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Sogne-Nyt Redaktion

telefontavlen

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

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

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

Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogneforening i
480 eksemplarer, og bladet omdeles til samtlige
husstande i Oksbøl Sogn. Udensognsboende
kan tegne abonnement på bladet ved henvendelse til Elin Petersen på telefon 60 70 85 07
Redaktionen af dette nummer af Sogne-Nyt er
afsluttet den 17. august 2017

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?
Nr. 5

November 2017 i uge 47/17
deadline 07.11.2017

Nr. 1

Marts 2018 i uge 10/18
deadline 20.02.2018

Nr. 2

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: Hanne Lund
telefon 74 45 11 42 / 23 36 06 17
e-mail: hanl@km.dk
Oksbøl Kirkegårdskontor
Graver: Jytte Voss Leest
mobil nr.: 21 47 50 14

Maj 2017 i uge 21/18
deadline 08.05.2018

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

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

7

November
4

Oksbøl Sogneforening
Formand: Poul Erik Nørgaard
telefon: 74 45 49 80 / mobil: 40 16 49 80
e-mail: pollen@bbsyd.dk
Internet adresse: www.oksboel.dk
Hjem og Kultur
Formand: Grete Jacobsen
mobil: 24 44 72 65
e-mail: g-pj@bbsyd.dk
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Nyt fra Redaktionen
Så er andet blad fra vores hånd klar. Det er jo altid svært at efterfølge en succes
(Det synes vi selv, det var, og har ikke hørt andet fra jer læsere -dog et par kiksere
– undskyld Brian ;-)). Kan huske, at da Finn og Jacob lavede filmen Jydekompagniet, lavede de ikke en 2’er, men gik direkte videre til en 3’er. Det har vi så ikke gjort, men vi ændrer
lidt på årgangen af bladet i stedet. Den er nu ændret fra årgang 40 til årgang 41.
Men hvis der skulle være nogen, der har nye ideer til indslag og ændringer til bladet, så
kom frem med dem. Det er jer, der laver indlæggene, der skaber Sognenyt.
Det er dejligt at bo i et sogn, hvor der er så meget opbakning til de forskellige arrangementer, og så mange frivillige, der træder til, for at få det hele til at lykkes. Vi har nævnt St.
Hans og sommerfesten, men også ved den store spejderlejr i Sønderborg var mange lokale i gang. Tove fra Mjelsmark Gårdpakkeri fortæller, at hun lavede mere end 3000 vafler.
Sogneforeningens gave til Friskolen blev sat op af gæve frivillige og tak til Urban Jensen
for lån af truck.
Sankthansaften var, som det jo hører sig til her i Danmark, ikke særlig sommerlig. Men
alligevel mødte der da en del op og fejrede midsommeren. Heksen blev knap sendt helt
afsted til Bloksbjerg. Men hekse skal jo også have en chance, så næste år bliver hun
sendt afsted igen.
Sommer festen blev igen afholdt på Fjordvang, hvor 88 mand havde en festlig aften og
nat. For de af jer der ikke nåede at deltage i år, kan jeg kun varmt anbefale, at I sætter et
stort kryds i kalenderen ved anden lørdag i august 2018.
Det er det, der gør det så dejligt at bo i Oksbøl sogn. Det er faktisk lidt underligt at liggetiden er så lang på de huse, der er til salg!!
Friskolen fejrede 25 års jubilæum, den 19 August. Det er endnu et eksempel på, at frivillige
ved fælles hjælp får noget til at fungere. Ingen projekter i Oksbøl sogn er umulige at få sat
i gang, bare der er nogle frivillige, der deltager. Der skal her fra redaktionen lyde et stort
tillykke til friskolen
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Nyt fra Sogneforeningen.
Godt og vel et kvart århundrede er gået,
siden der gik en chokbølge gennem vores
lille lokalsamfund. Vores folkeskole skulle
lukkes! Det havde byrådet i Nordborg
kommune besluttet. Et samfund uden en
lokal skole var utænkeligt for os beboere,
så vi forsøgte at få politikerne til at lave
beslutningen om.
Der blev indkaldt til stormøde på skolen,
her var de politiske partier også inviteret.
Der var så stor interesse, at gymnastiksalen var for lille, der sad folk oppe i
ribberne, og andre sad helt ud i mellemgangen. Der blev afholdt en protestmarch
ind til Nordborg rådhus. Her mødte rigtig
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mange af beboerne fra Oksbøl Sogn op.
Vi mødte op i byrådssalen med bannere,
hvorpå vores synspunkter var fremhævet.
Men beslutningen var taget, folkeskolen
på Spangsmosevej skulle lukkes.
Men da et lokalsamfund uden en skole
ikke var noget for beboerne i Oksbøl
sogn, blev løsningen en friskole.
Først blev Oksbøl Friskoles Støtteforening
dannet med det formål at støtte Oksbøl
Friskole såvel ”i ånd” som økonomisk.
Der blev valgt en ” skolebestyrelse”
for Oksbøl Friskole, og så gik vi i gang
med et krævende, meget interessant og
særdeles givtigt arbejde. At friskolens
værdigrundlag skulle tage udgangspunkt
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i det Grundtvig/Koldske menneskesyn
blev vi ret hurtigt enige om. Men der var
mange andre opgaver. Der skulle søges
om tilladelse til opretning af en friskole
hos undervisningsministeriet, der skulle
indskrives elever til friskolen og skaffes
lokaler til den nye friskole.
Nordborg kommune ønskede ikke at leje
folkeskolens bygninger ud til en friskole,
men Oksbøl Sogneforening måtte gerne
leje bygningerne og efterfølgende leje
dem ud til friskolen. Der blev ansat en
skoleleder og en lærerstab, hvoraf nogle
var tidligere lærere ved Oksbøl skole.
Lørdag den 8. august 1992 blev en festdag, der var optog med elever, forældre
og musikkorps dels fra Mjels og dels fra
Oksbøl. Optogene mødtes på Oksbøl
Friskole for at fejre starten på den nye
friskole på Nordals. Der var taler, teater
og Oksbøl Friskoles logo dalede ned med
faldskærm.

overvejer, om der kan sættes skilte op, så
eventuelt flere kan få glæde af den fine
tur langs med Bundsø, op over Lone og
Peters mark og tilbage af Nedermarksvej.
Der er nu gået 9 uger siden der var indvielse af Pumpehuset ved Mjels sø, og
der har været over 400 besøgende i alle
ugerne. Siden den 31.maj 2017 og til dato
har der været 3765 besøgende, fantastisk
med så mange gæster.
Pumpehusets venner har lavet en
ugevagtplan, der skal sikre, at huset
dagligt bliver observeret.
Med venlig hilsen
Polle.

At Oksbøl Friskole efterfølgende har
krævet meget arbejde og haft enorm stor
betydning for hele sognet, kan ingen vel
være i tvivl om. Stort tillykke med jubilæet.
Oksbøl Sogneforenings gave til Oksbøl
Friskole i anledning af jubilæet kan ses på
gavlen ud mod Næsvej. Nemlig Oksbøl
Friskoles logo, fremstillet i aluminium.
Trampestien ned over Lone og Peter Rasmussens mark til E spang er lidt ufremkommelig på det første stykke fra E spang
og op af bakken. Peter har tilbudt at
lægge et lag muldjord på stien efter høst.
Derefter skal der sås nyt græs. Når græsset er sået, vil det blive indhegnet, så det
kan få ro til slå rødder. Trampesti-gruppen
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Allehelgenssøndag i
Oksbøl kirke 2017
Søndag 5. november kl.16.00 er der
allehelgens gudstjeneste i Oksbøl.
Ved denne gudstjeneste, der altid er
placeret 1. søndag i november, mindes
man årets døde.
For at give rum til eftertanke og erindring vil kirkens nye organist Stine
Möchlich som led i gudstjenesten
spille instrumentale mellemspil

I forbindelse med Alsfjorddagen
lørdag 2. september medvirker
Nordborg / Oksbøl pastorat med en
kort morgengudstjeneste fra kl. 9.00
til kl. 9.30 ved Hardeshøj færgeleje.
Det vil således være muligt for morgenduelige at synge for og prise
skaberværket i den frie natur
Sognepræst Heidi Sørensen Freund er
prædikant
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GRATIS BIOGRAFBESØG i Nordborg Bio
for alle i sognene Nordborg, Oksbøl, Havnbjerg, Svenstrup og Egen
Lørdag den 16. september kl. 14.00
Samarbejdsudvalget for de fem nordalsiske sogne har muliggjort, at I kan
komme ind og se filmen om Martin
Luther
Der er 90 pladser til rådighed i biografen efter først til mølle princippet.
Filmen er fra 2003, instrueret af Eric
Till og med Joseph Fiennes i rollen
som Martin Luther. Store navne som
Alfred Moling, Peter Ustinov og Bruno
Ganz medvirker i filmen.

reformationen, bl.a. ved at oversætte
det nye testamente fra latin til tysk
(senere blev den så oversat til andre sprog). Vi hører og ser om de 90
teser, han slog op på kirkedøren i
Wittenberg, om de mange fortrædeligheder han måtte igennem og om
hans forhold til nonnen Katharina
von Bora, som han blev gift med, og
meget andet.
Benyt nu chancen til at se denne
enestående film i Nordborg Bio, og
det er endda gratis.
Med hilsen fra menighedsrådene i
Nordborg, Oksbøl, Havnbjerg, Svenstrup og Egen

Filmen er en biografi over Martin
Luther, da han i 1500 tallet startede
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Høstgudstjeneste i Oksbøl
kirke 2017
Hvornår:
Søndag 24. sept. kl. 16.00
Medvirkende:
Æ´søngkor
Ulla Tønder, korledelse
Sønderborg jagthornsblæsere
Sognepræst Heidi Sørensen Freund
		
Udsmykning:
Kirken vil igen i år blive udsmykket af
sognets landmænd
Musik før gudstjenesten:
Jagthornsblæserne spiller på kirkegården
fra kl. 15.30
Efter gudstjenesten:
Efter gudstjenesten er der fællesspisning
på Oksbøl friskole
Menu:
Wienerschnitzel med tilbehør. Pris 100 kr.
Drikkevarer:
Øl a 10 kr. og vand 5 kr. kan købes
Der kan købes kaffe og kage efter middagen
Tilmelding:
Tilmelding foretages til: Erik Krogh
Sørensen tlf: 30 35 09 54 eller på
mail: eks.mjels@gmail.com

Alle er velkomne
Oksbøl kirkes menighedsråd
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Menighedsrådet glæder
sig til et godt samarbejde og håber, at Hanne
bliver glad for at være her
og falder godt til i vores
sogne.

Velkommen til den
nye præst
Søndag d. 25. juni blev vores nye præst
i Nordborg og Oksbøl Pastorat – Hanne
Lund - indsat i Nordborg Kirke kl. 10,
samt i Oksbøl kirke kl. 14 med efterfølgende reception samt kaffe i konfirmandstuen.
Jonna Philipsen havde bagt alle lagkagerne, som blev spist med stor fornøjelse
– stor tak til Jonna.
Jeg vil gerne byde Hanne hjertelig velkommen som vores nye præst i stedet for
Camilla S. Lauridsen. Nu er du kommet
hjem til Als igen. Da Hanne Lund, som er
min lillesøster, sendte ansøgningen som
præst, blev jeg helt klart inhabil, og derfor
varetog 1. suppleant Claus Jørgen Hjelm
det videre forløb i stedet for mig.

Den 18. juni havde vi
sommerkoncert med
Alberte Winding akkompagneret af guitaristen
Andreas Fuglebæk. En
dejlig aften med god musik og en næsten
fyldt kirke : ca. 140 solgte billetter. Dejligt
med en god opbakning. Håber, at der kan
afholdes en ny koncert næste år.
Torsdag den 3. august havde vi en
hyggelig sommermusik gudstjeneste
med efterfølgende fælles spisning i
præstegårdshaven. Gudstjenesten blev
kædet sammen med klezmer musik ved
”Sax-apeal” samt soloklarinettist Henning
Jensen. Sax-apeal underholdt, mens vi
grillede og spiste den medbragte mad.
Vejret var fint, så vi sad udenfor, men
måtte flytte indenfor til kaffen, da der kom
en regnbyge forbi. Tak for et hyggeligt
arrangement.
Bak op om vores talrige arrangementer
hen over efteråret.
Vel mødt
Oskar Lund.
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Møder i Oksbøl kirkes
sognegård efterår 2017
Onsdag 6. september kl. 14.00
kommer sognepræst i Nordborg / Oksbøl
pastorat Heidi Sørensen Freund for at
fortælle og vise billeder om væsentlige
stop og åndehuller på sin vej til at blive
præst. Vi skal synge sange om at være
på vej og til sidst fortælles om de pilgrimsveje, der drager mange moderne
mennesker.
Onsdag 4. oktober kl. 14.00
vil sognepræst Torben Bramming fra Ribe
Domkirke komme og fortælle om den
"Den hellige kriger" Johan Rantzau, der
på slagmarken som Chr.3.´s hærfører i
den sidste borgerkrig i Danmark "Grevens
Fejde" banede vejen for reformationen
her i Danmark. Rantzau var en adelsmand
med mange facetter, han besøgte som
ung Santiago i Spanien, Henrik 8.´s England, var korsridder i Jerusalem, kyssede
pavens fødder og overværede rigsdagen
i Worms, hvor Luther blev anklaget for
kætteri. Fortællingen om Johan Rantzau
vil kaste lys over tiden og åbner nye perspektiver om reformationen.

Møde på Oksbøl friskole
Onsdag 8. november kl. 19.00
vil Professor Martin Schwarz Lausten, der
er kendt som en meget levende og dygtig
formidler, fortælle om Martin Luther.
Dette møde er et fælles projekt for de 5
alsiske menighedsråd. Alle er velkomne.
(Se i øvrigt annonce.)
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Nordalsisk kirkestafet når
Oksbøl kirke
I løbet af det kommende år inviterer
de 5 nordalsiske menighedsråd alle
interesserede til at besøge vores 5
kirker, hvor lokale fortæller om kirken
og dens historie. 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-Jørn 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
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Om Martin Luther,
foredrag ved Martin
Schwarz Lausten
De fem nordalsiske menighedsråd
indbyder herved i anledning af reformationsåret til foredrag om Martin Luther.
Hvor og hvornår:
Oksbøl friskole onsdag den 8. november
kl. 19.00
(Bemærk: Oksbøl friskole ligger i Broballe)
Om foredragsholderen:
Martin Schwarz Lausten er tidligere
professor i kirkehistorie ved Københavns
Universitet. Han er kendt i såvel ind som
udland som en meget dygtig og indsigtsfuld formidler.
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Om foredraget:
Om foredraget i store træk:
Hvad ville Martin Luther / Opgøret med
den katolske kirke / Luthers skyggesider /
Reformationen i Danmark / Den lutherske
arv i dag m.m.
Entre:
Deltagelse i aftenen er gratis.
Alle er velkomne.
Tilmelding er ikke nødvendig
Traktement:
Kaffe og kage kan købes

Vel mødt
De 5 nordalsiske menighedsråd
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og handlet efter tanken om, at man skal
blive ved med at søge, indtil man føler
at være havnet det rigtige sted.

fine strand ved Købingsmark og fundet
vej til Pøl, hvor både min hund Mille og
jeg nyder at gå lange ture langs stranden.
Selvfølgelig har jeg også været i vandet
ved Lusig, hvor jeg som barn nød at bade
sammen med alle de andre børn.
De første 17 år af mit liv boede jeg på
Elkiergaard i Broballe sammen med mine
forældre og søskende. Jeg gik i skole på
Oksbøl Centralskole, som nu er blevet til
Oksbøl Friskole. Siden tog jeg rutebilen til
Nordborg, hvor jeg gik fra 8. til 10. klasse.

mit liv
aard i
mine
eg gik
lskole,
øl Friebilen
gik fra

Da jeg begyndte på Handelsskolen i Sønderborg, flyttede jeg ind hos min moster
og onkel på Sønder Landevej.
Siden har jeg boet i USA, på Fyn, i København og på Lolland, før jeg atter vendte
tilbage til udgangspunktet.

ndelsyttede
ter og
2

Hjemme – ude – hjem!
I skrivende stund har jeg været her i godt
en måneds tid, og det, der overrasker
mig, er, at jeg finder så stor glæde ved at
kunne tale alsisk med jer, der fortsat gør
det. Faktisk har jeg lovet at holde gudstjenester to gange om året, hvor jeg prædiker på alsisk – men jeg lover, at også I,
der ikke kan ”e sproch”, vil kunne forstå,
hvad jeg siger.
Den anden ting, der overrasker mig, er, at
jeg har fået blik for den skønne, alsiske
natur. Da jeg boede her, tog jeg det hele
som en selvfølge – lagde ikke mærke til
de mange levende hegn, de skønne stier
og vejene, som slynger sig så smukt i
landskabet. Jeg har allerede nydt den
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Ud over at have bevæget mig geografisk, har jeg også bevæget mig rundt på
forskellige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Jeg har altid levet og
handlet efter tanken om, at man skal blive
ved med at søge, indtil man føler at være
havnet det rigtige sted.
Efter at have været omkring en kontoruddannelse, et bifag i dansk og en læreruddannelse – så læste jeg teologi og blev
derefter præst. Endelig fandt jeg den hylde, hvor jeg kan gøre brug af de erfaringer
og indsigter, som livet har skænket mig.
De sidste 10½ år har jeg være præst på
Lolland, hvor jeg har være ene om at
passe to sogne samt de indsatte i arresten i Nakskov.
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Da stillingen her i Nordborg-Oksbøl
Pastorat blev slået op, valgte jeg efter
grundigt at have tænkt mig om at sende
min ansøgning.
Naturligvis skal jeg vænne mig til, at nu
er vi to om at passe sognene, og det
vigtigste for mig er, at Heidi og jeg finder
gode samarbejdsformer, hvor vi udnytter
hinandens forskellige sider til glæde og
gavn for alle. Samarbejdet imellem alle
os ansatte ved de to kirker ser jeg frem til
med glæde, da det er begyndt så godt.
Jeg skal også vænne mig til at skulle
samarbejde med to forskellige menighedsråd, men også dette samarbejde ser
jeg fortrøstningsfuldt på.
En stor glæde for mig er, at jeg nu har
muligheden for at skabe et samarbejde
med skolerne i vore sogne. Der, hvor jeg
kommer fra, var skolen nedlagt før jeg
kom.
Det med Gud og os handler i bredeste
forstand om at skabe fællesskaber på
tværs af etnicitet, sociale og sproglige
forskelle.
Mit ønske er at være med til at skabe
fælleskaber omkring vore to kirker, både
sammen med Heidi, som bor med sin
familie i Nordborg Præstgård, og sammen
med menighedsrådene og de ansatte ved
de to kirker og ikke mindst med alle jer,
der bor i vore sogne.

Så på glædeligt gensyn til alle – både i
kirkerne og i præstegården – hvor alle
er velkomne. (Hvis I vil være sikre på at
træffe mig hjemme, kan I slå på tråden
først). Gensynsglæden gælder ikke mindst
rundt omkring på veje og stier for slet ikke
at tale om, når vi mødes ved forskellige
arrangementer i de mange foreninger, der
byder på et hav af møder og fester.
Jeg holder af at gå på husbesøg, så sig
bare til, hvis I ønsker, at præsten kigger indenfor til en snak. Som I ved, har
præsten tavshedspligt, så hvis der er stort
eller småt, som I har lyst til at dele med
jeres sognepræst, så er jeg til rådighed for
samtaler.
Ligesom så mange andre holder jeg
af hverdagen… mest af alt holder jeg
af hverdagen, så jeg glæder mig til de
mange hverdage, som jeg forventer vil
fylde mit liv her sammen med jer, der har
boet her altid, og jer, der er flyttet hertil,
fordi her er godt at bo og leve.
Helt grundlæggende tænker jeg sådan, at
vi alle har Gud i ryggen og ikke på nakken
– det er for mig trygt og godt – det kan
give os mod til at vende os udad imod
de andre – det kan give os kraft til at sige
”pyt” igen og igen, når vi støder på noget,
som ikke helt går efter det, vi havde forestillet os.

Hjertelig hilsen
Hanne præst

Mit håb og ønske er, at jeg kan få lov til
at virke som præst her, indtil jeg går på
pension.
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Gudstjenester efterår 17
for Nordborg-Oksbøl pastorat
Søndag den 3. sept. 12.s.e.trin.
Nordborg....kl. 9.00
Oksbøl........kl. 10.30 v. HL + kirkekaffe

Søndag den 29. okt. 20.s.e.trin.
Oksbøl........kl. 16.00
Nordborg....kl. 10.30 v. HFR + kirkekaffe

Søndag den 10. sept. 13.s.e.trin.
Oksbøl........kl. 9.00
Nordborg....kl. 10.30 v. HFR + kirkekaffe

Søndag den 5. nov. Alle Helgens dag
Nordborg....kl. 10.30
Oksbøl........kl. 16.00 v. HL

Søndag den 17. sept. 14.s.e.trin.
Nordborg....kl. 10.30 – høstgudstjeneste
Oksbøl........kl. 16.00 v. HL

Søndag den 12. nov. 22.s.e.trin.
Nordbog.....kl. 9.00
Oksbøl........kl. 10.30 v. HL + kirkekaffe

Søndag den 24. sept. 15.s.e.trin.
Nordborg....kl. 10.30 Guldkonfirmation
Oksbøl........kl. 16.00 – høstgudstjeneste
v. HFR

Søndag den 19. nov. 23.s.e.trin.
Oksbøl........kl. 10.30
Nordborg....kl. 19 Nordborg gospelkor
medvirker v. HFR

Søndag den 1. okt. 16.s.e.trin.
Oksbøl........kl. 9.00
Nordborg....kl. 10.30 v. HFR

Søndag den 26. nov.
Sidste søndag i kirkeåret
Nordborg..... kl. 10.30 v. den tyske menighed
Nordborg....kl. 9.00 v. HL
Oksbøl........kl. 10.30 v. HL

Søndag den 8. okt. 17.s.e.trin.
Norborg......kl. 9.00
Oksbøl........kl. 10.30 v. HL
Søndag den 15. okt. 18.s.e.trin.
Oksbøl........kl. 10.30 v. HFR + kirkekaffe
Nordborg....kl. 10.30 den tyske menighed
Nordborg....kl. 14.00 v. HFR
Søndag den 22. okt. 19.s.e.trin.
Nordborg....kl. 9.00
Oksbøl........kl. 10.30 v. HL
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Aktivitetskalender
September
Lørdag den 02. kl. 9.00 – 9.30........Alssunddagen Gudstjeneste ved Hardeshøj Færgeleje.
Onsdag den 06. kl. 14.00.................Kirkemøde Oksbøl
Torsdag den 07. kl. 09.30.................Hjem&Kultur : Tur til Olsens Paradis og Gram Slot
Lørdag den 09. kl. XX.....................Støtteforeningen Oksbøl Friskole: Pedaltræf
Onsdag den 13. kl. 19.00 – 20.00....Kirkestafet Oksbøl Kirke
Lørdag den 16. kl. 14.00.................Martin Luther i Nordborg Bio
Søndag den 24. kl. 16.00.................Høstgudstjeneste Oksbøl kirke
( med efterfølgende spisen)

Oktober
Onsdag den 04. kl. 14.00.................Kirkemøde Oksbøl
Lørdag den 07. kl. 15:00 - 17:00....Børnefest på Nordborg Brandstation.
KL.19. Lanterneoptog gennem byen.
Onsdag den 11. kl. 19.00.................Hjem & Kultur: Svenstrup Forsamlingshus
modeopvisning
Søndag den 22. kl. 10.00.................Lusig Strand: Badebro op.
Søndag den 29. kl. 14:00.................Nordborg Brandværn Lotto spil i Nordborg Hallen
ved Luffes Plads.

November
Onsdag den 01. kl. 19.00.................Syng-sammen-aften på Oksbøl Friskole
Tirsdag den 07. kl. 19.00.................Hjem & Kultur :Svenstrup Forsamlingshus Foredrag
med Sognepræst Jesper Birkler
Søndag den 05. kl. 16.00.................Allehelgens gudstjeneste, Oksbøl
Onsdag den 08. kl. 19.00.................Foredrag om Martin Luther v. Martin S. Lausten
Torsdag den 16. kl 18.00.................Suppeaften på Oksbøl Friskole
Torsdag den 23. kl 19.00.................Efterårets sange og salmer Oksbøl Kirke
Lørdag – Søndag den 25. – 26........Julemarked Oksbøl Friskole
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Oksbøl Friskole fylder 25 år
1992-2017

Fra en glad og stolt skoleleder skal der
lyde et stort tillykke til skolen og til alle
dem, der gennem tiden har gjort det
muligt for Oksbøl på Nordals at have sin
egen lille, lokale skole de sidste 25 år!
Det er vildt mange år – og det er ufatteligt
meget liv!
Dengang…
Det er nostalgisk og dejligt at tænke på,
at der i 1992 var mennesker med vilje,
engagement og megen stædighed, der
ville en skole. Vejen var lang og til tider
også snørklet, men med fælles hjælp fik
man en skole i gang med 64 elever. Oksbøl Friskole blev til i trods over lukningen
af den daværende folkeskole. Den blev
til, fordi der var en masse mennesker, der
turde kaste sig ud på det dybe vand og
satse hårdt på at bygge en ny friskole op.
Oksbøl Friskole opstod af hårdt arbejde
og af lidenskab!
Udfordringer…
Der var nok af udfordringer i starten.
Økonomien skulle hænge sammen, der
skulle skaffes inventar og undervisningsmaterialer - der skulle ansættes personale – og vigtigst – familierne skulle gerne
vælge skolen til deres børn.
Værdierne…
Derfor blev grundlaget at drive skole ud
fra også særdeles vigtigt. Det fælles værdigrundlag blev det Grundtvig/Koldske,
og deres tankesæt om ”skolen for livet” er
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stadig kernepunkter for skolen den dag i
dag. At der er sammenhæng mellem det
boglige, det kreative, det praktiske og det
sociale, samt sammenhæng mellem skolens lærdom og det omgivende samfund.
Det er værdifuldt i en åben og levende
skole med et forpligtende fællesskab
mellem skole og forældre.
Det forpligtende fællesskab…
Fællesskabet bliver vægtet højere end
den enkelte, og fællesskabet opleves som
et potentiale, hvor skolen kun består, fordi
vi ønsker den skal være her. Det er ikke
myndighederne, støttelove o.lign., der bestemmer det, men os selv! Vil man Oksbøl
Friskole, må man selv gøre noget derfor.
Deri den fælles forpligtelse og det fælles
ansvar, men også en stor grad af frihed.
Friskolens DNA dengang og nu…
Morgensamlinger med fælles fokus - store
og små elever, der lærer at tage sig af
hinanden. Fælles lejrskoler, sommer- og
vinterfest, pedaltræf, skolebus, løb og
læs og .. og.. og.. - En skole fyldt med
lærdom, tryghed, udvikling, udfoldelse,
fordybelse og sammenhæng. Oksbøl Friskole er et trygt og rart sted at være, både
for børn og voksne. Alle kender alle, - det
er dejligt at hilse på hinanden – stoppe op
og snakke – alene fordi skolen er vores
fælles referenceramme.
Samarbejde løfter…
Som friskole i Danmark er vi afhængige
af et godt samarbejde med forældrene,
samt en fælles opbakning forældrene
imellem omkring praktiske og økonomiske opgaver på skolen. Det er det
vigtigste og det, der løfter skoleformen

videre fremad. Dertil kommer et frugtbart
samarbejde med vores støtteforening,
hvis opgave måske ikke længere er
livsnødvendig, som i starten, men stadig
hører de med som en vigtig del af skolens
selvforståelse, - de er vores sikkerhedsnet. Sognet er også en vigtig medspiller i
skolens dagligdag. At høre til i et samfund
skaber helhed og ballast, så vi vil gerne
bruges – her er man altid velkomnen.
Fremtiden…
I de kommende år bliver udfordringerne
også store. Vi laver selvsagt ikke en
skole for at tjene penge, men vi skal tjene
penge for at drive en skole. Derfor er
vores nuværende elevtal på 170 også et
gode og giver tryghed. Vi skal hele tiden
fornemme og agere i et lille samfund med
mange skoler. Det kræver en bestyrelse
med omtanke, et dygtigt medarbejderteam og forældre, der vil samarbejdet og
fællesskabet. Vi skal alle stadig synes, det
er livsvigtigt og sjovt at lave skole, vi skal
udvikle os fagligt og personligt og tænke
tanker, der rækker ind i fremtiden og
stadig tager udgangspunkt i de ideer og
traditioner, vi er en del af.
Til slut…
Jeg ved nu, at ønsket om at være med til
at gøre børn og unge mennesker livsduelige var min bevæggrund til at blive en
del af Oksbøl Friskole. Minder, tanker og
billeder står i kø fra store og små øjeblikke, og jeg bliver ydmyg og taknemmelig
over at være en del af Oksbøl Friskoles
fællesskab. Tillykke med jubilæet!
Solveig V. Olsen
skoleleder, Oksbøl Friskole
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Nyt fra friskolen
”Byger, som går og kommer – det er den
danske sommer”. Thøger Larsens kendte
strofer blev virkeliggjort denne sommer.
Sommerferien er forbi – vi er i gang med
de helt store festforberedelser. Skolen
fylder 25 år, og det er værd at fejre. Tænk
25 år – hvor er det fantastisk, og hvor har
vi meget at glæde os over – og til! Vi fejrer
jubilæet i to omgange – første skoledag
den 15. august for elever, forældre og medarbejdere. Den 19. august inviteres alle
til at fejre skolens 25 år – vi glæder os!
Status
Selvom sommeren var ”blandet”, plejer
det at blive godt vejr ved skolestart – det
håber vi i hvert fald i år, hvor vi har mange
ude-arrangementer på spil i forhold til
jubilæet.
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Skolens elevtal er nu 170, og vi er 21
medarbejdere. Skolen trives, vi er færdige
med byggeriet og nyder at bruge de
ekstra 176 km2. Vi optager en fuldtegnet
børnehaveklasse med 18 små, nye elever,
flere af skolens hold er fuldtegnede, der er
dog stadig plads i 1. 4. 7. 8. og 9. årgang.
Året, der gik:
Skoleårets helt store begivenhed var byggeriet, og omkring juletid kunne vi tage de
nye lokaler i brug. Det er en daglig fornøjelse for både elever og lærere. Vi optog
to børnehaveklasser, og det var problemfrit. Nu begynder de i første klasse, - tiden
går.
I efteråret kom undervisningsminister Ellen Trane Nørby på besøg, og i foråret var
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der teaterfestival med 5 gratis teaterforestillinger. Vi er privilegerede!

hvem ved – måske får vi cyklet penge nok
ind til den længe ønskede svævebane?

Bålhytten er færdigetableret. Der er nu
en fin bålplads og ikke langt derfra, har
vi fået højbed og insekthotel. Skolens
hjemmeside er opdateret, og på facebook
kan man få et bredt indtryk fra skolens
hverdag. Lige nu bringer vi en artikel-serie
fra mediernes beskrivelse af os gennem
25 år.
Vi sagde farvel det Limegrønne hold. 11
smukke unge mennesker. Vi ønsker dem
alt det bedste på deres videre vej i livet.

På undervisningssiden begynder vi
med tysk i 2. og 3. klasse. Lærernes
fokuspunkter er fortsat trinoverdragelse
i dansk – desuden skal skolen have en
nedskreven mobbepolitik. Så trivsel og
positiv adfærd bliver også fokusemner.

Fremtiden:
Nu venter næste byggefase – vores
gamle tag skal kigges grundigt efter, og
det samme skal varmesystemet. Det ved
alle, der bruger vores til tider lidt kolde gymnastiksal. Pedellerne fortsætter
med at sætte vores gamle skole i stand.
To klasseværelser skulle gerne have en
fornyelses-tur dette år.

Vi manglede èn musiklærer, og nu har vi
ansat to. Så må det da swinge
Og så vil vi blive ved med at fokusere på
at Oksbøl Friskole er et godt sted - at
være og at lære. Vores skole fylder 25 år
– så vi ved, hvad vi kan, - vi ved, hvad vi
gør, - og vi ved, hvorfor vi gør det, - det er
bl.a. den ballast 25 års skolevirksomhed
giver – og summen af det hele bærer vi
med os, - også ind i fremtiden!
God sensommer!
Solveig

Vi skal på fælles lejrskole til Mejls-Orten-Tinghøj friskole i april. Pedaltræf –
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Gymnastik sæsonen 2017 - 2018
Krop & velvære
kl 18.30-19.45

Start: mandag d. 4. september 2017
Susanne Wriborg tlf: 24 81 07 30
Pris: kr. 370

Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget
Lotte, Lena og Lise

Holdet bliver krydret med konditionstræning med stepbænke (hvor der
kommer sved på panden) og effektiv
forbrænding med redondoboldene. Vi
skal stadig bruge den store terapibold,
brede elastikker og den store hulahopring.
Bolden er suveræn til mave/ryg og
kropsstammetræning. Desuden træner
man automastik holdningsmusklaturen/
balance. Elastikken bruges til styrketræning for nakke/skuldre/arme og ryg. Vi
træner hele kroppen med styrke, pulsen
op, kondition og holdningsøvelser. Mød
op og se om dette skulle være holdet for
dig her i vinter 2016/ forår 2017. (der er 3
prøvetræninger).

www.broballeif.dk

Glæder mig til at komme i gang igen.

Sanse musene

Start: Tidspunkt kommer senere
Sabrina Bruhn tlf: 30 95 96 39
Pris: Prisen kommer senere

Dette er programmet for denne sæson
2017/18.
Vi håber der er et hold som fanger din
interesse. Alle træninger foregår på
Oksbøl Friskole.
Vi glæder os til at se rigtig mange glade
gymnaster. Alle os trænere er klar til at
tage imod jer. Så vi håber at se rigtig
mange til en svedig, sjov og hyggelig
vintersæson.
VEL MØDT I BIF

fra 3 – 12 mdr.

Sanse musene er et tilbud til børn fra
3mdr (skal kunne holde hovedet) til 12mdr
(til de kan gå), hvor vi styrker børnenes
sanser: syn, nerver og balance.
Holdene vil max bestå af 6 børn. Så der er
tid og ro til børnene.
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Springmix 0-2
kl 16.30-17.45

Start tirsdag d. 5. september 2017
Tine Lund tlf: 30 53 20 62
Majbritt Kristensen tlf: 25 38 88 26
Susanne Wriborg tlf: 24 81 07 30
Hjælper: Mettemarie Brogaard Jessen,
Brian Jessen, Hayley Eis, Emily Joiner
Pris: kr. 290
Piger og drenge så er vi klar til en ny
spændende sæson med gymnastik og
spring. Vi skal lege, løbe, springe, hoppe,
styrketræning, ja kom og se, hvad vi finder på. Det bliver en rigtig sjov time med
grin, fart over feltet og ballade. Vi glæder
os rigtig meget til at se jer…

Rytme 6-9 kl.
kl 18.00-20.00

Start tirsdag d. 5. september 2017
Anne N. Philipsen tlf: 29611833
Rie Schmidt Eriksen tlf: 27630957
Pris: kr. 290
Er du klar på en masse god rytmegymnastik, med mange fede serier, som du
kan udvikle på sammen med to instruktører med for mange gode ideer? Så skal
du være med på vores hold, hvor du udvikler dig i fællesskab som rytmegymnast.
Holdet er for både piger og drenge.
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Yoga-effekt
kl 17.00-18.30

Start tirsdag d. 5. september 2017
Hanne Lund tlf: 23 36 06 17
Pris: kr. 370
BEMÆRK træningen foregår i multirummet på skolen.
Vi vil lave yoga øvelser, hvor vægten ligger
på vejrtrækning, smidighed samt styrke,
og du skal nok få varme i kroppen. Vi vil
lave effekt øvelser, som er øvelser, der vil
styrke dine muskler, så du får lettere ved
de daglige bevægelser. Øvelserne laves
stående, siddende eller liggende – uden
brug af andre redskaber end kroppen
selv, og du skal nok få sved på panden. Vi
indleder med opvarmning på stedet, derefter laver vi forskellige øvelser og slutter
med afspænding. Medbring pude, tæppe
og sokker.

Krudtuglerne 3-5 år
kl 16.30-17.30

Start onsdag d. 6. september 2017
Malene Jessen tlf: 27 81 32 46
Henriette Broe Jørgensen tlf: 40 15 39 98
Hjælper: Stinna Haugaard,
Katrine Foder, Susan Nissen
Pris: kr. 290
Krudtuglerne er for børn med "krudt"
i måsen, for dem der elsker at lege og
være aktive. Der bliver både danset,
leget, hoppet og sprunget på bare den
time. Børnene bliver skubbet i den rigtige
retning, samt der bliver taget hånd om
dem. Krudtuglerne er et ideelt hold for dig
med en aktiv dreng eller pige. Vi glæder
os til at se DIG. Kolbøttehopsaer fra alle
trænere.
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Damer
kl 15.45-16.45

Start torsdag d. 28. september 2017
Margrethe Brogaard Villadsen
tlf: 51281292
Pris: kr. 300
Kom vinteren i møde med en times effektiv motionsgymnastik, hvor du får rørt
alle dele af kroppen inkl. hjerte og hjerne.
Gymnastikken tilrettelægges så alle kan
være med. Du bestemmer selv tempoet
eller får en alternativ øvelse. Vel mødt.

Voksen/barn 1-3 år
kl 16.45-17.45

Vi kunne godt
re hænder
bruge nogle fle
sæsonen
til vores hold til
– marts 2018.
september 2017

Start torsdag d. 7. september 2017
Sabrina Bruhn tlf: 30 95 96 39
Pris: kr. 320
Vores hold har fokus på børn i alderen
1 til 3 år (barnet skal kunne gå), hvor de
voksne også deltager AKTIVT. Målet med
dette hold, er at børnene opnår rumfornemmelse og udvikler deres motorik og
sanser. Derudover skal vi lave sanglege,
hoppe, trille og kravle. Vi skal også lave
gymnastik til en masse god og sjov musik.
Vigtigst af alt er dog, at vi skal have det
super sjovt og lave god gymnastik.
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Oksbøl Sogneforening
ønsker Oksbøl Friskole

tillykke med

25 års jubilæet.
end vi også kunne iagttage dem med det
blotte øje på vores spadsereture gennem
byen.
Vi fortalte storkene om vores smukke
sogn, og at de gerne må indtage vores
storkerede ved Bundsø!

Storketur
Nordals storkelaug havde arrangeret
en udflugt for laugets medlemmer til
den lille tyske landsby Bergenhusen i
Slesvig Holsten, hvor 40 storke hvert
forår vender tilbage fra de varme lande
for at yngle.
Og vi fik storke at se og høre. Smukt så
det ud i solskin med stolte storkepar med
unger i reden på husenes tage. Storkene
fløj på skift afsted efter føde på de nærliggende enge. Og de hilste på hinanden
med deres karakteristiske knebren.
Vi besøgte også landsbyens storkemuseum, der var up to date med audioguide
og et kamera på museets tag. Vi kom
således helt op i reden til storkene, om
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Landsbyens barokke kirke fra 1712, med
storkerede på taget, var også et besøg
værd.
Elisa
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Hjælp!! Vi har brug for din støtte.
Der blev i sidste udgave af Oksbøl Sogne Nyt nævnt, at Nordborg frivillige Brandværn
samler ind til udrustning og andet materiel, som ikke finansieres af det kommunale
beredskab. Dette gør vi en gang om året, i August måned. Har du lyst til at støtte Brandværnet med 40,-kr pr husstand, kan beløbet indbetales via netbank på følgende nr.:
Sydbank: Reg.nr. 8011 Konto nr. 1019586
Eller via MobilePay på +45 42 43 02 29.
Nordborg frivillige Brandværn holder forskellige arrangementer, hvor alle kan deltage.
Følg med i Aktivitetskalenderen her i Oksbøl Sogne Nyt, hvor du finder datoerne for vores
Børnefest, Lottospil og Vinterfest.
Kig også ind på vores hjemmeside, www.nordborg-brand.dk
samt Facebook: www.facebook.com/#!/groups/43888607754/
Tak for din støtte.

Suppeaftener på skolen 2017 – 2018
Sogneforeningen laver suppe igen denne vinter
til alle, der har lyst at være med.
Pris for suppe+tilbehør+kaffe og en småkage:
40 kr. pr. person. Vi spiser kl. 18.00
Torsdag d. 16. november 2017....Græskarsuppe m. kylling
Onsdag d.10. januar 2018............Kokosmælksuppe m. rejer
Tirsdag d. 6. marts 2018..............Thai-rissuppe med svinekød
Tag børnene med og slip for at lave mad.
Tag venner og naboer med. - Det bliver hyggeligt.
Tilmelding er nødvendig.
Ring til Else Thuesen på tlf.: 51 76 58 20

✗

Sæt
i
kalenderen
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St. Hans 2017 afholdt af
Sogneforeningen ved Mjels sø
Vejret :	Strid vind og regn.
Der kom ikke ild i hele bålet ...og ikke i heksen,
som hjælperne så venligt havde kaldt :”Else”
Deltagere: Ca. 60
Taler:
Inger Dethlefsen - Tak for din farverige tale.
Hjælpere:	Frede og Astrid Witte, Jonna og Johan Petersen,
Grethe Clausen, Bent Peter Krogh, HC Kaack,
Knud Risager + Else og Bent
Dejligt sammenhold og effektivitet i St.Hansgruppen. Tusind tak for jeres indsats, og tak
for at I vil være med igen næste år.
Olietønde-ponton'en, som bålet stod på, er nu sendt til skrot, så i 2018 kan der forventes
ændringer til bålets placering. Glæd jer :-)
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Indvielse af Mjels Pumpehus
En super dag til indvielse af Pumpehuset.
Rigtig mange deltagere, flotte taler, dejligt traktement, og
vidunderligt vejr.
Vi er glade og stolte af resultatet.

Badebro ved Lusig
Strand tages op
Badebroen tages igen ind for vinteren.
Søndag d. 22. oktober Kl. 10.00
Vil du hjælpe til?
Det tager kun et par timer
ved fælles hjælp.
Tilmelding til Bent Jørgensen - tlf: 30749814
eller e-mail: bent.jorgensen@privat.dk

(Øv!! Nu
er jobbet
lettere, d
rebet igen
a
er forsvu
ndet, og
brækket
stigen
af. Øv!!)
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RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER
ULDBJERGGADE 23

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

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

41.
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40 Årgang
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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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Pedaltræf 2017
Lørdag den 9. september skyder vi, som vi plejer, starten af til årets Pedaltræf. I år
går overskuddet til en stor svævebane til børnene. Den kommende tid får i måske
besøg af vores cyklende børn, som søger sponsorer. Vi håber, at sognet vil tage godt
imod dem, og støtte den gode sag. Kom og nyd en kop kaffe, kage eller måske en
pølse m/brød i godt selskab. Pedaltræf-cafeen har åben fra kl. 11.
På vegne af Støtteforeningen.
Formand Kenneth Vonsild

Syng-sammen-aften på Oksbøl Friskole
Onsdag d. 1. november afholdes sangaften på skolen.
E Søngkor med korleder Ulla Tønder er på banen, og vi
håber på at finde ekstra musikalsk underholdning til jer.
Glæd jer!!
Entre: 25 kr
Der kan købes ost, vin og kaffe.
Vel mødt
Oksbøl Sogneforening og Oksbøl Friskole

Kom og
syng med
!!

Der vil isæ

r blive lag
t vægt
på fælless
ang.

