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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: 74 45 15 48
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

05
Februar

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. 1  Februar 2019 i uge 08/09
 Deadline 05.02.2019

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

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

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 10. november 2018.

Oksbøl SOGNENYT

4



Nyt fra Redaktionen
Badebroen er kommet op og ligger nu og 
tørrer, så den er klar til næste sæson. Den 
må være træt efter alle de mennesker, der 
har gået på den i år. Så det er velfor- 
tjent, den får lidt ro og hvile her hen over 
vinteren. 

Julen nærmer sig med raske skridt. Butik-
kerne er godt i gang med at pynte op. Det 
er rigtig hyggeligt at se på, men som altid 
lidt for tidligt efter vores smag.  Det er 
dejligt at se, der er så mange aktiviteter, 
man kan deltage i de næste par måneder. 
Der skulle være noget for enhver i Oksbøl 
sogn. Her d. 11.11. handler det om 1. 
verdenskrigs afslutning, og der er virke-
lig mange spændende aktiviteter i den 
anledning. Vi er flere, der glæder os til 
galla-premieren på ”I krig og Kærlighed”.  

P.g.a. de mange arrangementer blev 
Møgvejrskoncerten aflyst. Vil I have en ny 

chance for at høre møgvejrsmusik, så er 
det tirsdag d. 27.11. kl 19. i Musikkens 
Hus, Havnbjerg Skole 

Mange beboere går og tænker over, 
hvordan der kan komme yngre menne-
sker her til sognet. Over de næste 10 år 
kommer der nok en del huse til salg, da 
gennemsnitsalderen her er stigende. Der 
er dog kommet nogle nye til, men hvad 
skal der til, for at alle huse bliver solgt?  
Man får meget hus for pengene. Der er 
en velfungerende friskole. Ja, man kunne 
blive ved. 

Vi har jo alt her. Skov, strand, søer. Som 
det ses på Polles billede på forsiden, så 
bliver søen brugt til mange spændende 
ting. Forleden så vi en mand i waders, der 
fiskede ude midt i søen. Ja, her er masser 
af natur...og sammenhold. 

Vi i Sognenyts redaktion ønsker jer alle    
Glædelig Jul og Godt Nytår!

Else og HC

Glædelig Jul og
Godt nytår
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Nyt fra Sogneforeningen
Medborgerhus
Hvordan går det med Medborgerhuset i 
Oksbøl på Broballe Brandstation? Udval-
get for Kultur, Idræt, Handel og Turisme 
beslutter på deres møde den 16. august 
at videresende vores ansøgning til de 
kommende budgetforhandlinger for 2019. 
Vores ansøgning og bilagsmaterialer er 
således en del af det baggrundsmateriale, 
som indgår i byrådets budgetforhand- 
linger, når der skal besluttes, om vores 
projekt kan støttes med den økonomi, der 
er nødvendig, for at vores planer lykkes.   
Budgetforliget blev behandlet på byråds-
mødet den 3. oktober. Men nærlæses 
budgetforliget 2019, står der intet om 
medborgerhuse.

Derfor tog jeg kontakt til Nicolai Du-
pont Heidemann, Chef for Kultur, Idræt 
og Fritid i forvaltningen på Sønderborg 
Kommune. Nicolai ved heller ikke, om 
Medborgerhuset i Brandstationen bliver til 
noget eller ej. Han kunne ikke oplyse om, 
hvornår vi eventuelt vil få et svar!! 

Oksbøl Friskole har fået lov til at bruge en 
del af brandstationen midlertidigt. Skolen 
har en anhænger med kajakker stående 
og udstyr, som bruges sammen med 
kajakkerne.

Oksbøl Skov
Den nyplantede skov mellem Oksbøl og 
Havnbjerg har det godt, siger skovman-
den Lars Andresen Skovmøller, efter at 
han har fulgt udviklingen med bekym-
ring hele den lange tørre sommer. Af de 
258.000 skovplanter, der er blevet plantet, 
har langt de fleste det godt. En del skov-
fyr ser ud, som om de er gået ud, men 
erfaringen viser, at de godt kan skyde igen 
næste sommer.

Der sker yderligere ting i Oksbøl Skov. 
Stisystemet skal udvides, der hvor Hans 
Grau tidligere havde marker, og der skal 
opsættes klaplåger i vildthegnet rundt 
om den nye skov, så befolkningen har 
mulighed for at færdes blandt de opvok-
sende træer.

De grantræer, der er nedgravet i store 
cirkler, og hvor kun de øverste grene er 
tilbage, er for at tiltrække flere fugle til den 
nye skov.
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Alle 34 landsbylaug i Sønderborg kom-
mune fik en henvendelse om eventuelt 
at få besøg af nogle unge mennesker fra 
Aalborg Universitets Københavns afd. De 
studerende har en semesteropgave, hvor 
de vil undersøge landsbyer med hensyn til 
udvikling, potentialer og problemstillinger.

Oksbøl Sogneforening svarede de stud-
erende, at vi var meget interesseret i at 
høre deres syn på nogle af de problemer, 
der er her, hvor vi bor. Vi har for eksem-
pel en del bygninger, som trænger til en 
kærlig hånd, de pynter bestemt ikke, hvis 
vi bevæger os rundt i den frie natur. Vi 
tænker også meget på, hvordan vi kan få 
unge mennesker til at flytte ud i de huse, 
der er sat til salg. Så hvis de studerende 
fra København var interesseret, kunne vi 
mødes her hos os og se på lokaliteterne, 
naturen og de bygninger, som der måske 
skulle tages hånd om.

Der kom 9 studerende til Sønderborg 
kommune i uge 41, de boede på vandre-
hjemmet i Vollerup og besøgte forskellige 
landsbylaug.

Tirsdag den 9. oktober havde Oksbøl 
Sogneforening besøg af to unge piger 
Kathrine og Stine. Der var lavet aftaler 
med seks familier, hvoraf de fleste var nye 
tilflyttere, om at de fik besøg på et fastlagt 
tidspunkt i løbet af dagen. Her blev der 
lavet interviews af 45 minutters varighed. 
Der var mange forskellige spørgsmål, som 
alle blev optaget på Kathrines mobil- 
telefon.

Jeg må sige, vi blev godt modtaget og 
beværtet. Det var rigtig dejligt at møde 
så stor velvilje hos de familier, vi gæst-
ede. TAK! Jeg har lige hørt fra Kathrine 
og Stine. De er godt i gang med opgaven 
og har haft det første møde med deres 
vejleder. De er nu i gang med at transskri-
bere alle interviewes, og efterfølgende går 
de i gang med at skrive selve opgaven, 
som skal afleveres midt i december. 

Pigerne har lovet, at vi selvfølgelig får den 
færdige opgave. Så må vi håbe på, at 
opgaven bringer nye ideer og tanker, der 
kan bruges i landsbylaugene.

Aalborg Universitet / Oksbøl Sogneforening



At Pumpehuset ved Mjels sø er et godt 
samarbejde mellem Aage V. Jensen 
Naturfond, Sønderborg kommune og 
Oksbøl Sogneforening, ved alle sikkert.
Pumpehusets venner er en gruppe under 
Sogneforeningen, som på skift holder et 
vågent øje med Pumpehuset og arealet 
rundt om. Vennerne har vagt en uge 
ad gangen og forpligter sig til at se til 
Pumpehuset mindst en gang i døgnet.

I Pumpehuset er en grejbank, som inde-
holder mange spændende ting, der kan 
bruges, når naturen og søen skal udforsk-
es. I grejbanken er der nok til at holde 
en skoleklasse aktiv. Her findes blandt 
andet vandkikkerter, vandketsjer, bestem-
melsesduge for vandløb, søer og skove. 
Her er også bog sæt om ” Hvad finder 
jeg”, ”Fuglebog” og ”Ferskvandsfisk”. Der 
er fotobakker/sorteringsbakker, lupglas, 
fotoglas, sænkenet, waders i fire forskel-

lige størrelser, spande med låg, sigteskiv-
er, målebånd og kikkerter 8*42. Der er 
selvfølgelig også store sorteringsbakker 
og plastkasser til opbevaring.

Så skal der holdes børnefødselsdag, eller 
er alle børnebørnene hjemme, så er I 
velkomne til at bruge alt i grejbanken. Alle 
skolerne her på Nordals må også meget 
gerne bruge Pumpehuset og indholdet i 
grejbanken. Tag kontakt til en af Pumpe-
husets venner, som så kommer og lukker 
op. Telefonnummeret står på døren ind til 
grejbanken.

I Pumpehuset er der en scanner, så vi 
kan se, hvor mange der besøger os. I de 
tre første kvartaler af 2018 havde vi 8087 
gæster.

Med venlig hilsen
Polle.

Pumpehuset ved Mjels sø

Oksbøl SOGNENYT
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Badebroen ved 
Lusigstrand
På dagen, hvor det var planlagt, at bade-
broen ved Lusig Strand skulle i vinterhi, 
måtte vi bøje os for naturen, selv om vi 
stod 7 mand klar med rendegraver, trak-
tor, vogne, transportabelt elværk, vaders 
og en masse energi. Det var nemlig så 
højvandet, at det ikke var muligt.

Så vi aftalte at prøve igen lørdagen efter, 
og her var vejret med os. Pælene, der 
holder broen på plads blev skruet op fra 
havbunden og bragt i land. Brofagene 
blev adskilt og bugseret ind til kysten, 
hvor de blev hævet op på vognene, der 
skulle transportere dem hjem til Bent, hvor 
broen overvintrer. I år slog vi rekorden, det 
tog nemlig kun 40 minutter, godt gået og 
stor tak for hjælpen.

Nytårsbrunch 2019
Søndag d. 13. januar 2019 kl. 10.00 
på Oksbøl Friskole

Pris: 75 kr.

Vi glæder os til at fejre det nye år sam-
men med jer og håber, I vil deltage i årets 
Nytårsbrunch på skolen.

• Kaffe / te 
• Rundstykker / rugbrød 
• Røræg og bacon 
• Hamburgerryg, spegepølse og ost 
• Lun leverpostej 
• Frugt og juice 
• Små pandekager m. sirup 

Sponsoreret af B&O: 
et glas m. bobler (champagne)

Tilmelding senest 07.01.2019 til 
Else Thuesen: 51765820

Vi ses i det nye år

Hilsen Sogneforeningen

42. Årgang - November 2018
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I skovens dybe stille ro
Torsdag d. 6. september tog en lille 
gruppe fra Oksbøl sogn imod tilbud-
det om at vandre en tur i Nørreskoven 
sammen med forhenværende skovfoged 
Leo Vindahl Olsen. Det var en lun, smuk 
og stille sensommeraften, hvor vi i fred og 
ro hørte om skovens historie. Tak, for en 
god tur.

Elisa.

Kom til pizza og øl-aften
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 ;-) 

kl. 19:  Ejner Pustelnick fra Mjels Bryghus 
fortæller om huset og brygningen, 
og han serverer mange smags-
prøver.

Tilmelding senest 8. marts 2019. til 
Else Thuesen: 51 76 58 20

Oksbøl SOGNENYT
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Vi tænder juletræerne 
i Mjels, Broballe og 
Oksbøl
Søndag den 2. december 2018 kl. 16.00

Oksbøl
Tilmelding til:
Susanne Wriborg, tlf. 24 81 07 30
Juletræet står ved genforeningsstenen i 
Oksbøl over for Havnbjerg 2.

Broballe
Tilmelding til: 
Merethe Kunz, tlf. 20 67 70 60
Juletræet står ved det gamle mejeri / 
bryghus i Broballe, Spangsmosevej 34

Mjels
Tilmelding til: 
Esther Olesen, tlf. 61 36 60 57
Juletræet står overfor den gl. Mjels kro, 
Færgevej 54

Send gerne en sms med navn og 
antal deltagere.

Vel mødt

Mvh.
Oksbøl Sogneforening

42. Årgang - November 2018
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Kirken
Nyt fra 
Menighedsrådet:
Et forsinket velkommen Sophie – Lønne, 
Jeppe og Alva. 

Sidst Sognenyt kom på gaden, var du 
ikke ordineret. Dette blev du kort efter. 
Ja, endelig kom den dag, du har glædet 
dig til. Men ikke kun I har glædet jer, – jeg 
kan på hele menighedsrådets – ja hele 
sognets vegne sige, det har vi også, - for, 
som jeg har sagt før, er det skønt, der 
igen er kommet liv i vor præstegård. I har 
nu boet her nogle måneder, så du har nok 
set lidt af pastoratet. Jeg ved, du også 
har været i yderkanten, - nemlig Lusig, 
men der er endnu meget at se og lære om 
området.

Vi er glade, du valgte dette skønne om-
råde af Danmark som dit første embede 
som præst. Vi bor her på Nordals, hvor 
alle samfundets afskygninger findes på 
godt og ondt. Vi er så heldige at bo et 
sted, hvor driftige mænd har startet deres 
globale virksomheder, og da de stadig 
er her, har vi haft stor glæde af deres 
opmærksomhed på at glæde egnens be-
boere med mange ting, også i kirkeligt regi. 

Denne vekslen fra landbrug til landbrug- 
industrisamfund har sat sit præg på vort 
område. Befolkningen er meget blandet 
lige fra folk, der har været her i generationer 
til andre, der er flyttet til fra andre dele af 
landet, ja, også kommet fra andre lande. 

Dette berører ikke mindst en præst, der 
skal have alle med på alle livets fronter 
lige fra dåb – konfirmation – vielse og 
død, men jeg kan love dig, det bliver 
spændende og lærerigt. 

Vi er heller ikke i tvivl om, at du vil mestre 
den opgave sammen med Heidi, og at I 
vil gøre jert bedste. Pastoratet er i areal 
ikke stort, men det bliver opgaverne ikke 
mindre af, hvis I vil ud i alle hjørner, og det 
ved jeg, I vil.

Vi har allerede mødt din nysgerrighed til 
vore menighedsrådsmøder, og hvor er 
det dejligt og positivt med folk, der er 
nysgerrige og driftige. Vi glæder os meget 
til at arbejde sammen med dig i kirken, -vi 
vil støtte dig så meget, vi kan, -og du skal 
bare spørge. Min dør og menighedsrå-
dets står altid åben. Kom i tide inden det 
brænder helt sammen, for alt kan løses. 

Vi ønsker alt godt for dig og din familie her 
i pastoratet. Endnu engang velkommen.

Karin B. Eriksen.

Oksbøl SOGNENYT
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Dybt hælder året i sin gang, det er ved at 
være gammelt, og efter en lang og varm 
sommer mærker vi vinterens komme. 
Midt i de tiltagende mørke dage, sker der 
noget nyt: I kirkeåret er det snart advent, 
forhåbningens og forventningens tid. Og 
snart nytår, noget som mange ser som en 
mulighed for en frisk begyndelse. Også 
her i pastoratet Nordborg- Oksbøl sker 
der noget nyt: Vi har nemlig ikke kun fået 
en ny præst, Sophie-Lønne, vi har også 
fået et nyt kollegaskab mellem den nye og 
den ikke længere helt så nye præst. 

Vi, Heidi og Sophie-Lønne, nyder godt af 
at have en god kollega, og vi nyder godt 
af en arbejdsdeling, der gør, at vi kan give 
hele vores pastorat den opmærksomhed, 
det fortjener. Vi er nemlig ansat til en fast 
arbejdsdeling, der gør, at vi skiftes til at 
have en uge, 
hvor vi står for 
bisættelserne 
og begravels-
erne, og en uge, 
hvor vi står for 
søndagsguds- 
tjenesterne. På 
den måde har vi 
optimale vilkår 
til at kunne give 
de efterladte en 
ordentlig afsked 
med deres kære. 
Herudover gør 
samarbejdet, at 
vi langt hen ad 
vejen kan afløse 
hinanden ved 

ferier og fridage, så at den præst, I møder, 
som oftest vil være jeres egen – nemlig én 
af os to. 

Også mellem de fem sogne på Nordals 
ser vi frem til et samarbejde, som gør, 
at vi kan deles om arrangementer for 
konfirmander, som ofte kender hinanden 
på tværs, og flere muligheder for vores 
sognemedlemmer. Som folkekirke skal vi 
favne bredt, og denne bredde kommer 
tydeligere frem, når vi samarbejder om 
det, vi kan byde ind til. 

Med ønsket om et smukt efterår, en for-
ventningsfuld advent, en glædelig jul og et 
velsignet nytår.

Jeres sognepræster.

Hilsen fra sognepræsterne

42. Årgang - November 2018
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Syng julen ind i 
Oksbøl kirke
Torsdag 13. december kl. 19.00

Aftenens indhold:
• Vi synger advents og julesalmer
• Luciaoptog
• Julemusik for kor og orgel

Medvirkende:
• En syngende menighed
• Elever fra Oksbøl Friskole
• Nordborg kirkes ungdomskor
• Korledelse og orgel: Stine Möglich
• Sognepræst: Heidi Sørensen Freund

Alle er velkomne

Oksbøl kirkes 
Menighedsråd

Nyt år – Nye salmer
Sangaften i Oksbøl kirke.
Torsdag d. 24. januar kl 19

Organist Stine Möglich og sognepræst 
Sophie-Lønne Reil Hundebøll, inviterer til 
en speciel sangaften.

Denne aften skal vi nemlig synge nye og 
moderne salmer, fra de 2 salmebogsudgi- 
velser, “100 salmer” og “Kirkesangbogen”.

Meningen er, at vi vil inddrage de nye 
salmer ved gudstjenesterne bla. i form af 
’månedens salme’. 

For at der ikke udelukkende skal læres nyt 
denne aften, vil vi dog også synge nogle af 
de gode gamle velkendte salmer og sange.

Alle er hjerteligt velkomne.

Invitation
Oksbøl kirke, konfirmandstuen
Torsdag d. 10. januar kl 19.00.

Menighedsrådet inviterer alle interesse-
rede til orienteringsmøde angående:
1. Oksbøl kirkegårds udviklingsplan
2.  Fældning og nyplantning af linde-

træerne
3.  Sti gennem præstegårdsskoven

Vel mødt

Med venlig hilsen Menighedsrådet

Oksbøl SOGNENYT
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Babysalmesang
Babysalmesang er et tilbud til babyer 
(3-12 mdr.) og deres forældre om at del-
tage i babyrytmik, mens vi synger salmer 
og sange. 

Aktiviteten forløber over seks onsdage i 
Nordborg Kirke.

Tilbuddet er gratis, og tilmelding er 
påkrævet. 

Vi starter op onsdag d. 20. februar
kl 9.30 - 10.30 

Tilmelding sker ved henvendelse til 
kirkens organist: 
Stine Möglich, på Tlf 21722124 eller 
mail: stinemoglich@hotmail.com

" Himmelske dage 
på heden"

"Gå med" er overskriften på kirke- 
dagene i Herning fra 30. maj til 2. juni.

Hvert 3. år arrangeres der fælleskirkelige 
kirkedage i Danmark.

Formålet er at samle mennesker på tværs 
af kirkesamfund og kirkelige retninger.

Der plejer at være meget at opleve: 
udstillinger, foredrag, koncerter, fælles-
gudstjenester. 

Endnu er der ikke detaljerede programmer 
for dagene.

Fællestur fra Nordals til Himmelske dage 
på heden?
Mulighed for, at vi bestiller en fælles bus 
derop, arrangere overnatning x 1 evt. 2?

Billetpris for deltagelse i arrangementerne 
er: 395 kr.

Dertil vil der komme udgift til bus derop, 
overnatning, forplejning. 

Meld tilbage, hvis du er interesseret i at 
deltage. Alt efter hvilken interesse der er 
for turen, vil vi planlægge de nærmere 
detaljer senere.

Tilbagemelding til: 
broa@bbsyd.dk tlf 41570519

Med venlig hilsen
Birgitte Romme
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Arrangementer og 
møder årskiftet 
2018 - 2019
13. december 2018 kl.19.00:
"Vi synger julen ind" i Oksbøl kirke. 
(Se annonce)

31. december 2018 kl. 15.30:
nytårsgudstjeneste i Oksbøl kirke ved 
Heidi Sørensen Freund.

Efter gudstjenesten er der lejlighed til at 
ønske hinanden et godt nytår over et glas 
vin og et stykke kransekage. 

10. januar 2019 kl. 19.00:
Informationsmøde.

24. januar 2019 kl. 19.00:
sangaften i Oksbøl kirke. (Se annonce).

13. februar 2019 kl. 14.00:
Onsdagsmøde i Oksbøl kirkes 
konfirmandstue.

Under overskriften "Nej du kan ej! - og 
andre kristne budskaber" fortæller vor nye 
sognepræst Sophie-Lønne Reil Hundebøll. 

6. marts 2019 kl. 14.00:
Onsdagsmøde i Oksbøl kirkes konfir-
mandstue.

Melsene Laux fortæller om forfatteren 
Elisabeth Bergstrand-Poulsen. Detaljeret 
program i næste nr. af Sognenyt.

Alle er velkomne
Oksbøl kirkes menighedsråd

Foredrag:
Laura Ingalls Wilder - Fakta, fiktion 
og det lille hus, som prægede en hel 
verden

Laura Ingalls Wilder er et navn, de fleste 
kender. Vi kender det fra bøgerne om 
Ingalls-familien, som sammen overvinder 
selv den værste modgang. Og vi kender 
det fra TV-serien om Lauras og familiens 
liv i det romantiske Vilde Vesten. 

Det har længe været den almindelige an-
tagelse, at Laura Ingalls Wilders bøger om 
hendes barndom og ungdom stemte én til 
én overens med virkeligheden. Særligt på 
det seneste har det dog vist sig, at skulle 
Det Lille Hus-bøgerne være et billede på 
virkeligheden, så er det billede stærkt 
redigeret og forskønnet. Det er et billede, 
som fremstiller en hård barndom i et 
forsonligt lys. Et billede, som Laura Ingalls 
Wilder og hendes datter har tegnet for at 
præge verden i en bestemt retning. Og, 
når man kigger nøje efter: Et billede, som 
fortæller historien om et ganske særligt 
mor-datterforhold.

Kom og vær med til at udforske fakta 
og fiktion i sagen om Det Lille Hus på 
Prærien, når vores ene sognepræst 
Sophie-Lønne d. 28. februar kl. 19 
holder foredrag i Nordborg sognegård.

Oksbøl SOGNENYT
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Høstgudstjeneste
Fotos fra den 23. september 2018.
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Gudstjenester
Nordborg-Oksbøl pastorat, 2. december ‘18 - 3. marts ‘19

Søndag 2. december 
v. Sophie-Lønne
09.30 Oksbøl 
11.00 Nordborg

Søndag 9. december v. Heidi
09.30 Oksbøl
11.00  Nordborg ”De 7 læsninger” 

- med konfirmanderne”

Søndag 16. december 
v. Sophie-Lønne
11.00 Nordborg
14.00  Oksbøl - med deltagelse af 

konfirmanderne

Søndag 23. december v. Heidi
09.30 Nordborg
11.00 Oksbøl

Juleaften 
24. december v. begge
OKSBØL 
14.00 v. Heidi
16.00 v. Sophie-Lønne
NORDBORG
14.00 v. Sophie-Lønne
16.00 v. Heidi

Juledag v. Sophie-Lønne
09.30 i Oksbøl
11.00  i Nordborg - med  

deltagelse af FDF blæserne

2. juledag v. Robert Ryholt
Kl. 14.00 Nordborg  
(kun en gudstjeneste i pastoratet)

Søndag 30. december v. Maiko
10.30 henviser til Svenstrup kirke  

Nytårsgudstjeneste 
31. december v. Heidi
14.00  i Nordborg m. kransekage 

og bobler
15.30  i Oksbøl m. kransekage  

og bobler

2019
Søndag 6. januar
v. Sophie-Lønne
09.30 Nordborg
11.00 Oksbøl - med kirkekaffe

Søndag 13. januar v. Heidi
11.00 Nordborg 
14.00 Oksbøl 

Søndag 20. januar 
v. Sophie-Lønne
09.30 Oksbøl
11.00 Nordborg

Søndag 27. januar v. Heidi
11.00 Oksbøl - med kirkekaffe
14.00 Nordborg

Søndag 3. februar 
v. Sophie-Lønne
09.30 Oksbøl
11.00 Nordborg

Søndag 10. februar 
v. Sophie-Lønne 
09.30 Nordborg
11.00 Oksbøl

Søndag 17. februar 
v. Sophie-Lønne
09.30 Oksbøl
11.00 Nordborg

Søndag 24. februar v. Heidi
09.30 Nordborg
11.00 Oksbøl

Søndag 3. marts 
v. Sophie-Lønne 
FASTELAVN
11.00 Oksbøl - med kirkekaffe
14.00  Nordborg: Fastelavnsguds- 

tjeneste for børn med tønde-
slagning

Oksbøl SOGNENYT
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Aktivitetskalender
november 2018 - marts 2019

Gudstjenester
Nordborg-Oksbøl pastorat, 2. december ‘18 - 3. marts ‘19

November
Lø. 24. + sø. 25. kl. 10 - 16
Julemarked på Oksbøl Friskole

December
Søndag d. 2. kl. 16
Juletræstænding – husk tilmelding
(Oksbøl – Broballe – Mjels)

Onsdag den 5. kl. 19
Juleafslutning med Anne Mette 
Hess og Bjørn Elkjær. 
Tallotteri, kaffe, æbleskiver mm. 
Svenstrup Forsamlingshus 
(Hj. & K.)

Onsdag d. 13. kl. 19
Vi synger julen ind – Oksbøl Kirke

Mandag d. 31. kl. 15.30
Nytårsgudstjeneste 
– Oksbøl kirke 

Januar
Onsdag d. 9. kl 19 - 20
SMART Training (start)

Torsdag d. 10. kl. 19
Udvikingsplan – Oksbøl Kirke i 
konfirmandstuen

Søndag d. 13. kl. 10
NYTÅRSBRUNCH – v. Sogne-
foreningen på Oksbøl Friskole

Torsdag d. 24. kl. 19
Nye salmer – Oksbøl Kirke 

Februar
Onsdag d. 6. kl. 19
Rita Knudsen om ”Rita og 
Aages sidste dage” og ”Da Aage 
forsvandt” Emne: Demens. Sven-
strup Forsamlingshus (Hj. & K.)

Onsdag d. 13. kl. 14
Nej du kan ej! – og andre kristne 
budskaber v. Sophie-Lønne 
Oksbøl Kirke - konfirmandstuen

Onsdag d. 20. kl. 9.30 - 10.30
Baby-salme-sang ( start)
Nordborg Kirke 

Lørdag d. 23. kl 19
Vinterfest - Nordborg Frivillige 
Brandværn.
Se www.nordborg-brand.dk 

Torsdag d. 28. kl. 19
Det lille hus på prærien- fakta og 
fiktion. v. Sophie-Lønne Nordborg 
Sognegård

Lørdag 23. februar kl. 14.30
Dilettant, generalprøve - Oksbøl 
Friskole

Lørdag 23. februar kl. 19.30 
Dilettant, festforestilling 
– Oksbøl Friskole

Søndag 24. februar kl. 14.00 
Dilettant, sidste forestilling 
– Oksbøl Friskole

Marts
Onsdag d. 6. kl.18
Foredrag v. Melsene Laux
Oksbøl Kirke - konfirmandstuen

Tirsdag d. 12. kl. 18
Pizza og øl-aften.
V. Sogneforeningen
Oksbøl Friskole

Søndag d. 17. kl. 15
Vi håber på ny koncert 
“Musikalsk Coktail” 
Sogneforeningen Oksbøl Friskole

42. Årgang - November 2018
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Nyt fra støtteforeningen

8. september kl. 13.00 skød vi Pedaltræf 
i gang for 27. gang. Vi var heldige med 
vejret i år. Det holdt heldigvis tørvejr un-
der hele løbet, og så var det først under 
oprydningen, at det begyndte at regne. 
Det var en dejlig dag med højt humør og 
en skøn summen af liv i skolegården.

Vandrepokalen gik i år til Lilla Klasse som 
bedst dekorerede hold. Tillykke til Lilla 
klasse, I så flotte ud.

Der var ca. 159 cyklister, som tilsammen 
cyklede 4400 km.

Resultatet i år blev 103.000,00 kr.
1000 tak til alle sponsorerne.

Overskuddet i år går til: Renovering af 
omklædningsrummene, hvilket har været 
et stort ønske fra såvel elever som skolen.

Det er dejligt at se den lokale opbakning 
omkring arrangementerne. Tak til alle jer, 
som har hjulpet. Uden opbakning kan vi 
ikke levere disse resultater.

Vinderne i dette års lodtrækning blandt 
sponsorer blev
1.  præmien Tine Kronborg  

– gavekort til Asian Wokhouse

2.  Præmien Michael Collin  
– Gavekort til Slagter

3.  Præmien Ruth Jensen Biograf billetter

Tillykke til de 3 vindere!

Næste store og sidste arrangement for 
i år er Julemarked 24. og 25. novem-
ber. Kom og oplev julestemningen på 
skolen, og smag vores gløgg og vafler 
i multirummet.

Med venlig hilsen
Kenneth Vonsild

Oksbøl SOGNENYT
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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

Dilettant 2019
I år spiller vi stykket ”Et skær af et 
sommerhusmareridt”

På scenen i år er:
Holger Ellegaard, Dan Dethlefsen, Børge Pedersen, 
Preben Nissen Hansen, Birgitte Hamann, Karina 
Jessen, Randi Ørebro og Connie Paulsen.

Tage har lejet et sommerhus sammen 
med elskerinden. Planen er at gøre det 
forbi med hende. Skæbnen vil, at Tages 
svigerforældre har lejet sommerhuset lige 
ved siden af. Selvfølgelig går det galt. Det 
går faktisk så galt, at Tage er nødt til at få 
konen bragt til sommerhuset, og selvføl-
gelig 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 Mugge 
dukker op med en lejekontrakt og er klar 
til et stævnemøde med Mullebanditten fra 
datingsiden ”fyr og flamme”. 

Forvirret? Få styr over situationen på 
følgende datoer:

•  Lørdag 23 feb. kl 14.30: Generalprøve. 
Der kan købes kaffe og kage i pausen

• Lørdag 23 feb. kl 19.30: Festforestilling
•  Søndag 24 feb. kl 14.00: Sidste forestilling. 

Der kan købes kaffe og brø´tort i pausen

Inden lørdagens festforestilling er der 
mulighed for at deltage i fællesspisning 
med egen medbragte mad. Drikkevarer 
købes på stedet.

Dørene åbnes kl 18.

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.

SMART Training
Nu er vores instruktører ved at være fær-
dige med deres uddannelse som SMART 
instruktør. Derfor starter holdet efter nyt-
år. Så mød op og støt vores instruktører 
og få en god oplevelse.

SMART Training kl. 19-20
BEMÆRK: Start onsdag d. 9. jan. 2019
Tine Lund tlf. 30 53 20 62
Majbritt Kristensen tlf. 25 38 88 26

Pris: kr. 370

SMART Training er til dig der ønsker at 
styrke din hjerne. Igennem forskellige 
øvelser vil vi udfordre og stimulere din mo-
toriske, sensoriske og logiske formåen. Den 
øgede kapacitet skaber grundlag for bedre 
præstationer, indlæringsevne, koncentra-
tion, hukommelse, øget overblik og bedre 
trivsel i hverdagen. Mange oplever også, at 
de bedre kan håndtere stress. Med trænin-
gen bliver hjernen altså styrket til at udføre 
de processer, den er skabt til at udføre.

Træningen foregår på Oksbøl Friskole i 
gymnastiksalen.

Med venlig hilsen Gymnastikudvalget
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www.grafisk-arbejde.dk

Oksbøl SOGNENYT

30

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
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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

42. Årgang - November 2018
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Julemarked 2018 

Velkommen 
Til	Støtteforeningens	julemarked		

på	Oksbøl	Friskole			
Lørdag	og	søndag	d.	24.	og	25.	november		

Begge	dage	fra	kl.	10	-	16	
	
	
Friskolen	er	smukt	pyntet	og	julestemningen	er	helt	i	top	hos	de	

mange	udstillere,	hvor	der	vil	være	rig	mulighed		
for	at	gøre	en	god	handel.	

Der	er	friskbagte	vafler,	lodtrækning	om	ænder	og	
chokoladejulemænd	på	indgangsbilletten.	

Mød	julemanden	og	se	det	flotte	Lucia	optog		
	

Følg	med	på	www.of-stoetten.dk	
eller	på	facebook	på	Oksbøl	friskole-støtteforeningen	


