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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 14. August 2020.

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt?

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

Nr. 4

November 2020 i uge 47/48
Deadline 03.11.2020

Nr. 1

Februar 2021 i uge 07/08
Deadline 26.01.2021

Sophie-Lønne Reil Hundebøll (barselsorlov)

Nr. 2

Maj 2021 i uge 21/22
Deadline 11.05.2021

Oksbøl Kirkegårdskontor
Graver: Jytte Voss Leest
Mobil: 21 47 50 14

Nr. 3

August 2021 i uge 21/22
Deadline 03.08.2021

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

03

November

Judith Legarth (barselsvikar til 30. sept. 2020)
Mobil 23 36 06 17 · e-mail: jnl@km.dk

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
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Nyt fra Redaktionen
Det er en mærkelig tid, vi lever i med
Corona i vores hverdag. Der var ved at
blive løsnet op for mange af reglerne,
men det er jo nok langt fra slut endnu.
Det bliver det nok ikke før, der er udviklet
en vaccine.
Her i Sognet har det bl.a. bevirket at
sommerfesten er blevet aflyst, og mange
foreninger har aflyst alle deres arrangementer. Ja, selv sommervejret er blevet sat på
pause. Men efter der blev løsnet lidt op, er
det også, som om sommervejret er vendt
tilbage.
Så pas på hinanden, og husk at overholde
regler med afstand og afspritning.
Her i sognet er der masser af tilbud til
fritidsbeskæftigelser i det kommende
efterår/vinter. Hvis I har mulighed for det,
så støt op om disse dejlige aktiviteter, som
foreningerne tilbyder.

Uforståeligt: redningskransen ved Lusig
Strand er blevet fjernet!!! Det er jo ikke for
sjov, den hænger der.
DU, der har fjernet den, kunne jo svømme
for langt ud, og få brug for at blive reddet
ind. Det kunne også være en af dine pårørende, der kom i nød. Så skulle du resten af
dit liv, have det på samvittigheden. Det er
uforståeligt og dumt!!
Forsidebilledet i de gyldne farver er taget af
Claus-Jørn Hjelm. Kornmarken er nu sikkert
høstet, men udsigten er stadig fantastisk.
”Se rødt”, hvis du har et foto til næste nr. af
Sognenyt.
Kan I alle have en rigtig god sensommer.
Vis nu hensyn, og pas nu på hinanden.
Else og HC.

Nyt fra Sogneforeningen
Har du set den flotte kortfilm
Har du set den flotte kortfilm,
som viser hvor dejligt, det er
her, hvor vi bor og lever?
Er det ikke tilfældet, har du
muligheden på Oksbøl
Sogneforenings hjemmeside:
https://www.oksboel.dk/
eller på YouTube:
https://youtu.be/w0sCSoBSilU
Rigtig god fornøjelse, Polle
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Nyt fra Sogneforeningen

Hvordan går det med Bundsø?
Hvordan går det med Bundsø? Sker her
noget? Man må jo overhovedet ikke sejle
på søen og heller ikke fiske i søen! Men jo,
der sker en masse i og omkring Bundsø.
For eksempel udsætning af fiskeyngel.
I 2019 blev der sat 20.000 stk. små ål på ca.
10 cm ud i Bundsø. Samme år blev der sat
15.000 stk. ud i Mjels Sø. Der skulle også
have været sat 7.000 gedder ud i 2019, men
de blev desværre syge og døde.
I år er der sat 3.000 gedder på ca. 3-5 cm
ud i Bundsø. De må helst ikke være større,
da de så begynder at spise hinanden.
I løbet af sensommeren bliver der udsat
15.000 små ål i Bundsø og 10.000 små ål i
Mjels Sø.
Det er Sportsfiskerforeningen Nordborg,
der sætter fiskeyngel ud i samarbejde
med Aage V. Jensens Naturfond.
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Sportsfiskerforeningen kan udstede fiskekort
til Mjels Sø, og de holder øje med, hvordan
fiskebestanden har det i begge søer.
”Bundsøtårnet” er en udkigsplatform, som
i første omgang var tænkt placeret på
fundamentet af den gamle vindmølle, der
blev brugt til at pumpe overfladevandet op
i afvandingskanalen, da søen var tørlagt
til landbrugsarealer. Men da fundamentet
ligger langt ude i søen – og er af tvivlsom
kvalitet, blev man enige om at placere
tårnet lidt længere mod øst! Med front
pegende direkte mod kirken i Oksbøl.
Udkigsplatformen bliver placeret på 12
stk. galvaniserede jernrør, så gulvet bliver
omkring 1 meter over daglig vande i Bundsø.
Opsætning af ”Bundsø
tårnet” forventes at
ske i uge 34 og 35.
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Den officielle indvielse af ”Bundsøtårnet”
bliver søndag den 27. september 2020 kl.
10-12.00.

Lørdag den 24.
oktober kl. 10.00

Du finder udkigsplatformen på sydsiden
af Bundsø. Det betyder, at når du starter
på P-pladsen ved Søholmvej i Broballe,
skal du følge stien langs Bundsø i næsten
2 kilometer, før du kommer til ”Bundsøtårnet.” Starter du i Brandsbøl ved P-pladsen
Vesterballe (Ridestedet), skal du gå omkring
700 meter mod vest.

tages badebroen ved Lusig Strand op.
Igen i år har rigtig mange haft glæde af
vores flydebro, tømmerflåde og bord/
bænkesæt, samt grillristen.

I forbindelse med planlægningen af den
officielle indvielse af Bundsøtårnet fik
vi et spørgsmål fra Jacob Palsgaard fra
Naturfonden, om der eventuelt kan laves et
samarbejde mellem Oksbøl Sogneforening
og Aage V. Jensens Naturfond, noget i stil
med samarbejdet om Pumpehuset ved
Mjels sø. Det vi kender som Pumpehusets
venner. Jeg har svaret, at det sikkert ikke
bliver noget problem for foreningen at
finde nogle herboende personer, som med
interesse vil indgå i en gruppe omkring
Bundsøtårnet. Opgaven kunne bestå i at
indsamle publikumstal, pudse vinduer et
par gange om året, feje tårnet et par gange
om året, samt opsyn med udkigsplatformen
i det hele taget. Er det noget for dig, hører
jeg gerne fra dig.

Har du tid og lyst til at hjælpe med at
tage broen ind for vinteren, så giv
Bent Jørgensen besked på telefonnummer
30 74 98 14 eller e-mail:bent.jorgensen@
privat.dk

Bundsø kan også nydes fra nordsiden,
nemlig fra udsigtsbænken på Kokhøj.
Her er en flot udsigt over søen, hvor
man bl.a. kan spotte blishøne, fiskehejre, toppet lappedykker, havørn og
svaner. Forleden dag talte jeg til i alt 53
stk. svaner set fra bænken på Kokhøj. Du
kan også iagttage 4 stk. græssende krea
turer, der holder beplantningen i ave.
Polle
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Fototur med Claus-Jørn Hjelm
Søndag den 11. oktober kl.08.00
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Har du lyst til at komme med ud at tage
billeder? Oksbøl Sogneforening afholder
fototur. Vi mødes på Mjelsmark, og så
går turen ud i området. Ruten afhænger
af, hvordan vejret bliver, så den er en
overraskelse.

Undervejs på turen holder vi en lille pause,
hvor man kan nyde sin medbragte kaffe.

Mange synes, det er sjovt at tage billeder,
så derfor vil vi gerne invitere alle interesserede til at mødes og gå en tur med
kameraet. Det handler ikke om udstyr
eller hvem, der tager flest billeder. Det
handler simpelthen om at komme ud og
fordybe sig i omgivelserne / naturen, så
om du kommer med din smartphone,
digitalt kamera eller spejlreflekskamera
betyder ikke noget. Alle typer kameraer
kan tage gode billeder, og ofte kan det
simple udstyr være mere afslappende og
nemmere at bruge. Deltagerne kan også
dele erfaring og komme med gode råd og
tip til hinanden på turen. Der er masser
at udforske; komposition, perspektiver,
former, farver, sort/hvid og mange andre
aspekter.

Vi mødes morgenfriske:
hvor Solbækvej og Elsbjergvej mødes
(se kort). Turen vil vare ca. 2 timer.

Alle, som deltager på turen, kan sende et
foto fra dagens tur til Sogneforeningens
hjemmeside, mailadresse oplyses på turen.

Husk kamera, evt. kikkert samt fodtøj,
som kan klare en tur langs kysten.
Vi vil gerne have tilmelding til turen, så vi
kan aflyse, hvis vejret skulle blive et alt for
dårligt fotovejr.
Tilmelding senest onsdag den 7. oktober
til Polle på 4016 4980
Med venlig hilsen
Oksbøl Sogneforening
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Pilotnaturpark Nordals
Navnet Pilotnaturpark bruges om et
naturparkområde, som endnu ikke har
alle 10 kriterier for at kunne kalde sig
naturpark på plads.

10. Der skal udvikles
en naturparkplan,
som skal være godkendt
politisk og af Nationalkomiteen

Det er Friluftsrådet, der administrerer
mærkningen af naturparker i Danmark.
Når et område opnår dette kvalitetsstempel, er der tale om et helt særligt område,
som er et besøg værd. Vi ved, at når vi
besøger en naturpark, venter der os en
smuk natur, et afvekslende landskab eller
en spændende historie – eller måske alle
tre dele.

Punktet om at være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil er endnu ikke
opfyldt, men kommer sikkert med på
byrådets dagsorden den 26. august 2020.

De 10 kriterier som en naturpark skal
leve op til er:
1. Minimum 50% af naturparkens areal
skal være beskyttet natur
2. Naturparken skal have en præcis
geografisk afgrænsning
3. Naturparken skal have en administrativ
ansvarlig medarbejder
4. Naturparken skal have et naturparkråd
5. Der skal afsættes den nødvendige økonomi til drift og udvikling af naturparken
samt realisering af naturparkplanen
6. Naturparken og dens afgræsning skal
være en del af kommuneplanen eller et
tillæg hertil
7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borger-og
lodsejerinddragelsesprocesser
8. Der skal være formidling af naturparken for både danske og udenlandske
besøgende
9. Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet

Der er oprettet et Naturparkråd. Her har
de tre landsbylaug Holm Landsbylaug,
Brandsbøl Lunden Landsbylaug og
Oksbøl Sogneforening, som alle har til
huse i Naturpark Nordals valgt at lade sig
repræsentere ved formanden for Oksbøl
Sogneforening.
Pilotnaturpark Nordals er også kommet
med i Naturpark PASSET.
I Naturpark passet får du en introduktion
til de 14 danske naturparker og pilotnaturparker og en masse inspiration til mange
oplevelser, man kan få i parkerne. På hver
side er der plads til et stempel, så I kan
stemple passet hver gang, I har været på
opdagelse i en ny naturpark.
Du kan hente Naturpark Passet på turistkontoret i Nordborg, og det kan stemples
ved Pumpehuset og Infohuset ved Mjels
Sø, samt ved Ridestedet, parkeringspladsen ved Bundsø i Brandsbøl. Der er
yderligere 4 steder her på Nordals, hvor
passet kan stemples.
Polle
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”Man ser først, hvad man har,
når man mister det!”
”Man ser først, hvad man har, når man
mister det!” Sådan sagde en god veninde, som fornylig er flyttet til et helt nyt
område. Nu savnede hun fællesskabet,
som hun var en del af, og havde fået
øjnene op for, hvor meget godt der havde
været. ”Man ser først, hvad man har, når
man mister det!”
Mange af os har gjort den samme
erfaring, siden Corona begyndte at rulle
hen over verden og forandrede vores liv
fra den ene dag til den anden. Hvor er der
mange ting, som er meget mere omstændige nu, og vi ser pludseligt, hvor meget
der fungerer godt i vores samfund trods
alt.
Hvor er det en gave at kunne bevæge sig
frit rundt ude i vores samfund og i verden.
Og hvor er det altså rart, at kunne give
de mennesker, vi holder af, et kram, en
berøring, som udtrykker omsorg, nænsomhed og varme. Og håndtrykket: Det er
og bliver nu aldrig det samme med et nik
og øjenkontakt eller at lade albuerne eller
fødderne ramme hinanden. Det er fine
løsninger, når vi skal holde afstand, men
det er nu engang ikke det samme. ”Man
ser først, hvad man har, når man mister
det!”
Corona-tiden har været med til at åbne
vores øjne for mange gode ting i vores
hverdag. Lad os tage det med os: at vi ser
alle de gode ting i hverdagen. Det er ikke
en selvfølge at få mad, tøj og varme. Det
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er ikke en selvfølge at kunne få et kram af
et menneske, man holder af. Det er ikke
en selvfølge at høre til i et fællesskab.
Lad os åbne vores øjne for alt det gode i
hverdagen. Lad os se og glæde os!
Taknemmelighed gør noget ved os!
Det er så skønt at være sammen med
taknemmelige mennesker. Det er så langt
at foretrække frem for brok. Og undersøgelser viser, at taknemmelige mennesker
er mere lykkelige end andre. Lad os se os
omkring efter alt det gode, vi har! Være
taknemmelige!
Det er høsttid – en tid, hvor vi i kirken
særligt siger tak for alle de ting, vi får – får
af Gud gennem andre mennesker eller
af naturen og vores eget slid. Selv om vi
også selv har gjort en indsats, så er det
stadig en gave, ikke en selvfølge! Lad os
åbne øjnene og sige tak!
Jeres sognepræster

44. Årgang - August 2020

Onsdag 4. november
kl. 19.00 - ca. 21.30

i Nordborg Kirkes nye Sognegård.

markerer de 5 nordalsiske sogne
hundredåret for Genforeningen
AF AFTENENS PROGRAM:
Professor emeritus Martin Schwarz Lausten 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. Martin Schwarz Lausten er
kendt som en meget vidende
og dygtig formidler.
Sognepræst Kitty Hovgaard, Egen Kirke præsenterer sange fra tiden omkring
genforeningen samt sange om sønderjysk identitet. Vi håber, sangene kan synges
som fællessang. Kitty Hovgaard er ligeledes aftenens ”toastmaster”.
Nordalsiske organisters consortband sørger
for musikledsagelse til sangene.

TILMELDING:
Man bedes venligst foretage tilmelding på
mail: birgitte.ole10@gmail.com eller tlf.: 41570519.
Deltagelse i arrangementet er gratis.
Alle er velkomne
De 5 nordalsiske sognes menighedsråd
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Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag den 15. september kl. 19. er der
menighedsrådsvalg i Oksbøl i konfirmandstuen. 1. jan 2020 fik vi en ny lov om valg
til menighedsråd. Menighedsrådsmedlemmerne vælges nu på en valgforsamling.
Valget foregår som en generalforsamling,
hvor der opstilles kandidater. Disse præsenterer sig. Derefter mulighed for debat,
og mødedeltagerne stemmer derefter
skriftligt og hemmeligt på kandidaterne.
Før mødet vil de deltagende blive
registreret og kontrolleret for medlemskab
af folkekirken og bopæl i Oksbøl sogn. I
tilfælde af sognebåndsløsning til Oksbøls
sognepræst, har man ligeså ret til at
deltage i valget.
I tilfælde af, at der bagefter kommer en
liste mere, bliver der iværksat et traditionelt valg.
Vi har brug for nye kræfter til arbejdet i
menighedsrådet.
Vi håber, at vi fortsat kan have vores eget
menighedsråd i Oksbøl Sogn.
Der er spændende opgaver at deltage
i, og vi arbejder godt sammen om
opgaverne.
Menighedsrådet har 10 årlige møder, som
foregår i konfirmandstuen.

I kirkens gudstjenester lægger vi vægt på
musik og sang og har gerne kor og små
ensembler som medvirkende.
Aktiviteterne har de seneste år været:
kirkekaffe, onsdagsmøder (6 årlige),
koncerter, udflugt, kirkestafet.
Samarbejde med Oksbøl Friskole og
Oksbøl Sogneforening.
Samarbejde med de øvrige nordalsiske
sogne omkring fælles foredrag, arbejde
på kirkegården, gensidig orientering, 2.
pinsedagsgudstjeneste (3 årlige møder).
Sognenyt, hjemmeside og annoncering.
Føre tilsyn med bygninger (kirke, kapel,
konfirmandstue, mandskabsrum, præstegård) og kirkegård (Kirkeværgen).
Kontakt til de ansatte, arbejdsplaner,
ferie- og fridagsplaner, vikar, MUS-samtaler. (Kontaktpersonen)
Kassereropgaver, holde styr på budget og
regnskab og orientere menighedsrådet.
Samarbejde med regnskabskontoret
i Sønderborg, som klarer det løbende
arbejde.
Sekretæropgaver: skrive referater til
menighedsrådsmøder m.m..

Opgaverne i menighedsrådet er:
Samarbejde med sognepræsterne
omkring gudstjenester og aktiviteter i
kirken.
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Formandsopgaver: tegne menighedsrådet
udadtil, holde øje med post fra provst og
biskop, ansvar for at menighedsrådsmøderne forløber efter reglerne.
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Vil du gerne vide mere om arbejdet i
Oksbøl Menighedsråd kan du kontakte
vores nuværende medlemmer:
• Karin Eriksen
22 42 06 88
• Claus-Jørn Hjelm
27 58 04 29
• Anne Marie Hansen
20 83 38 59
• Jens Lynggaard-Jørgensen 29 70 38 64
• Birgitte Romme
41 57 05 19
Vores sognepræster:
• Heidi Sørensen Freund 20 49 66 79
• Judith Legarth
23 36 06 17
(barselsvikar for Sophie-Lønne Reil
Hundebøll)

Meditativ dans
i Nordborg og
omegn.
Nu må vi danse igen! Vi begynder med
”meditative danse” igen den 19. august,
kl. 19.00 i Sognegården i Nordborg.
Derefter danser vi altid på en torsdag
aften: 10. september, 22. oktober og
19, november.
Alle er velkomne.

Eller find oplysninger på følgende
hjemmesider:
www.godtfrastart.dk
(især om menighedsrådets arbejde)
www.folkekirken.dk
( generelt om folkekirken)

Med venlige hilsner
Melsene

Med venlig hilsen
På vegne af Oksbøl Menighedsråd
Heidi Freund og Birgitte Romme
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Gudstjenesteliste
Nordborg-Oksbøl pastorat 23. august – 29. november
AUGUST

OKTOBER

Søndag den 30. august
Kl. 10.00 Konfirmation i Nordborg Kirke v. JL
Kl. 14.00 Oksbøl kirke + kirkekaffe v. HSF Tema: Vi synger smukke årstidssalmer

Søndag den 04. oktober
HBJ
Kl. 09.30 Nordborg – præsteindsættelse af
Henrik Bo Jacobsen
Kl. 11.00 Oksbøl – præsteindsættelse af
Henrik Bo Jacobsen

Søndag den 23. august
JL
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl

SEPTEMBER

Søndag den 06. september
HSF
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg – efterfølgende fernisering i
sognegården: Ikon-udstiller
Søndag den 13. september
JL
Kl. 11.00 Oksbøl
Kl. 14.00Nordborg – fejring af høst m. spillemandsduo samt kirkekaffe i sognegården
Søndag den 20. september
HSF
Kl. 14.00 Nordborg - Gospelworkshop medvirker
Kl. 19.00 Oksbøl – Blokfløjtekvartetten Dorotheas
Kapel medvirker
Søndag den 27. september
JL
Kl. 11.00 Nordborg m. guldkonfirmation
Kl. 16.00 Oksbøl - Høstgudstjeneste m. jagthornsblæsere & fællesspisning på skolen

Torsdag den 01. oktober
Kl. 19.00 Nordborg v. HSF – aftengudstjeneste,
kirkekaffe og indskrivning af konfirmander

Torsdag den 07. oktober
Kl. 19.00 Oksbøl v. HBJ – aftengudstjeneste, kirkekaffe og indskrivning af konfirmander
Søndag den 11. oktober
Kl. 11.00 Nordborg v. HBJ (ingen tjeneste i Oksbøl)
Søndag den 18. oktober
HSF
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg – tysk gudstjeneste ved
Cornelia Simon
Søndag den 25. oktober
HSF
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

NOVEMBER

Søndag den 01. november
Begge sognepræster
Kl. 14.00 Oksbøl – Alle helgen mindegudstjeneste
Kl. 16.00 Nordborg – Alle helgen
mindegudstjeneste

HSF: Sognepræst Heidi Sørensen Freund · JL: Sognepræst Judith Legarth · HBJ: Sognepræst Henrik Bo Jacobsen
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NOVEMBER

Søndag den 08. november
HBJ
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
Søndag den 15. november
HSF
Kl. 11.00 Nordborg - Familiegudstjeneste med
minikonfirmander
Kl. 14.00 Oksbøl
Kl. 11.00 Oksbøl – Tysk gudstjeneste ved
Cornelia Simon
Torsdag den 19. november
Kl. 19.00 – aftengudstjeneste v. HBJ
Søndag den 22. november
Kl. 11.00 Nordborg v. HBJ (ingen gudstjeneste i
Oksbøl)
Onsdag den 25. november
Kl. 19.00 Nordborg v. HBJ – Særgudstjeneste m.
Skt. Georgs gildet og Fredslyset
Torsdag den 26. november
Kl. 13.00 Nordborg v. HSF – Særgudstjeneste m.
Nordborg Pensionistforening

Alle helgens dag
i kirken!
Vi indbyder alle til mindegudstjeneste på
Alle Helgens dag søndag den 01. november 2020. Mindegudstjenesten finder sted i
Oksbøl Kirke kl. 14.00 og i Nordborg Kirke
kl. 16.00.
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 2019.
Pårørende vil modtage et personligt brev
med en indbydelse, hvor vi beder om
tilladelse til at nævne afdødes navn.
Venlig hilsen
sognepræsterne i Nordborg-Oksbøl
Pastorat

Den 1. søndag i advent, 29. november
HSF
Kl. 11.00 Nordborg – Tema: De 7 læsninger m.
konfirmander & Nordborg Gospelkor
Kl. 14.00 Oksbøl – Tema: Vi synger smukke
adventssalmer
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Aktivitetskalender 2020
August - November 2020
AUGUST
Uge 36 (fra 31.aug.)
Onsdag den 19. august

Alle BIF – hold starter
19.00		Meditativ Dans
Sognegården Nordborg

Hjem
aflyser a & Kultur
lle
menter i arrange2020

SEPTEMBER
Uge 36		
Onsdag den 2. september

Folkedans Start
14.00 - 16.00	Onsdagsmøde v. Judith Legarth:
Efterårets sange og salmer. Oksbøl Kirke
Torsdag den 10. september
19.00		Meditativ Dans
Sognegården Nordborg
Tirsdag den 15. september
19.00		
Menighedsrådsvalg i Oksbøl Sogn.
				
Vi mødes i konfirmandstuen.
Søndag den 27. september
10.00 - 12.00
Indvielse af Bundsøtårnet.
				
v. Sogneforeningen
Torsdag den 24. september			
BIF: Damer start
Søndag den 27. september
15.30		
Oksbøl Kirke: Høstgudstjeneste
				
med efterfølgende fællesspisning.
		15.30 		
Jagthornsblæsere
		16.00		
Gudstjeneste.

OKTOBER
Søndag den 11. oktober

08.00		Fototur v. Claus-Jørn Hjelm
Sogneforeningen
Torsdag den 22. oktober
19.00		Meditativ Dans
Sognegården Nordborg
Lørdag den 24. oktober
10.00		
Badebroen tages op v. Lusig Strand
				
Sogneforeningen

NOVEMBER
Søndag den 1. november
14.00		
Alle helgen mindegudstjeneste
				
Oksbøl Kirke
Onsdag den 4. november			
”Den kirkelige genforening”
				
Nordborg Kirkes nye Sognegård
Onsdag den 11. november
14.00 - 16.00	”Tanzania” v. Henrik Bo Jacobsen
Oksbøl Kirke
Torsdag den 19. november
19.00		Meditativ Dans
Sognegården Nordborg
Lørdag den 21. November
10.00 - 14.00	”Åben gedestald”
hos K. & H.H. Hjelm, Næsvej 38
Søndag den 22. november
15.00		
Julekoncert v. Simone
				
Oksbøl Kirke
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ÅRETS

Præsentation af
barselsvikar
Henrik Bo Jacobsen
Jeg er 62 år gammel og gift med Charlotte Søe. Vi har tre voksne børn: Lise,
Erik og Simon. Jeg stammer fra Allerød og
har læst teologi i København.
I et par år var jeg præst ved Kingos Kirke på
Nørrebro i København.
I 1993 rejste Charlotte og jeg ud som missionærer til Tanzania, hvor jeg var lærer for
evangelister og præster i Brødrekirken.
I 2001 blev jeg præst i to små sogne ved
Lemvig, og i 2007 kom vi til Burkal i Bylderup-Bov, hvor vi har været indtil december
2019.
Fra nytår har vi boet i Varnæs, og jeg fungerer fremover som præstevikar i stiftet. Jeg
ser frem til at lære jer at kende i Nordborg
og Oksbøl sogne.
e er indtil 1.
for Sofie Lønn
Barselsvikar
r har Henrik
te
ef
er
garth. D
okt. Judith Le
bbet.
rjo
sagt ja til vika
Bo Jacobsen
ls.
da
or
N
til
ommen
Hjertelig velk

JULEKONCERT
Søndag den 22. november
2020 kl. 15.00 i Oksbøl Kirke
Oplev Simone, en af Danmarks absolut
dygtigste sangerinder, ved en bevægende
og stemningsfyldt julekoncert, akkompagneret af pianist Christian Kruse.
Simone smeltede som 12-årig alles hjerter, da hun vandt tv-talentshowet ”Scenen
er din” med Disney-sangen ”Vindens
farver”. Siden da har hun deltaget tre
gange i Dansk Melodi Grand Prix og solgt
over 300.000 cd’er.
Ved koncerten synger Simone nogle
af julens mest elskede sange med en
stemme, der kryber helt ind under huden.

Entré: 100 kr. Børn t.o.m. 15 år,
gratis adgang.
Billetter kan reserveres ved kasserer
Birgitte Romme på tlf. 41 57 05 19 eller på
mail: birgitte.ole10@gmail.com
Billetter kan også købes ved døren.
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Oksbøl Kirke
Onsdagsmøder

Oksbøl Kirke
Høstgudstjeneste

Onsdagsmøder i efteråret 2020
Onsdag 2. september kl. 14.00 - 16.00
Sognepræst Judith Nielsen Legarth præsenterer kendte og mindre kendte sange
og salmer, der hører efteråret til. Mange af
disse sange har en helt særlig stemning,
som mange holder af.

Høstgudstjeneste 27.september kl. 16.00
Kl. 15.30 Spiller jagthornsblæserne ved
kirkedøren

Arrangementet er henlagt til kirken, da
pladsforholdene i konfirmandstuen i
øjeblikket ikke er store nok, når der skal
synges.
Der er kaffe og kage ligeledes i kirken.
Onsdag 11. november kl. 14.00 - 16.00
Denne onsdag får vi besøg af Henrik Bo
Jacobsen. Han vil fortælle om sin tid i
Tanzania, hvor han har været udsendt
som missionær af Brødremenigheden.
Henrik Bo Jacobsen vil ligeledes her i
efteråret fra 1. oktober afløse Judith Nielsen Legarth som vikarierende sognepræst
i Oksbøl Nordborg Pastorat.
Arrangementet vil blive afviklet i kirken.
Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd
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Kl. 16.00 Høstgudstjeneste. Prædikant:
Judith Nielsen Legarth
Kl. 17.15 Spisning på Oksbøl Friskole.
Alle er velkomne
Traktement:
Wienerschnitzel med tilbehør
Pris 125 kr. 1 øl / vand er inkluderet i
prisen. Kaffe og kage kan købes
Tilmelding:
Tilmelding til spisning foretages senest
17. september til Chris Jørgensen på
mail-adr. lyshojgaardkalve@gmail.com
eller tlf.: 30 89 67 70
Konkurrence:
Under spisning er der quiz, hvor alle kan
være med.
Alle er velkomne
Landmænd fra Oksbøl Sogn og
Oksbøl Kirke

44. Årgang - August 2020

VI SØGER NY
KORLEDER
Vi søger korleder til E’Søngkor til den
kommende sæson - vi er et voksenkor, på
20 -25 damer/kvinder - vi synger, griner
og har det sjovt sammen.
Vi mødes hver 14. Dag på Oksbøl Friskole. Har du lyst til at være korleder og
være med - så kom frisk den 20. August
kl.19.00 på Oksbøl Friskole - kontakt
Esther Olesen tlf. 61 36 60 57

Stor tak til Dusko
Milovic for denne gang!
end
l dejligere
ad er ve
rk. Og hv

SOMMERBILLEDER
2020.
rbilleder
Danma

2020
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trand

Lusig S

besøg af

Ferien i år blev blev af
mange holdt i Danmark.
Og hvad er vel dejligere end besøg af
familien her på vores
skønne plet på Als.

Sommervejr i
Oksbøl Skov

Lusig Strand
Sommervejr i Oksbøl Skov
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AKTIVITETS-PLAN
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Stø0ens Kaﬀebord

Loppemarked

2020

2021

Kontaktperson

1. marts

7. marts / uge 9

Alle

1. Lørdag i hver mdr. 1. Lørdag i hver mdr.
Ingen Loppemarked i Ingen Loppemarked i
jan.
jan.

Leif

Generalforsamling

25. marts

25. marts

Formand

Skolens sommerfest

Dato kommer fra
Skolen

Dato kommer fra
Skolen

Alle

FesIval

12 & 13 Juni

11 & 12 Juni

Poul

11. Sept

Alle

20 - 21. nov

Kenneth, Trine, Maria,
Ulla, Ane0e, Randi og
Rikke

Pedaltræf

Julemarked

21 - 22. nov

Bestyrelsesmøde

Formand

Tombola

Lajla

INFORMATION
Støtteforeningens bestyrelse har efter megen
overvejelse besluttet at lukke loppemarkedet,
blandt andet på grund af manglende indtægter.
Baggrunden for beslutningen er endvidere, at
vi ikke får mange nye lopper, samt at vi den
senere tid også haft problemer med at få folk
til vagterne på loppen, og da vi i bestyrelsen
ikke kan påtage os alt arbejdet selv og med de

mangelfulde indtægter, har vi set os nødsaget
til denne beslutning.
Støtteforeningen arrangerer IKKE pedaltræf i 2020.
Da støtteforeningens generalforsamling blev
aflyst grundet Corona, har vi truffet beslutning om, at den nuværende bestyrelse bliver
siddende indtil næste generalforsamling den
25. marts 2021.
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Gymnastik sæsonen 2020 - 2021

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

Start mandag den 31. august 2020
Manja og Simon Gad tlf.: 2367 3682

Vi hopper, triller, danser, kryber, kravler,
klatrer, drejer, sanser, synger, ruller, springer og svinger- sammen og hver for sig.

Pris: kr. 350

Tag tøj på I kan bevæge jer i.

køb af forfriskninger samt
nder hele opvisningen.

kr. (voksne)

gensyn!

og gymnaster i
drætsforening

Krop & velvære
kl. 18.15-19.30
Start mandag den 31. august 2020
Susanne Wriborg tlf: 2481 0730
Pris: kr. 370
BEMÆRK:
Holdet er for alle aldre.
Man kan forhånds tilmelde på
tlf. 2481 0730
Der er deltager max på 25,
først til mølle princip.
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”Har du lyst til at tumle, grine, lege og
bare have det sjovt en HEL time sammen
med dit barn - og alle os andre?

Vi glæder os til at se jer!

Der bliver trænet med mange muskelgrupper, og hele kroppen bliver rørt til
hver træning. I min træning sætter jeg
fokus på funktionel, effekt og fysiske
forbedringer af kroppen.
• Træning af balancen gennem sving og
rotation
• Kropsstammetræning
• Stærk ryg /smidighedsryg træning
• Funktionel mavetræning
• Styrketræning
• Nakke /skulder
• Pulstræning
• Føddertræning
BIF har alle redskaber, vi skal bruge.
Der er 3 prøvetimer
NYT ... NYT... NYT
De sidste 15 min. Kører jeg Mindfulness
til ro, fordybelse og forkælelse af din
krop. Til dette bedes du medbringe et
tæppe til hver træning. Mød op og se/
mærk, om dette skulle være træningen,
der kunne gøre din hverdag lettere, få en
smidigere krop eller bare selvforkælelse.
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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 1. september 2020
Emily Joiner, Mia Wriborg Christensen,
Tina Schultz Bonde, Freja Kristensen

(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
styrketræning.
kom
og
se, hvad
vikl.finEfter fane Ja
udmarch
er der
LEGELAND
for alle til
16 med
foreningens redskaber.
der på. Det
bliver en rigtig sjov time med
Der bliver mulighed for køb af forfriskninger samt
grin, fart over feltet
ballade.
kage ogog
kaffe/the
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 18.00-19.00

Start tirsdag den 1 . september 2020
Majbritt Kristensen tlf.: 2538 8826

Mini Teens er holdet for dig, både drenge
og piger, som elsker spring, rytme og en
masse hygge! Alle fra 4. klasse og opefter
er velkomne, uanset niveau. Vi er et
instruktørteam, der er klar med en masse
energi og sjove ideer til en spændende
sæson!

Hjælper:
Mia Wriborg Christensen, Tina Schultz
Bonde, Sofie Amalie Christiansen
Pris: kr. 325

VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT
Pga. af COVID-19 er der nogle retningslinjer, I som gymnaster skal følge:
• Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra din forening og instruktør
• Ankom omklædt til træningen og forlad træningsfaciliteten straks efter træning.
• Hold 2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere.
• Husk god hygiejne før, under og efter træning.
• Hjælp gerne til ved rengøring og afspritning af redskaber.

23

Oksbøl SOGNENYT


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 2. september 2020
Lena Gram Thomsen tlf.: 6171 9359
køb af forfriskninger samt
Henriette Broe Jørgensen tlf.: 4015 3998
nder hele opvisningen.
Hjælpere:
kr. (voksne)
Katrine Foder, Sille Jordt Henningsen,
gensyn!
Rasmus V. Kümpel, Rani Eysturoy
og gymnaster i
drætsforeningPris: kr. 325

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 èn
time. Børnene bliver motorisk skubbet i
den rigtige retning, og vi som instruktører
sørger for at der bliver taget godt 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 instruktører.



Damer
kl 16.30-17.30

BEMÆRK
start torsdag d. 24. september 2020
Margrethe Brogaard Villadsen
tlf.: 5128 1292
Pris: kr. 300

SMART Training
kl 18.45-19.45
Start torsdag den 3. september 2020
Tine Lund tlf.: 3053 2062
Majbritt Kristensen tlf.: 2538 8826
Pris: kr. 370

24

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!
Pga. af COVID-19 skal man selv medbringe egen yoga/fitnessmåtte samt et
badehåndklæde.

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.
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Mandehørm
kl 19.00-20.00

LØRDAG
DEN
17.
MARTS
Hverken sixpack eller at være i topform 2018
KL.13.00
er påkrævet for at deltage påi Nordborg-hallen
dette hold.

Luffe’s Plads)
Der er kun én betingelse ... du skal(ved
være
I år med besøg af følgende gæstehold:
en mand! Sønderborg Egnens Minimix og Juniormix NGF



Start torsdag den 3. september 2020
Camilla Struck tlf.: 2878 3950
Tine Lund tlf.: 3053 2062
Pris: kr. 370
Årets nye tiltag i Broballe
Idrætsforening er vores herre-hold.

Kl. 13.00

Fælles indmarch

Kl. 14.40 (ca.)
Fane udmarch
Alle er velkomne!
Bare
du
har lyst
tiltil kl.at16 med
Efter fane udmarch
er der
LEGELAND
for alle
foreningens redskaber.
gi’ den gas!
Der bliver mulighed for køb af forfriskninger samt
kage og kaffe/the under hele opvisningen.

Træning varierer fra gang til gang, men
Entré: 30 kr. (voksne)
styrke- og konditionstræning fylder en del.
På gensyn!
Og så selvfølgelig leg, sjov og hygge!
Instruktører og gymnaster i
Broballe Idrætsforening

Det hele krydres med god musik og
kæmpe smil.

Dette er programmet for denne
sæson 2020/21.

dt
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– kontakt da Li
alleif.dk.
mnastik@brob
eller på mail: gy
får de
k sørge for at du
BIF skal også no
angler.
kursuser, du m

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 instruktører 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
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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
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Hvis det skal
se godt ud...
www.grafisk-arbejde.dk
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SYNSPRØVE
I EGET HJEM

44.
Årgang- -April
August
40 Årgang
20172020

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

Ønsker du en
annonce
i
Oksbøl Sognenyt?
Kontakt
Elin Petersen på tlf.: 60 70 85 07
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Invitation til

ÅBEN GEDESTALD
Lørdag den 21. November 2020
Fra kl. 10.00 - 14.00
Hos Karen og Hans-Henrik Hjelm
Næsvej 38, Mjels, 6430 Nordborg.
Udflugt for hele familien. Kom og se vores
Boergeder, der laver naturpleje ved Mjels Sø.
Der kan ses gedekid født efter den
25. oktober.
Der vil være smagsprøver af forskellige
gedeprodukter.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer
allesammen.

