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40 Årgang - April 2017

40. Årgang - Januar 2017
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Alles hjørne fortsat

Det er nu fredag (den 13. sågar) og bladet er færdigt, og den sidste side er til 
dels ikke brugt. Det er en sandhed med modifikation, idet den sidste spalte skal 
bruges til Brians annonce, og hvis / når vi får flere, skal de også placeres her på 
siden (fast). 

Sådan er det, når vi har så mange, der vil støtte os.

Jeg har en lille tilføjelse fra Else, og det er:

Husk tilmelding til Mexikansk suppe med oksekød den 9. marts. Ring eller 
sms på 51765820 til Else Thuesen. Den er i kalenderen, men det er vigtigt med 
tilmelding.

Som en prøve har jeg lavet teksten på denne side lidt større. Jeg vil gerne have 
en tilbagemelding, om det er er passende, eller om jeg skal fortsætte med den 
hidtil brugte.

Til slut vil jeg lave en facebook side med titlen “smukke billeder fra Oksbøl sogn”. 
Det vil jeg gøre for at sikre en løbende udskiftning af vores billeder i Infohuset. 
Hvis I har et godt billede kan I poste den på denne facebook side. Forventes 
færdig i marts.

mvh
John
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Broballe Idrætsforening
Formand: Majbritt Kristensen
E-mail: formanden@broballeif .dk
Internet adresse: www .broballeif .dk

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

Oksbøl Friskoles Bestyrelse
Formand: Jens Peter Christiansen
Mobil: 21 66 76 89
E-mail: nygaarden@bbsyd .dk

Oksbøl Friskoles Støtteforening
Formand: Kenneth Vonsild
Telefon: 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

Sogne-Nyt Redaktion

Tirsdag

28
Januar

Sidste indleveringsfrist 
til næste nummer af 
Sogne-Nyt

Deadline er deadline, 
og indlæg modtaget 
efter denne dato kan kun 
påregnes medtaget efter 
forudgående aftale med 
redaktionen .

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt?

Nr. 1  Januar 2020 i uge 07/08
 Deadline 28.01.2020

Nr. 2  Maj 2020 i uge 21/22
 Deadline 05.05.2020 
 
Nr. 3  August 2020 i uge 34/35
 Deadline 04.08.2020

Nr. 4  November 2020 i uge 47/48
 Deadline 03.11.2020

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

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

Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogne-
forening 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 Sogne-
Nyt er afsluttet den 8 . november 2019 .

Oksbøl SOGNENYT

4



Nyt fra Redaktionen
Så blev uret stillet tilbage, og have-
møblerne er tilbage i vinterhiet . Der vil 
også være sommertid i 2020 . Men EU har 
besluttet, at vi fra 2021 ikke mere skal 
stille urene frem og tilbage . Så er det jeg 
er kommet til at tænke på dette: Hvor-
dan skal man så holde styr på, hvornår 
havemøblerne skal hentes frem og stilles 
ind igen!! (HC)
Juletiden nærmer sig med raske skridt . 
Med alt hvad det nu indebærer af tradi-
tioner, gaver og familie- komsammener . 
Det er en dejlig tid . Men butikkerne kunne 
gerne nøjes med at begynde juleræset fra 
den 1 . december .  De skaber et behov, 
som ikke alle familier kan leve op til . Hvor 
er det flot, at mange organisationer sørger 
for julehjælp til betrængte familier . Håber 
også, du tænker på andre .

Vinterens arrangementer er godt i gang 
her hos os . Det er fantastisk, at så mange 
støtter op om det, der sker . Så hermed en 
opfordring til nye tilflyttere og gamle be-
boere: Deltag i disse . Det er en fantastisk 
måde at lære de andre folk i Oksbøl Sogn 
at kende på .
Forsidebilledet er taget på Lusigvej af Ole 
Klein . De smukke røde svampe har den 
helt perfekte julefarve, synes vi .
NB:  Vi har været nødt til at flytte næste 
deadline én uge frem.
Næste deadline for Sognenyt er: 
28. januar 2020.

I ØNSKES ALLE EN GLÆDELIG JUL, 
SAMT ET GODT NYTÅR!

Else og HC

Nyt fra Sogneforeningen

Men vi mangler en hel del kontingent Men vi mangler en hel del kontingent 
indbetalinger til Oksbøl Sogneforening . indbetalinger til Oksbøl Sogneforening . 
Vi har brug for din økonomiske støtte, så Vi har brug for din økonomiske støtte, så 
der fortsat kan komme et Sogne-Nyt i din der fortsat kan komme et Sogne-Nyt i din 
postkasse fire gange om året . Der skal postkasse fire gange om året . Der skal 
bruges penge til foreningens aktiviteter, så bruges penge til foreningens aktiviteter, så 
dit kontingent er vigtigt .dit kontingent er vigtigt .

Findes der en eller to personer, som har lyst Findes der en eller to personer, som har lyst 
til at hjælpe med at stemme dørklokker og til at hjælpe med at stemme dørklokker og 
på den måde få flere til at betale kontingent på den måde få flere til at betale kontingent 
til Oksbøl Sogneforening, så kontakt mig .til Oksbøl Sogneforening, så kontakt mig .

Kontingent: Kontingent: 
pr . person 75,00 pr . person 75,00 
pr . husstand 150,00pr . husstand 150,00

Beløbet kan indbetales på konto: Beløbet kan indbetales på konto: 

Reg. nr 1551 - konto nr. 0004038479 Reg. nr 1551 - konto nr. 0004038479 

eller eller 

MobilePay 23797MobilePay 23797
HUSKHUSK – adresse som tekst .  – adresse som tekst . 

Vi har søgt med lys og lygte!
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Nyt fra Sogneforeningen
Prisuddeling 
Anerkendelse af smuk bygningskultur 
i Sønderborg Kommune blev uddelt på 
Sønderborghus onsdag den 9. oktober 
2019.

Formålet med at uddele priserne er at 
anerkende og påskønne smukke nybyg-
gerier, renoveringer og byrum, som løfter 
arkitektur og æstetik i kommunen og 
tilføjer nye kvaliteter i lokalområderne .
Med præmieringerne ønsker kommunen 
at forøge interessen for den arkitektoni-
ske kvalitet i de fysiske omgivelser, samt 
hædre arkitekter for deres arbejde og 
bygherrer for deres prioritering af arkitek-
turen og bygningsforbedring .
Der blev uddelt priser for:

“Smukt nybyggeri”
“Smukt uderum”
“Smuk istandsættelse”
“Godt lokalt initiativ”

Der var tre til fire indstillede i hver af de 
første kategorier, den sidste pris er en 
nyoprettet pris .

Prisen for ”Smukt uderum” gik til Kari og 
Peter Bonde Christiansen på Mjelsgård 
for den flotte gamle have foran stuehuset . 
Tillykke med prisen!

Prisen for ”Godt lokalt initiativ” gik til 
Pumpehuset Mjels . Det vil sige, prisen 
gik til Pumpehusets venner, som jo er en 
del af Oksbøl Sogneforening, samt Aage 
V . Jensen Naturfond og Sønderborg 
Kommune . Pumpehuset ved Mjels Sø er 
jo et rigtig godt samarbejde mellem de 
tre instanser . Tillykke med prisen.
Med prisen fulgte et diplom og en bron-
zeplade, der er formgivet af kunstnerne 
Hanne Ida Helstrup Knudsen og Vibeke 
Fonnesberg . Den bliver placeret i Pumpe-
huset .
 Polle.
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Lusig Strand 2019-2020 
Så er badebroen ved Lusig Strand igen 
kommet på land og i vinterhi hos Bent 
Jørgensen. Broen trænger til vedligehold
else, det er et projekt, der bliver taget 
hånd om til næste forår.

Det var et meget lille hold af frivillige, 
der tog broen på land i år, og vores faste 
rendegraver mand Egon Eriksen var for-
hindret i år . Vi skal bruge en rendegraver 
for at løfte de tunge broelementer op på 
de to vogne, vi har til at køre broen væk 
fra stranden og hjem til Bent . Heldigvis 
fik vi hjælp fra Peter Rasmussen . Vi måtte 
nemlig gerne låne hans rendegraver, 
mange tak for det . Stor tak til det lille, 
men effektive hold af frivillige hjælpere: 
Bent Jørgensen, Brian Jessen, og Henrik 
Christiansen samt Kris Jørgensen, der var 
chauffør på rendegraveren . Derudover var 
der en lille lærling med for at se, hvordan 
man tager en flydebro op af vandet ved 
Lusig Strand, Kirsten Christiansen .

På stranden ved Lusig kommer mange 
gæster i løbet af året . Om sommeren 
er der altid folk, når solen står højt på 
himmelen . Sogneforeningen har fået en 
henvendelse om eventuelt at lave pladsen 
med eftermiddagssol endnu større . Derfor 
har vi fået lov til at fælde nogle træer i den 
ene ende af stranden .

Er der nogen, der har lyst og mulighed for 
at fælde træerne mod at få dem til brænd-
sel, hører jeg gerne fra jer . Sogneforenin-
gen regner med at træerne skal fældes i 
efteråret, altså i nærmeste fremtid . Så lad 
mig høre fra jer .

Vi arbejder fortsat på at skaffe penge til 
den nye badebro, men vores gamle bro 
kan godt holde endnu en sæson, når den 
bliver godt repareret i foråret 2020 .

Polle.

Kirsten



Onsdag den 30. oktober havde Oksbøl 
Sogneforening arrangeret fællesspis
ning på Oksbøl Friskole.

Køkkenholdet, der bestod af H .C . Kaack, 
Brian Jessen og Knud Risager under 
kyndig vejledning af Else Thuesen, havde 
lavet dejlig aftensmad, og næsten 50 
personer fandt vej til multirummet .
 

Efter middagen var der kaffe og småka-
ger . Vi hyggede os, og ind imellem sang 
vi et par sange, hvor Birgitte Romme 
spillede til . En rigtig hyggelig aften, hvor 
snakken gik et par timer .

Tak til alle de frivillige hjælpere .

Polle. 

”Hofgryde” med kartoffelmos og rødbeder
– det kan få folk op af sofaen. 

TakTak til brandmændene 
Oksbøl Frivillige Brandværn blev som 
bekendt nedlagt i september 2016 .
Ifølge brandværnets vedtægter kunne 
den enkelte brandmand vælge mellem 3 
lokale institutioner/ foreninger at donere 
til, da pengekassen skulle tømmes .

Oksbøl Friskole fik overrakt nøglerne til 
brandstationen den 13 . august 2019, og 

ved den lejlighed overrakte forhenværen-
de brandkaptajn Torben Wriborg 17100 
kr . til Oksbøl Sogneforening . Dette beløb 
havde brandmændene valgt at donere til 
os .

Tusind tak for det fornemme beløb .

Polle.

Oksbøl SOGNENYT
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Kære alle i Oksbøl Sogn.

Vi savner information, når nye beboere flytter til i sognet . Vær 

sød som nabo venligst at informere os, så vi kan byde hjerteligt 

velkommen til alle ny-tilflyttere .

Sogneforeningen efterlyser :

Fællessang for alle!
Velkommen til sangaften på Oksbøl Friskole

TORSDAG DEN 28. NOVEMBER KL. 19:00

Arrangementet er for alle voksne, der har lyst til at synge .   
Vi begynder med en morgensang og synger dagen igennem .

Traktementet er ostebord, der er inkluderet i entreprisen på 30 kr . 
Vin, øl og vand kan købes .

Ulla og Inger fra Friskolen guider os gennem aftenen . 
E søngkor med deres nye korleder Dusko vil være til stede

ligesom Chris, der vil akkompagnere .  

Vel mødt, Oksbøl Sogneforening og Oksbøl Friskole.

 43. Årgang - November 2019
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... hilsen fra organisten og sognepræsterne
Enhver, der har sat et muntert stykke mu-
sik på, når de var glade, eller har sunget 
”All by myself”, eller ”det var en lørdag 
aften”, når de havde kærestesorger, ved, 
hvad der tales om: Musikken kan forstær-
ke hver en følelse, vi måtte have, om vi er 
triste eller glade . Det, som netop vi, og kun 
vi, føler, kan vi dykke ned i og undersøge 
i musikken . Samtidig kan vi i musikken 
selv helt forsvinde for i stedet at være et 
fællesskab . Når vi synger, eller når vi går 
til koncert, hvor hundrede, eller måske 
tusindvis af stemmer synger det samme, 
og tusindvis af kroppe bevæger sig i takt, 
så kan vi et øjeblik helt forsvinde ud af os 
selv, og det, vi selv ellers følte eller havde  
travlt med, for at forsvinde i fællesskabet . 
I den oplevelse er vi alle lige, og netop den 
lighed mennesker imellem er et af kirkens 
kernebudskaber: Her er alle lige meget 
værd og en lige stor del af fællesskabet . 

I 1500-tallet skete der noget revolutio-
nerende inden for kirken: fællessangen 
kom til! Før reformationen, hvor vi blandt 
andet i Danmark blev lutheranere, havde 
menigheden måttet lytte til munkesang 
på latin, men nu sang man selv, og endda 
på nogle af tidens hotteste toner . Salmer 
blev skrevet på kendte dansemelodier, og 
musik og glæde blev bundet tæt sam-
men med det at gå i kirke . Når vi synger i 
kirken i dag, synger vi både nye salmer på 
nye melodier, og vi synger gamle salmer 
på melodier nogle gange helt tilbage til 
1500-tallet . Vi synger os ind i nutid og for-
tid, og her danner vi fællesskab både med 
dem, vi synger sammen med netop nu, 
og dem, der for længe siden sang præcist 

det samme . Salmer kan bringe særlige 
følelser frem, for ofte er der også knyttet 
minder til dem: minder om glæde (måske 
”Det er så yndigt at følges ad”), minder om 
sorg (”Altid frejlig, når du går”), minder om 
nyt liv (”Sov sødt, barnlille”) eller særlige 
lejligheder (”Det kimer nu til julefest”) . En 
salmes ord og melodi kan sætte stemning 
og ord på noget, vi ellers ikke selv kunne 
formulere . Musikken kan bare noget . Man 
behøver ikke engang tale det samme 
sprog for at forstå hinanden . Hvad enten 
man er udøver eller den, der lytter - alle får 
noget ud af det .

I kirken har der altid været meget musik, 
i form af salmer, orgelmusik og kor, og 
flere og flere kirker indfører også musik-
gudstjenester, hvor der er endnu mere 
musik, også mere rytmisk musik, som 
f .eks . gospelkor eller band med trommer, 
bas og elguitar . Også i Nordborg Kirke 
sætter vi musikken i centrum det næste 
stykke tid . Her i kirken har vi i december 
koncert med børne- og ungdomskoret i 
Nordborg Kirke, d . 12 . december synger 
vi traditionen tro julen ind i Oksbøl Kirke, 
og d . 15 . december opfører Den Jyske 
Sinfonietta med kor og solister “Händels 
Messias .”, ligesom der til alle julegudstje-
nesterne er fyldt godt op på musiksiden . 

Velkommen – og god fornøjelse!

Jeres organist og sognepræster.

Oksbøl SOGNENYT

10



... fra Oksbøl Menighedsråd

over at komme i vort gamle kirkehus . 
Vi laver diverse arrangementer, som vi 
håber, folk vil bakke godt op om, ligesom 
der også er blevet i det snart forgangne 
år . Jeg kan fortælle, at indsamlingen ved 
høstgudstjenesten til hospitalsklovne gav 
det flotte resultat på 2 .352,50kr . 

Jeg vil til slut ønske vor byggesagkyndig  
ved kirken Urban Jensen hjerteligt tillykke 
med de 80 år nu i december . Det er 
fantastisk at have sådan en behagelig 
håndværker med så mange års erfaring 
og viden i vort sogn . Tusind tak for din 
altid parate hjælpsomhed . Vi ønsker alt 
godt for dig i tiden fremover og håber 
fortsat på det gode samarbejde . 
Hjerteligt tillykke .

I år 2020 er der valg til menighedsrådet . 
Tænk over hvem I vil have siddende i 
rådet de næste 4 år.
 
Karin B. Eriksen.

Snart runder kirkeåret ud, og et nyt 
begynder (1 . søndag i advent) . Tiden er 
derfor inde til at tænke over, hvad menig-
hedsrådet har lavet i det snart forgangne 
år, og hvad vi har tanke om at lave i det 
nye . Som mange har bemærket, er kirken 
blevet pakket ud . De gamle træer er 
blevet fældet, for nu at give plads til nye . 
De var udtjente og var til fare for både 
folk, der færdedes på kirkegården og for 
gravstenene . 

E Slyngsti har vi fået etableret gennem 
præstegårdsskoven . Nu kan folk holde 
på den nye p-plads på Oksbøl Østerga-
de og gå en smuk tur gennem skoven til 
kirkegården og kirken, eller tage en tur i 
den nye skov . Kirkegården har fået et nyt 
udseende . Mange gravpladser er des-
værre blevet nedlagt, så en omlægning er 
nødvendig . Nye hække er blevet plantet, 
og græs bliver sået, så vedligeholdelsen 
er mere arbejdsvenlig . Vi ville gerne have 
beholdt de gamle grave for at bevare 
sognets historie, men det er jo efterkom-
merne til gravstederne, der bestemmer, 
så derfor er der blevet lavet en ny plan 
over kirkegården . Mange gange kan der 
jo dannes et billede af et sogn, når man 
går på en kirkegård og læser og ser 
gravstenene, så vi håber mange vil tænke 
endnu en gang, inden alt slettes . Vi har 
fået lys på p-pladsen ved dammen, da 
den var meget mørk . Vi håber mange vil 
benytte den, når den mørke tid kommer . 

Hvad skal der ske i det nye år? 
Vinduer skal males og kirken kalkes, så 
alt kan stå pænt, og folk kan fornøje sig 
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Gudstjenester 2019-2020
Nordborg-Oksbøl Pastorat

HF= Heidi Sørensen Freund
SH= Sophie-Lønne Reil Hundebøll 

1. søndag i Advent, HF
Nordborg kl. 11.00: Højmesse
Oksbøl kl. 14.00: Særgudstjeneste 
De 7 læsninger med deltagelse af 
konfirmander med kirkekaffe

2. søndag i Advent, SH 
Oksbøl kl. 09.30: Gudstjeneste
Nordborg kl. 11.00: Højmesse + 
mandskoret

Torsdag 12. december, SH
Oksbøl kl. 19.00: ”Vi synger julen 
ind”- Gudstjeneste.  
Med Luciaoptog.  

3.søndag i Advent: 
Nordborg kl. 11.00: Tysk  
gudstjeneste ved tysk præst.
Nordborg kl. 14.00: Højmesse med 
Luciaoptog v. SH med kirkekaffe

4.søndag i Advent, HF
Nordborg kl. 09.30: Gudstjeneste
Oksbøl kl. 11.00: Højmesse

Juleaften
Nordborg kl. 14.00 v. HF
Nordborg kl. 16.00 v. SH
Oksbøl kl. 14.00 v. SH
Oksbøl kl. 16.00 v. HF

Juledag, HF
Oksbøl kl. 09.30
Nordborg kl. 11.00 + FDF-blæserne

2. juledag, SH
Oksbøl kl. 11.00 Højmesse

Søndag 9. februar  
(Septuagesima), SH
Nordborg kl. 09.30: Gudstjeneste
Oksbøl kl. 11.00: Højmesse + 
kirkekaffe

Søndag 16. februar  
(Seksagesima), SH
Oksbøl kl. 09.30: Gudstjeneste
Nordborg kl. 11.00: Gudstjeneste

Fastelavnssøndag 23. februar 
Nordborg kl. 09.30: Højmesse ved 
HF med kirkekaffe m. fastelavns-
boller i sognegården.
Oksbøl kl. 14.00: Fastelavnsguds-
tjeneste for børn med efterfølgende 
tøndeslagning ved SH og kirkekaffe

Søndag 1. marts (1.s.i.fasten), HF
Nordborg kl. 09.30: Gudstjeneste
Oksbøl kl. 11.00: Højmesse med 
kirkekaffe

Søndag 8. marts (2.s.i.fasten), SH
Oksbøl kl. 09.30: Gudstjeneste
Nordborg kl. 11.00: Højmesse

Søndag 15. marts (3.s.i.fasten), HF
Nordborg kl. 09.30: Gudstjeneste
Oksbøl kl. 11.00: Højmesse

Søndag 22. marts (midfaste), HF
Oksbøl kl. 09.30: Gudstjeneste
Nordborg kl. 11.00: Højmesse

Søndag 29.marts  
(Mariæ bebudelsesdag med 
kirkekaffe), SH
Nordborg kl. 09.30: Gudstjeneste
Oksbøl kl. 11.00: Højmesse

Julesøndag henvises der til  
Havnbjerg kirke kl. 10.30

Tirsdag 31. december  
Nytårsgudstjenester med bobler 
og kransekage, SH
Oksbøl kl. 14.00
Nordborg kl. 15.30

2020
Søndag 5. januar  
(Helligtrekongers søndag), HF
Oksbøl kl. 09.30: Gudstjeneste
Nordborg kl. 11.00: Højmesse

Søndag 12. januar  
(1.s.e.h.3.k), SH
Nordborg kl. 09.30: Gudstjeneste 
med kirkekaffe
Oksbøl kl. 11.00: Højmesse

Søndag 19. januar 
(2.s.e.h.3.k.), HF
Oksbøl kl. 09.30: Gudstjeneste
Nordborg kl. 11.00: Højmesse

Søndag 26. januar 
(3.s.e.h.3.k.), SH
Oksbøl kl 09.30: Gudstjeneste
Nordborg kl. 11.00: Højmesse

Onsdag 29. januar, HF
Oksbøl kl. 19.00: Aftengudstjeneste 
Kyndelmisse med kirkekaffe

Søndag 2. februar  
(S.s.e.h.3.k. & Kyndelmisse), HF
Nordborg kl. 09.30: Højmesse med 
kirkekaffe i sognegården i  
anledning af kyndelmisse

Oksbøl SOGNENYT
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Gudstjenester 2019-2020
Nordborg-Oksbøl Pastorat

Aktivitetskalender
November 2019 - Marts 2020

NOVEMBER
23. - 24. nov. 10.00 - 16.00 Julemarked på Oksbøl Friskole
24. november 15.00 Rannok – Dansk folkemusik på Nygård
26. november 13.00 H&K: bustur til skibsfartsmuseet i Flensborg - julefrokost på Holbøl Landbohjem
28. november 19.00 Fællessang for alle ved Sogneforeningen og Oksbøl Friskole

DECEMBER
01. december 16.00 Juletræstænding – husk tilmelding (Oksbøl - Broballe - Mjels)
06. december 17.00 “Messias”, Nordborg Kirke
07. december 11.00 - 14.00 Loppemarked, Fjordvej 12
11. december 18.30 H&K: juleafslutning i Svenstrup Forsamlingshus
19. december 19.00 Vi synger julen ind, Oksbøl Kirke
31. december 14.00 Nytårsgudstjeneste, Oksbøl Kirke
 15.30 Nytårsgudstjeneste, Nordborg Kirke

JANUAR
12. januar 10.00 Nytårsbrunch ved Sogneforeningen på Oksbøl Friskole
29. januar 19.00 Aften/-lysgudstjeneste med kaffe, Oksbøl Kirke

FEBRUAR
01. februar 11.00 - 14.00 Loppemarked, Fjordvej 12
02. februar 09.30 Kyndelmisse: Lysgudstjeneste med kaffe, Nordborg Kirke
03. februar 19.00 H&K: foredrag: “den hemmelige agent for Danmark”
05. februar 14.00 “Livet på Hospice” ved Mette Gammelgaard, konfirmandstuen Oksbøl
22. februar 14.30 Dilettant generalprøve, Oksbøl Friskole
 19.30 Dilettant festforestilling, Okbsøl Friskole
23. februar 14.00 Fastelavn, Oksbøl Kirke
23. februar 14.00 Dilettant sidste forestilling, Oksbøl friskole
27. februar 17.30 Sang og suppe, Nordborg Kirke

MARTS
04. marts 14.00 Sangeftermiddag, konfirmandstuen Oksbøl
07. marts 11.00 - 14.00 Loppemarked, Fjordvej 12
25. marts 19.00 - 21.30 Fællesarrangement for 1920, Nordborg Kirkes Sognegård

2019 er brugt, og det er tid til at ønske 
hinanden godt nytår 2020 .
Vi fejrer nytåret med brunch i multirummet på 
Oksbøl Friskole .

Tilmelding senest 06.01.2020 til 
Polle 40 16 49 80.

Vi ses i det nye år

Hilsen Oksbøl Sogneforening.

Der vil blive serveret:
• Kaffe / te 
• Rundstykker / rugbrød 
• Røræg og bacon 
• Afskåret pålæg og ost 
• Lun leverpostej 
• Frugt og juice 
• Små pandekager m . sirup 
• Samt et glas boblevand

Pris: 75 kr .

Nytårsbrunch 2020 den 12. januar kl. 10.00 på Oksbøl Friskole
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Tangshave-gudstjenestetider 
(2019-2020)

Hvis ikke andet nævnt er det på torsdage. 
Kirkekaffe kl . 10 .00 og Gudstjeneste kl . 10 .45 .

2019: 5 . december, fredag den 20 . december .

2020: 16 . januar, 30 . januar, 13 . februar, 27 . februar, 12 . marts, 26 . marts .

for børn og barnlige sjæle
I Nordborg-Oksbøl Pastorat fejrer vi traditionen tro fastelavn på børnenes 
præmisser med børnegudstjeneste, efterfølgende tøndeslagning og faste-

lavnsboller . I år foregår festen i:

OKSBØL KIRKE, FASTELAVNSSØNDAG 23. FEBRUAR KL. 14.00

Tilmelding skal ske senest d. 16. februar til sognepræst Sophie-Lønne Reil 
Hundebøll på enten sophu@km.dk eller 23 36 06 17 . Der er slikposer og 

fastelavnsboller til alle deltagere .

Vi glæder os til at se jeres festlige udklædning, og børnene er meget velkom-
ne til at medbringe deres forældre til festen . 

Vel mødt!

Fastelavn

14
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Vanen tro mødes vi i Oksbøl Kirke og 
mærker julestemningen brede sig, når vi 
tænder lys, synger julesange og -salmer, 
og oplever Oksbøl Friskoles luciaoptog . 

Kom og vær med til en 
stemningsfuld aften 

torsdag den 19. december kl 19.00 
i Oksbøl Kirke.

Vi synger julen ind

OKSBØL KIRKE

Nærmere betegnet, Händels Messias . Vi 
får nemlig besøg af:

Den Jyske Sinfonietta, 
4 Solister: Sofie Ljungdahl, Jette Gunde-
strup, Per Strömberg, Bo Hemmingsen .
Kor: Vester Skerninge Sangkor

De vil opføre dette kendte og elskede 
værk, som for mange er blevet et af juleti-
dens musikalske højdepunkter .  Messias, 
der er et oratorium i tre dele, blev kom-
poneret af Georg Friedrich Händel i 1741 . 
Det er Händels mest berømte kompositi-
on og er en præsentation af Jesus Kristus 
liv og betydning for kristendommen . 
Denne koncert tager hele 1 . del med, der 
netop refererer til advents og juletiden, 
men også uddrag af 2 . og 3 . del, bl .a . det 
berømte Halleluja-kor .

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:
Reg .: 5354 Kontonr .: 0000242476 
Arb. Landsbank.
Skriv navn ved bestilling. 

Billetter kan også købes ved døren .

Halleluja! Halleluja! 
Messias kommer 
til Nordborg!!
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Den højtid, der præger familierne mest, er julen, hvor man har glædens forventninger 
om både at give og modtage.

Forskellige årsager kan bevirke, at man ikke kan give sine børn den gode oplevelse, som 
kammeraterne får og fortæller om . Derfor kan det være rart med lidt hjælp udefra .

Hvis du er værdigt trængende og bosat i sognet, kan du inden fredag den 6 . december 
søge om julehjælp i Nordborg Kirke . 

For at komme i betragtning til en købmandskurv skal du udfylde et ansøgningsskema med 
oplysninger om familieforhold og økonomi .

Skemaet kan udskrives fra Nordborg-Oksbøl Pastorats hjemmeside, eller hentes hos 
præsterne .

Det udfyldte skema sendes til eller lægges i en af sognepræsternes postkasse .
Præsterne har tavshedspligt om ansøgningerne . Efter den 10 . december vil du få at vide, 

om du er blevet indstillet til julehjælp .

Venlig hilsen jeres sognepræster i Nordborg-Oksbøl Pastorat

Julehjælp

Sang bliver til glæde i Nordborg Sognegård
Det er torsdag. Og torsdag betyder i 
Nordborg Sognegård også kor! 

Lidt i tre dukker de første børn op med 
røde kinder fra cykelturen, - der sum-
mer af liv og stemmer i sognegården: 
”Skal vi have chokoladekiks i dag?”, 
”ej, Stine, ved du, hvad der skete i 
skolen?” . For organist Stine Möglich 
Mathiasen er torsdagen et af ugens 
højdepunkter: ”Man får helt naturligt 
en fællesskabsfølelse, når man synger 
i kor, fordi man arbejder hen mod det 
samme mål: At få det til at lyde så 
godt som muligt! Alle er vigtige, og 
ingen kan undværes .”

Musik og fællesskab kan ikke skilles 
ad, og derfor er det vigtigt, at alle har 
det godt og slapper af, fortæller Stine: 
”Vi begynder altid med chokoladekiks 
og saftevand, så vi lige kan sidde og 
hyggesnakke lidt . Så er vi klar til at 
gå i gang, og det gør vi ved at varme 
både kroppen og stemmen godt op . 
Ja, vi laver faktisk gymnastik for både 
kroppen og stemmen, kan man sige!”

Kirkekoret består af både et børnekor 
og et ungdomskor, som øver både 
sammen og hver for sig . Michelle og 
Anna går begge i ungdomskoret og 
har sunget i kirkekor i mere end 3 år . 

Oksbøl SOGNENYT
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For Anna og Michelle betyder det sociale 
meget: ”Det bedste ved at gå i kirkekor er at 
synge sammen, og så at man får nogle nye 
venner” fortæller Anna, og Michelle supplerer: 
”…og chokoladekiks!”

Har du selv lyst til at gå i kirkekor, eller kender 
du nogen, der har, så er du altid velkommen til at 
kontakte vores organist Stine Möglich Mathiasen 
på stinemoglich@hotmail.com eller tlf . 21 72 21 24 .

”Jeg elsker bare at synge”, fortæller 
Michelle, ”og jeg ville gerne synge et 
sted sammen med nogle andre . En 
dag sagde min morfar til mig, om det 
ikke var en idé at starte i kirkekor .” 

Om søndagen mødes korene igen 
i kirken, hvor de understøtter og 
forskønner salmesangen og ofte også 
synger et stykke selv . For at styrke 
fællesskabet yderligere holder de også 
korweekender og tager til stævner, 
hvor de får øvet en masse - og hygget 
virkelig meget . 
Vinni og Marie går i børnekoret . 
Vinni hørte om kor, da hun gik til 
minikonfirmand, og Marie blev lokket 
med af sin kusine . 

”Det er sjovt, fordi man er sammen med sine 
venner”,  siger Marie. ”…ja, og så lærer man 
også nogle salmer” tilføjer Vinni. 

17

 43. Årgang - November 2019



Kyndelmisse
Ved Kyndelmisse er vi nået halvvejs gennem vinterhalvåret, og 
de lysere timer er langsomt ved at vende tilbage . I gamle dage 
sagde nogen ” Nu går det igen mod løvsiden”, og dermed men-
tes det, at det spirende forår er i vente . Kyndelmisse har både 
kirkelige og folkelige traditioner . I kirken er Kyndelmisse endnu 
en god anledning til at fejre, at lyset og det gode har forrang i 
verden . Kom og vær med til en festlig og smuk lysgudstjeneste . 
Vi markerer Kyndelmisse med to særgudstjenester, det sker i:

Oksbøl Kirke ved en aftensgudstjeneste, hvor fakler lyser op 
og viser vej til kirken onsdag den 29. januar kl. 19.00, med 
efterfølgende kirkekaffe . 

Nordborg Kirke på Kyndelmisse-søndag den 2. februar kl. 9.30 
med efterfølgende kirkekaffe med hjemmebag i sognegården .

Vel mødt!

Sang og suppe 
i Nordborg Kirke
 
Torsdag den 27. februar kl. 17.30 synger 
vi Nordborg Kirke op, når nye salmer skal 
afprøves . Mandskoret medvirker . Umiddel-
bart efter aftensangen er der mulighed for 
at få suppe og en sludder i sognegården .

Pris for aftensmad:  30 kr. pr. mand.
 
Tilmelding til suppespisning til 
Inger Andersen, tlf . 74 45 11 72 eller 
51 54 11 72 .

Oksbøl SOGNENYT
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Onsdagsmøde i marts
Onsdag den 4. marts kl.14.00, vil vores 
organist, Stine Möglich, spille op til fælles-
sang - der er mulighed for at ønske sange 
af alle genrer fra højskolesangbogen . Kom 
og få rørt stemmen, ved en hyggelig efter-
middag i konfirmandstuen Oksbøl . 

Livet på Hospice
Hvordan er det at arbejde på hospice og 
møde døden hver dag? Hvordan forholder 
tanken om aktiv dødshjælp sig til hospice- 
tanken om værdighed og en værdig død? 
Hvordan leves livet på et hospice? 
Foredraget kunne også hedde ”man 
dør ikke af at tale om døden”, for det er 
døden, vi taler om til et foredrag med 
hospicesygeplejerske Mette Gammel-
gaard til onsdagsmøde i konfirmandstuen 
i Oksbøl den 5. februar kl. 14.00.

Nytårsfesten 
begynder i kirken
Kom godt ind i det nye år – tag til nytårs-
gudstjeneste i kirken nytårsaftensdag, hvor 
vi sammen kan mindes det gamle år og 
se frem mod det nye . Efter gudstjenesten 
er der kransekage og bobler for alle i 
våbenhuset .

Vel mødt den 31. december!

GUDSTJENESTETIDSPUNKTER:
Oksbøl Kirke: 14 .00 
Nordborg Kirke: 15 .30
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Genforenings-
arrangement
I 2020 vil hundredåret for genforeningen 
i 1920 blive markeret af de 5 nordalsiske 
sogne ved et fællesarrangement.  

Tid og sted: Onsdag den 25 . marts 2020 
kl . 19 .00 - ca . 21 .30 i Nordborg Kirkes nye 
Sognegård .

Af aftenens program: Tidligere 
sognepræst ved Haderslev Domkirke 
Christian de Fine Licht fortæller om den 
”Kirkelige genforening” . I 1920 blev de 
sønderjyske sogne, kirker og præster en 
del af den danske folkekirke . Foredraget 
handler om nogle af de menneskelige 
og administrative problemer, der kom 
til at præge kirkelivet i Sønderjylland 
efterfølgende . Christian de Fine Licht er 
kendt som en vidende og underholdende 
foredragsholder .

Sognepræst Kitty Hovgård , Egen Kirke 
har lovet at præsentere sange fra tiden 
omkring genforeningen samt sange 
om sønderjysk identitet, sange der 
selvfølgelig skal synges som fællessang . 
Kitty Hovgård er ligeledes aftenens 
”toastmaster” .

Nordalsiske organisters consortband 
sørger for musikledsagelse til sangene .

Tilmelding og traktement: Deltagelse i 
genforeningsarrangementet er gratis, der 
er ikke forhåndstilmelding . Te, kaffe og 
kage á 25 kr . kan købes .

Alle er velkomne!
De 5 nordalsiske sognes menighedsråd.

Rannok på Nygård
–  Dansk folkemusik
i topklasse!
Folkemusikduoen RANNOK er en pris
vindende duo i international topklasse 
med to kompetente musikere, der har 
medvirket ved utallige koncerter i ind  
og udland.

Tid og sted:
Søndag 24 . november kl . 15 .00 i den gamle 
skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als .

Medvirkende:
Violin: Michael Gravgård, som i 2014 blev 
udnævnt til dansk rigsspillemand .
Piano: Theis Langlands, prismodtager 
adskillige gange ved DMA Folk .

Program: 
Duoen spiller med stort drive dansk 
traditionel og kontemporær folkemusik 
med inspiration fra de gamle spillemands-
melodier .

Entre:
Entrepris vil være 100 kr . kaffe og kage kan 
købes .

Arrangør:
Foreningen Nygård: www .nygaardals .dk

Oksbøl SOGNENYT
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14. september kl. 13.00 skød vi Pedal
træf i gang for 28. gang. Vi var heldige 
med vejret i år, det holdt heldigvis tørvejr 
hele dagen. Det var en dag med højt 
humør og masser af liv i skolegården.

Vandrepokalen gik i år til Himmelblå Klas-
se, som bedst dekorerede hold . Tillykke til 
Lilla klasse, I så flotte ud .

Der var ca . 170 cyklister (Ny rekord ) 
Tilsammen cyklede de 5295 km . (Ny Re-
kord) . Resultatet i år blev 98 .000,00 kro-
ner . 1000 tak til alle sponsorerne.
Overskuddet i år går til: Renovering af 
omklædningsrummene, hvilket har været 
et stort ønske fra såvel elever som skolen .
Det er dejligt at se den lokale opbakning 
omkring arrangementerne .

Tak til alle jer, som har hjulpet . Uden op-
bakning kan vi ikke levere disse resultater .

Vinderne i dette års lodtrækning blandt 
sponsorer blev: 

Louis Ogbe – gavekort til Nørherredhus,
Frank Hesselberg – Gavekurv Matas,
Hanne Abrahamsen - Biograf billetter .

Tillykke til de 3 vindere.

Næste store og sidste arrangement for i 
år er julemarked 23. og 24. november. 
Kom og oplev julestemningen på skolen, 
og smag vores gløgg og vafler i multirummet .

Med venlig hilsen
Kenneth Vonsild

Nyt fra Støtteforeningen

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

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

Vi tænder juletræerne i Mjels, Broballe og Oksbøl
Søndag den 1. december 2019 kl. 16.00

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

Send gerne en sms med navn og Send gerne en sms med navn og 
antal deltagere.antal deltagere.

Vel mødt,Vel mødt,
Oksbøl SogneforeningOksbøl Sogneforening

21

43. Årgang - November  2019



www.grafisk-arbejde.dk
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RANDI’S 
BLOMSTER OG PLANTER 

  ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

TLF.  74 45 14 44

Nord-Als Autoværksted ApS 
Nordborgvej 54, Svenstrup 

6430 Nordborg 

Tlf. 74456306  -  Fax 74456305 

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

SYNSPRØVE 
I EGET HJEM

Karina Beck Jessen
 Aut. optiker

Ring til Karina 
og aftal en tid på tlf. 

22 22 57 45

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

TLF. 74 45 14 44
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RANDI’S 
BLOMSTER OG PLANTER 

  ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

TLF.  74 45 14 44

Nord-Als Autoværksted ApS 
Nordborgvej 54, Svenstrup 

6430 Nordborg 

Tlf. 74456306  -  Fax 74456305 

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

SYNSPRØVE 
I EGET HJEM

Karina Beck Jessen
 Aut. optiker

Ring til Karina 
og aftal en tid på tlf. 

22 22 57 45

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

Hvis det skal 
se godt ud...

Ønsker du en 
annonce

i Oksbøl Sognenyt?
Kontakt 

Elin Petersen på tlf .: 60 70 85 07

Oksbøl SOGNENYT
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Gyden 8 | 6430 Nordborg
Telefon: 7445 1144

Mobil: Anders 4089 8540 | Email: anders@bp-vvs.dk 
Mobil: Simon 2921 6914 | Email: simon@bp-vvs.dk

www.bp-vvs.dk

Alt indenfor VVS:

Energioptimering
Fjernvarme installation

Gas installation
Biobrændsel

Varmepumper
Solvarme
Ventilation

Smedeopgaver

Gratis uforpligtende
tilbud

Kommer overalt
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JJuulleemmaarrkkeedd  22001199  

Velkommen 
Til Støtteforeningens julemarked  

på Oksbøl Friskole   
Lørdag og søndag d. 23. og 24. november  

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

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

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

Mød julemanden og se det flotte Lucia optog  
 

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


