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Oksbøl SOGNENYT

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 17. maj 2018.

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt?
Nr. 3

August 2018 i uge 35/18
Deadline 14.08.2018

Nr. 4

November 2018 i uge 47/18
Deadline 06.11.2018

Nr. 1

Februar 2019 i uge 08/09
Deadline 05.02.2019

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.
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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
Hanne Lund
Telefon 74 45 11 42 / 23 36 06 17
E-mail: hanl@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: g-pj@bbsyd.dk
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Nyt fra Redaktionen
Det er en herlig tid, vi er i gang med.
Vinterens foreningsaktiviteter er afsluttet,
og alle generalforsamlinger i sognet er
gennemført. Så håber vi, at alle er tilfredse
med opbakningen fra sognets beboere.
Så hvis I ikke nåede at deltage i år, så
kan I jo nå det til næste år. Husk det er de
forskellige foreninger, der skaber aktiviteter, og dermed får sammenholdet til at
blomstre. Det med at blomstre er der jo et
fantastisk billede på her rundt omkring i
sognet. Det har været så smukt at se, de
blomsterløg, som frivillige plantede sidste
år, nu rigtigt er sprunget ud. Forsidebilledet viser blomsterne fra Broballe ved
Infohuset.

BIF har haft 75 års jubilæum. Vi vil her fra
redaktionen ønske jer et stort tillykke.
Sognepræst Hanne Lund, har valgt at
flytte tilbage til Lolland. Vi vil herfra ønske
dig held og lykke fremover, og sige mange
tak for samarbejdet omkring Sogne nyt.
Herfra ønskes I alle en rigtig god sommer.
HC og Else

Vi ønsker os indlæg fra jer læsere af
Sognenyt. Der sker helt sikkert stort
og småt, som vi ikke hører om, og som
kunne være interessant læsning for alle.
Fam. Carlsen sendte sidst på vinteren
en historie om drama på søen: ”Kampen
for overlevelse!” - Havørnen vandt….
blishønen tabte. Desværre er foto ikke helt
tydeligt, men tak for det.

Kontingent
til Oksbøl S
ogneforenin
2018/2019
g
Pr person . . . . . . . 
75,00 kr.
Pr. husstand
. . . . 150,00 kr
.
Indbetales på
reg.nr. 1551 ko
nto nr. 000403
Hvis I skulle gl
8479
emme det, ko
mmer der op
krævere ru

ndt i efteråret.
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Nyt fra Sogneforeningen
Affaldsindsamling

Badebro opsætning

Søndag den 22. april havde Oksbøl
Sogneforening arrangeret den årlige
affaldsindsamling.

Så er badebroen endnu en gang klar til
en forhåbentlig dejlig sommer. Badebroen
blev vedligeholdt lørdag den 14. april og
sat i vandet lørdag den 5. maj af nogle
flittige og effektive personer.

Her på billedet er Bent ved af samle affald
langs Næsvejen -og der var gevinst. Vi var
en mindre sluttet gruppe -12 personer, der
samlede ca. 100 kg. affald og ikke mindre
end 37 stk. vinflasker, alle af samme
mærke og med skrueprop. Af sjove fund
- en hel spegepølse, en sutsko /hjemmesko, udstødning og et længere bræt samt
alle disse vinflasker - nogen må holde en
“grøftefest”.
Tak til deltagerne - Efterfølgende var der
pølse, øl og vand, samt kaffe og kage.
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En stor tak til broholdet for deres store
arbejde.
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Forskønnelsespris
2018
I år gik forskønnelsesprisen til det lille
mindestensanlæg, der ligger på hjørnet af
Spangsmosevej og Vikkebjergvej.
Genforeningsstenen står flot og præsentabel. Den får megen opmærksomhed fra
turister og herboende.
Knud Risager har frivilligt påtaget sig
arbejdet med at vedligeholde anlægget
og sætte et
bord/bænkesæt
op, så der kan
holdes hvil der i
sommerhalvåret.

Landsbyforum
17.4.2018 deltog Bent Jørgensen og
jeg på en lille tur til Flensborg - sammen
med 7 andre fra Landsbyforum - hvor
vi besøgte Sydslesvigsk Forening / i
Menighedshuset- Sct. Jørgen danske
Kirke, hvor de holder deres møder. En
hyggelig aften med god snak og erfaringsudveksling.
De vil rigtig gerne have et samarbejde op
at stå over grænsen, og de beundrede
vores engagement og vores muligheder
for foreningsarbejde. Den danske kirke
her er bygget i 1952 og fungerer både
som kirke og forsamlingssted. Kirkerummet emmer af nærvær og pakkes væk ved
festlige lejligheder, - et lille orgel benyttes
til de kirkelige handlinger, og til tider er
der også andre koncerter. Et givtigt og
oplysende møde omkring dansk mindretal
i grænselandet.
Esther
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Generalforsamling
i Sogneforeningen
På Oksbøl Sogneforenings generalforsamling den 19. april 2018 på
Oksbøl Friskole, blev Esther Olesen
og Henrik Christiansen genvalgt.
Efterfølgende har bestyrelsen
konstitueret sig som følger:
Formand: Poul Erik Nørgård (Polle)
Næstformand: Bent Jørgensen
Kasserer: Esther Olesen
Sekretær: Henrik Christiansen
Bestyrelsesmedlem: Else Thuesen
Efter generalforsamlingen var der stort
ostebord med vin til, som forsamlingen
satte stor pris på.

Brandstation / Medborgerhus
Gruppen, der arbejder på at få brandstationen i Broballe gjort til et kommunalt ”Medborgerhus”, har brug for dine tanker, ideer og forventninger til, hvad et medborgerhus kan
bruges til. Måske kan der opstå nye aktiviteter i forbindelse med et medborgerhus. Hvad
med en Mandeklub, en strikke eftermiddag, fotoklub eller Café-eftermiddag.
Du er også meget velkommen til at sætte noget på skrift om, hvor stor indflydelse et
medborgerhus i brandstationen vil få for dig eller den forening, du er medlem af.
Kontakt mig på telefon 4016 4980 eller mail til: pollen@bbsyd.dk
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Sommerfest 2018
Så er det tid til årets fest i sognet, så tag din nabo med under armen

lørdag den 11. august klokken 17.30
på Fjordvang

Pris: 175 kr.
Menu:
Svin med kartofler, sovs, blandet salat og dressing.
Efterfølgende dessert.
Medbring selv service.
Musikken er i år; Holger Ellegård
I år udvider vi baren, så du nu har muligheden for at købe
vin, vand, øl og spiritus til en fremragende pris.
Det er stadig tilladt at medbringe eget alkohol.
Støt op om en god lokal tradition 

Tilmelding:
Mads Thomsen på tlf. 50 55 10 17

Betaling via mobilepay.
HUSK at skrive navn ved betalingen.
Billetterne kan også betales ved afhentning på brandstationen
Fredag den 3. august fra 19.00 - 20.00
Sidste tilmelding 31. Juli 2018.
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Kom og oplev hvad
Mjels Sø byder på
Lørdag den 26. maj kl. 10.00 - 14.00
Mødested Pumpehuset ved Mjels Sø
Færgevej 7.

Kirken

Kl. 10.00	Fuglekiggetur langs Mjels Sø
ved Preben Jensen,
Ornitologisk Forening
Sønderborg afd.
Turen tager omkring en times
tid.

Fine dåbsklude og
bomuldsmasker
med mening

Kl. 11.00	Jesper Erhardsen fra Sportfiskerforeningen Nordborg
fortæller og viser hvordan man
fisker i Mjels Sø.

Kender vi ikke alle fornemmelsen af, at
når det bliver forår, så kaldes vi frem af
vores vinterskjul? Vi har lyst til at være
mere udenfor end indenfor.

Kl. 10-14	Grejbanken er åben, her finder
du alt hvor med søen kan
undersøges. Her er der også
mulighed for at tegne

Vinteren er nu ikke kun mørk tid, hvor vi
alene længes efter, ”at nu må det gerne
snart gå mod løvsiden” – som min bedste
så fint formulerede det. Om vinteren
blomstrer foreningslivet i Danmark. I
foreningerne samles vi om sport, hobbyer
og hører interessante foredrag.

Husk kikkert og madpakke.
Pumpehusets Venner.

Foreningslivet værner om fællesskabet
og samhørigheden. Derudover er frivillige
hænder med til at gøre godt både i lokalsamfundet og på landsplan. Det gælder
også for frivillige i folkekirken. Frivillige
hjælper med at få arrangementer op at
stå: Nogle er aktive i aktivitetsudvalg og
får gode idéer til arrangementer, sætter
nye ting i værk, løfter opgaverne og følger
arrangementerne til dørs. Andre hjælper
mere i det skjulte og er opmærksomme
besøgsvenner, der støtter mennesker i
menigheden, der har behov for det.
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Foto: Claus Hjelm
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Hos os er der også mange aktive og engagerede, som interesserer sig lokalt for
sognets liv. Gennem vinteren har nogle af
de aktive kvinder mødtes og strikket sammen. De ville nok have strikket alligevel
derhjemme, men sammen har det været
hyggeligere at strikke. I efteråret henvendte en gruppe strikkeglade kvinder sig til
mig, for de havde et ønske om at strikke
til et godt formål og strikke til andre. De
var fascineret af projektet omkring dåbsklude til dåbsbørn.
Dåbsklude har igennem længere tid været
en stor succes i folkekirken, og projektet
går i al sin enkelhed ud på at frivillige
strikker fine hvide dåbsklude med kristne
symboler på til dåbsbørn. Symboler som
tro, håb & kærlighed. Det er med dåbskluden at barnets hoved tørres efter dåbsritualet, og forældrene får dåbskluden med
hjem, som en gave. Der er også plads til
at brodere den døbtes navn og dåbsdato
på den smukke dåbsklud.
Idéen omkring dåbskludene er udviklet af
sogne- & hospicepræst Ann Maj Lorenzen
i efteråret 2016. Hun havde længe tænkt,
at det kunne være smukkere at erstatte de
kraftige hvide dåbsservietter og anonyme
hvide linnedstykker med noget af mere
personlig og blivende karakter. Hun og en
kollega gik i gang i det små, og tegnede
strikkemønstre til dåbsklude. Idéen
vakte begejstring og spredte sig hurtigt
til mange sogne, og projektet var også
blandt de sidste 6 nominerede til Kristelig
Dagblads initiativpris i 2017.
Allerede ved dåbssamtalen kan præsten
medbringe forskellige udgaver af disse

smukke dåbsklude. Mange forældre
bliver rørte over, at frivillige har strikket
en dåbsklud til deres barn. Ligeledes
giver det for de frivillige strikkedamer stor
mening, at kunne bidrage med at forvandle bomuldstråd til masker med mening i.
At være sammen om noget værdifuldt
giver os mennesker mening. At blive døbt
er ligeledes noget af det mest meningsbærende i et kristent menneskes liv. Samtidig er det at blive døbt også at indgå i
det større kristne fællesskab: Fællesskab
med Gud og fællesskab med andre.
Foreningsliv i kristen forstand! Dåben er et
helligt tegn – et sakramente – der lyser sin
velsignelse over den døbte både i dette
liv, men også fremadrettet – for dåbens lys
er tændt, når livet slukkes, som det lyder i
en af de mest brugte dåbssalmer. Dåben
lyser op – og den enkle smukke dåbsklud
lyser op derhjemme hos dåbsforældrene,
og minder om det værdifulde fællesskab,
der blev givet i dåben.
Projektet med at strikke dåbsklude har
spredt sig til over 400 sogne i Danmark,
og i Nordborg-Oksbøl pastorat er vi
meget taknemmelig for strikkedamernes
ildhu og engagement med at strikke
smukke dåbsklude til vore dåbsbørn.
Ann Maj Lorenzen er i øvrigt selv opvokset her på Nordals, hvor hendes mor Edith
– tidligere kirkesanger - stadig bor. Da
Ann Maj hørte, at vi ønskede at støtte projektet med dåbskludene, sendte hun os
de smukke strikkeopskrifter,- kvit og frit.
På vegne af menighedsrådene i Oksbøl
og Nordborg: Hjertelig tak - også til dig for
det gode initiativ, Ann Maj!
Heidi Sørensen Freund
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Gudstjenester
Nordborg-Oksbøl pastorat, 3. juni - 9. september 2018
Søndag d. 3. juni v. RR
1.s.e.trinitatis
Kl. 19:00 Aftengudstjeneste i Oksbøl kirke
Søndag d. 10. juni v. HSF
2.s.e.trinitatis
Kl. 11:00 i Nordborg kirke
Søndag d. 17. juni v. HSF
3.s.e.trinitatis
Kl. 9:30 i Nordborg kirke
Kl. 11:00 i Oksbøl kirke
Søndag d. 24. juni v. HSF
4.s.e.trinitatis
Kl. 9:30 i Oksbøl kirke
Kl. 11:00 i Nordborg kirke

Søndag d. 19. august
12.s.e.trinitatis
Kl. 11:00 i Oksbøl kirke v. NN
Kl. 16:00 i Nordborg kirke – konfirmandindskrivning ved Heidi Sørensen Freund
Søndag d. 26. august ved HSF
13.s.e.trinitatis
Kl. 11:00 i Nordborg kirke
Kl. 14:00 i Oksbøl kirke - konfirmandindskrivning

Søndag d. 1. juli v. provst AMH
5.s.e.trinitatis
Kl. 9:30 i Nordborg kirke

Søndag d. 2. september v. NN
14.s.e.trinitatis
Kl. 9:30 i Nordborg kirke
Kl. 11:00 i Oksbøl kirke

Søndag d. 8. juli v. HSF
6.s.e.trinitatis
Kl. 9:30 i Oksbøl kirke
Kl. 11:00 i Nordborg kirke

Søndag d. 9. september
15.s.e.trinitatis
Kl. 11:00 Nordborg kirke – præsteindsættelse
Kl. 14:00 Oksbøl kirke – præsteindsættelse

Søndag d. 15. juli v. MCM
7.s.e.trinitatis
Kl. 11:00 i Oksbøl kirke
Søndag d. 22. juli v. FB
8.s.e.trinitatis
Kl. 11:00 i Nordborg kirke
Søndag d. 29. juli v. KH
9.s.e.trinitatis
Kl. 9:00 Morgengudstjeneste
Søndag d. 5. august v. NR
10.s.e.trinitatis
Kl. 9:30 i Oksbøl kirke
Kl. 11:00 i Nordborg kirke
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Søndag d. 12. august v. HSF
11.s.e.trinitatis
Kl. 9:30 i Nordborg Kirke
Kl. 11:00 i Oksbøl kirke

Info:
Gudstjenester
sommerperiod i
en
Denne sommer er
præget af færre
gudstjenester, da
vi mangler en pr
æst.
I ferietiden og va
kancetiden vil vi
blive
understøttet af an
dre præster fra
Sønderborg prov
sti.
Mange af dem er
heldigvis velkend
te, og
de glæder sig til
at fejre gudstjene
ster i
vores smukke kir
ker.
Vel mødt til somm
ergudstjenestern
e
og god sommer
til alle!
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Aktivitetskalender
Maj, Juni, Juli, August og September
Maj

Juli

Onsdag d. 23. maj kl. 17 - 18
Kirkestafet, Nordborg Kirke

Lørdag d. 7. juli kl. 11 - 14
Loppemarked, Fjordvej 12

Fredag d. 25. maj Kl. 7.20
Sogneudflugt – Svendborg og Tåsinge - Afgang
Oksbøl Kirke

August

Lørdag d. 26. maj kl. 10 - 14
Oplevelser ved Mjels Sø
Mødested: Pumpehuset, Færgevej 7.
Lørdag d. 26. maj Kl. 15.00
Sønderjysk Pigekor – Nordborg Kirke

Juni
Lørdag d. 2. juni kl. 11 - 14
Loppemarked, Fjordvej 12
Tirsdag d. 5. juni kl. 16
Grundlovsdagsmøde
hos K. og E. Eriksen, Fjordvej 12.
Torsdag d. 14. juni
Naturvandring i Oksbøl Skov – nu med træer

Lørdag d. 4. aug. kl. 11 - 14
Loppemarked, Fjordvej 12
Lørdag d. 11. aug. kl. 17.30
Sommerfest på Fjerdvang
Søndag d. 19. aug. kl. 16
Konfirmandindskrivning, Nordborg Kirke
Søndag d. 26. aug. kl. 14
Konfirmandindskrivning Oksbøl Kirke

September
Lørdag d. 1. sep. kl. 11 - 14
Loppemarked, Fjordvej 12
Søndag d. 23. sep. kl. 16
Høstgudstjeneste + spisning

16. og 17. juni 11.00 - 17.00
Kreativt marked
Røde Næb - Mjelsvig
Lørdag d. 23. juni kl. 19.30
St. Hans ved Bundsø. Bål kl. 21.
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bliver his
toriker og
Kim Jaco
f
bus Pauls orfatter
en
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Grundlovsdag
Oksbøl Sogneforening og Oksbøl sogns
menighedsråd holder Grundlovsmøde
Tirsdag den 5. juni kl. 16.00 i haven hos
Karin og Egon Eriksen Fjordvang, Fjordvej 12.
Festtaler bliver historiker og forfatter
Kim Jacobus Paulsen
Der bliver desuden fællessang, og der kan
købes kaffe. Medbring gerne klapstole.

Der blive
r desuden
fæ
Medbring llessang og kaffe
bord
gerne kla
pstole

Afskedshilsen fra sognepræst Hanne Lund
Det går ikke altid, som præsten prædiker! Havde håbet på at skulle blive
her, indtil jeg skulle på pension, men
sådan skulle det ikke gå.
Der har siden jeg kom været forhandlet en
del ang. strukturen for fordelingen af konfirmandundervisningen. Udfaldet af disse
forhandlinger er den primære grund til, at
jeg har måttet træffe det valg at sige op.
Ingen tvivl om, at det gjorde mig godt at
komme hjem til min barndomsegn.
Jeg har nydt at kunne snakke alsisk med
mange – nydt at færdes på de gamle stier
– nydt godt af jeres imødekommenhed og
tillid, ja, jeg har nydt at være præst i det
område, som udgjorde min barndoms- og
ungdoms verden.
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Ikke mindst har jeg nydt arbejdet med
minikonfirmanderne og de to hold dejlige
konfirmander.
Aldrig i de mange år jeg har været præst,
har jeg fået så mange ”roser” for det
arbejde, jeg har udført som præst - det
har varmet mig, og jeg gemmer jeres tak i
mit hjerte.
Derfor er det med vemod, at jeg forlader mit barndoms sogn efter kun et års
ansættelse.
Jeg ønsker alt det bedste for alle og vil be
jer om at tage lige så godt imod den nye
præst, som I tog imod mig.
Hjertelig hilsen
Hanne præst
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Fra menighedsrådet
Det er med vemod, vi igen skal se vores
præstegård uden præst.
Men efter Hannes eget ønske vil hun igen
forlade sognet. Det er meget trist, da vi er
mange, der kommer til at savne den gode
prædikant og øjenåbner for nye tiltag.
Vi vil også savne dit generelle engagement i sognet, her tænker jeg især på
timerne i BIF. Jeg ved, at der er mange,
der kommer til at savne dem.
Tak for den gode tid Hanne, selvom det var
kort. Vi fra menighedsrådet og medarbejderne vil ønske alt godt for dig i fremtiden.

Et stort tab var det også, da Oskar fortalte, at han ville forlade menighedsrådet.
Vi håbede, at du tog orlov, men du valgte
helt at trække dig. Vi vil gerne sige dig
tak for det store arbejde, du har lagt for
dagen i den tid, vi har arbejdet sammen
med dig. Men dit valg er forståeligt.
Vi i menighedsrådet og medarbejderne
vil sige dig tak for godt samarbejde, og
ønske alt godt for dig og din familie i
fremtiden.
Karin B. Eriksen
Er tiden inde til en ny Luther?

Høstgudstjeneste
Høstgudstjenesten i Oksbøl Kirke
holdes i år søndag den 23. september
kl. 16:00
Der bliver efterfølgende spisning med
underholdning på Oksbøl Friskole.
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Konfirmandsæson
2018-2019

16

I august er der på ny indskrivning til
konfirmandundervisning og konfirmation
i vore kirker, og vi glæder os til at tage
imod jer ved en festlig gudstjeneste med
efterfølgende kaffe & kage, samt information om undervisningen.

en informationsskrivelse ”Når barnet skal
konfirmeres og gå til juniorkonfirmandundervisning”, som kan læses på begge
hjemmesider. I er altid velkomne til at
kontakte sognepræsten for præcis information om forholdene i sognene.

Skolerne har allerede fået detaljeret
information om den kommende sæson.
Derudover har Haderslev stift udformet

Venlige hilsener sognepræst
Heidi Sørensen Freund

Oksbøl kirke:

Nordborg kirke:

· Konfirmandindskrivning
søndag d. 26. august 2018 kl. 14:00

· Konfirmandindskrivning
søndag d. 19. august 2018 kl. 16:00

· Konfirmationsdatoer i Oksbøl kirke:
Kristi Himmelfartsdag 30. maj 2019
Lørdag 1. juni 2019

· Konfirmationsdatoen i Nordborg kirke:
1.s.e.påske: Søndag d. 28. april 2019

42. Årgang - Maj 2018

Guldkonfirmander

Øverst fra venstre: John Petersen, Bruno Hansen, Provst Alshauge, Kurt F. Nørgaard og Hans Christian M. Andersen.
Midt fra venstre: John S. Christensen, Iver Dall, Anne margrethe Schmidt, Else Olesen, Tove S. Christensen, Preben Lund og Roland Grundel.
Nederst fra venstre: Inge Marie Wollesen, Anni Jensen, Margit Hansen, Hanne K. Harboe, Randi Nielsen, Ruth Thomsen og Anne Cathrine Hellesøe.
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Indsamling
Der er gået et år, og Nordborg Frivillige
Brandværn samler ind igen.
Har du lyst til at støtte Brandværnet med
40,-kr pr husstand, kan beløbet indbetales via netbank eller MobilePay på
følgende nr.:
Sydbank: Reg. nr. 8011 Kontonr. 1019586
MobilePay: +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: nordborg-brand.dk
Facebook: Nordborg Frivillige Brandværn
Tak for din støtte!

Venlig hilsen
Nordborg Frivillige Brandværn

Sænk farten
på de små
veje i Sognet!
Som regel er det “bare” regnorme,
padder, guldsmede o lign., der ligger
fladmaste på Lusigvej på min daglige tur
til stranden. Det sker, at det er en af de
mange småfugle, vi har her. Af og til en
mår, iller eller mus af forskellig størrelse.
MEN! Forleden dag var det en lille hvid
kat, og den var ikke død. Den var ramt.
Den kom krybende hen imod mig med
bagkroppen slæbende efter sig og et
udtryk i øjnene om hjælp. Med en brækket
ryg stod den ikke til at redde, så vi måtte
aflive den.
OG! Hvad er det så lige for tanker, der
løber igennem hovedet på een?:
“Det kunne have været et barn, der lige
skulle hente bolden, der var trillet ud
under hækken tværs over vejen.”
Derfor denne bøn til billister og ikke
mindst til chaufførerne i de store landbrugsmaskiner:
Sænk farten, når du kører på de små og
snoede veje uden fortov og cykelsti - selv
om der ikke er skiltet med hastighedsbegrænsning. For her færdes både mennesker og dyr til fods.

Lilly Teglgaard, Lusigvej
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Klovneløbet i
Mjels 2018
...blev afholdt en skøn søndag eftermiddag med det skønneste vejr, de dejligste
mennesker, og den flotteste natur. og
så gør vi det her for at støtte De Danske
Hospitalsklovne, som gør en forskel for
indlagte børn og voksne.
Tak til de 92 deltagere og hjælpere,
sponsorer og arrangører for jeres
støtte.
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Åben
Gedestald
Lørdag den 5. maj holdt vi ”ÅBEN
GEDESTALD” Fra kl. 10.00 - 15.00
Vi havde sørget for:
Legeplads med gynger, legetøjsbiler,
sandkasse og trampolin.
Traktor og andre maskiner var kørt på
græs, så man kunne se, og sidde på dem.
Mange søde geder og 14 kid, der kunne
fodres, nusses og klappes langs søen.
Samt kaffe og kage til dem, der måtte
have lyst til det.
Vejret var helt perfekt, og der kom RIGTIG
MANGE GÆSTER! Efterfølgende har vi
talt os frem til ca. 180 personer.

Vi har sidst i marts, fået hegnet ind til
vores gedebukke, langs vores mark, ved
søen i Broballe (den sidste mark på venstre side, når man kommer fra Mjels mod
Broballe på Næsvej).
Der går nu fire gedebukke sammen, og
æder sig store og fine. Ca. midt i juni,
kommer endnu tre bukke til, der lige nu
går sammen med deres mødre, i Mjels
ved søen.
Til juli kommer så den sidste buk derned,
men den er kun 14 dage gammel, så den
må I vente lidt på.

Vi er klar igen til næste år.

Planen er, at vi til efteråret/foråret slagter
alle gedebukkene,og nogle enkelte gimmere (undtagen ”Arnold”, den store flotte
avlsbuk). Dem vil vi så få lavet Køller, Hakkekød, Grillpølser og Spegepølser af, som
vi vil sælge i et kødudsalg på vores gård,
hvilket vi forhåbentlig bliver godkendt til af
de veterinære myndigheder.
Mere om det, når vi engang har fået alle
vores godkendelser igennem.

Hilsen Karen og Hans-Henrik Hjelm.

Hilsen Karen og Hans-Henrik Hjelm.

Mange TAK til alle jer, der kom forbi og
gjorde dagen til en endnu dejligere dag.
TAK til alle, der gav os en hjælpende
hånd, det var vildt skønt.
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Bukke-Fold
ved Broballe
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Fra støtteforeningen
Foråret er over os, og sommeren
nærmer sig. Vi har nu taget hul på
støtteforeningens 27. år.
Siden sidst har vi afholdt generalforsamling, hvor vi i bestyrelsen sagde farvel til
Viana og velkommen til Sune. Vi takker
Viana for godt samarbejde.

Olesen for bedømmelsen af de lækre kager og tillykke til kagebagevinderne.
Der kom i år dog ikke så mange til dette
års kaffebord, formentlig grundet Festi-by og konfirmationer, så til næste år
påtænker vi at flytte kaffebordet til hen i
starten af marts i håbet om større fremmøde.
Tak for en hyggelig eftermiddag.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand............Kenneth Vonsild.
Næstformand....Maria Hjortlund.
Kasserer............Poul Frosch.
Sekretær...........Rikke Paulsen.
Loppeansvarlig.Leif Andersen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Trine Pedersen
Brian Hjortlund
Sune Holm Guldin
Ulla Hjort.

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.
Vi ønsker alle en dejlig sommer.
På vegne af bestyrelsen
Kenneth Vonsild

Støttens kaffebord:
Vi havde nogle hyggelige timer, hvor der
blev smagt på virkelig mange skønne og
flotte kager. Tak til alle der bidrog med
bagværk - se billeder på støttens Facebookside.
I år havde vi allieret os med to lokale
dommere, tak til Oskar Lund og Esther
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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/

Nord-Als Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf. 74456306 - Fax 74456305
http://www.nord-als-auto.dk/
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Hvis det skal
se godt ud...
www.grafisk-arbejde.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

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
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Skt. Hans
Oksbøl Sogneforening holder
Skt. Hans aften ved Bundsø i
Broballe lørdag den 23. juni.
Igen i år har frivillige sørget for, at der kan holdes
bål, men nu på en ny plads. Vi er flyttet til Bundsø,
ved parkeringspladsen ved Søholmvej.
Der vil kunne købes øl, vand og pølser
med tilbehør. Grillen startes kl. 19.30
Bålet tændes kl. ca. 21.00
Båltale ved vores formand Polle.
Kom og vær med til dette hyggelige arrangement.

Hilsen
Sogneforeningen

NYT

St. Hans aften
ved Bundsø

