Besøg Pumpehuset ved Mjels sø

Velkommen til Oksbøl sogn
Vi vil gerne byde jer velkommen til Oksbøl sogn.

Skal DIT barn også være FRISKOLEBARN?

Oksbøl sogn har 4 landsbyer, Hardeshøj, Mjels, Broballe og Oksbøl, samt
spredt bebyggelse i omegnen. Samlet er vi ca. 800 beboere, der i
fællesskab arbejder for et aktivt samfund.

Oksbøl Friskole er en dynamisk og levende friskole, hvor nøgleordene:

Oksbøl Friskole er ofte centrum for de aktiviteter, der foregår i sognet, så
uanset om I har børn på skolen eller ej, er I meget velkomne til at tage
del i aktiviteterne.

Fællesskab, faglighed og formål ikke blot er noget vi skriver om. Skolen,
der er beliggende i et aktivt landsbymiljø, blev grundlagt i 1992 og
fremstår i dag som en moderne friskole med 170 børn.

Her i brochuren kan I læse lidt om foreninger i sognet og I vil finde
henvisning til deres hjemmeside. Ellers følg med i Sogne-Nyt som
udkommer 4 gange årligt.
Oksbøl Sogneforening

Vi kan tilbyde:
• En solid faglig undervisning fra 0. - 9. klasse
• En velfungerende SFO
• Mulighed for transport i skolens egen bus

www.oksboel.dk
www.facebook.com/OksbolSogneforening

• Et udfordrende, kreativt og spændende læringsmiljø
Fællesskab-Faglighed-Formål
Oksbøl Friskole, Spangsmosevej 45, 6430 Nordborg
www.oksboelfriskole.dk
74 45 00 93

I dag ejes den genetablerede Mjels Sø af Aage V. Jensen Naturfond, der
sammen med Sønderborg Kommune og LAG også står bag en
omfattende renovering af det gamle pumpehus i 2016/17. I
renoveringen er der lagt stor vægt på at bevare det oprindelige udtryk,
og der er således blevet kælet for detaljerne. Pumpehuset er åbent for
alle interesserede og byder bl. a. på spændende plancher, der fortæller
om søens liv og husets historie og på en udendørs udsigtplatform, hvor
man både kan se og blive klogere på områdets imponerende fugleliv.
Sidst men ikke mindst er Pumpehuset et oplagt sted at spise sin
madpakke i tørvejr, hvis det regner.
Pumpehuset vedligeholdes til dagligt af en frivillig gruppe af lokale
ildsjæle, der sætter stor pris på, at alle besøgende både nyder og passer
godt på den kulturhistoriske perle.
Punpehusets venner er tilknyttet Oksbøl Sogneforening.

www.facebook.com/OksbolFriskole

Oksbøl Friskoles Støtteforening (OFS)

Illustration: Inger Dethlefsen, Færgevej 26, 6430 Nordborg,
Telf. 74454446,
Hjemmeside: inger-dethlefsen.dk

Foreningen Oksbøl Friskoles Støtteforening blev stiftet d. 11 marts 1991,
med det formål at støtte Oksbøl Friskole såvel fysisk som økonomisk, og
enhver der vil arbejde med på Friskolens idégrundlag kan blive medlem.
Støtteforeningens bestyrelse består af i alt 9 personer som vælges på
generalforsamlingen i januar kvartal. Foreningens støtte, er ikke til
skolens daglige drift, men til ekstraordinære ønsker. Støtteforeningen
har bl.a. givet skolen, Multirum, nye bærbare pc´ere, løbebluser,
skolebus, skolekøkken, nyt inventar og
undervisningsmateriale, teater oplevelser og
meget andet. Alle disse ting finansieres ved at
der afholdes en del arrangementer året
igennem, som samler folk fra sognet og
udenbys og hvor mange frivillige giver en hånd
med.
http://of-stoetten.dk/
www.facebook.com/groups/105730989509957/?fref=ts

E´søngkor
Har du lyst til, at synge sammen med en flok piger i alle aldre, så er du
velkommen i vores kor. Vi synger hver anden torsdag kl. 19.00 – 20.45
på Oksbøl Friskole.
Det kræver ingen kor kendskab, bare du har lyst til at bibringe koret med
livsglæde, for det er vores kendetegn.
Læs mere om koret på:
esoengkor.blogspot.com
www.facebook.com/pages/ES%C3%B8ngkor/1574563369433483

Årets gang i Oksbøl sogn
Februar: Dilettant (BIF)
Fastelavn (Kirken)

Oksbøl Kirke
Aktiviteter i forbindelse med
Kirken: se SogneNyt
http://sogn.dk/oksboel/

Marts: Gymnastik opvisning (BIF)
April: Grøfte-rensning (OSF)
Maj: Forårsmarked (OFS)
Bro-opsætning – Lusig strand (OSF)
Juni: Sankt Hans (OSF

BROBALLE IDRÆTSFORENING (BIF)
I BIF kan du gå til gymnastik, badminton, stavgang, dart og amatørteater/
dilettant. Andre idrætsaktiviteter oprettes alt efter ønske, tilslutning og
instruktørkræfter.
Aktiviteterne finder sted på Oksbøl Friskole og i idrætshallerne i
Nordborg. BIF arrangerer årligt dilettantforestilling og fest. Alle er
velkomne og du kan finde nærmere oplysninger om aktiviteter og
medlemskab på
https://www.facebook.com/groups/132811880224478/?fref=ts
www.broballeif.dk

August: Sommerfest (OSF)
September: Pedaltræf (OFS)
3. lørdag - Åben skole for alle (OFS)
November: Sangaften (OSF + OF)
December: Juletræs tænding (OSF)
Salmesangsaften (Kirken)
Loppemarked Fjordvang - første lørdag i
hver måned (undtagen december) (OFS)

Lokalhistorisk Arkiv
Findes digitalt : http://www.oksbol-lokalhistorie.dk
http://www.jessenb.dk/sognet/sognestart.html

Suppeaftener 3 gange i vintermånederne(OSF)

Velkommen
til Oksbøl sogn

