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Oksbøl SOGNENYT

Sogne-Nyt Redaktion

telefontavlen

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: Majbritt Kristensen
E-mail: formanden@broballeif.dk
Internet adresse: www.broballeif.dk

Sogne-Nyt kan ses på
Sogneforeningens hjemmeside
www.oksboel.dk

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

Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogneforening i 465 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 9. august 2019.

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt?
Nr. 4

Nr. 1

November 2019 i uge 47/48
Deadline 05.11.2019
Februar 2020 i uge 08/09
Deadline 04.02.2020

Nr. 2

Maj 2020 i uge 21/22
Deadline 05.05.2020

Nr. 3

August 2020 i uge 34/35
Deadline 04.08.2020

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 Friskoles Bestyrelse
Formand: Jens Peter Christiansen
Mobil: 21 66 76 89
E-mail: nygaarden@bbsyd.dk
Oksbøl Friskoles Støtteforening
Formand: Kenneth Vonsild
Telefon: 22 51 50 55
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

43. Årgang - August 2019

Nyt fra Redaktionen
Når Sognenyt udkommer, er de fleste
startet på arbejde igen efter sommerferien. HC´s erfaring siger, at det er nu
noget lettere at vænne sig til at have ferie,
end det er at vænne sig til den normale
hverdag igen. Men hvis man ikke har en
hverdag, kan man jo ikke glæde sig til at
holde ferie!!

Så benyt jer af alle de spændende ting,
der sker. Men lad os også nyde den dej
lige sensommer med høst, frugt og bær.

Vi kan se på de forskellige indlæg, at vi
kommer nærmere på den mere mørke
og kolde tid af året. Der er masser af
muligheder for aktiviteter her i efteråret.

RIGTIG GOD SENSOMMER!

Forsidefoto af Claus-Jørn Hjelm 18. juli
19: Aftentur over stubmarkerne for at se
på fortidsminder, her ved Brandsbøl skov,
en flot langdysse.

Else og HC

Nyt fra Sogneforeningen
Er du medlem?
Forny dit medlemskab for 2019 / 2020
Så er det tid til at forny medlemskab til
Oksbøl Sogneforening - din lokale forening
- som arbejder for dit lokalområde.
En aktiv forening, der arrangerer forskellige aktiviteter, er bindeled til kommunen,
udgiver SogneNyt og sørger for at holde
borgerne opdateret.

Kontingent:
pr. Person 75,00
pr. Par 150,00 Husk at angive adresse.
Beløbet kan indbetales på konto
Reg.nr 1551 - konto nr. 0004038479
eller
MobilePay 23797
HUSK – adresse som tekst.

Støt din lokalforening, så vi stadigvæk kan udgive vores blad og
lave forskellige tiltag i sognet! Det er aldrig for sent at betale sit
medlemskontingent, så tjek om I har fået betalt!
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Nyt fra Sogneforeningen
Vi skal til filmen!
Sogneforeningen har fået en henvendelse
fra filmselskabet AD-MEDIA. Selskabet vil
gerne i samarbejde med Oksbøl Sogneforening markedsføre Oksbøl, Broballe,
Mjels, Hardeshøj og opland, som et
attraktivt sted, både for os der bor her

og for dem, som overvejer at flytte hertil.
Filmen skal beskrive områdets mange
faciliteter og tilbud. Økonomien i filmen står
firmaet for, Oksbøl Sogneforening løber
ikke nogen økonomisk risiko. Når filmen er
færdig, vises den af Sogneforeningen.

Fællesspisning
Onsdag den 30. oktober kl. 18.00 på
Oksbøl Friskole
Vi tilbyder: Gryderet ”a la Hofgryde” med
kartofler og rødbeder. Derefter kaffe og
småkage. Pris: 50 kr.

Tilmelding til Else på telefon 51 76 58 20
senest den 25. oktober 2019
Oksbøl Sogneforening

Så lykkedes det endeligt
Så er brandstationen i Broballe igen
kommet i faste rammer efter i en årrække
at have befundet sig i ingenmandsland.
Broballe Brandstation, matr.nr.178,
Broballe ejerlav, Oksbøl beliggende
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Spangsmosevej 33, 6430 Nordborg er nu
en del af Oksbøl Friskole. Jeg er sikker
på, at det bliver til glæde og gavn for os
alle i Oksbøl Sogn. Tillykke!
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Så skal badebroen
ved Lusig strand
tages op!
Mange har nydt vores badebro og bord/
bænkesæt ved Lusig strand denne sommer, som næsten har været lige så solrig
og god som sidste år. Har du tid og lyst
til at hjælpe med at tage broen ned for
vinteren sker det:

Lørdag den 12. oktober kl. 10.00
Giv Bent Jørgensen besked på
telefonnummer 30 74 98 14 eller
e-mail: bent.jorgensen@privat.dk

Toilet ved Mjelsvig
Så sker der noget igen her i Oksbøl
Sogneforening. Nu er det nye offentlige
handicaptoilet på Færgevej 10C blevet
færdigt og står klar til indvielse:

Lørdag den 17. august kl. 14.00
Sønderborgs Borgmester Erik Lauritzen
kommer og klipper den røde snor over.
Efterfølgende er der et lille traktement ved
Pumpehuset. Der vil også være mulighed
for at se et turistinformationsskilt, som
Nordals Natur- og Oplevelsespark har
leveret.
Alle er hermed inviteret og meget velkomne.
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Skt. Hans 2019
Ved den skønne plet ned til Bundsø
holdt Sogneforeningen igen i år Skt.
Hans-bål i flot og klart vejr, dog med
vindpust. Og så kom der rigtig mange
til vores arrangement,- ca. 120 personer
mødte op, og det er vi meget glade for.
Åse holdt en spændende tale om fortid
m. bronzealderens soldyrkelse, om angst
for det ukendte, om midsommer i Afrika
og Letland, og om længsel efter bl.a. de
lange lyse aftener i Danmark. Tak Åse.
Vi laver bål igen til næste år.
Hilsen
Skt. Hans-gruppen.

Kreativt Marked fandt sted i weekenden
15. og 16. Juni på Rødenæb.
Det var 15. gang Klaus og Hanne inviterede til at besøge den lille perle ved Mjelsvig. I alle disse år har utallige mennesker
fra nær og fjern nydt at kigge på spændende kunsthåndværk i den fantasifuldt
restaurerede gamle gård.
I stald og lo, aftægten og ikke mindst
i den lille hytte ved stranden, kunne
gæsterne gå på opdagelse, og mange
glædede sig år for år til Hannes smørrebrød og særlig hendes hjemmebagte
kager.
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Hos Klaus i den rustikke bar herskede
en hyggelig atmosfære, som mange vil
savne. Det bedste ved Markedet var, at
der her blev skabt en ramme, hvor man
kunne møde venner og bekendte, som
man måske ikke havde set længe. Der
findes ikke mange steder, hvor man i
vor travle tid kan sætte sig med kaffe og
kage, snakke med andre gæster,
kigge på gederne og nyde den indbyggede gåtur tilbage til bilen.
Tak for Kreativt Marked, vi vil savne det.
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Sommerfest 2019

Græsklipning

Festen blev desværre aflyst på grund af
for få tilmeldinger. Der manglede 25 for
at det økonomisk kunne løbe rundt, og
40 for at vi var samme antal som i 2018.
Vi har i sommerfestudvalget drøftet,
hvorfor der ikke kommer flere tilmeldinger til festen. Er det:

Sønderborg Byråd har besluttet at spare
40% på græsklipningskontoen. Det vil
sige, at der i år bliver klippet græs 3
gange mod 5 gange sidste år. Det er en
besparelse, der kan ses.

• Festen ligger på en forkert dato.
• Billet prisen.
• Der serveres en forkert menu.
• Priserne i baren.
• Musikken.
Eller er der en anden grund?
Vi vil give det et forsøg næste år igen,
så meld endelig tilbage med forslag til,
hvordan der kan skabes mere tilslutning
til sommerfesten 2020.
(Jeg har noteret de tilbagemeldinger, der
er kommet på FB)
Tilbagemeldinger kan ske til:
HC Kaack på tlf. 29802343 eller
e-mail: hc@kaack.dk
Med venlig hilsen
Sommerfest gruppen

Det er ikke helt let at gå langs Mjels sø
i denne sommer, men det er heldigt, at
trampesti-gruppen holder stien klippet
ned over marken fra Nedermarksvej til
Bundsø.
Og Aage V. Jensens Naturfond har repareret diget langs Bundsø fra ”e spang” og
om til Brandsbøl. Her kan man gå og nyde
naturen uden at se ned hele tiden.
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...En hilsen fra sognepræsterne
Når vi mister
Udtrykket ”at bære sorg” er et gammelt udtryk, der stadig på en fin og enkel
måde beskriver, hvorledes sorg kan erfares.
For når vi mister et elsket menneske, så
kan sorg være som en allestedsnærværende tyngde og et dybt savn, der mærkes i
krop og sjæl. Sorg tynger og forandrer os
– og sorg bliver på den måde en tilstand,
som vi må lære at bære på.

om sorgen og tabet og til at dele deres
tanker med fortrolige. Andre viser mere
deres sorg i handlinger: Ved at tænde et
lys foran et foto af afdøde på en særlig
plads i hjemmet eller ved at besøge og
passe gravstedet. Nogle værner om
særlige mærkedage og mindegenstande,
mens andre fører indre samtaler med
afdøde eller sender bøn og tanker til Gud.

I gamle dage var det lettere at se hvem i
samfundet, der ”bar sorg”, for de sørgende iklædte sig sort tøj eller sørgebind. På
den måde kunne andre tydelig se, at her
var et menneske, som havde mistet.

Heldigvis er der i dag en større erkendelse
af, at sorg ikke er noget, vi skal komme
os over eller blive færdige med. For i
de gamle dage med sørgetøjet, var der
samtidig også en forventning om, at de
sorgklædte på et tidspunkt aflagde det
mørke tøj, og igen tog hverdagens tøj på.

I vor tid er sorg ikke noget, der skiltes
synligt med i valg af påklædning eller
bestemte farver, og vi ”bærer sorg” på
forskellig måde. Nogle er gode til at tale

Et samfundskrav om, at den sørgende
efter en rum tid måtte vende tilbage til
normaliteten igen. At sorg skulle passere
og ophøre.

” Sorg kan ikke pakkes
væk efter tre måneder
eller et år. Sorg er heller
ikke en sygdom, der
kan behandles væk.”

10

43. Årgang - August 2019

Men sorgs længde og beskaffenhed kan
der vel hverken sættes tid eller formler
på? Sorg kan ikke pakkes væk efter tre
måneder eller et år. Sorg er heller ikke en
sygdom, der kan behandles væk.
Vor tid er befriende på den måde, at vi
ikke længere skal følge en samfundsnorm
om, at sorg har en afmålt tid eller bør
ophøre. Der er en større forståelse for, at
sorg opleves og udleves forskelligt. At
sorg må bæres, samtidig med at livet skal
leves.

At være synlig som nabo, familiemedlem
eller ven og hjælpe på den måde, der
falder naturligt. Der er både håb, trøst og
styrke i, at vi kan bære for og med hinanden. Det ligger også dybt i den kristne tro,
at ingen skal eller kan bære sig selv.
At vi er i gode hænder. Vi bæres til dåben,
og vi bæres til graven af andre, – og i det
store almindelige menneskeliv mellem
fødsel og død er vi rundet af det liv, som
vi deler med hinanden. At vi lever af det
liv, vi får skænket.

Vi har alle fået en levende opgave i at stå
vor næste bi, når livet tynger. Det kræver
ikke store armbevægelser eller særlige
evner, men blot vor tilstedeværelse.

I alle livets forhold har vi brug for hinanden – også når vi mister.

Allehelgen i kirken

Juleenglen Juliane

Vi indbyder alle til mindegudstjeneste på
Alle Helgens dag søndag den 3. november.
Mindegudstjenesten finder sted i Nordborg
Kirke kl. 14.00 og i Oksbøl Kirke kl. 16.00.

Juleenglen Juliane kommer til Nordborg
Kirke! Præsten Sophie har savnet jule
englen Juliane hele året, men nu kommer
hun endelig tilbage! Sophie får travlt med
at gøre klar til hende og får brug for alle
børnenes hjælp. Kom og vær med til en
hyggelig gudstjeneste med sang, musik og
skuespil for hele familien. Bagefter får vi
sammen risengrød i Nordborg Sognegård.

I gudstjenesten mindes vi dem, vi har
mistet. Med læsninger, ord, musik og
lystænding. Vi læser navnene op, og
tænder et lys for hver enkelt, som er
blevet bisat eller begravet fra kirken siden
Allehelgen 2018.

Jeres sognepræster

Hvor:
Nordborg Kirke
Hvornår: Den 21. november kl. 17.00

Pårørende vil modtage et personligt brev
med en indbydelse.
Venlig hilsen sognepræsterne
Sophie-Lønne & Heidi
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Nordborg Kirkes Børne og Ungdomskor
Koret medvirker i søndagens gudstjeneste
og ved andre arrangementer i kirken.
Det forventes, at man deltager i mindst
2 gudstjenester pr. måned. Vi tager
til korstævner, og vi holder også kor
weekender, hvor vi øver og hygger
os sammen, holder overnatning i
sognegården, ser film, spiser pizza m.m.
Efter lidt oplæringstid er der mulighed for
at tjene en mindre løn som kirkekorsanger.
Lønnen reguleres efter alder.
Nordborg Kirkes Børne og Ungdomskor
optager nye sangere!!
Har DU lyst til at være med i vores i kor?
Koret er for alle fra 8-18 år, både piger og
drenge. Vi øver i Nordborg Sognegård om
torsdagen.
• Børnekoret øver kl. 15.00 - 16.00
• Ungdomskoret øver kl. 15.30 - 16.30,
så vi har derfor en halv time, hvor vi øver
sammen.

Er du interesseret i at være med i kirke
koret, kan du kontakte kirkens organist
og korleder:
• Stine Möglich
Mail: stinemoglich@hotmail.com eller på
tlf. 21 72 21 24
(du må også gerne bare dukke op til
korprøven.)

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 6 onsdage i
Nordborg Kirke.
Efter vi har sunget og leget i kirken, går vi
over i sognegården og hygger, hvor der
er mulighed for at pusle m.m., og der er
kaffe/te og rundstykker til de voksne
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Tilbuddet er gratis, men tilmelding er
påkrævet.
Vi starter op onsdag den 23. oktober kl.
9.30
Tilmelding sker ved henvendelse til
kirkens organist:
• Stine Möglich
Mail: stinemoglich@hotmail.com eller på
tlf. 21 72 21 24
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FOREDRAG

”Tak, fordi De forgyldte min barndom”
- om forfatteren Astrid Lindgren
Foredragsholder Marianne Østergård
Petersen fortæller: ”Tak, fordi De forgyldte
min barndom” lød det til Astrid Lindgren
fra en kvinde på en vilkårlig dag og et
tilfældigt tidspunkt.
Min egen barndom og dermed forståelsen
af virkeligheden - af menneskelig ensomhed og fællesskab, af tilværelsens
modsætninger - er ligesom talløse andres
også præget af den store forfatters fortælleunivers. Og fortroligheden med hendes
forfatterskab er vedligeholdt i mit som i
talløse andre voksnes liv.
I de seneste par år er der i bogform og film
kastet lys på Astrid Lindgrens liv, og meget
er fortalt.
”Hvad er det, Astrid Lindgrens fortællinger
kan? Astrid Lindgren har med sine fortællinger
præget generationer af børn og voksne.”

Hvad er det, der gør, at en forfatter kan
vække både barnets og den voksnes
tillid og lyst til at lytte til eller læse en
fortælling?

OKSBØL KIRKE

Jeg vover alligevel at samle nogle af de
tråde i hendes liv og forfatterskab, som
jeg finder væsentlige at fortælle om. Astrid
Lindgren – en forfatter af virkelighed og håb.
Foredraget finder sted torsdag den 24.
oktober kl. 19.30 i Nordborg Sognegård 

Syng nye salmer ved fyraftenstid

• Hvornår: Torsdag 10. oktober kl. 17.30 i
Oksbøl Kirke
• Program: Syng med på nye og nyere
salmer. Introduktion ved 		
sognepræst Heidi Sørensen Freund.
• Medvirkende: Nordborg Gospelkor
medvirker som forsangere m.m.

• Suppe: Umiddelbart efter aftensangen
er der mulighed for at deltage i suppe
spisning i konfirmandstuen.
• Deltagerpris: 30 kr.
• Tilmelding: Foretages til Heidi S. Freund
senest 3 dage før på e-mail: HFR@km.dk
eller tlf. 20 49 66 79
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Halleluja! Messias kommer til Nordborg
berømte komposition og er en præsentation af Jesus Kristus liv og betydning for
kristendommen. Denne koncert tager hele
1. del med, der refererer til netop adventsog juletiden, men også uddrag af 2. og 3.
del, bl.a. Det berømte Halleluja-kor.

Nærmere betegnet, Händels Messias. Vi
får nemlig besøg af Den Jyske Sinfonietta,
med kor og solister. De vil opføre dette
kendte og elskede værk, som for mange
er blevet et af juletidens musikalske højde
punkter. Messias, der er et oratorium i tre
dele, blev komponeret af Georg Friedrich Händel i 1741. Det er Händels mest

OKSBØL KIRKE

Reg. 5354 Kontonr. 0000242476
Arb. Landsbank.
Skriv navn ved bestilling.
Billetter kan også købes ved døren.

Onsdagsmøder efterår 2019

Oksbøl Kirke fortsætter i efteråret 2019 den
gode tradition med at afholde eftermiddagsmøder den første onsdag i september,
oktober og november, hver gang fra kl.
14.00 - 16.00.
Sæt allerede nu X i kalenderen.

om sine mange år i udlandet fjernt fra Danmark. 20 år, der har ført hende fra Finland
over Filippinerne til Singapore. Om forholdene der, og hvordan det er at vende tilbage
til Danmark, hvor meget er forandret, når
man har været borte i så lang tid.

Onsdag 4. september: Gartner Gert Jensen
fra Danfoss Universe, tidligere Gråsten Slot,
fortæller og viser billeder om og fra sit liv
på nogle spændende arbejdspladser. Gert
Jensen er en meget dygtig formidler.

Onsdag 6. november: Sognepræst Stine
Munch, Københavns Domkirke, holder
foredrag om aktuelle kirkelige emner og om
livet som præst i en domkirke. Stine Munch
har familierødder i Oksbøl Sogn, hvor hendes farfar Edmund Bruun var førstelærer.

Onsdag 2. oktober: Trine Schøler-Eriksen
tidligere Fjordvang, Broballe beretter under
overskriften: “20 år som dansker i udlandet”
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Koncerten finder sted fredag den
6. december kl. 17.00 i Nordborg Kirke.
Entré: 100 kr. for voksne.
Børn t.o.m. 15 år, gratis adgang.
Billetter kan købes allerede nu, ved at
overføre beløbet på følgende konto:

Alle velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

43. Årgang - August 2019

Kom til meditativ dans i Nordborg
En lørdag eftermiddag i maj mødtes deltagere
fra hele Nordals i Nordborg Sognegård for
at prøve den gryende kristne meditationsform: kirkedans. Stemningen er spændt i
sognegården. Noget nyt skal prøves. ”Nu er
vi vist alle samlet” smiler danseleder Melsene
Laux og ser rundt i kredsen af fremmødte
deltagere. Et lys i midten af kredsen tændes, og
man kan gå i gang.
Kirkedans kaldes også cirkeldans, da den netop
foregår i en cirkel. Melsene instruerer langsomt
i dagens første dans, som tager udgangspunkt
i en bøn af Frans af Assisi. Trinene er enkle, så
alle kan være med. Flere går i stå midt i bevægelserne, griner lidt og prøver forfra. Fejltrinene
er en del af processen, og efterhånden synker
deltagerne ned i koncentreret stilhed og lader
musikken styre.
Fuld koncentration
”Jeg har virkelig brug for min fulde koncentration,” fortæller sognepræst Sophie-Lønne
Hundebøll bagefter om meditationen, ”så snart,
jeg lige synes, det går godt, og tænker på noget
andet et øjeblik – der var da også lige den dér
mail, jeg skulle have besvaret - så mister jeg følingen med trinnene. Meditationen kræver, at man
er tilstede her og nu, og det giver en stor ro.”
En dans med historie
Kirkedansen har grund helt tilbage i oldkirkelig
spiritualitet, forklarer Sophie-Lønne: ”Man har
altid danset inden for kirken – det er bare, som
om vi har glemt det her de seneste par hundrede år. Vi har i kirken stor fokus på det talte
ord, og glemmer måske nogle gange kroppen
undervejs” siger Sophie-Lønne. ”I kirkedansen
har vi mulighed for igen at udforske den mere
meditative side af kristendommen. Den forbinder
os med gamle traditioner og tager os ind i en
oplevelse af fællesskab.”

Dans i efteråret
I pausen samles deltagerne om kaffe og kage, og
snakken går lystigt. Næstformand for menigheds
rådet i Nordborg, Lisbeth Simonsen, er en af
arrangørerne, og fortæller, hvordan hun først gik
til den meditative dans med en vis skepsis, ”Jeg
var spændt på, hvad jeg ville møde. Men jeg blev
hurtigt fanget af dansen - fordi den er så enkel,
giver den en stor ro.” Sammen med Melsene Laux
står Lisbeth til efteråret for et forløb i meditativ
dans i Nordborg Sognegård. Her er alle interesserede igen indbudt. Melsene vil lede deltagerne
både i traditionelle religiøse danse fra for eksempel
Israel eller Balkan, og danse, som er koreograferet
til religiøs musik så som Taizé-sange. Dagens
sidste dans er danset. Glade og trætte forsvinder
deltagerne ud i den lune eftermiddag. Melsene
slukker lyset, som har brændt i midten af cirklen.
Til efteråret tændes det igen.
Prøv den nye, gamle meditationsform!
Der tilbydes meditativ dans tre gange i efteråret,
den tredje torsdag i måneden kl. 19 – 20:30.
Vi begynder den 19.september. Man behøver
ikke ”kunne” noget om at danse, trinene er enkle,
og ganske hurtigt føler man, at man kan hvile i
musikken.
Alle er velkomne, både kvinder og mænd. Tag
gerne bekvemt fodtøj med. Te, kaffe og vand serveres. Nærmere oplysninger fås hos danseleder
Melsene Laux på telefonnummer: 71 75 07 99

”Danseleder Melsene Laux fik sin uddannelse som
danseleder i cirkeldans i Sverige, til efteråret leder
hun et forløb i Nordborg Sognegård.
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Gudstjenester 2019
Nordborg-Oksbøl Pastorat
HF= Heidi Sørensen Freund
SH= Sophie-Lønne Reil Hundebøll
Søndag 18. aug. 2019, HF
09.30: Oksbøl
11.00: Nordborg + Kirkekaffe
Søndag 25. aug. 2019, SH
11.00: Oksbøl + kirkekaffe,
14.00: Nordborg: Konfirmand
indskrivningsgudstjeneste
Søndag 1. sep. 2019, HF
11.00: Nordborg
14.00: Oksbøl: Konfirmand
indskrivningsgudstjeneste.

Søndag 13. okt. 2019, SH
09.30: Oksbøl
11.00: Nordborg
Søndag 20. okt. 2019, SH
09.30: Nordborg
11.00: Oksbøl
Søndag 27. okt. 2019, HF
09.30: Oksbøl
11.00: Nordborg

Søndag 8. sep. 2019, HF
09.30: Nordborg
11.00: Oksbøl + kirkekaffe

Søndag 3. nov. 2019, Allehelgensgudstjenester, H & SH,
14.00: Nordborg
16.00: Oksbøl

Søndag 15. sep. 2019, HF
09.30: Oksbøl
11.00: Nordborg

Søndag 10. nov. 2019, HF
09.30: Nordborg
11.00: Oksbøl + kirkekaffe

Søndag 22. sep. 2019, HF
09.30: Nordborg
11.00: Oksbøl

Søndag 17. nov. 2019, SH
09.30: Oksbøl
11.00: Nordborg + kirkekaffe

Søndag 29. sep. 2019
- Høstgudstjenester, SH
14.00: Nordborg. Med deltagelse af
sækkepibeorkestret Green Forest
Pipes og efterfølgende kirkekaffe
med høstindsamling.

torsdag d. 21. nov. 2019, SH
17.00: Børnegudstjeneste i
Nordborg Kirke. Vi finder Jule
englen Juliane og får risengrød i
sognegården.

Oksbøl: 16.00. Med deltagelse af
jagthornsblæserne. Efterfølgende
middag på Oksbøl Friskole kl. ca.
17.15.
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Søndag 6. okt. 2019, SH
09.30: Nordborg
11.00: Oksbøl

Søndag 24. nov. 2019, SH
09.30: Nordborg
11.00: Oksbøl

HøstGudstjeneste
Høstgudstjeneste for fuld
musik med efterfølgende
middag.
Traditionen tro fejrer vi
høsten i Oksbøl Kirke med
en festlig gudstjeneste.
Jagthornsblæserne spiller
op, og kirken er pyntet med
bidrag fra årets høst, når
kirken i samarbejde med
landmænd fra sognet indbyder til høstgudstjeneste
den 29. september kl 16.
Efter gudstjeneste er der
hyggelig middag på Oksbøl
Friskole, hvor der serveres
kalveschnitzel med tilbehør.
Prisen for deltagelse i
middagen inkl. en valgfri
drikkevare er 130 kr.
Efter middagen vil der være
mulighed for at købe kaffe
og kage.
Tilmelding:
Senest den 22. september
til Chris Jørgensen på tlf.
30 89 67 70
Velkommen til en festlig
fejring!
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Aktivitetskalender 2019
August - November 2019
AUGUST
17. august

14.00

Indvielse af toilet, Færgevej 10 C, Mjels, Sogneforeningen

SEPTEMBER
Uge 36		
BIF - Gymnastik-start
04. september 14.00
Onsdagsmøde m. Gert Jensen i Oksbøl Konfirmandstue
05. september 19.00
E Søngkor starter ny sæson m. Dusko som korleder
07. september 11.00 - 14.00 Loppemarked, Fjordvej 12
14.september 11.00 - 16.00 Pedaltræf Støtteforeningen Oksbøl Friskole
17. september 19.00
Jens Lyster fortæller om ukendt alsisk salmedigter i Egen Sognegård
11. september 10.00
Mandeklubben mødes på Nygård i Nørreskoven
12. september 16.30
Hj & Kultur : 85 års jubilæum på Friends, Nordborg ( mad+musik)
13. september 15.00 - 17.00 Åbent Hus Vandværket, Mikkelshave 5, Oksbøl
19. september 19.00
Meditativ dans i Nordborg Sognegård
21. september 09.00 - 17.00 Højskoledag på Nygård
24. september 12.00
Global Kids, Oksbøl Friskole
29. september 14.00
Høstgudstjeneste i Nordborg
16.00
Høstgudstjeneste i Oksbøl med efterfølgende middag
OKTOBER
02. oktober
14.00
Onsdagsmøde med Trine Schiøler Eriksen i Oksbøl Konfirmandstue
05. oktober
11.00 - 14.00 Loppemarked, Fjordvej 12
08. oktober
19.00
Hj & Kultur: Fored.v. Ove Sønnicksen – Svenstrup Forsamlimgshus
09. oktober
10.00
Mandeklubben i Nordborg sognegården
10. oktober
18.00	Salmesangsaften med efterfølgende spisning i
Oksbøl Kirke og konfirmandstuen.
12. oktober
10.00
Badebro ned Sogneforeningen
17. oktober
19.00
Meditativ dans i Nordborg Sognegård
23. oktober
09.30
Babysalmesang i Nordborg begynder
24. oktober
19.30	Foredrag om Astrid Lindgren i Nordborg Sognegård
v. Marianne Østergård Petersen
30. oktober
18.00
Fællesspisning på Oksbøl Friskole, Sogneforeningen
NOVEMBER
02. november
03. november

11.00 - 14.00
14.00
16.00
06. november 14.00
13. november 10.00
14. november 19.00
21. november 17.00
23. - 24. nov.		
26. november 13.00

Loppemarked, Fjordvej 12
Allehelgensgudstjeneste i Nordborg
Allehelgensgudstjeneste i Oksbøl
Onsdagsmøde med Stine Munch i Oksbøl Konfirmandstue
Mandeklubben mødes i Nordborg Sognegård
Meditativ dans i Nordborg Sognegård
Juleenglen Juliane kommer til Nordborg Kirke
Julemarked Støtteforeningen Oksbøl Friskole
Hj & Kultur: Bustur m. julefrokost (Flensborg og Holbøl)

06. december

“Messias” Nordborg Kirke

17.00
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Nyt fra friskolen
Sommeren var atter over os, det var herligt med sol og varme, og så er det for
alvor ferie, hvis man ikke ved om det er
onsdag eller lørdag! Nu er vi i gang igen,
vi har helt styr på dagene – dagligdagen
kom atter på banen.
Status
Sommeren var mindre varm i år end sidste
år, men alligevel nød eleverne at være
ude de sidste dage før ferien og her ved
skolestart.
Skolens elevtal er nu 181 (vi er i gang med
at optage yderligere 4 elever), og vi er 22
medarbejdere. Så skolen har god vind i
sejlene. Til børnehaveklassen 2020 er der
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opskrevet 16 elever, her er stadig ledige
pladser, ligeledes er der også ledige pladser på flere nuværende årgange.
Skoleåret, der gik:
Skoleåret 19/20 var stabilt og godt. Vi
har altid fokus på at levere tidssvarende
undervisning, hvor kvalitet og trivsel gerne
skal gå hånd i hånd. Årets højdepunkt var
en Harry Potter-stjerneuge, hvor hele skolen var omdannet til Harry Potters univers.
Alle elever fra 0.-9. årgang havde forinden
arbejdet med bøgerne og fantasy-genren.
Alle gik ”all in” med påklædning, skolens
kulisse var Hogwarts, og alle aktiviteter
relaterede til eventyret. Det var så sjovt og
lærerigt. Fra Mads Clausen Fonden fik vi
50.000 kr., der blev indkøbt 5 binokulære
mikroskoper, diverse måleudstyr og et
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digitalt kamera til mikroskoperne. Alt kan
arbejde sammen med en computer, og
eleverne kan nu foretage spændende og
interessante målinger af f.eks. pH, oxygen
og UVA-lys med det nye dataopsamlings
udstyr. Vi glæder os til flere spændende
undersøgelser, såvel i naturen som i
laboratoriet.

andet udstyr til sløjd, en ny mixer og høj
talere til musik, og to fantastiske koncerter
for alle elever.
Fra skolens side skal lyde en kæmpe tak
for den store arbejdsindsats, som mange
har ydet her.

Vores gamle skole er velholdt og står
skarpt. Gymnastiksalens varmesystem er
forbedret. Hen over sommeren renoveres
de to omklædningsrum, det var pedaltræfprojekt sidste år. Alle de gule gange er
malet hvide, det giver lys og imødekommenhed. I kælderen under mit kontor er
der larm, for her skiftes pillefyret fra 2006
ud med to nye, og hele varmesystemet får
et grundigt tjek. Bestyrelsen har også øje
på det mos-beklædte tag, der er indhentet tilbud, men det er så dyrt, at det bliver
et etape-projekt. Hurra for en arbejdsom
og opmærksom bestyrelse.
Årets lejrskoler for de ældste hold gik
til Prag (8.årg.) og Bruxelles (9. årg.). Det
er vigtigt med udsyn og indblik i lande
udenfor vores egen lille verden.
I dette skoleår skal vi skoleudveksle med
Tønning-Træden Friskole mellem Silkeborg og Horsens. Så skal hele skolen
igen afsted, alle store og små. Vi glæder
os til at opleve denne skole og området,
dog kan vi godt mærke, at vi er blevet en
større friskole, for det er ikke længere så
nemt mere at finde en anden friskole med
plads til alle os.
Støtteforeningen gør det stadig godt.
I år fik vi gaver for 150.000 kr. Blandt

Vi sagde farvel det blå hold.
10 skønne elever, der nu er startet på diverse
ungdomsuddannelser og efterskoler.
Vi ønsker dem alt det bedste på deres
videre vej i livet.
Åben skole
Oksbøl Friskole vil gerne være en levende
del af lokalsamfundet. Vi inviterer selv til
forskellige arrangementer, (se andetsteds
i dette blad), og vi samarbejder med for
eninger og klubber og låner ind imellem
lokaler og faciliteter ud, når det er muligt.
Som noget nyt i dette skoleår var skolen
udstillingssted for kunstnere i påsken.
– Vi mener, at dette samarbejde er en vigtig del af skolen berettigelse, og det giver
sammenhængskraft og demokrati.
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Han er i gang udenfor, og der er
blevet sat et skilt op, så signal
erne er i orden. Vi glæder os.

Fremtiden:
Vi har fået en brandstation!
En lokal opstartsgruppe forsøgte ihærdigt
at få midler til at indrette et medborgerhus. Da projektet ikke så ud til at blive
til noget, ansøgte skolen om at overtage
brandstationen. Vi overtog den formelt
den 6. juni 2019. Pris: 0 kr. - vi skal betale
sagsomkostningerne. Vi glæder os til at
gå i gang med idé-fasen til indretning af
de nye muligheder.
Vi har brug for mere plads til kreative fag,
så ideerne vil sikkert pejle lidt i denne retning. Vi håber også, at den gamle station
kan blive til glæde for lokalbefolkningen,
men allerførst skal bygningerne sættes i
stand, så der er masser af arbejde til vores
nye pedel, Brian.
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Genforenings-året: Vi deltager
selvfølgelig i nogle af alle de
aktiviteter, der bliver en del af
genforeningsåret.
Koblingsprocenten er det
tilskud vi får fra staten til at
drive skole for. Det betyder, at
vi lige nu får 76 % af, hvad en
folkeskoleelev kostede for tre
år siden. Den nye regering har bebudet,
at den vil skære i tilskuddet, så vi venter
spændt og lidt bekymret.
Oksbøl Friskole er rammen om mange
børns barndom og mange familiers
hverdagsliv. Derfor ligger det mig på sinde
at takke for det store engagement og
deltagelse, der også blev skolen tildelt
dette skoleår. Kun sammen kan vi løfte
opgaven med at skabe et lærerigt og trygt
skoleliv for alle. En skole, hvor børnene
har det godt, de ansatte trives – og hvor
forældrene er glade for at aflevere deres
børn hver dag. Tak.
God sensommer - Solveig
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Gymnastik sæsonen 2019 - 2020

LØRDAG
DEN 17. MARTS 2018
KL.13.00
i Nordborg-hallen

(ved Luffe’s Plads)

Voksen / barn 1-3 år

følgende gæstehold:
Minimix og Juniormix NGF

kl. 16.45-17.45

arch
ch
GELAND for alle til kl. 16 med

køb af forfriskninger samt
nder hele opvisningen.

Start mandag den 2. september 2019
Mangler instruktør

kr. (voksne)

gensyn!

Pris: kr. 350

og gymnaster i
drætsforening

Krop & velvære
kl. 18.30-19.45
Start mandag den 2. september 2019
Susanne Wriborg tlf: 2481 0730
Pris: kr. 370
BEMÆRK:
Der er deltager max på 25, først til
mølle princip.

Gymnastikdag er den sjoveste dag i ugen.
Vi skal igennem de forskellige sanser via
leg og øvelser. Grovmotorikken, hvor vi
bl.a. skal krybe, kravle, stå, gå, hoppe
og springe. Sansemotorikken, hvor vi
bl.a. skal mærke ting på kroppen f.eks.
faldskærmsleg. Labyrintsansen, hvor vi
skal slå kolbøtter, hænge på hovedet,
trille og lege på de store bolde. Alt dette
sammen med en masse sjove redskaber
og masser af god musik. Vi skal grine og
fjolle. Som forældre er I aktive medspillere
i timen og ikke mindst rollemodeller for
jeres børn – HUSK det

Holdet er for alle gamle som unge.
På dette hold træner du mange muskelgrupper,
· Balance (stor betydning med en god
balance når man bliver ældre, er
med til at lette dagligdagen)
· Kropsstammetræning
· Mave/rygtræning
· Styrketræning
· Nakke/skulder (øvelser der lindrer
spændinger)
· Pulstræning (10 min intenstræning
hver gang)
· Føddertræning (hjælpende/forebyggende øvelser til nedsunken forfod)
(bedre gang) (fodmassage)
BIF har alle redskaber, vi skal bruge.
Mød op og se/mærk om dette skulle
være træningen, der kunne gøre din
hverdag lettere, gøre din krop mere
smidig, eller du bare vil komme i form.
Du kan forhåndstilmelde dig holdet på tlf:
24 81 07 30
Jeg er så klar til endnu en sæson, og
glæder mig til at komme i gang igen...
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LØRDAG
DEN 17. MARTS 2018
KL.13.00
i Nordborg-hallen

Springmix 0-3. kl.
kl 16.30-17.45
Start tirsdag den 3. september 2019
Majbritt Kristensen tlf: 25 38 88 26
Hjælper: Brian Jessen, Emily Joiner,
Rasmus V. Kümpel, Mia Wriborg Christensen, Marika Nielsen, Anton Lumbye
Mikkelse

(ved Luffe’s Plads)
Piger og drenge så er vi klar til en ny
I år med besøg af følgende gæstehold:
spændendeSønderborg
sæson Egnens
med gymnastik
og NGF
Minimix og Juniormix
spring. Vi Kl.skal
lege,
løbe,
springe,
hoppe,
13.00
Fælles indmarch
Kl. 14.40 (ca.)
Fane udmarch
dyrke styrketræning,
ogforse,
hvad
Efter fane udmarch erja
derkom
LEGELAND
alle til
kl. 16 med
foreningens redskaber.
vi finder på.
Det bliver en rigtig sjov time
Der bliver mulighed for køb af forfriskninger samt
med grin, fart over
feltet
ballade.
kage og
kaffe/theog
under
hele opvisningen.



Entré: 30 kr. (voksne)

Vi glæder os rigtig meget til at se jer…
På gensyn!
Instruktører og gymnaster i
Broballe Idrætsforening

Pris: kr. 325

Mini Teens fra 4. kl.
kl 18.00-19.30
Start tirsdag d.11 . september 2018
Cathrine V. Kümpel 53482489
Mettemarie Brogaard Jessen 7175 2703
Hjælper: Jasmin Jørgensen Tonnesen

Mini Teens er holdet for dig, både drenge
og piger, som elsker spring, rytme og
en masse hygge! Alle fra 3. klasse og
opefter er velkomne, uanset niveau. Vi er
et trænerteam, der er klar med en masse
energi og sjove ideer til en spændende
sæson!

Pris: kr. 325
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LØRDAG
DEN 17. MARTS 2018
KL.13.00
i Nordborg-hallen

Krudtuglerne 3-5 år
kl 16.30-17.30
(ved Luffe’s Plads)

følgende gæstehold:
Minimix og Juniormix NGF

arch
ch
GELAND for alle til kl. 16 med

Start onsdag den 4. september 2019
Malene Jessen tlf.: 27 81 32 46
køb af forfriskninger samt
Cathrine V. Kümpel tlf.: 53 48 24 89
nder hele opvisningen.
Hjælper: Katrine Foder, Sofie Amalie
kr. (voksne)
Christiansen, Sille Jordt Henningsen

Krudtuglerne er for børn med “krudt” i
måsen, for dem, der elsker at lege og
være aktive. Der bliver både danset,
leget, hoppet og sprunget på bare den
time. Børnene bliver skubbet i den rigtige
retning, og der bliver taget hånd om dem.
Krudtuglerne er et ideelt hold for dig
med en aktiv dreng eller pige. Vi glæder
os til at se DIG. Kolbøttehopsaer fra alle
trænere.

gensyn!

og gymnaster i
drætsforening

Pris: kr. 325

SMART Training
kl 19.00-20.00

Start onsdag den 4. september 2019
Tine Lund 30 53 20 62
Majbritt Kristensen 25 38 88 26
Pris: kr. 370

Damer
kl 16.30-17.30
Start torsdag den 19. september 2019
Margrethe Brogaard Villadsen
tlf: 51 28 12 92
Pris: kr. 300
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SMART Training er til dig der ønsker at
styrke din hjerne.
Igennem forskellige øvelser vil vi udfordre
og stimulere din motoriske, sensoriske og
logiske formåen.
Den øgede kapacitet skaber grundlag for
bedre præstationer, indlæringsevne, koncentration, hukommelse, øget overblik og
bedre trivsel i hverdagen. Mange oplever
også, at de bedre kan håndtere stress.
Med træningen bliver hjernen altså styrket
til at udføre de processer, den er skabt til
at udføre.
Gymnastik og bevægelse for hjerte,
lunger, led og muskler. Bevægelse til
musik med fokus på at vedligeholde
bevægelighed og styrke i hele kroppen.
Gymnastik med inspiration fra pilates,
yoga, dans og andre træningsformer.
Kom frisk og gå glad hjem!
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Dette er programmet for denne
sæson 2019/20.

Vi kunne godt
re hænder
bruge nogle fle
sæsonen
til vores hold til
– marts 2020.
september 2019
lper/
re gemt en hjæ
Så skulle der væ
tænke dig at
eller kunne du
instruktør i dig,
nastikafdeling
om vores gym
høre nærmere
.: 31 51 81 85
se T. Kümpel tlf
– kontakt da Li
alleif.dk.
ob
mnastik@br
eller på mail: gy
får de
du
at
r
k sørge fo
BIF skal også no
.
er
gl
kurser, du man

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

Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget
Lotte, Lena og Lise
www.broballeif.dk

Åbent hus på Vandværket
Fredag den 13. september fra kl. 15.00 til
17.00 på Mikkelhave nr. 5 i Oksbøl.

Oksbøl Sogns Vandforsyning vil gerne invitere forbrugerne til at komme og se jeres
vandværk. Vi har for nyligt fået tilkoblet
boringen, der ligger på kildepladsen i
Broballe. Vandværket er nu helt udbygget
og står som et topmoderne vandværk.
Medarbejdere fra Sønderborg Kommune
vil være der og fortælle om, hvordan vi,
som bor oven på vores drikkevand, kan

være med til at beskytte og passe på det.
De vil også simulere en model af, hvordan
en e.v.t. forurening spreder sig i grundvandsmagasinet.
Vandværket er vært med Grill-pølser,
tilbehør og drikkevarer. Derudover vil der
være en lille konkurrence, hvor de heldige
kan vinde en ukrudtsgasbrænder.
Svarene på spørgsmålene i konkurrencen
vil I kunne forberede jer på ved at læse
forsiden på vandværkets hjemmeside
www.oksbolsognsvand.dk
Der uddeles en drikkedunk til alle. Den
tåler opvaskemaskine og er fin at have
stående i køleskabet eller i bilen med frisk
afkølet postevand lige fra vandhanen.
Bestyrelsen
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Højskoledag i Nørreskoven

Højskoledagen 21. septem
ber 2019 på Nygård er en
optakt
til markeringen af hundred
året for genforeningen i 20
20

Tid og sted:
Lørdag 21. sept. i den gamle sko
vfog
Program:
Kl. 9.00 - 9.45 Morgenkaffe og
mor

edbolig Nygård i Nørreskoven

på Als

gensang

Kl. 10.00 Foredrag ved museu
msinspektør Rene Rasmussen
, Sønderborg Slot
over emnet "Fra slagtebænk
til Genforening" Rene Ras
mussen modtog i
2017 Sprogforeningens Kultur
og Sprogpris for sit imponeren
de arbejde som
forfatter og foredragsholder m.m
. om den nyeste sønderjyske hist
orie
Kl. 12.00 - 12.45 Frokost
Kl. 13.00 - 15.00 "Grænsela
ndet som model" - drømm
e og realiteter i
det dansk-tyske grænselan
d. Foredrag ved tidligere sem
inarieadjunkt
Jørn Buch, der er kendt som
en meget vidende og levende
fortæller
Kl. 15.00 - 15.45 Kaffe med brø
dtærte
Kl. 16.00 - 17.00 Koncert med
Deltagerpris:
kaffe og kage

Nicolas Kock-band med Sign

350 kr. Inkl. morgenkaffe, frok

e Juhl, vocal

ost, (drikke ekskl.) samt

Tilmelding: Kan ske på mai
ladressen: nygaardals@gm
ail.com senest 9.
september. Betaling i forbind
else med tilmelding på konto
8013-1015077

Arrangør : Foreningen Ny
(www.nygaard-als.dk)

gård
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Nyt fra Støtteforeningen
Lørdag den 14. september skyder vi, som
vi plejer, starten af til årets Pedaltræf. I år
går overskuddet til indretning af de nye
lokaler i den gamle brandstation.
Den kommende tid får I måske besøg af
vores cyklende børn, som søger sponsorer. Vi håber, at sognet vil tage godt imod
dem og støtte den gode sag. Kom og nyd
en kop kaffe, kage eller måske en pølse
m/brød i godt selskab. Pedaltræf-cafeen
har åben fra kl. 11.

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. 40
79 49 40. Hvis du ikke selv kan levere dem,
så sørger Leif for afhentning.
Husk Julemarked den 23. og 24. november.
Kom og oplev julestemningen på skolen, og
smag vores gløgg og vafler i multirummet.
På vegne af Støtteforeningen.
Formand Kenneth Vonsild

Nordborg Frivillige Brandværn
Vi vil gerne være på toppen m.h.t.
udrustning og andet materiel.
De kan støtte Brandværnet ved at købe et
medlemskort gældende i perioden
2019.08 – 2020.08, til 40 kr. hos
Randis Blomster, Ulbjerggade 23
Beløbet kan også indbetales via netbank
på følgende nr.:
Sydbank: Reg.nr. 8011 Konto nr. 1019586
Eller...
MobilePay på 25464
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Brandværnets arrangementskalender kan
findes på vore hjemmeside.
På forhånd tak!
Venlig hilsen
Nordborg Frivillige Brandværn

www.nordborg-brand.dk
eller find os på Facebook
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Inger Dethlefsen Mjels

Fra Mjels
til Melbourne
- en god historie

Jeg vil godt fortælle om en
sjov hændelse, som jeg var
ude for sidste sommer. En dag
stod to ældre damer uden for
min dør og spurgte, om de
kunne købe nogle postkort.
De boede et par dage hos
Lone Karlsson, og der havde
de set nogle af mine kort med
lokale motiver.
Jeg bad dem indenfor, og vi
faldt i snak. De kom fra New
Zealand, var begge født i Danmark, og med deres forældre
udvandret, mens de var børn,
så underholdningen foregik på engelsk.
De rejste nu rundt i Danmark og Norge
og søgte deres rødder. Den ene havde
adresser på fjerne slægtninge, mens den
anden fandt det hus, familien havde boet
i, inden de immigrerede. De ledte også i
folkeregistre og besøgte den kirke, den
ene dame var døbt i.
I Mjels søgte de et hus, hvor en slægtning havde boet i 1800 tallet. “Han var en
meget interessant mand, Claus Grønn,
som havde oplevet lidt af hvert, ja hans
livshistorie blev endda udgivet som bog”,
fortalte den ene dame på engelsk. ”Desværre er bogen ikke til at skaffe mere,
jeg ville ellers gerne have læst den, jeg
har en ven, som kan hjælpe mig med at
oversætte den”.

Da jeg hørte hendes fortælling og navnet,
gik jeg op i mit atelier og tog en bog fra
hylden, som jeg overrakte til hende. Da hun
så, at det var bogen, hun havde hørt om,
blev hun målløs og meget rørt. Målløs fordi
bogen var udkommet i 1906 i Australien,
og denne bog var et genoptryk fra 2006 af
Poul Berg fra Nordborg. Han fandt bogen
så interessant og spændende, at den var
værd at udgive igen. Han spurgte, om jeg
ville illustrere genudgivelsen, og derfor
havde jeg stadig et par bøger. Vi var alle tre
rørte over dette mærkelige sammentræf af
tilfældigheder, og vi følte for en kort stund
fortidens vingesus. Jeg overrakte bogen
med følgende ord:” It should be so” (Det var
meningen, at dette skulle ske).
Inger Dethlefsen, Mjels
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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

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
Ønsker du en
I EGET
HJEM
annonce

Ring til Karina
i Oksbøl
l en tid på tlf.
og aftaSognenyt?
22 57 45
22

Tlf. 74456306 - Fax 74456305

Kontakt
Karina Beck Jessen
Aut. 60
optiker
Elin Petersen på tlf.:
70 85 07

http://www.nord-als-auto.dk/

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

30

Hvis det skal
se godt ud...
www.grafisk-arbejde.dk

30

SYNSPRØVE
I EGET HJEM

43.Årgang
Årgang- April
- August
40
20172019

Alt indenfor VVS:

Gyden 8 | 6430 Nordborg
Telefon: 7445 1144
Mobil: Anders 4089 8540 | Email: anders@bp-vvs.dk
Mobil: Simon 2921 6914 | Email: simon@bp-vvs.dk

Energioptimering
Fjernvarme installation
Gas installation
Biobrændsel
Varmepumper
Solvarme
Ventilation
Smedeopgaver
Gratis uforpligtende
tilbud

www.bp-vvs.dk

Kommer overalt
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Pedaltræf 2019
Lørdag den 14. september

Kl. 11.00 Registrering og udlevering
af startnumre.
Kl. 13.00 Startskud. - Pedaltræf 2019
er i gang.
Kl. 16.00 Pedaltræf skydes af.
Derefter er der præmieoverrækkelse.
Pedalcafeteriaet åbner kl. 11.00

