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Ønsker du en
annonce
i Oksbøl Sognenyt?
Nedervej 25, 6430 Nordborg
www.mjelsmark.dk

Kontakt
Elin Petersen på tlf.: 60 70 85 07

Østergård Frugt & Bær
Havnbjergvej 21
6430 Nordborg
tlf.: 61 65 18 64
mail:
frugtogbaer@bbsyd.dk
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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
Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogneforening i 510 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 SogneNyt er afsluttet den 4. marts 2018.

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt?
Nr. 1

Maj 2018 i uge 21/18
deadline 08.05.2018

Nr. 2

August 2018 i uge 35/18
Deadline 14.08.2018

Nr. 3

November 2018 i uge 47/18
Deadline 06.11.2018
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Oksbøl Friskoles Bestyrelse
Formand: Jens Peter Christiansen
mobil: 21 66 76 89
e-mail: nygaarden@bbsyd.dk
Oksbøl Friskoles Støtteforening
Formand: Kenneth Vonsild
Tlf.: 74 45 15 48
e-mail: k.vonsild@youmail.dk
Internet adresse: www.of-stoetten.dk
Oksbøl Kirkes sognepræster
Heidi Sørensen Freund
telefon 74 45 15 48 / 20 49 66 79
e-mail: hfr@km.dk
Hanne Lund
telefon 74 45 11 42 / 23 36 06 17
e-mail: hanl@km.dk

Sidste indleveringsfrist
til næste nummer af
Sogne-Nyt
Tirsdag
Deadline er deadline,
og indlæg modtaget
efter denne dato kan kun
påregnes medtaget efter
forudgående aftale med
redaktionen.

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

08
Maj

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
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Godt nytår fra Redaktionen
Vi kan se på indlæggene, at det er tiden
for generalforsamlinger her i vores dejlige
sogn. Så det er nu, I skal komme ud
af stuerne og møde op, hvis I vil have
indflydelse på, hvad der sker. Havde vi
ikke foreningerne og Friskolen, hvad var
Oksbøl sogn så?

Polle arbejder med i Havnbjerg Mølle, og
jeg (Else) hjælper skuespillerne med noget
sprogligt. Mine egne børn er mest optaget
af, at deres mor bl. a. er sammen med
Rosalinde og især Tom Wlaschiha, som
er med i ”Game of Thrones”. Tænk, hvor
stort ;-)

Lige en hilsen til Bif og dilettanterne. Hold
da op …. Det var en rigtig sjov forestilling, og vi synes, det er så fantastisk, at I
bruger tid på det år efter år. Vi glæder os
allerede til næste år. :-))

Den is-blå farve på forsiden afspejler
den kulde og is, vi oplever for tiden, men
inden næste nummer er vi midt i foråret.
Det ser vi frem til.
HC og Else

Dejligt, at der sker så meget på Nordals, for tiden særligt spændende med indspilningen af filmen ”I Krig og Kærlighed”.
Rigtig mange lokale personer har en
finger med i spillet.

Nyt fra Sogneforeningen
Badebroen ved Lusig
Det er svært at forestille sig, men det er
tid at tænke på at gøre badebroen klar!!
Vi håber på et super hold til at reparere og
sætte broen op.

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

Lørdag den 14. april kl. 10.00:
Reparation og klargøring – på Espehøjvej 16

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

Lørdag den 5. maj kl. 10.00:
Opsætning af bro og ponton – ved Lusig
Strand
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2018

Oksbøl Sogns
forskønnelsespris
2018
Efter generalforsamlingen I Sogneforeningen vil vi gerne uddele Oksbøl
Sogns forskønnelsespris.
Prisen gives til personer, som har
forskønnet deres hus eller omgivelserne. Udvalget til bedømmelse af de
indkomne forslag er:
Axel Olesen, Mads S. Eriksen og
Bent Jørgensen.
Kender du nogen, der har fortjent
forskønnelsesprisen, så send
(senest 11. april) forslaget til:
Bent Jørgensen tlf.:
30749814 / 74490088
Mail: bent.Jorgensen@privat.dk

Affaldsindsamling
Oksbøl Sogn
Søndag den 22. april kl. 10.00
Vi går ud på ruterne og samler affald i
grøfterne
Kontakt
Esther Olesen
Tlf.: 61 36 60 57
Færgevej 41
6430 Nordborg
Mødested
Vi mødes kl. 10.00 ved den tidligere
Bandstation i Broballe, Spangsmosevej
33, 6430 Nordborg - og går ud på ruterne
herfra - ved hjemkomst serveres pølser
med brød- øl/vand og kaffe.
Vi glæder os til at se dig.
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Fra Sogneforeingen
v/ Polle
Jeg har fået flere henvendelser om, hvordan det går med Broballe brandstation.
Jeg kan oplyse, at bestræbelserne på at
få lov til at bruge brandstationen som et
medborgerhus, atter er i gang.
Politik for medborger-, forenings- og
forsamlingshuse blev endeligt vedtaget på byrådsmødet dem 13. december
2017. Opstartsgruppen var til et møde på
Sønderborg Rådhus den 9. januar 2018.
Fra kommunen deltog Nicolai Heidemann,
Chef for Kultur-, Event- og Landdistrikter
og Mie Rauff Nielsen, Afdelingsleder i
Service & Ejendomme, samt Charlotte
Pilegaard, AC-fuldmægtig i Staben-Land,
By og Kulturforvaltningen.
På mødet fortalte vi lidt om vore planer for
brandstationen: de ideer og tanker, vi har
om, af hvem og til hvad et medborgerhus
i Oksbøl sogn kan bruges. Vi tænker, at
samtlige foreninger, der er i sognet, kan
bruge stationen til bestyrelsesmøder og
andre aktiviteter. Måske øve til dilettant,
spille dart eller bordtennis, start og afslutning på affaldsindsamling. Måske opstart
af en seniorgruppe med formiddagscafe
eller noget helt tredje.

gen hjælpe os med udformningen af den
endelige ansøgning.
Fredag den 9. februar var der møde på
brandstationen, hvor vi sammen med
Jens Holmgaard Bak fra Sønderborg
kommune, Service og Ejendomme
gennemgik bygningerne. Der foreligger et
tilbud fra Urban Jensen på ombygning af
brandstationen, som bl.a. omhandler et
nyt køkken og et handicap toilet.
Jens Holmgaard Bak, der er intern
bygherrerådgiver for Sønderborg kommune, mener, at bygningen alt i alt ser
godt ud.
Har I andre ideer til, hvad et medborgerhus også kan bruges til, må I meget gerne
kontakte mig.

Godt med lys
på cyklerne
Når jeg cykler rundt i sognet først på
dagen, møder jeg en hel del børn og
voksne, der er på vej til Oksbøl Friskole.
De kommer cyklende fra bl.a. Nordborg, Havnbjerg, Oksbøl, Broballe og
Hardeshøj. Her i den mørke tid glæder
det mig, at næsten alle cyklister har husket at tænde cykellygterne. På billedet
ser I børn fra Hardeshøj, som er meget
synlige, selv om det er koldt og mørkt.

På mødet fik vi oplyst, at det ikke er det
samme bygningsreglement, der gælder
for en brandstation som for et medborgerhus. For eksempel er der helt andre krav
til ventilation af bygningen.
Det blev aftalt, at vi laver et udkast til en
ansøgning. Efterfølgende vil forvaltnin-
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Generalforsamling
i Sogneforeningen
Der indkaldes til ordinær
generalforsamling
torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00
på Oksbøl Friskole
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Årsberetning.
3. Regnskab, budget og kontingent.
4. Indkomne forslag:

Broen er dårlig
Sønderborg kommune har ved det
generelle eftersyn i 2015 konstateret, at
broen ned til pumpehuset ved Mjels sø er
i noget dårlig forfatning, og de har derfor
også ført tilsyn i 2017.
Ved et tilsyn først i 2018 blev det opdaget, at vandet nu fosser direkte igennem
brodækket i dennes nordvestlige hjørne.
Det forventes, at kommunen opsætter
skilte med indkørsel forbudt for køretøjer
over 3500 kg.
Med venlig hilsen
Polle.
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter
På valg er:
· E
 sther Olesen,
der modtager genvalg
· H
 enrik Christiansen,
der modtager genvalg
Valg af suppleant
6. Valg af revisorer
7. Valg af medlemmer til forskønnelsesudvalg (2 pers.+ bestyrelsesmedlem)
8. Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingens pkt. 4
skal være formand Poul Erik Nørgaard
eller sekretær Henrik Christiansen, i
hænde senest 3 dage før.
Efter generalforsamlingen overrækkes
Oksbøl Sogns forskønnelsespris.
Efterfølgende er foreningen vært ved et
let traktement.
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Rejseminder fra Lutherland
Af sognepræst Heidi Sørensen Freund
Der står en lille figur på mit skrivebord.
Det er en souvenir fra den studierejse,
som jeg var med på midt i september.
Når man er ude at rejse, kan de fleste af
os ikke dy os for at købe et rejseminde.
Nogle fascineres af lokal kunsthåndværk,
og andre bringer eksotiske madvarer
med hjem i kufferten. Der kan også let
ske det lidt forunderlige, at man på en
rejse lettere åbner sit hjerte for de mere
kitschede genstande: De lidt særprægede
ting, som kan virke malplacerede, når de
lander hjemme i hverdagen. Hvor man
bagefter tænker: Hvorfor købte jeg nu det
krus med postkortmotiver, den mærkelige
magnet til køleskabsdøren og den multifarvede kjortel fra middelhavet?

sammen i togtempo og blive mere og
mere bekendte med hinanden. I Wittenberg ventede en lokal studietursleder på
os, og der var arrangeret et mangfoldigt
program: Aftenvandring i Wittenberg, foredrag med gode diskussioner, besøg på
museer, morgenandagter i en lille fin kirke,
besøg i Stadtkirche og Schlosskirche, og
gåtur i Lutherhaven, hvor træer er plantet
af luthersk-evangeliske menigheder fra
hele verden. I Lutherhaven med den
store Lutherrose-installation i midten var
der naturligvis også et fint voksende træ
fra Haderslev stift, og vi fik taget en del
glade fotos, som kan ses inde på stiftets

Studierejsen gik til Lutherstadt Wittenberg. Det blev en fantastisk berigende
tur sammen med nye kolleger i stiftet og
med vor biskop Marianne Christiansen.
Vi tog afsted i tog, og steg løbende på
fra Vejle til Rødekro. Allerede på togturen
gik samtalen, og det var rart at rejse
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officielle facebookside. Vores studierejse
blev afrundet med besøg og fest hos en
lille menighed uden for Wittenberg, hvor
det frivillige brandkorps og hele landsbyen inviterede til grillfest og spillede op til
dans.
Formålet med turen var at opleve og
besøge ”reformationens vugge Wittenberg”, fordi vores folkekirke udspringer
af det evangelisk-lutherske. Mellem
Wittenberg og Haderslev er der også et
særligt venskabsbånd, der blev knyttet
ved reformationen. Turen var også en
oplagt mulighed for at knytte bånd til nye
kolleger samt møde lokale præster og en
tysk menighed.
Wittenberg er en smuk restaureret by, og
alle sejl er sat til for at fejre 500-årsreformationsjubilæet. Det var fascinerende at vandre gennem den lille bykerne
og besøge de steder, hvor reformations-trekløveret: Luther, Buggenhagen
og Melanchton havde haft deres skelsættende virke. De to betydningsfulde
Cranachmalere boede også i Wittenberg,
og deres værker kan besigtiges både
i Stadtkirche og på museerne i byen. I
Wittenberg fylder reformationsfejringen
forståelig nok overalt i bybilledet: Masser
af kulturtilbud, festivaler, udstillinger og
forestillinger – og selvfølgelig er der også
en masse souvenirs i Wittenberg.
For præster og teolog-nørder er der altså
mange fristende souvenirs: Bøger om
reformationens mange aspekter, madvarer
med Luther-tema (Luther-pasta, Lutherøl)
– og så de mere kitschede ting, hvor nok
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ikke alt er ”Luther-lagkage” – men, helt
sikkert utrolig fristende i gerningsøjeblikket.
Jeg afstod fra et forklæde med motiver
fra Wittenberg og lod også være med at
købe det større trækors med Lutherrosen i midten. Det blev dog til en magnet
(det må jeg indrømme), samt tre fine
bøger og så den lille figur, der pryder
mit skrivebord. Figuren er 7 cm høj og
er en playmobil-figur af Luther, komplet
med kappe, hue, fjerpen i den ene hånd
og Lutherbibel i den anden hånd. Når
jeg kigger på den lille playmobil-Luther,
bliver jeg glad. Måske fordi den både er
kitschet, humoristisk og tilforladelig på en
sød måde, men også fordi den meget enkelt indfanger, hvem Luther i grunden var:
Et menneske med et virke. Et menneske
der kunne bevæges og som bevægede
andre. Han brændte bl.a. for at formidle
bibelen på hverdagssprog, så enhver
selv kunne læse og forstå. At bibelen
skulle være tilgængelig for enhver og ikke
kun for de lærde, så enhver selv kunne
besinde sig og ikke kun følge, hvad lærde
fra romerkirken foreskrev. Troens gave
skulle kunne modtages i frihed, og gudsforholdet skulle der ikke længere kunne
handles med. Det levende ord bliver helt
central for gudstjenestelivet både i tale og
i salmesang.
Ville Luther have sat pris på souvenirs?
Vi ved det ikke. Men vi ved, at han havde
humor. Vi ved, at han ikke kun var en dybsindig reformator, men også nød livet og
bordets glæder samt krydrede mange selskaber med de vildeste bordtaler. Måske
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ville han have syntes godt om både
Luther-øl og Luther-mad, – og måske ville
han have trukket på smilebåndet over en
lille figur med bevægelige arme, som er
med til at skabe levende evangelisk-luthersk bevægelse den dag i dag.

Faktum er at Playmobil-Luther er blevet
en bestseller. Den lille figur sælger som
varmt brød. Og nu står den så mangedoblet derude i Lutherland og gør godt på
sin egen underfundige måde.

Sogneudflugt 2018 /
Svendborg og Tåsinge
Fredag den 25. maj
07.20:
Afgang fra Oksbøl kirke
08.00 - 08.50: Overfart med Fynshavfærgen
09.35: 	Ankomst Svendborg:
Mulighed for at købe rundstykke og kaffe på færgen for egen regning
(evt. medbring selv).
09.45 - 10.45:	Guide stiger ombord i bussen, derefter sightseeing i Svendborg og den
nærmeste omegn.
10.45 - 11.45:	Besøg i Sct. Nikolaj kirke og Svendborg centrum med guide.
Mulighed for at gå på egen hånd i centrum.
11.45:
Alle stiger på bussen igen.
11.45 - 13.15: Busrundtur på Tåsinge med mulighed for at se Elvira Madigans grav.
13.30 - 14.45:	Frokost (Slotstallerken + kaffe) på Valdemars slots restaurant på Tåsinge.
Drikkevarer udover kaffe for egen regning.
14.45. - 15.45: Mulighed for at nyde omgivelserne ved Valdemars slot og slottet udefra
evt. også ind på slottet (ikke inkluderet i prisen).
15.45
Afgang mod færgen.
17.00 - 17.50 Overfart.
18.15
Ankomst Oksbøl kirke.
Pris for deltagelse: 275 kr. Betales kontant i bussen.
Betalingen dækker frokosten, guide og tilskud til bussen. Menighedsrådet betaler resten.
Tilmelding: senest søndag d. 22. april
Ledige pladser tilbydes til Nordborg sogn som tidligere år.
Birgitte Romme, tlf.: 41 57 05 19, mail: broa@bbsyd.dk
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Hyggelig februar
I februar har der været afholdt forskellige
ekstra hyggelige arrangementer i kirken,
blandt andet lysgudstjeneste om aftenen
d. 2. februar, medvirkende var 30 dejlige
unge konfirmander fra Østerlund og Oksbøl Friskole, som sammen med præsten,
vores organist og kordegn skabte en hyggelig og stemningsfuld aften. Fastelavn
blev afholdt d. 11. februar med tøndeslagning og eftermiddagskaffe, der var stor
tilslutning og mange udklædte.

ling i Oksbøl kirke. Denne gang er det
kunstner Inger Detlefsen, som udstiller.
Kirken har åben alle Påskedage fra kl.
13-17, håber at rigtig mange vil besøge
udstillingen.

Vores to præster Heidi Sørensen Freund
og Hanne Lund har arrangeret møde i
Oksbøl Præstegård omkring de store
spørgsmål i livet. Præsterne skiftes til at
være tovholder og holde oplæg, og Hanne
Lund havde den første aften om emnet
kærlighed. Der blev sunget, holdt oplæg,
læst digte og diskuteret egne erfaringer i
mindre grupper med hjælpe spørgsmål.
En meget udbytterig og spændende
aften, fortælles der. Næste møde er d. 21.
februar om emnet ondskab, hvor det er
Heidi Sørensen Freund, som er tovholder.
Det tredje møde d. 23. marts er om emnet
skam og skyld og det sidste emne er omkring tro og tillid er d. 18. april. Tilmelding
ved præsterne.

Gudstjeneste med
efterfølgende fællesspisning

Søndag d. 18. februar var der inviteret til
en lille frokost efter gudstjenesten, hvor
vi sammen med Hanne Lund drøftede
dagens tekst, prædiken og salmevalg,
et spændende arrangement, som vi blev
enige om at gentage på et tidspunkt.
I forbindelse med Kunstudstillingen på
Nordals i Påsken, har vi atter i år udstil-
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Skærtorsdag d. 29. marts er der
Gudstjeneste kl. 16.00 med efterfølgende fælles spisning i konfirmandstuen kl. 17.00, hvor vi traditionen
tro nyder lækker lammekølle med
kartofler og sovs samt grøn salat.
Med i prisen til 115 kr. pr. person er
der kaffe og the samt sødt til kaffen.
Der kan købes drikkevarer til favorable priser. Slip for madlavningen,
og inviter ægtefællen og børnene til
gudstjeneste og dejlig aftensmad
skærtorsdag.
Tilmelding ved formand : Oskar Lund
tlf: 29466367 eller mail : lund@ bbsyd.
dk senest d. 26. marts.
Med venlig hilsen
Oskar Lund.
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Samtaler om de STORE
ting i livet fortsætter

Kirkestafet
Kirkestafetten startede i Oksbøl og
Svenstrup kirke i efteråret 2017og er
arrangeret af de 5 nordalsiske
menighedsråd
Her i 2018 går stafetten videre til
Egen, Havnbjerg og Nordborg kirker efter
flg. plan:
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19 - 20:
Egen kirke (Bemærk tidspunktet)
Onsdag den 18. april 2018 kl. 17 - 18:
Havnbjerg kirke
Onsdag den 23. maj 2018 kl. 17 - 18:
Nordborg kirke
Der fortælles om den enkelte kirkes historie,
om døbefont, prædikestol, alterbillede m.m.
Efter rundvisning og fortælling er der
kirkekaffe.
Alle er velkomne!

Vi havde en god begyndelse, hvor mange
mennesker deltog i samtalen om det
forunderlige begreb ”kærlighed”.
”Ondskab” var temaet i februar, er ikke afholdt i skrivende stund, og vi tror og håber
på, at det bliver udbytterigt for alle.
Tredje gang, den 21. marts er ”Skam
og skyld” på programmet. Hanne Lund,
vil være tovholder og lægge ud med et
oplæg om dagens tema på max. ½ time.
Dernæst tales der om emnet i mindre
grupper. Samtalen i de små grupper er
det vigtigste, hvor alle kan få mulighed for
at lytte og dele tanker med de andre om
emnet.
Vi slutter med en fælles samtale om aftenens tema. Naturligvis indleder og slutter vi
med en sang.
Og sidste gang her i foråret, den
18. april er temaet ”Tro og tillid” med
Heidi Sørensen Freund som tovholder.
Det foregår i Oksbøl præstegård fra
19.30 til 21.30.
Man kan uden problem vælge at være
med, når man har lyst og kan, fordi
formen er den samme, men temaerne
forskellige.
Vi sørger for kaffe/the, og der kan købes
et glas vin.
Der er tilmelding til Heidi Sørensen Freund
eller Hanne Lund.
Alle er velkomne!
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Indsamling

Pilgrimsvandring

Søndag den 11. marts samler vi ind til
Folkekirkens nødhjælp.

Lørdag den 17. marts kl. 9.00 fra Oksbøl kirke til Nordborg kirke med et par
svinkeærinder…

Indsamlingen foregår efter gudstjenesten kl. 11.00 i Nordborg kirke.
Birgitte Romme er tovholder på indsamlingen, og man kan tilmelde sig som
indsamler på: broa@bbsyd.dk
De frivillige indsamlere mødes i Nordborg
Sognegård for at få udleveret indsamlingsbøsser – ligesom vi afleverer de fulde
bøsser der efter endt indsamling, og så
bydes der på kaffe og kage til alle frivillige, som tak for hjælpen.
Konfirmanderne ved både Nordborg og
Oksbøl kirker har som forberedelse til
denne dag mødt en gruppe af unge mennesker fra Folkekirkens Nødhjælp, som
fortalte om deres erfaringer med at hjælpe
mennesker i nød.
Vi håber, at mange har lyst til være indsamlere, og at alle vil tage godt imod de
frivillige indsamlere.
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Vi indleder med en kort morgensang i
Oksbøl kirke, og derefter vandrer vi af
sted. Turen vil nok være på omkring 8-10
km. Husk at tage gode vandresko på og
en stor madpakke samt drikke med til på
turen. Vi slutter i Nordborg kirke med en
gudstjeneste samt kaffe og kage. Pastoratets to præster deltager sammen med
deres konfirmander, og alle andre er også
velkommne til at vandre med. Vi bliver
nødt til hver især at sørge for transport fra
Nordborg kirke og hjem.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pastoratets to præster.
Vel mødt!

Babysalmesang
Nordborg kirke v. organist
Stine Möglich.
1. gang onsdag den 21. marts 2018
Tilmelding til Stine på:
stinemoglich@hotmail.com eller
telefon: 21 72 21 24.
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Påskeudstilling
Oksbøl Kirke deltager igen i år i Påskeudstillingerne på Als.
Den lokale kunstner Inger Dethlefsen viser
et udsnit af sine værker. Der er stemningsfyldte naturindtryk og motiver med børn.

Musik ved
gudstjenesterne
i påsken!
I forbindelse med gudstjenesten Langfredag, vil Stine, vores organist, overraske os
med sit smukke spil på cello…så vi kan
godt begynde at glæde os…
Påskedag vil det glade budskab blive
yderligere fremhævet ved skøn violinspil
af Junior Ferreira. Han stammer fra Brasilien og har læst musik i Rio de Janeiro,
hvor han spillede 2. violin i Det Brasilianske Symfoniorkester. Da han i 1989 fik
et legat fra en brasiliansk sponsor, valgte
Junior at flytte til Danmark, hvor han blev
uddannet ved Det Fynske Musikkonservatorium.

Desuden et stort billede af Luther, malet
sidste år i anledning af Lutheråret.
Udstillingen er åben alle 5 Påskedage fra
13.00 - 17.00.

Han underviser til daglig i violin på
Musikskolen i Sønderborg, hvor han også
er dirigent for ungdomsorkestret Violons
d’Als.
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Gudstjenester
Nordborg-Oksbøl pastorat, 18. marts - 27. april 2018
Søndag den 18. marts v. HL
Mariæ bebudelsesdag
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

Fredag den 27. april v. HL
Bededag
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

Søndag den 25. marts v. HSF
Palmesøndag
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl + Diamantkonfirmation

Søndag den 29. april v. HSF
4.s.e.påske
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl

Torsdag den 29. marts v. HL
Skærtorsdag
Kl. 11.00 Nordborg
Kl. 16.00 Oksbøl + spisning

Søndag den 6. maj v. HL
5.s.e.påske
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl - guldkonfirmation

Fredag den 30. marts v. HL
Langfredag
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl

Torsdag den 10. maj
Kristi Himmelfartsdag
Kl. 10.00 Oksbøl - konfirmation v. HL
Kl. 14.00 Nordborg v. HSF

Søndag den 1. april v. HSF
Påskedag
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

Lørdag den 12. maj
Kl. 10.00 Oksbøl - konfirmation v. HL

Mandag den 2. april v. HSF
2. Påskedag – Liturgisk gudstjeneste
med læsninger og musik
Kl. 11.00 Nordborg
Søndag den 8. april
1.s.e.påske
kl. 10.00 Nordborg - konfirmation v. HSF
kl. 19.00	Oksbøl – temagudstjeneste:
kærlighed v. HL
Søndag den 15. april v. HL
2.s.e.påske
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
Søndag den 22. april v. HSF
3.s.e.påske
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg
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Søndag den 13. maj v. HSF
6.s.e.påske
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
Søndag den 20. maj v. HL
Pinsedag
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
Mandag den 21. maj
2. Pinsedag
Kl. 14.00	Friluftsgudstjeneste i
Nørreskoven
Søndag den 27. maj v. HL
Trinitatis
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg - guldkonfirmation
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Aktivitetskalender
Marts, April, Maj og Juni
Marts

Søndag d. 11. marts
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Tirsdag d. 13. marts Kl. 19.00
Foredrag om Etisk råd - Nordborg Sognehus

Onsdag d. 18. april 19.30 – 21.30
” Tro og Tillid” Oksbøl Præstegård v. Heidi
Onsdag d. 18. april 17 - 18
Kirkestafet Havnbjerg Kirke

Lørdag d. 17. marts Kl. 9.00
Pilgrimsvandring. Start: Oksbøl Kirke

Torsdag d. 19. april Kl. 19.00
Sogneforeningens Generalforsamling
- Oksbøl Friskole

Lørdag d. 17. marts Kl. 13.00
Gymnastikopvisning Nordborghallen

Torsdag d. 19. april Kl. 19.00
Hjem & Kultur: Rundvisning på Linak

Tirsdag d. 20. marts 19 - 20
Kirkestafet. Egen Kirke

Søndag d. 22. april Kl.10.00
Affaldsindsamling - mødested:
Brandstationen i Broballe

Onsdag d. 21. marts Kl. 19.00
Oksbøl Sogns Vandforsyning
- Generalforsamling- Oksbøl Friskole

Søndag d. 29. april 14 – 16
Støttens kaffebord - Oksbøl Friskole

Onsdag d. 21. marts
Babysalmesang Nordborg Kirke
Onsdag d. 21. marts 19.30 - 21. 30
”Skam og Skyld” Oksbøl Præstegård v. Hanne
Torsdag d. 22. marts Kl. 19.00
Oksbøl Friskoles Støtteforening –
Generalforsamling og Ekstraordinær
Generalforsamling – Oksbøl Friskole
Fredag d. 23. marts Kl. 19.00
Koncert ” Junge Kammerorchester” Nordborg
Sognehus
Torsdag d. 29. marts Kl. 16.00
Gudstjeneste + fællesspisning. - Oksbøl Kirke

April

Tirsdag d. 10. april 17.00
Fællesspisning – BIF – Oksbøl Friskole
Tirsdag d. 10. april 17.30
Generalforsamling – BIF _ Oksbøl Friskole
Lørdag d. 14. april Kl. 10.00
Reparation af badebro - Espehøjvej 16
Onsdag d. 18. april Kl. 19.00
Oksbøl Friskoles Generalforsamling - Oksbøl
Friskole

Maj

Onsdag d. 2. maj Kl. 19.00
Bent Jensen, Linak - Nordborg Sognehus
2. og 3. maj
Hjem & Kultur: 2-dages tur til Fredericia og Jelling
Lørdag d. 5. maj Kl. 10.00
Badebro op – Lusig Strand
Søndag d. 6. maj Kl. 13.00
Klovneløb - Start: Østervej 16, Mjels
Tirsdag d. 8. maj Kl. 19.00
Om Kirkens Korshær v. Eva Hansen - Nordborg Sognehus
Onsdag d. 23. maj 17 – 18
Kirkestafet Nordborg Kirke
Fredag d. 25. maj Kl. 7.20
Sogneudflugt – Svendborg og Tåsinge - Afgang
Oksbøl Kirke
Lørdag d. 26. maj Kl. 15.00
Sønderjysk Pigekor – Nordborg Kirke

Juni

16. og 17. juni 11.00 - 17.00
Kreativt marked
Røde Næb - Mjelsvig
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Arne Haugen Sørensen, ”Trefløjet nadver”, hænger i Sorgenfri kirke.

Påskens betydning i dag…
For de fleste mennesker er påske lig med
fridage – påskefrokoster – havearbejde –
kunstudstillinger og måske kirkegang.
Hvad kommer først – hvad er vigtigst
Hidtil har jeg betragtet påsken som den
vigtigste kirkelige højtid.
Og så blev jeg klogere ved at læse en artikel om Luthers syn på forholdet mellem
jul og påske.
Førhen – dvs. før reformationen – før
1536, hvor vi alle var katolikker, blev
påsken betragtet som den vigtigste højtid.
Derfor betragtede man blot julen og det,
at Gud lod sig føde som menneske, som
en nødvendig forudsætning for, at Jesus
senere kunne ofre sig og dø Langfredag.

18

Men så er det, at Luther gør opmærksom
på, ligheden mellem jul og påske. At Gud
bliver menneske i Jesus, som vi fejrer til
jul og det, at Gud dør på korset som mennesket Jesus, Langfredag, glider sammen
og kommer til at udtrykke det samme – at
Gud ved at blive menneske viser sit sande
ansigt, som den kærlige og barmhjertige
far både i julekrybben og på korset.
Nu vil vi kort se på betydningen af de
enkelte påskedage.
Vi begynder med Palmesøndag. Denne
søndag markerer påskens begyndelse og
den stille uge.
Før var det udbredt, at folk forberedte sig
til påskens begivenheder ved at be og
faste.
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Palmesøndag har sit navn pga. de palmegrene, der blev lagt foran Jesus, da han
red ind i Jerusalem på et æsel – som en
fredsfyrste, der var sendt af Gud.

Langfredag er dagen efter Skærtorsdag,
og det er dagen, hvor Jesus af kærlighed
til hvert enkelt menneske lader sig korsfæste og dø.

Torsdagen efter Palmesøndag kaldes
Skærtorsdag. Denne dag vaskede Jesus
disciplenes fødder, og når man har rene
fødder, føler man sig ren over det hele.
Skær betyder ren, derfor navnet Skærtorsdag. Jesus viste dem og os med
denne handling, at det handler om at tjene
mere end at lade sig tjene.
Samme dag indstiftede Jesus nadveren.
Dvs. Jesus gav dem hver især et stykke
brød – mens han sagde: Dette er mit
legeme, som jeg giver for jer. Dernæst gav
ham dem hver især et bæger med vin i –
mens han sagde: Dette er mit blod, som
jeg giver, for at alle mennesker kan få tilgivelse. Sådan skal I også gøre i fremtiden,
når I er sammen, for at mindes mig.

Påskedag kom kvinderne til graven
tidligt om morgenen og så, at stenen var
rullet væk, og graven var tom. På denne
dag fejrer vi, at Jesus opstod, – fejrer at
kærligheden er stærkere end døden.

Arne Haugen Sørensen, ”Korsfæstelsen”.

Arne Haugen Sørensen, ”Opstandelse”.

2. Påskedag kaldes mandagen efter
Påskedag. Det er dagen, hvor vi hører om
to disciple, der på vej til Emmaus møder
den opstandne.
Glædelig påskehilsen fra Hanne
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Mulighed for
lørdagsdåb
Da der ind imellem er ønske om dåb en
lørdag, har vi valgt at tilbyde 4 muligheder
pr. år fordelt på de to sogne – alle dage
foregår det kl. 14.00:

Fra ”Den lille prins” af Antoine de Saint-Exupéry

Friluftsgudstjeneste

Den 28. april i Nordborg kirke
Den 5. maj i Oksbøl kirke
Den 6. oktober i Nordborg kirke.
Datoen i efteråret i Oksbøl kirke kommer
senere.

2. pinsedag kl. 14.00
De 5 nordalsiske sogne inviterer til gudstjeneste under åben himmel v. Nygård, på
Nørreskovvej 41.
Alle præster deltager, og musikken leveres
af organisternes orkester.
Nordborg menighedsråd byder på gratis
kaffe og kage. Medbring selv klapstole
og tæpper – hvis det regner, rykker vi
indendørs.
Alle er velkomne!

”Kærligheden”
er i centrum

Ved gudstjenesten søndag den 8.
april kl. 19.00 i Oksbøl kirke.
Der vil være fællessang, ord og digte
samt ikke mindst så vil Stine, organist
og Peter, kirkesanger synge og spille
for os – om kærlighed naturligvis.
Efter gudstjenesten er kaffen klar.
Alle er velkomne!
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Konfirmation i
Oksbøl kirke!

Møder og
musikarrangementer

Kristi Himmelfarts dag
torsdag den 10. maj kl. 10.00
Konfirmander fra Oksbøl Friskole

I Nordborg kirke og sognehus er alle
også velkommen til spændende møder
og musikarrangementer.

Lørdag den 12. maj kl. 10.00
Konfirmander fra Østerlund Friskole

• Tirsdag den 13. marts kl. 19.00:
Foredrag om Etisk Råd, v. sognepræst
Anders Raahauge.

29 unge, smukke mennesker vil de to
dage takke ja til fortsat at være Guds
barn, – det er stærkt og dejligt.
Der kan afleveres telegrammer mv. i
våbenhuset fra kl. 9.00.
Bandet ”Red chairs” med Tobias Prahl
på guitar, Mads Kristoffersen på bas og
Louise Wagner Thorup som sanger, har
lovet at synge konfirmandsangen: ”Kære
Linedanser”.
Samtidig kan vi meddele at Stine, vores
organist, heldigvis spiller til alle salmerne.

• Fredag den 23. marts kl. 19.00:
Koncert v. Junge Kammerorchester der
Musikschule Bremen. Fri éntre.
• Onsdag den 2. maj kl. 19.00:
Bent Jensen, Linak, fortæller om sin
barndom.
• Tirsdag den 8. maj kl. 19.00:
Foredrag om Kirkens Korshærs arbejde
v. leder af værestedet i Nordborg, Eva
Hansen.
• Lørdag den 26. maj kl. 15.00:
Sønderjysk Pigekor giver koncert. Éntre:
kr. 100 – børn til og med 12 år gratis
adgang.
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General
forsamling

General
forsamling

Onsdag den 18. april 2018
kl. 19.00 afholder skolen sin
ordinære generalforsamling
i skolens Multirum.

22. marts 2018 kl. 19.00
på Oksbøl Friskole

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Beretning

2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Beretning fra tilsynsførende Kirsten
Petersen
4. Bestyrelsen forelægger det
reviderede regnskab til orientering
5. Bestyrelsens indstilling til vedtægtsændringer, samt afstemning – vedr.
nye regler tilsyn.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
• Jens Peter Christiansen
(modtager genvalg)
• Marianne von Qualen
(modtager genvalg)
• Timo Missfeld
(modtager genvalg)
7. Valg af suppleanter
8. Valg af tilsynsførende
9. Indkomne forslag.
Der er ikke kommet nogen forslag
Venlig hilsen
bestyrelsen på Oksbøl Friskole

22

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
3. a. Regnskab
b. Fastsættelse af medlemskontingent
4. Valg
• Maria Hjortlund
modtaget genvalg (3 år)
• Ulla Christensen
modtager genvalg (3 år)
• Trine Pedersen
modtager genvalg (3 år)
• Viana Gregersen
modtager ikke genvalg (1 år)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelse
Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant
5. Indkomne forslag
(forslag til dette dagsordenspunkt skal
være bestyrelsen i hænde senest en
uge før generalforsamling)
6. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Kenneth Vonsild
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Fra støtteforeningen
Den 25. og 26. november 2017 afholdt
vi Julemarked. Der var ca. 800 gæster i
løbet af weekenden, lidt flere end i 2016.
Vi fik besøg af julemanden to gange både
lørdag og søndag, og et flot Lucia optog
kom også forbi. Det gav en hyggelig
julestemning, når nu ikke vejret ikke var
med os. Vi havde igen sat julen i højsæde
i udsmykningen, og der var meget at se
på til glæde for os alle.
Loppen er som vanligt åben for besøg
første lørdag i måneden.
Har du effekter, du gerne vil donere til
vores loppemarked, kan du kontakte Leif
på tlf. 30 27 64 30. Hvis du ikke selv kan
levere dem, så sørger Leif for afhentning.
Billeder fra vores arrangementer kan ses
støttens facebookside.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag 22. marts 2018 kl. 19.00 – se
dagsorden på en anden side. - Vi har
denne gang vedtægtsændringer på dagsordenen.
Vi indkalder allerede nu til ekstraordinær
generalforsamling, som starter umiddelbart efter kaffen ved den ordinære
generalforsamling - dette gør vi for det
tilfælde, at ¾ af foreningens medlemmer

ikke møder op til den ordinære generalforsamling. Opdatering af vedtægterne kan
ved ekstraordinær generalforsamling ske,
såfremt ¾ af de fremmødte medlemmer
stemmer for forslaget om vedtægtsændringer.
Slutteligt vil jeg på støttens vegne takke
alle hjælpere for jeres arbejdsindsats
i 2017. Vi er glade for jeres støtte og
opbakning. Uden jeres indsats er det ikke
muligt at gennemføre vores store arrangementer.
På vegne af Støtteforeningen
Kenneth Vonsild

Ekstra ordinær
GENERALFORSAMLING
22. marts 2018 efter kaffen
på Oksbøl Friskole
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Ændringer af vedtægter
4. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Kenneth Vonsild
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Vedtægter vi ønsker ændret ved
Generalforsamlingen
-§5- Generalforsamlingen
Foreningens ordinære generalforsamling holdes
én gang årligt i januar kvartal.
Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14
dages varsel ved offentliggørelse i lokalbladet.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. R
 egnskab (herunder fastsættelse af
medlemskontingent)
4. Valg
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt.
Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Fremsatte forslag afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
Foreningens ordinære generalforsamling holdes
én gang årligt i første kvartal.
Generalforsamlingen varsles med mindst 14
dage ved offentliggørelse i lokalbladet.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Beretning
4. a
 . Regnskab
b. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Valg
a. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
b. Valg af to suppleanter til bestyrelse
c. V
 alg af en revisor og en revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.

24

Forslag til dagsordenens pkt. 7 skal være
bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Fremsatte forslag afgøres ved
almindelig stemmeflerhed.
-§7- Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges
for en tre-årig periode – dog således, at der
ved den ordinære generalforsamling i 1996
vælges 3 medlemmer for en tre-årig periode og
1 medlem for en to-årig periode; og ved den
ordinære generalforsamling i 1997 vælges 3
medlemmer for en tre-årig periode og 2 medlemmer for en et-årig periode.
Genvalg er tilladt.
Opstilling til valg foretages skriftligt.
Der vælges endvidere 2 suppleanter for en etårig periode.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 3-årig periode.
Såfremt det bliver nødvendigt for suppleanten at
indtræde i bestyrelsen for 1 afgående medlem,
sidder suppleanten indtil næste generalforsamling; her vælges 1 nyt medlem for den resterende
tid. Genvalg er tilladt.
Opstilling til valg foretages skriftligt.
Der vælges endvidere 2 suppleanter for en
1-årig periode.
-§8- Konstituering & Møder
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen holder møde, når formanden finder
det fornødent, eller når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer finder det fornødent.
Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst
6 af dens medlemmer incl. formanden eller
næstformanden er til stede.
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Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, som føres og opbevares af sekretæren,
som ligeledes underskriver den sammen med
formand eller fungerende næstformand.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen holder møde, når formanden finder
det fornødent, eller når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer finder det fornødent.
Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6
af bestyrelsens medlemmer incl. formand eller
næstformand er til stede.
Beslutninger kan træffes på bestyrelsesmøde
eller i fornødent omfang ved mailkorrespondance mellem bestyrelsesmedlemmer hvis alle
er enige kan dette besluttes hvis uenighed skal
punktet tages op på det efterfølgende møde.
Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, som føres og opbevares af sekretæren.
-§12- Formue
I tilfælde af beslutning om foreningens
ophævelse overdrages formue og aktiver til
Oksbøl Friskole, og ellers med 2/3 til Broballe
Idrætsforening (BIF) og med 1/3 til Oksbøl
Sogneforening efter generalforsamlingens
beslutning.
Såfremt Oksbøl Friskole ikke bliver oprettet vil
de af medlemmerne indbetalte beløb blive tilbagebetalt med procentvise fradrag af de indtil
foreningens ophævelse påførte udgifter.

-§14- Forandringer
Forandring af foreningens vedtægter skal vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af
foreningens medlemmer.
Stemmer ikke 2/3 af medlemmerne for forslaget indkaldes til en ny generalforsamling, der
afholdes senest tre uger efter den første, og
dennes beslutning bliver afgørende, for så vidt
2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for
forslaget.
Medlemmerne er underkastet foreningens
vedtægter, således som disse er, eller som de
senere på lovlig måde måtte bliver forandret.
Således vedtaget på foreningens stiftende
generalforsamling den 11. marts 1991
Forandring af foreningens vedtægter skal vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af
foreningens medlemmer.
Stemmer ikke 2/3 af medlemmerne for forslaget indkaldes til en ny generalforsamling, der
afholdes senest tre uger efter den første, og
dennes beslutning bliver afgørende, for så vidt
2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for
forslaget.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden
hensyn til de fremmødte medlemmers antal.
Ændringer i denne vedtægt kan kun ske med
2/3 deles majoritet på en generalforsamling,
hvor forslag til ændring er på dagsordenen.
Medlemmerne er underkastet foreningens
vedtægter, således som disse er, eller som de
senere på lovlig måde måtte blive forandret.

I tilfælde af beslutning om foreningens ophævelse
overdrages formue og aktiver til Oksbøl Friskole,
og ellers med 1/2 til Broballe Idrætsforening (BIF)
og med 1/2 til Oksbøl Sogneforening efter generalforsamlingens beslutning.

25

Oksbøl SOGNENYT

Støttens kaffebord!
Støt op om Oksbøl friskole.
Tag din familie, venner og naboer med
til en hyggelig eftermiddag
Søndag den 29. april 2018
kl. 14.00 til 16.00
Nyd smagen af mange forskellige slags
kager, og støt gerne op ved at medbringe
en kage eller to.
Pris pr. person over 12 år - 50 kr.
Børn - 25 kr. (inkl. kaffe, te og saft)
Vi har en klasse, der bager, men har brug
for flere kager.
Giv os derfor gerne besked senest 20.
april 2018, hvis du kan hjælpe med lidt
bagværk. Venligst besked til Maria på
dkmjch@gmail.com
Kagerne kan afleveres på én af følgende måder:
1. Direkte til kagebordet
(afleveres ved indgangen).
2. Til bedømmelse i kagekonkurrence.
Kagen vil efter bedømmelse blive
serveret på kagebordet.
Der vil være præmier i følgende kategorier: Bedste udseende og bedste smag, og
man kan stille op i to kategorier: Voksen
og Børne kategorien, der bliver dømt på
smag og udseende.
Kagerne til bedømmelse bedes afleveret
med navn og telefonnummer.
(husk at give besked til Maria, uanset om
det er kage direkte til kagebordet, eller om
det er til bedømmelse).
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Oksbøl Sogns
Vandforsyning
orienterer
Vi minder om, at der snart er generalforsamling, som finder sted på Oksbøl
Friskole den 21. marts kl. 19.
Værket blev taget i brug i 2011, og vi kan
glæde os over, at værket kører problemfrit, og vandkvaliteten er i orden.
Vi kan også se frem til, at værket inden for
en overskuelig fremtid er tilbagebetalt.
Sønderborg Forsyning bygger nyt værk i
området, som forsyner Nordborg – Havnbjerg – Købingsmark mm.
Bestyrelserne for øvrige værker i området
er inviteret til møde for nærmere information, med drøftelse af evt. nødforsyninger
i området.
Indkaldelse til generalforsamling i marts
2018 kommer snarest i Ugeavisen, og vil
være ifg. vedtægterne.
På vegne af værket.
Erik Petz
Bestyrelsesmedlem & sekretær.
Peter Petersen
Formand
petersen@karholm.dk
74450449
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Så er tiden atte
n
de
til
kommet
ikårlige gymnast
opvisning...

Gymnastikopvisning
Sæt X i kalenderen:
Lørdag den 17. marts
kl. 13.00 i Nordborg Hallen
(ved Luffes plads)
Her vil instruktører & gymnaster vise, hvad
de har fået vinteren til at gå med.
Der vil være mulighed for at købe kaffe &
forfriskninger...
I år får vi besøg af 2 gæstehold: Sønderborg Egnens Minixmix og NGF juniormix.
Så kom og støt vores instruktører og
gymnaster, de glæder sig rigtig meget til
at se jer...

NYT - NYT - NYT

Broballe
Idrætsforenings
generalforsamling
Generalforsamling for
HELE familien
Tirsdag den 10. april
kl. 17.30 - 19.00 i
multirummet på
Oksbøl Friskole.
Gratis fællesspisning
starter dog kl. 17.00
HUSK tilmelding hos Lise Kümpel,
tlf.: 31518185

Efter endt opvisning er der LEGELAND
for ALLE til kl. 16.00, hvor I kan bruge alle
vores redskaber.

Kl. 17.30 åbnes for ”legeland” i gymnastiksalen, hvor børnene kan boltre
sig i redskaberne under opsyn af BIF
gymnastikinstruktører.

Vi kunne godt bruge nogle flere hænder til
sæsonen september 2018 - marts 2019.
Skulle der være gemt en hjælper/instruktør i dig, eller har du lyst til at hjælpe med
andre opgaver?

Vel mødt!

Få mere at vide hos Lise Kümpel
31518185 eller gymnastik@broballeif.dk
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Læs mere på magasinet “Frilandsliv”:
www.e-pages.dk/frilandsliv/75/
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På Nordals har de stor glæde af samarbejdet med kommunen og de øvrige
landsbylaug. Seneste projekt er Mjels
pumpehus, der netop er åbnet til glæde
for områdets beboere og turister.
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Polle Nørgaard,
formand for Oksbøl
Sogneforening,
ser stor værdi
i Sønderborgmodellen, der sikrer
hjælp og lydhørhed
til alle i kommunen,
uanset om man bor
på landet eller i byen.

Modellen virker

samlingspunkt
Mjels Pumpehus står i dag som et naturligt
der kan benytte
for lokalbefolkningen og Nordals’ skoler,
der arbejder under
indeholder
- Vi er meget heldige med det personale,
huset til udflugter og naturudvikling. Huset
nogle mennesker,
og grejbank med
Sønderborg-modellen. Her er der virkelig
madpakkehus til 36 mennesker, fugletårn
og i de små landsog hvad
der forstår, hvordan livet er ude på landet
fiskenet, kikkerter, kasser, waders, opslagsbøger,
vi vil. Det gør det
naturen og
byer, og som vil meget af det samme, som
ellers kan begære, når lysten for at opleve
hjertet
og
fornøjelse
sand
en
til
frivillige arbejde, mange af os yder,
Mjels Sø foreligger.
Nørgaard, der
værd at ofre tid på.
- Vi er rigtigt glade for resultatet, siger Polle
karikerede
- Men skulle vi nu forestille os, at den mest
til glæde og gavn i
håber, at stedet vil komme endnu flere
varetage området, så
kommunearbejder blev ansat og skulle
og attraktive mulighe- fremtiden.
helt gratis.
ville vi stadig være sikret en god dialog
- Alle er velkomne og må benytte faciliteterne
i både
udvikling
vil
man
at
vedtaget,
er
politisk
på både hus og
der, fordi det
Det eneste vi forventer er, at man passer
garanti for, at vi
land og by. Sønderborg-modellen er vores
fine stand, som man
inventar og efterlader det i den samme
flyttede til Nordals
også bliver hørt, siger Polle Nørgaard, der
modtog det.
i 1967.
gryr
dsigten er imponerende som morgensolen
og er siden blevet
- Jeg flyttede hertil på grund af arbejde
Pumpehusets Venner
og natur og dyr langsomt vågner.
kone, og så hvor smukt her er, griner
min
mødte
jeg
fordi
her,
Pumpehusets
Poul Erik Nørgaard, kaldet Polle, og formand
aktiv inden for lokal- - Vi har etableret
Polle Nørgaard, der lige siden har været
fire små
Venner, der forpligtiger sig til at
for Oksbøl Sogneforening, der består af
en af Tordenskjolds
området og med rette kan betegnes som
Sønderborg kommuholde øje med, om pumpehuset har
byer og er en del af de 34 landsbylaug i
kommer til engagement i samfundet og
Nordals for at fortælle soldater, når det
det godt. Det vil sige, at vi har delt
ne, har sat mig stævne ved Mjels Sø på
interesse for sine naboer.
dagene ud mellem os, så vi ved, at
alle steder. Det
om projektet Mjels Pumpehus.
- Der er behov for Tordenskjolds soldater
mellem landder altid er en, der kommer forbi og
Pumpehuset er et resultat af samarbejdet
og nogen har mere
har jeg det helt fint med. Vi er forskellige,
og har siden efterser, om her er rent og ryddeligt.
bylauget, kommunen og forskellige fonde
andre. Og det gør vi så. Og med
end
sig
engagere
at
til
lyst
finder det attraktivt
- Det har der stort set været indtil
arbejde, bliver det
året stået klar til at møde de gæster, der
Sønderborg Kommunes tilgang til vores
fiskebro
nu, så det tror jeg fortsætter. Når noat besøge Mjels Sø med tilhørende madpakkehus,
ved med at være sjovt, siger han.
get så fint og nyttigt bliver restaureret
og grejbank.
Nørgaard, der
og gjort brugbart i et lokalt samfund,
- Vi er meget glade for resultatet, siger Polle
Fantastisk samarbejde
og ned til søen for at
så passer vi på det. Det ligger naturligt
er blevet udviklet
næsten dagligt tager turen fra sit hjem
Han henviser til, at Mjels Pumpehus alene
for os alle, lover Polle Nørgaard.
mellem kommunyde naturen og dyrelivet.
på baggrund af det fantastiske samarbejde
i landsbyerne
- Sønderborg-modellen giver os en tryghed
Naturfond.
Jensens
V.
Aage
og
lokalbefolkningen
ne,
os, når vi får ideer og
en ansøgning
og gør, at vi ved, hvor vi skal henvende
- Kommunen har folk ansat, der ved hvordan
vil os, og det er en
har folk ansat, der
gerne vil udvikle. Vi ved, at kommunen
til støttekroner skal sættes sammen. De
over, at der er
kæmpe gevinst, siger formanden, der glædes
andre ikke har en
har den viden, og ser de muligheder, vi
AF HENRIETTE LEMVIG
sparring om ideer og
et sted, hvor de kan henvende sig og få
jordisk chance for at vide noget om.
støttekroner.
et sted at hente hjælp, når der skal søges

Værdi i frivilligt arbejde

PÅ NORDALS HAR DE STOR GLÆDE AF
SAMARBEJDET MED KOMMUNEN OG
DE ØVRIGE LANDSBYLAUG. SENESTE
PROJEKT ER MJELS PUMPEHUS, DER
NETOP ER ÅBNET TIL GLÆDE FOR
OMRÅDETS BEBOERE OG TURISTER.

U
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Nytårskur
En dejlig, vellykket og hyggelig
nytårskur fandt sted 10. januar.
Denne aften var også suppeaften, som
blev ekstra festlig - mums sikke en dejlig
suppe!!
www.arla.dk/opskrifter/suppe-med-rejer-og-ingefar/
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MINERALSPANDE

- Sønderborg-m odellen giver os en
tryghed i landsbyerne og gør, at vi
ved, hvor vi skal henvende os,
når vi får ideer og gerne vil udvikle.
Poul Erik Nørgaard

Summer Garlic
Med hvidløg
- Højt Selenindhold
- Flueafvisende effekt
- Højt indhold af Magnesium
- Under 20 % melasse
- Må bruges af økologer
- Må bruges til får
High Mag
Højt indhold af Magnesium
- Anvendes i det tidlige
forår, sommer og efterår
anvendes
vin
- I vinterperioder
spanden med fordel
indendørs
- Under 20 % melasse
- Må bruges til får

Pre-Lamber
- Høj energitilførsel
til får før læmning
- Højt mineral- og
vitaminindhold.
- 40 mg Selen
- Kan bruges hele året
- Tilfører høj energi,
som giver stærkere aakom
- Under 20 % melasse
Summer Dry Green
- Må bruges af økologer
- Højt indhold af
Magnesium
- Ekstra Kobolt
- Ekstra Selen
- Under 20 % melasse

Pre-Calver
Til højdrægtige kvier
og goldkøer
- Mineralsk fodertilskud
- Højt Calciumindhold
- Kan bruges hele året

Mineraler, vitaminer og
Staldren fra Jorenku A/S

Læmmesæsonen nærmer sig.

høj,
Husk at holde hygiejnen i læmmeboksen
lam
så smittetrykket minimeres, og de små
får den bedst mulige start på livet.
Tildel Staldren i boksen før og efter læmning.

SLIKSTEN
KNZ Basic100
10 kg
Ren Salt

Hest
10 kg
Biotin, Selen og Gær

KNZ Wild
10 kg
Til vild. Med kobber

KNZ Standard
10 kg
Mineraler

KNZ Sheep
10 kg
Til får. Uden kobber

KNZ Basic100 og
Basic Standard
2 kg

Jorenku A/S
Teglværksvej 11
4733 Tappernøje
Tel.: +45 56 21 40 70
jorenku@jorenku.dk
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Røde Næb
Kreativt ived
Mjelsvig
marked for 14. gang
på Rødenæbvej 3 Mjelsvig 6430 Nordborg.
Den 16. og 17. juni 2018
Der er åbent begge dage kl. 11.00 – 17.00
Kunsthåndværkere fra foreningen Stalden
byder, for 14. gang, velkommen, til deres
årlige kreativ marked, på den gamle gård i
Røde Næb, ved den smukke Mjels vig.
Det er 14. gang, at den smukke gamle gård
danner rammen om det populære kunsthåndværker marked, med Bl.a. Akvareller,
malerier, keramik, tekstil, strik, filt, knive,
trædrejning, glaskunst, smykker, og meget
mere.
Ud over kunstnere der har været med i
en række år, vil der komme et par nye til,
der er dog ved redaktionens slutning ikke
taget stilling til hvem, det vil være, så lad jer
overraske.
På stranden lægger den lille fiskerhytte hus
til Frank Olsen med sine flotte håndlavede
knive. Mette Larsen er med igen i år med
sine farverige fantasifulde strikkede ting.
Og så er der selvfølgelig svaneparret på
stranden, alle glæder sig til besøg.
Mvh
På kunstnernes vegne
Bente Rotzler
Tlf. 61101870
Mail: rotzler@stofanet.dk
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RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER
ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

ULDBJERGGADE 23
TLF. 74 45 14 44
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/
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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
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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

31
31

Så bliver der atter arrangeret klovneløb i Mjels,
som støtte til ”Danske Hospitals Klovne”.
Løbet bliver afholdt

Søndag den 6. maj 2018
start kl. 13.00 på Østervej 16, Mjels.
(Pladsen åbnes kl. 12.00)
Arrangementet slutter kl. 16.00.
Ruterne, som man selv vælger om man vil gå eller løbe, er på hhv. 3 og 5 km,
i naturskønne omgivelser.
Der vil efter løbet være mulighed for at købe kaffe, saft og kage.
Beløbet går ubeskåret til ”Danske Hospitals Klovne”.
Tilmelding under www.klovneløb.dk
Under byen Mjels.
Vi ses.
På Klovneløbsgruppens vegne
Merete Kunz

