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Østergård Frugt & Bær
Færgevej 63

6430 Nordborg
tlf.: 61 65 18 64

mail: 
frugtogbaer@bbsyd.dk

Nedervej 25, 6430 Nordborg

www.mjelsmark.dk
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40 Årgang - April 2017

40. Årgang - Januar 2017

29

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 

Henrik Bo Jacobsen (vikar til 30. juli 2021)
mobil 23 36 06 17 · e-mail: hbja@km.dk

Sophie-Lønne Reil Hundebøll (barselsorlov)

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

Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Anne Marie Hansen
Telefon 20 83 38 50
E-mail: amhansen@hotmail.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

11
Maj

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. 2 Maj 2021  i uge 21/22
 Deadline 11.05.2021 
 
Nr. 3 August 2021  i uge 21/22
 Deadline 03.08.2021

Nr. 4 November 2021 i uge 46/47
 Deadline 02.11.2020

Nr.  1 Februar 2022 i uge 07/08 
 Deadline 01.02.2022

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 4. februar 2021.

Oksbøl SOGNENYT
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Nyt fra Redaktionen
Godt Nytår til jer alle!

Det blev godt nok en stille fejring af det 
nye år for mange af os, men man skal jo 
se det positive i alt! Tømmermændene var 
ikke så hårde den 1-1-2021.

Der er nu god gang i vaccination mod 
Covid-19  i Danmark, og der er da sikkert 
også mange, der er blevet vaccineret her i 
sognet.  Lad os håbe på, at dette vil med-
føre, at vi kan mødes til sammenkomster, 
som vi plejer til sommer.  

Lige nu er det skønt at være ude på tur i 
sneen. Friskt og koldt. Har I været nede ved 
Lusig Strand for at se den nye badebro, eller 
pælene til den nye, som er sat op?   
Vi må håbe, at det bliver en god sommer,  
så vi rigtigt kan få glæde af den. 

Forsidefoto fra Lusig Strand er taget af Polle.

Hvis I skulle ligge inde med en god historie 
eller ide til, hvad vi kan bringe i bladet, er I 
meget velkomne til at henvende jer.

Else og HC

– lidt anderledes p.g.a. samlingsforbud og corona, 
dog mødte der nogle stykker op i Oksbøl og 
Broballe til en lille snak og julesang. 

Hilsner fra juletræstænding
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Nyt fra Sogneforeningen
Vores nye badebro ved Lusig Strand
Broen ved Lusig Strand skal have sit brofag 
lagt på, monteret rækværk, og trappen skal 
ned i vandet. Derfor er der brug for nogle 
hjælpende hænder.

Har du tid og lyst til at hjælpe den 
1. maj 2021 kl.10.00 så ring til Bent 
Jørgensen på tlf. 30 74 98 14 eller mail 
på: bent.jorgensen@privat.dk

Vi glæder os meget til at tage den nye 
badebro i brug og ser frem til en stor officiel 
indvielse, når det bliver varmt i vejret, og vi 
forhåbentlig igen må være mange samlet. 
Vi vil invitere repræsentanter for SE Vækst-
pulje, Nordea-fonden og Fabrikant Mads 
Clausen Fond, som har givet tilskud til den 
nye badebro ved Lusig Strand. Hvornår 
og hvad der ellers skal ske, er ikke fastlagt 
endnu, men alle fra hele Oksbøl Sogn bliver 
selvfølgelig også inviteret. 

Polle

Tak for støtten 

– tillykke til BIF!Tak for støtten 

– tillykke til BIF!



7

45. Årgang - Februar 2021

Tak for støtten 

– tillykke til BIF!
– Og her i Oksbøl Sogn sker der mange 
forskellige ting. Vi er blevet en del af 
Naturpark Nordals.

Nationalkomiteen for Danske Naturparker  
indstillede Nordals på mødet den 27. 
oktober og Friluftrådets bestyrelse 
godkendte endeligt den 16. december 
2020. Oksbøl Sogneforening sidder med 
i Naturparkrådet som repræsentant for 
de 3 landsbylaug, hvor en del af laugets 
arealer ligger indenfor Naturparkens 
afgrænsninger.

Naturparken er flot beskrevet i en bog 
”Værd at vide om Naturpark Nordals”, 
hvor konceptet er udarbejdet af Jan  
Bossen, og en del af billederne er foto-
graferet af Claus-Jørn Hjelm. To af vores 
mange lokale ildsjæle!

Når corona-restriktionen tillader det, kan 
du hente ” Værd at vide om Naturpark 
Nordals” hos Nordals informationscenter, 
der har til huse hos Nordals Designcenter 
i Storegade inde i Nordborg.

I Pumpehuset ved Mjels Sø er der også 
sket noget. Her er kommet en ny port i 
ind til madpakkerummet, og alle tingene 
er kommet tilbage til grejbanken. De ind-
vendige vægge er blevet vandskuret med 
kalkmørtel, så når temperaturen kommer 
over 10 grader, skal væggene kalkmales, 
og alle plancherne sættes op igen.

På pladsen foran Pumpehuset er de 
gamle bord/bænkesæt blevet skiftet ud. 
Der er nu kommet bænke og borde, der 
gør det lettere at komme ned at sidde. 
Disse udbedringer er et godt tegn på 
samarbejdet mellem Sønderborg Kom-
mune, Aage V. Jensen Naturfond og 
Oksbøl Sogneforening.

Naturen er ikke 
lukket ned!

Fortsættes på næste side...



– Kom med ud i naturen, få motion og 
frisk luft lørdag den 17. april kl 10.00.

I år har vi et særligt fokus på take 
away-emballage, når vi samler ind. 
Engangsbestik, plasttallerkener, papkopper 
og burgerbakker er blandt den engangsem-
ballage, som ofte havner i naturen. 

Så har Vi også fokus på:
• dåser med pant
• dåser uden pant
• mundbind
• cigaretskodder
• Og hvad vi ellers finder af sjove ting!! 

Vi mødes ved Oksbøl Friskole i 
skolegården kl. 10.00 og går ud 
herfra på de forskellige ruter 

Ca. kl.12.00 mødes vi igen og spiser 
pølser sammen. 

Vel mødt

Esther
Tlf 61366057

www.dn.dk/arrangementer/19480-kom-
med-ud-i-naturen-fa-motion-og-frisk-luft-
se-din-by-grofterensning

Affaldsindsamling

Naturen herude i sognet er blevet flittigt 
brugt af herboende og gæster i corona 
tiden. Her er også meget at opleve. Går 
du tur langs søerne, kan du se et rigt 
fugleliv og høre landskabets musik. Hvis 
du en morgenstund bevæger dig fra 
P-pladsen i Broballe og langs Bundsø af 
stien om til Ridestedet i Brandsbøl, møder 
du mange forskellige dyr og fugle. F.eks. 
vil fiskehejrer fortælle dig, at du er kom-
met ind på deres territorium. Fiskehejren 
flyver ud over søen og skælder ud med sit 
meget karakteristiske hæse og skrattende 
skrig. Dette sker 10 til 15 gange på turen 
langs Bundsø, og hvis du er rigtig heldig, 
får du også set havørnen. Heldigvis er 
naturen ikke lukket ned!

Polle.
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Sogneforeningens aktiviteter har været 
præget af corona-restriktioner det 
sidste års tid.

Foreningen regnede med at Nytårsbrunch 
skulle være en årlig tilbagevendende begi-
venhed. Den måtte jo desværre aflyses 
i år, men vi kan forhåbentlig mødes og 
ønske hinanden godt nytår 2022! Vi satser 
på at holde en stor ”Åbningsfest”, når vi 
alle er blevet vaccineret, og coronaen har 
sluppet sit greb om samfundet.

Generalforsamlingen for 2019/2020 blev 
aflyst, og alle bestyrelsesmedlemmer 
fortsatte endnu et år. Generalforsamlingen 
for 2020/2021 bliver udsat, til vi igen må 
mødes med alle, der har lyst til at deltage. 

Den vil blive indvarslet i SogneNyt og i 
ugeavisen.

Selvom der ikke er afholdt generalfor-
samling, er det bestyrelsens håb, at alle, 
der bor her i sognet, vil bakke op om 
forening ens aktiviteter og SogneNyt, og vil 
betale kontingent for 2021.

Kontingentet, som blev besluttet på sidste 
generalforsamling er 75 kr. pr. person og 
150 kr. for en husstand. Beløbet er du/I 
velkomne til at betale ind på konto: Reg. 
Nr. 1551- konto nr. 0004038479 eller på 
MobilePay 23797 Husk lige at oplyse 
jeres adresse i tekstfeltet. Ligeledes kan 
der betales kontant til formanden eller 
kassereren.

Det kan være træls at forberede noget, 
som ikke kan gennemføres alligevel, men 
sådan tænker alle de frivillige, der hjælper 
foreningen heldigvis ikke. Der bliver 
arbejdet på at holde Sankt Hans bål nede 
ved Bundsø igen i 2021, og en anden 
gruppe af sognets beboere er i gang med 
sommerfesten 2021. Festen bliver om 
muligt afholdt den anden lørdag i august 
2021 på Fjordvang. 

Omkring en del af de arrangementer, der 
har været nævnt i de sidste par SogneNyt 
er der megen usikkerhed. Det er f.eks. 
forskønnelsesprisen, affalds-indsamling 
den 17. april 2021, fototur med Claus-
Jørn Hjelm. Bliver de aflyst, udsat eller 
gennemført? Ja, det vides ikke på nuvæ-
rende tidspunkt.

Polle

Pandemien
2020/2021

9

45. Årgang - Februar 2021



MUSIKGUDSTJENESTE
Gudstjenesten 2. påskedag gennemføres 
som en læsningsgudstjeneste, hvor musi-
kalske led veksler med tekstlæsninger, der 
hører kirkeåret til. 

HVORNÅR:
2. påskedag 5. april kl. 11.00

TEKSTLÆSER:
Sognepræst Heidi Sørensen Freund

MUSIK:
Jazzkvintetten: Sax-Appeal med 
Iben Broholm, vocal,
Stine Möglich, klaver.

BEMÆRK:
Såfremt de nugældende forsamlings-
påbud bliver forlænget til efter påske, 
gennemføres gudstjenesten 2. påskedag 
som en kortere andagt

Alle er velkomne.

Oksbøl Kirkes Menighedsråd

i Oksbøl Kirke
Jazz Alle er 

velkomne

Oksbøl SOGNENYT
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Alle er 
velkomne

Rytmik er musik, sjov og ballade for 
de yngste og henvender sig til børn i 
alderen 1-5 år og deres voksne.

Til rytmik leger vi bevægelseslege, spiller 
på sjove instrumenter, synger fagtesange, 
danser og lytter til levende musik. Aktivi-
teten forløber over 6 tirsdage.

Opstart
Tirsdag den 13. april i Nordborg Kirke
1-2 årige kl. 16.00-16.45 
3-5 årige kl. 17.00-17.45

TILBUDDET ER GRATIS. Tilmelding sker 
ved henvendelse til kirkens organist, 
Stine Möglich på 21722124 eller mail: 
stinemoglich@hotmail.com

BørnerytmikOnsdag 3. marts kl. 14.00 - 16.00
Mange kender Claus-Jørn Hjelm som 
en dygtig amatørfotograf og vidende 
lokalhistoriker. Claus-Jørn vil 3. marts 
fortælle om og vise nogle af de mange 
fine billeder, han igennem mange år har 
taget i lokalområdet.
Arrangementet vil blive afviklet i kirken.

Onsdag 14. april kl. 14.00 - 16.00
Sognepræst Heidi Sørensen Freund vil 
ved dette onsdagsmøde fortælle om 
præsten, salmedigteren, foredragsholderen, 
politikeren, mytologen, historikeren og 
folkeoplyseren:
Nicolai Frederik Severin Grundtvig. 
Grundtvig prægede sin samtid, ligesom 
han stadig har stor betydning for os i dag, 
i kirken, i skolelivet, samfundsliv m.m. Alt 
dette bliver berørt i dagens foredrag.
Arrangementet blive afholdt i kirken.

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Oksbøl Kirke
Onsdagsmøder

Dysse i Brandsbøl Skov. Foto Claus-Jørn Hjelm

45. Årgang - Februar 2021
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Gudstjenesteliste  
Nordborg - Oksbøl Pastorat marts - juni 2021

MARTS
Søndag 07. marts v. Heidi SF
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

Søndag 14. marts v. Henrik BJ
Kl. 09.30 Nordborg 
Kl. 11.00 Oksbøl 

Søndag 21. marts v. Heidi SF
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

Søndag 28. marts, Palmesøndag v. Henrik BJ
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl

APRIL
Skærtorsdag, 1. april v. Henrik BJ
Kl. 11.00 Nordborg
Kl. 14.00 Oksbøl 

Langfredag, 02.april v. Henrik BJ
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

Påskedag 04. april v. Heidi SF
Kl. 09.30 Nordborg m. trompet
Kl. 11.00 Oksbøl m. trompet

2. påskedag 05. april v. Heidi SF
Kl. 11.00 Særgudstjeneste i Oksbøl med deltagelse 
af Jazzband Sax-appeal 

Søndag 11. april v. begge
Konfirmation i Nordborg udskudt til 20. juni
Kl. 11.00 Oksbøl v. Henrik BJ

Søndag 18. april v. Henrik BJ
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

Søndag 25. april v. Heidi SF
Kl. 11.00 Oksbøl 
Kl. 14.00 Nordborg Familiegudstjeneste med 
minikonfirmander

Bededag 30. april v. Henrik BJ
Kl. 11.00 i Oksbøl 
(Ingen i Nordborg – I Nordborgs rubrik henvises til 
Oksbøl)

MAJ
Søndag 02. maj v. Henrik BJ
Kl. 11.00 Nordborg
(Ingen i Oksbøl – I Oksbøls rubrik henvises til 
Nordborg)

Søndag 09. maj v. Heidi SF
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl

Torsdag 13. maj, Kristi Himmelfartsdag 
Konfirmation i Oksbøl udskudt til efter sommerferien. 
Kl. 11.00 Nordborg Højmesse v. Heidi SF

Heidi SF: Sognepræst Heidi Sørensen Freund
Henrik BJ: Sognepræst Henrik Bo Jacobsen

Oksbøl SOGNENYT
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Søndag 16. maj v. Henrik BJ
Kl. 09.30 Oksbøl 
Kl. 11.00 Nordborg

Pinsedag, søndag 23. maj v. Heidi SF
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
Anden pinsedag: Friluftsgudstjeneste i Nørre-
skoven kl. 14.00. De 5 nordalsiske sogne 
 
Søndag den 30. maj v. Henrik BJ
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

JUNI
Søndag 06. juni v. Heidi SF
Kl. 09.30 Nordborg 
Kl. 11.00 Oksbøl 

Søndag 13. juni v. Heidi SF
Kl. 11.00 Nordborg
Kl. 14.00 Oksbøl 

OBS: Ændringer kan forekomme grundet COVID-19.

Evt. ændringer eller aflysninger af 
planlagte arrangementer

Oksbøl Kirkes Menighedsråd gør her-
ved opmærksom på, at der på grund 
af corona- situationen kan forekomme 
ændringer eller aflysninger af planlagte 
arrangementer og gudstjenester her i for-
året 2021. Således har man måttet aflyse 
onsdagsmødet 3. februar med museums-
inspektør Kim Jacobus Poulsen.
 

Man bedes holde sig orienteret på 
Oksbøl Kirkes hjemmeside: 
www.oksboelkirke.dk 

Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Oksbøl Kirke
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At blive forbigået er ikke noget, man 
ønsker sig. For det betyder, at man 
bliver sprunget over. Men det kan være 
positivt, hvis det er noget ubehageligt, 
man undgår. 

Påske handler om at blive forbigået. For 
det hebraiske ord for påske betyder nem-
lig "forbigang". Påske er at blive forbigået 
– af døden. 

I 2. Mosebog i Det Gamle Testamente 
fortælles om, hvordan det jødiske folk var 
slaver i Egypten. Gud sendte 10 plager 
imod Farao og hans folk, for at han skulle 
lade israelitterne rejse. Men Farao gav 
dem ikke lov til at forlade Egypten. Den 
sidste af de 10 plager var døden, der 
ramte det ældste barn i hvert hus. Men 
jøderne gik fri ved at slagte et lam og 
smøre dets blod på dørstolperne. Når 
dødens engel kom til et jødisk hus med 
blod på dørkarmene, så gik den forbi.

For 2000 år siden levede Jesus her på 
jorden. Engang, da han fejrede påske i 
Jerusalem, blev han arresteret og henret-
tet ved at blive korsfæstet. 

Johannes Døberen havde tidligere udpe-
get ham som det Guds lam, der skulle 
ofres for andre: "Se det Guds lam, som 
bærer verdens synd!" 

Ligesom jøderne ved påsketid slagtede et 
lam og smurte dets blod på dørkarmene, 
sådan blev Jesus slagtet ved at blive 
korsfæstet, for at enhver som tror på ham 
skal forbigås af døden og have evigt liv 
hos Gud. Vi er døbt til at blive forbigået 
på denne måde, og hvert år fejrer vi påske 
for at mindes, at Jesus gik i vores sted og 
døde for vores skyld, for at vi skal få evigt 
liv. 
 
Pastor Henrik Bo Jacobsen

Hilsen fra sognepræsterne

Francisco de 
Zurbaran (1598-

1664): Agnus 
Dei (Guds lam).

påskelammet

Oksbøl SOGNENYT
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EFTERKLANG
De 3 medlemmer af Efterklang Casper 
Clausen, Mads Brauer og Rasmus 
Stolberg er vokset op på Als og har siden 
deres debut i 2003 turneret verden rundt 
med deres eksperimenterende og genre-
krydsende musik, som kan være både 
storslået samt helt fint og nærværende i 
sit udtryk. Efterklang har spillet udsolgte 
koncerter prominente steder som Sydney 
Opera House, Elbphilharmonien i Ham-
burg og Koncerthuset i København, men 
de har også gentagne gange søgt hjem 
mod rødderne i Sønderborg, hvorigennem 
en stærk relation til korleder Mette Ras-
mussen og Sønderjysk Pigekor er opstået 
organisk over årene.

SØNDERJYSK PIGEKOR
Sønderjysk Pigekor blev grundlagt i 
1994 og er siden 1997 blevet ledet af 

chefdirigent Mette Rasmussen. Koret tæl-
ler i alt 290 sangere fra 3 år til voksne san-
gere. Koncertkoret, bestående af 80 piger 
12-20 år, har en omfattende koncertvirk-
somhed og har turneret i mange lande, 
herunder flere turnéer til Canada, USA og 
Kina. Koret repræsenterer ofte Sønderborg 
og Sønderjylland ved officielle lejligheder, 
inklusiv arrangementer for Kongehuset 
og Sønderborg Kommune. Repertoiret er 
klassisk kormusik med afstikkere til det 
eksperimenterende og genreoverskri-
dende, og det er her, koret og Efterklang 
mødes i en helt unik klangverden med et 
stærkt  og rørende musikalsk udtryk som 
resultat. Trivsel, nærvær og fællesskab 
er kerneværdier i korarbejdet og en solid 
base for sangernes performance, som ud 
over høj musikalsk kvalitet har fokus på 
at indhylle publikum i en total oplevelse af 
lyd, koreografi og fortælling.

Kirkekoncert
NORDBORG KIRKE DEN 11. APRIL 2021 KL. 16.00

15
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 ”Musik ved vandkanten” med vokal- 
ensemblet Capella Clara den 4. maj 
kl. 19.30 entré: 50 kr.

Billetter købes på billetto.com

Cappella Clara er et vokalensemble på 
8 kvinder fra Sønderborg-området. De 8 
stemmer mødte hinanden første gang i 
januar 2020 i Sønderborg, og fornøjelsen 
derved udmøntede sig i et fortsat sam-
arbejde. Repertoiret er nordisk, klangen 
er fyldig og udtrykket dynamisk i Cappella 

Clara. Ensemblet skriver også egne vær-
ker, blandt andet har to af medlemmerne, 
Katrine Schink og Anne Agerskov, skrevet 
et arrangement fra et digt af Holger Dra-
chmann ”Jeg sejled’ en nat over havet”. 
Turnéen ”Musik ved vandkanten” udsprin-
ger af vokalensemblets repertoire, hvor 
vandet forbinder den nordiske musik, og 
turnéen skal være med til at formidle den 
ny nordiske musik, hvor Cappella Claras 
inspiration fra de norske kvindekorsidea-
ler og ren kvinde power også afspejles i 
musikken.

i Oksbøl Kirke den 4. maj kl. 19.30

ForårskoncertForårskoncert

Oksbøl SOGNENYT
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i Oksbøl Kirke den 4. maj kl. 19.30

I øjeblikket er det kun muligt at gennemføre gudstjenester med få deltagere på grund 
af de i øjeblikket gældende forsamlingspåbud. Lempes disse bestemmelser i løbet af 
foråret, indbyder de 5 nordalsiske sogne herved til den traditionelle friluftsgudstjeneste i 
de smukke omgivelser omkring den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als.

HVORNÅR:
2. pinsedag mandag den 24. maj 2021 kl. 14.00 

HVOR:
Ved den gamle skovfogedbolig Nygård, Nørreskovvej 41 i Nørreskoven

OM GUDSTJENESTEN:
Præster og organister fra de 5 nordalsiske sogne medvirker 

MEDBRING:
Medbring evt. klapstol.  I begrænset omfang findes der stole til udlån

TRAKTEMENT:
Efter gudstjenesten er der gratis kage og kaffe

BEMÆRK:
Såfremt de nuværende regler om offentlige forsamlinger bliver forlænget, kan der blive tale 
om tilmelding eller at gudstjenesten aflyses. Se kirkernes hjemmesider.

Arrangør: Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Friluftsgudstjeneste 
på Nygård

Alle er 
velkomne

17

45. Årgang - Februar 2021



Forestilling i Nordborg Kirke den 25. 
marts 2021 kl. 19.00 Fri entré, men  
grundet corona er tilmelding nødvendig. 

Tilmelding sker ved kirkens organist på 
mail: stinemoglich@hotmail.com

ExpandingCanvas er et tværkunstnerisk 
ensemble, der udforsker spændingsfeltet 
mellem billedkunst og musik. Musik og 
billeder forvandler kort sagt hinanden. 
Man kan pludselig SE musikken og HØRE 
billederne. 

Billedkunstner Indigo Richards arbejder 
med streg, motiv og farve på en glas-
plade. Der er et videokamera monteret 
over pladen, og billederne projiceres 
derved videre til lærredet direkte “in the 
making”. Instrumentalister og komponi-
ster Tine K. Skau og Kai Stensgaard står 
med elektroniske og akustiske instrumen-
ter for skabelsen af lydbilledet. Det er i høj 
grad en spil-levende øjeblikkelig ople-
velse, hvor publikum får et unikt indblik i 
kunstnernes skabende proces.
 

ExpandingCanvas har gennemkompo-
neret Påskeevangeliet i 5 centrale motiver: 
Indtoget i Jerusalem, Den sidste nadver, 
Kysset, Korsfæstelsen og Opstandelsen.

Lydsporet bag Skau og Stensgaards 
kompositioner er med til at fastholde Den 
Stille Uges fortælling, som den kan læses 
i evangelierne. Tekstnært og centralt.
 
Ensemblet etablerede sig i 2014 med 
produktionerne Tro, Håb og Kærlighed og 
har siden lavet kirkekunstteater, works-
hops og offentlige bestillingsopgaver. 
I 2016 kom den eventyrlige billed- og 
musikproduktion JULEEVANGELIET og i 
2019 PINSEfortællinger.
 
I PÅSKEEVANGELIET bringer forvand-
lingsbilleder publikum helt tæt på beret-
ningen fra påsken år 33 i Jerusalem.
Forestillingen henvender sig til alle 
aldersgrupper.

Påskeevangeliet

ExpandingCanvas
Billdkunstner Indigo Richards, 
pensler. Komponist & perfor-
mer Tine K. Skau, blokfløjter, 
whistles, saxofoner og klarinet. 
Komponist & instrumentalist 
Kai Stensgaard, aluphone, 
samplepad, handpan og 
marimba.

Oksbøl SOGNENYT
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Babysalmesang
Tilbuddet er 

GRATIS men tilmelding er påkrævet. 

Babysalmesang er et tilbud til babyer 
(0-12 mdr.) og deres forældre om at 
deltage i babyrytmik, mens vi synger 
salmer og sange. 

Aktiviteten forløber over 6 onsdage i Nord-
borg 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.

Opstart:
Onsdag d. 7. april kl. 9.30 

Tilmelding: 
Til kirkens organist: Stine Möglich, 
på tlf. 2172 2124 eller 
mail: stinemoglich@hotmail.com

45. Årgang - Februar 2021
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I uge 16 afholder vi igen minikonfirmand- 
uge i Nordborg-Oksbøl Pastorat. 

Det sker tirsdag – fredag efter skoletid 
i Nordborg Sognegårds store lokale. 
Om søndagen kan minikonfirmanderne 
også være med til at lave en musikalsk 
familiegudstjeneste sammen med kirkens 
børne- & ungdomskor og med organist og 
korleder Stine samt præsten Heidi.

Børn i 3. klasse fra Nordals Skolen og 
Oksbøl Friskole kan melde sig til at gå 
til minikonfirmand, og præsten inviterer 
børnene via skolen, hvor forældrene mod-
tager en invitation med program for ugen. 
Frivillige hjælpere henter børnene efter 

skoletid og hjælper med aktiviteterne, 
serverer boller/kage og saftevand.

Sammen med præsten og medarbejdere 
fra pastoratet skal vi gå på opdagelse 
både i kirken, i tårnet og på kirkegården. 
Vi skal have fortælling og sang, være 
kreative med små projekter og også se en 
teaterforestilling i kirken.

At gå til minikonfirmand handler om at 
have det sjovt, være nysgerrig og lære 
mere om, hvad der sker i kirken.

Vi glæder os til en skøn 
minikonfirmand-uge!

Minikonfirmand-uge 
i Nordborg-Oksbøl Pastorat

Oksbøl SOGNENYT
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I september 2020 havde vi valgforsam-
ling. Det lykkedes med hiv og sving 
at få 5 personer valgt til et nyt menig-
hedsråd, vel at mærke hvis der ikke 
kom flere lister. Det gjorde der ikke. 
Den 26. nov. 2020 havde vi Menigheds-
rådsmøde. Efter at vi havde sagt tak 
til Karin Eriksen og Claus-Jørn Hjelm, 
konstituerede de 5 valgte sig således:

Den 23.december, sen aften, blev vi anbe-
falet fra biskoppen og kirkeministeriet at 
aflyse alle julens gudstjenester til og med 
den 3. januar.

Der kom igen nye restriktioner den 5. 
januar, som indebar kortere gudstjenester 
og kirkelige tjenester, max. 30 minutter, 
ingen nadver og ingen sang. Der må nu 
kun være 24 personer i kirken, men vi 
kan trods alt holde åben. Man kan lytte 
til præstens fortælling om salmer og 
efterfølgende lytte til orglets musik. Det er 
også tilladt at nynne med.

Vi håber alle, at der snart må være 
normale tilstande igen. Vi glæder os til at 
møde jer også i kirken!

På vegne af Oksbøl Menighedsråd
Anne Marie Hansen

Oksbøl Menighedsråd
– ønsker alle et godt nytår!

Formand:
Anne Marie Hansen

Næstformand:
Elisa Nørgaard

Kirkeværge:
Jens Lynggaard-Jørgensen

Kasserer/Sekretær:
Birgitte Romme

Kontaktperson:
Ole Andersen

Bygningskyndig:
Urban Jensen

Vi havde en fin koncert med Simone i 
november måned! Til koncerten var der 
fuld tilmelding også med venteliste. Dog 
valgte 10 personer ikke at møde op, 
hvilket var lidt ærgerligt.

45. Årgang - Februar 2021
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www.grafisk-arbejde.dk

Oksbøl SOGNENYT

30

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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  ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG
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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

Ønsker du en 
annonce

i 
Oksbøl Sognenyt?

Kontakt 
Elin Petersen på tlf.: 60 70 85 07
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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

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

www.bp-vvs.dk

23



Aktivitetskalender
Februar, marts, april, maj og juni 2021

Februar 
Onsdag den 02. februar  Onsdagsmøde m. Kim J. Paulsen: AFLYST
Mandag den 22. februar  H&K Foredrag: AFLYST

Marts
Onsdag den 03. marts kl. 14.00 - 16.00 Onsdagsmøde m. Claus-Jørn Hjelm, Oksbøl Kirke
Onsdag den 10. marts  H&K: Dilettant  i Holm:   AFLYST
Onsdag den 24 marts kl. 19.00  H&K: Generalforsamling + Nordborg Mandskor, 

Svenstrup Forsamlingshus
Torsdag den 25. marts kl. 19.00  ”Påskeevangeliet”: forestilling m. Expanding Canvas, 

Nordborg Kirke

April
Mandag den 05. april kl. 11.00  2. påskedag: Musikgudstjeneste m. Sax-Appeal,  

Oksbøl Kirke
Onsdag den 07. april kl. 09.30 Start: Babysalmesang, Nordborg Kirke
Søndag den 11. april kl. 16.00  Koncert m. Efterklang og Sønderjysk Pigekor,  

Nordborg Kirke
Mandag den 13. april kl. 16.00 - 16.45 Start: Børnerytmik 1 - 2  årige, Nordborg Kirke
 kl. 17.00 - 17.45 Start: Børnerytmik 3 - 5  årige, Nordborg Kirke

Onsdag den 14. april kl. 14.00 - 16.00  Onsdagsmøde m. Heidi Sørensen Freund, 
Oksbøl Kirke

Lørdag den 17. april kl. 10.00  Affaldsindsamling v. Sogneforeningen 
Mødested: Oksbøl Friskole

Tirs 20. - fre. 23. april (uge 16 efter skoletid) Minikonfirmand-uge Nordborg Sognegård
Tirsdag den 20. april kl. 19.00  H&K: Foredrag m. Chr. Liebergreen: 260 dages 

jordomsejling, Svenstrup Forsamlingshus

Maj
Tirsdag den 04. maj kl. 19.30 Forårskoncert m. Capella Clara, Oksbøl Kirke
Torsdag den 06.maj  H&K: Bustur til Tönning og Friedrichstadt
Mandag den 24.maj 14.00 2. pinsedag: Friluftsgudstjeneste på Nygård

Juni
Tirsdag den 08. juni kl. 17.00 H&K:  Sommerafslutning: Fjordvang


