i  
 Nørreskoven, Nørreskovvej 41

Om gudstjenesten: Præster og organister fra de 5 nordalsiske 
 sogne bidrager til liturgi og musik i gudstjenesten

Medbring:        Medbring evt. klapstol. I begrænset omfang
 findes der stole til udlån

Traktement: Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe kage 
 og kaffe  

Evt: I tilfælde af dårligt vejr rykker man indendørs

Alle er velkomne
Arr: Egen kirkes menighedsråd

Denne nye sæsons første eftermiddagsmøde finder sted 
onsdag 6. september kl. 14.00

Sognepræst Heidi Sørensen Freund kommer og fortæller.
(Se omtale i næste nr. af Sognenyt)

Møde i Oksbøl kirkes sognegård
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Oksbøl Kirke, torsdag 3. august 2017

Sommermusikgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning 
i præstegårdshaven.

Kort musikgudstjeneste kl. 17.00. 
De enkelte led i gudstjenesten  kædes sammen af klezmermusik. Denne musik 
har jødisk baggrund, er rytmisk medrivende og man siger, at når man lytter til 
denne musik, græder man med det ene øje og smiler med det andet.

Musikken er arrangeret af soloklarinettist Henning Jensen, der selv medvirker. 
Akkompagnementet er lagt i hænderne på Knud Schmidt, guitar / Ole Anders-
en, bas og Bent Klausen, slagtøj. Endvidere medvirker vor nye sognepræst og 
Birgitte Romme på klaver.

Efter gudstjenesten indbydes til samvær i præstegårdshaven. Her har menig-
hedsrådsformand Oskar Lund tændt grillen. Alle er velkomne til at nyde med-
bragt grillmad, øl og vand kan købes. Medbring venligst spisegrej.

For at skabe den rette stemning, og de fremmødte kan få hjernen sat i “swing”, 
medvirker i lighed med sidste år det legendariske jazz og swingband “Sax- 
Appeal” med sangerinden Iben Broholm.

Alle er velkomne
Oksbøl kirkes menighedsråd

Påskeudstilling 
i kirken

Disse smukke olie malerier 
af Melsene Laux kunne ses 
i Oksbøl kirke i forbindelse 
med påskeudstillingen. 

Hilsen Elisa

Denne nye sæsons første eftermiddagsmøde finder sted 
onsdag 6. september kl. 14.00

Sognepræst Heidi Sørensen Freund kommer og fortæller.
(Se omtale i næste nr. af Sognenyt)
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Nordalsisk kirkestafet

I løbet af det kommende år inviterer de 5 nordalsiske menighedsråd alle inter-
esserede til at besøge vores 5 kirker, hvor lokale eksperter fortæller om kirken. 
Oksbøl kirke er første indbyder.

Tid og sted:  Onsdag 13. september 19.00 - 20.00 i Oksbøl kirke

Program: Peter Hellesøe fortæller om kirkens historie 
  Claus Jørgen Hjelm fortæller og viser billeder fra kirkens indre,   
  altertavle, prædikestol, døbefond m.m.
  Ole Andersen giver en kort præsentation af kirkens orgel
  Jens Lynggård Jørgensen er efterfølgende guide på en
  kort kirkegårdsvandring.

Traktement: Efter rundvisning og fortælling er der kirkekaffe.

Alle er velkomne
Oksbøl kirkes menighedsråd

Indlæg fra menighedsrådsformanden 

Dette skulle have været bragt i Sogne-nyt april udgaven, men nåede ikke at kom-
me med, grundet Kirkeministeriets sene officielle udnævnelse af Camilla og ikke 
mere plads i Sogne-Nyt, hvilket jeg selvfølgelig beklager meget.

Lørdag den 25. februar blev jeg ringet op af vores sognepræst Camilla. 
Hun fortalte, at hun havde fået en anden stilling, som præst i Gullestrup Kirke ved 
Herning, hvor hun allerede skal indsættes den 2. april 2017. Når man taler med 
præsten, må man ikke bande, – men jeg havde stor lyst til det. Nu har vi lige en 
super dygtig præst, som er engageret, kommer med nye ideer, er nyskabende, 
smilende og meget imødekommende. Camilla blev indsat i Oksbøl og Nordborg 
pastorat den 8. december 2013 – så det er desværre kort tid, vi har haft fornø-
jelsen af at have Camilla som præst. Camilla har svært ved at få familieliv og ar-
bejde til at hænge sammen og ønsker derfor at flytte op i nærheden af sin familie.
Vi er i menighedsrådet meget glade for Camilla og har forståelse for hendes valg, 
men er selvfølgelig kede af, at hun rejser. Camilla er altid samarbejdsvillig, flittig 
og nyskabende, har blandt andet brugt overhead projektor til en anderledes 
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gudstjeneste og sunget mange nye salmer. Camilla er meget engageret i under-
visning af vores konfirmander og arrangerede blandt andet sang undervisning i 
gospel en hel lørdag for konfirmanderne, og om søndagen blev der afholdt kon-
cert i kirken, en stor og medrivende oplevelse,- hvor de unge mennesker viste, 
hvad de havde lært.

Camilla har en levende og engageret måde at tolke dagens tekst på, dukken 
Miriam er ligeledes hyppigt brugt til gudstjenesterne både fra prædikestolen og 
ved kirkebænkene, for at fange børnenes opmærksomhed, og vi voksne synes, 
det var hyggeligt og rart. Vi ønsker Camilla, Peter, Andreas og lille Simon held og 
lykke i det midtjyske, håber at menigheden vil tage godt imod Jer.

Der afholdtes afskedsgudstjeneste den 26. marts 2017 kl. 10.30 i Oksbøl Kirke 
for Camilla med efterfølgende reception, hvor menighedsrådet var vært ved et 
lille traktement.

Nordborg Kirke har ansat Heidi Sørensen Freund, som afløser for Sofie Juhl. 
Heidi blev ordineret den 14. marts i Haderslev Domkirke, hvilket var en meget 
stor oplevelser for os alle, med en fyldt Domkirke. Heidi indsættes i Oksbøl Kirke 
søndag den 2. april kl. 10.30 og kl. 14. 00 i Nordborg Kirke med efterfølgende 
reception og kaffe på Hotel Nørherredhus. Vi byder Heidi og hendes familie rigtig 
hjertelig velkommen til Oksbøl og Nordborg Pastorat og håber på et godt sam-
arbejde.

Vi har lige ansat en ny præst i vores Pastorat. Dette er dog ikke godkendt endnu 
af Kirkeministeret, så derfor kan vi ikke udtale os mere konkret. Men indsættelse 
af den nye præst er søndag den 25. juni kl. 11 i Nordborg og kl. 14 i Oksbøl Kirke 
med efterfølgende kaffe i konfirmandstuen i Oksbøl. Vel mødt og kom hils på 
vores nye præst.

Oskar Lund.

40. Årgang - Juni 2017

Sidste nyt fra Oksbøl kirke

Kirkeministeriet har dags dato 22. maj 2017 meddelt at sognepræst Hanne Lund 
pt. ansat i Sandby og Branderslev sogne på Lolland ansættes 1. juli som ny 
sognepræst i Nordborg / Oksbøl pastorat med bopæl i Oksbøl præstegård.

Oksbøl kirkes menighedsråd

SIDSTE NYT
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Gudstjenester sommer 17

Søndag den 11. juni:  .................... Højmesse kl. 10:30 ved Niels Refskou

Søndag den 18. juni:  ....................  Lukket i Oksbøl – der henvises til Højmesse i  
Nordborg kirke kl 10:30 ved HFR

Søndag den 25. juni:  .................... Præsteindsættelse kl. 14:00

Søndag den 02. juli:  ..................... Gudstjeneste kl. 9:00 ved HFR

Søndag den 09. juli:  ..................... Højmesse kl. 10:30 ved NY PRÆST

Søndag den 16. juli:  .....................  Lukket i Oksbøl – der henvises til Højmesse i 
Nordborg kirke kl. 10:30 ved HFR

Søndag den 23. juli:  ..................... Højmesse kl. 10:30 ved NY PRÆST

Søndag den 30. juli:  .....................  Lukket i Oksbøl – der henvises til kl. 9:00 i  
Nordborg kirke ved Robert Ryholt

Søndag den 06. august:  ..............  Gudstjeneste kl. 9:00 ved Kitty Hovgaard 
(lukket i Nordborg)

Søndag den 13. august:  .............. Gudstjeneste kl. 9:00 ved HFR

Søndag den 20. august:  .............. Højmesse kl. 10:30 ved NY PRÆST

Søndag den 27. august:  .............. Gudstjeneste kl. 9:00 ved HFR

Søndag den 3. september:  .......... Højmesse kl. 10:30 ved NY PRÆST

Søndag den 10. september:  ........ Gudstjeneste kl. 9:00 ved HFR

Søndag den 17. september:  ........ Højmesse kl. 10:30 ved NY PRÆST

Søndag den 24. september:  ........ Høstgudstjeneste kl. 16:00 ved HFR
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MAJ
Onsdag den 31. kl. 16.30:  ............ Indvielse af Pumpehuset ved Mjels Sø

JUNI
Mandag den 05. kl. 14.00:  ........... Fælles nordalsisk friiludstjeneste på Nygård

Søndag den 18. kl. 19.00:  ............ Koncert med Alberte Winding i Oksbøl kirke

Fredag den 23. kl. 19.00:  ............. Sankt Hans ved Mjels Sø. Bål kl. 21.00

Søndag den 25. kl. 11.00:  ............ Indsættelse af ny præst i Oksbøl Kirke.

AUGUST
Torsdag den 03. kl. 17.00:  ...........  Musikgudstjeneste + grill og swing Oksbøl 

kirke og præstegård

Lørdag den 12. kl. 17.30:  ............. Sommerfest på Fjordvang

Lørdag den 19. kl. 13.30:   ............ Oksbøl friskoles 25-års jubilæum. (Hele dagen)

SEPTEMBER
Onsdag den 06. kl. 14.00: ............. Onsdagsmøde i Oksbøl Sognegård

Onsdag den 13. kl. 19.00:  ............ Kirkestafet Oksbøl kirke

Søndag den 24. kl. 16.00:  ............  Høstgudstjeneste i Oksbøl kirke med 
spisning efterfølgende på Oksbøl friskole

Aktivitetskalender
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Klovneløb

Et par dejlige timer til Klovneløbet 
i Mjels - dejligt vejr og hygge med 
kaffe og kage efterfølgende - fine 
sponsorgaver. Der deltog ca. 75 
børn og voksne.

Tak til Preben Hansen og Elin med 
deres hjælpere, fordi I arrangerer 
Klovneløbet.

TAK

Harald og jeg var til koncert den 4. maj på Nygård og vil gerne sige tak for en rig-
tig god aften. Tak til E Søngkor for skønne sange, - tak til den anden musikalske 
underholdning, krydret med fællessange og lidt sjov. Det var en rigtig god aften i 
det skønneste vejr.

Venlig hilsen
Harald og Bodil Lauritzen, Oksbøl.

Opfordring
Send gerne gode billeder som vi kan bruge til forsiden og indlæg.  
Billederne mailes til e-mail: sognenyt@kaack.dk. Hilsen Else og HC.
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Sommerfest 2017
Så er det tid til årets fest i sognet, så tag din nabo med under armen

lørdag den 12. august klokken 17.30
på Fjordvang

Pris: 150 kr.

Menu:
Svin med kartofler, sovs, blandet salat og dressing.

Efterfølgende dessert.
Medbring selv service.

Musikken er i år; Holger Ellegård

I år udvider vi baren, så du nu har muligheden for at købe 
vin, vand, øl og spiritus til en fremragende pris.

Det er stadig tilladt at medbringe eget alkohol.

Støt op om en god lokal tradition 

Tilmelding: 
Mads Thomsen på tlf. 50 55 10 17

Betaling via mobilepay. 
HUSK at skrive navn ved betalingen.

Billetterne kan også betales ved afhentning på brandstationen
Fredag den 4. august fra 10.00 - 11.00

Sidste tilmelding 31. Juli.
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Affalds indsamling 2. april 2017

Det var det skønneste vejr og med den dejligste opbakning. 24 personer mødte 
frem, så vi nåede en længere rute end først beregnet - TAK

145 kg affald blev indsamlet, så skulle man tror, der bliver holdt fest i grøfterne - 
utroligt mange vinflasker. !!

Hygge bagefter med pølser en øl/vand og en kop kaffe. Og så var flere jo også 
meget energi- og forureningsbevidste - kom kørende på cykler og Segway.
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April festival

Tak til Meridiano Teater - tak til Aksel og Polle med opsætning og nedtagning  
- et stort arbejde - men et rigtigt dejligt stykke teater - børn og voksne var helt 
fascineret, og opslugt af handlingen og den dejlige musik.

Korrespondance med Meridiano: Vild 

I skal have tak for den gode oplevelse og fornøjelse vi fik med jeres teater  
- simpelhen fantastisk - se hvad der er lagt op på vores Facebook Oksbøl  
Sogneforening Esther Olesen.

Svar: Tak for sms og facebook opslag. I er da bare alletiders - synd at jeg ikke 
var der og kunne hilse på jer. 

Mange hilsener 
Poul R

Se kommentarer på Facebook
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Røde Næb: Kreativt marked 2017

Den 27. og 28. maj blev det skønneste marked afholdt i det dejligste vejr og den 
flotteste natur.
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Koncert Nygård

En rigtig dejlig koncert - tak til fremmødte publikum - I var fantastiske

K
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n
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ård
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Badebroen

Badebroen er repareret og sat ud ved Lusig strand.
Så nu glæder vi os til, at sommeren kommer.

Stor tak til alle de flittige hjælpere.
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Indvielse Mjels Pumpehus 
FRA MASKINRUM TIL NATURLIGT SAMLINGSPUNKT
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Pumpehuset indvies 

ONSDAG D. 31 MAJ 2017 KL. 16.30

på adressen Færgevej 7, Mjels, 6430 Nordborg 

Kl 16.30 Velkomst og taler v.  

borgmester Erik Lauritzen.  

og direktør Anders Skov,  

Aage V. Jensens Naturfond 

   Begge klipper i fællesskab snoren

Kl 17.00 Naturskoleleder, Andreas Hermann:  

Praktiske oplysninger og introduktion til 

 •  Kort fuglekiggertur langs diget med  

naturvejleder Jesper Tofft

 •  Rundtur i pumpehuset med  

”Pumpehusets Venner” 

 •  Udforskning af ferskvandslivet i søen  

sammen med en 6. klasse

Kl 17.30 Der serveres ringriderpølser og øl, vand

   Forventet afslutning ca kl 18.30

I vinteren 2006 blev Mjels Sø genskabt som naturområde 

efter mere end 100 års anvendelse som landbrugsareal. 

Samtidig blev det gamle pumpehus bevaret som et autentisk 

eksempel på bevaringsværdigt byggeri og et minde om en 

epoke i landskabets historie.

Pumpehuset har netop været igennem en nænsom restaure-

ring og en udbygning med udsigtsplatform, og det fremstår 

nu som et samlingssted for alle naturelskere, som kommer 

til dette smukke hjørne af nordals. Pumpehuset vil fremover 

fungere som møde- og madpakkehus og som udgangspunkt 

for naturformidling. 
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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
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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



Sankt Hans

I år vil Oksbøl Sogneforening 
med hjælp fra frivillige beboere 
holde St. Hans aften ved Mjels sø 
i Broballe den 23. juni.

Der vil kunne købes øl, vand og pølser
med tilbehør. Grillen startes kl. 19.00.

Bålet tændes kl. ca. 21.00.
Båltale ved kunstner
Inger Dethlefsen, Mjels.

Kom og vær med til dette hyggelige 
arrangement.

Hilsen 
Sogneforeningen.


