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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

45. Årgang - Maj 2021

3



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 (fra 1. august 
mobil 23 36 06 17, e-mail: sophu@km.dk)

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

Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Anne Marie Hansen
Telefon 20 83 38 59
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

03
August

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. 3 August 2021  i uge 33/34
 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

Nr. 2 Maj 2022  i uge 21/22
 Deadline 10.05.2022 
 

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 20. maj 2021.

Oksbøl SOGNENYT
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Kontingent
2021
Tak til alle jer, der allerede nu 
har indbetalt kontingent 2021 
til Sogneforeningen. Det er vi 
rigtig glade for. 

Vi forsætter med samme kon- 
tingent og opfordrer alle øvrige  
til at indbetale til: 

Konto 1551 0004038479
Eller Mobile Pay til 23797

HUSK: sæt jeres adresse i 
tekstfeltet 

Der kan stadigvæk betales 
kontant til formanden eller 
kassereren.

Nyt fra Redaktionen
I takt med mange bliver vaccineret, og 
sommeren banker på, begynder Danmark 
stille og roligt at åbne op for diverse 
arrangementer. Dog er der ikke åbnet for 
festivaler og koncerter. Bliver det over-
hovedet sommer uden Nordals Festival?  
Men hyggelige sammenkomster kommer 
der dog i vores sogn: i kirken, til St. Hans 
og sommerfest. Så støt op om disse.

Mange har sammenlignet coronatiden 
med tiden under 2. Verdenskrig, med 
nedlukning og restriktioner. Kun ganske 
få af os levede dengang, så vi kan jo ikke 

helt sammenligne. Men det har været 
specielt med en sygdom, der har fået hele 
verden til at gå i stå, som giver eftervirk-
ninger overalt, men som også får folk til 
at samarbejde. Nu ser det lysere ud!! Vi 
håber!!

Efter et noget koldt forår springer alt ud 
her i maj. Jeg elsker de smukke kastanje-
træer med ”lys”. (forsidefoto)

Kan I alle have en rigtig god sommer

Else og HC

KrondiamantbryllupHarald og Bodil Lauritsen fra Oksbøl havde 
krondiamantbryllup den 12. Maj 2021.
De to ses her med flotte kleviaer, som Harald passer. 

Panterne er rigtig 
gamle og stammer helt tilbage fra 
Haralds forældre. 

Rigtig hjertelig 
tillykke.

Hilsen fra Lone og Henning Carlsson

45. Årgang - Maj 2021
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Nyt fra Sogneforeningen

Forskønnelsesprisen
Oksbøl Sogn har en forskønnelsespris, 
der bliver uddelt ved foreningens gene-
ralforsamling tirsdag den 15. juni 2021 på 
Oksbøl Friskole kl. 19.

Prisen uddeles til den eller de personer, 
som har forskønnet deres hus eller området 
omkring huset, så vi alle synes, her er smukt 
at færdes.

Alle, der kender nogen, der har fortjent at 
få prisen, kan rette henvendelse til Bent 
Jørgensen, senest den 8. juni 2021 på mobil 
30749814 eller 74490088

Udvalget til bedømmelse af de indkomne 
forslag består foruden Bent Jørgensen fra 
bestyrelsen af Aksel Olesen og Mads S. 
Eriksen.

Hurra,
Hurra,
Hurraaa!

Så er den nye badebro godkendt og 
sat ud ved Lusig Strand. Broen er 
taget i brug, og det skal fejres! 

Oksbøl Sogneforening inviterer til:
Indvielse af badebroen ved Lusig Strand
Onsdag den 11. august 2021 kl. 14.30.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer 
ved Lusig Strand også denne dag.

Oksbøl SOGNENYT
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Der indkaldes til generalforsamling tirsdag 
den 15. juni 2021 kl. 19.00 på Oksbøl 
Friskole.

Dagsorden:
• Valg af ordstyrer.
• Årsberetninger for 2019 og 2020
• Regnskaber, budget og kontingent.
• Indkomne forslag:
•  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter.

På valg er:
Brian Jessen, der modtager genvalg
Bent Jørgensen, der modtager genvalg
Poul Erik Nørgaard, der modtager genvalg

• Valg af suppleant.
• Valg af revisorer.
•  Valg af medlemmer til forskønnelses-

udvalget. 
(2 personer + bestyrelsesmedlem)

• Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingens pkt. 4 
skal være formanden Poul Erik Nørgaard 
eller sekretær Henrik Christiansen i 
hænde senest 3 dage før.
Oksbøl Sogns Forskønnelsespris over-
rækkes efter generalforsamlingen.

Efterfølgende er foreningen vært ved et 
traktement.

Husk Corona pas og tilmelding senest 
den 13. juni 2021 på telefon 40164980,
nødvendigt på grund af Corona restrikti-
oner, som de er den 11. maj 2021

Generalforsamling
i Sogneforeningen

Der er nu kommet træbelægning på 
Oksbøl Sogneforenings nye badebro 
ved Lusig Strand.

Den 1. maj var en lille gruppe samlet for i 
fællesskab at finde ud af, hvordan træbe-
lægningen skulle lægges ud og spændes 
fast på metalbroen. Der blev monteret en 
smal sidebro, hvor børn og voksne kan 
komme lidt tættere på vandet. Efterføl-
gende blev 17 baluster sat fast på broen, 
og der blev trukket tovværk igennem, så 
broen har også fået rækværk langs den 
ene side. Til sidst blev en trappe med 
gelænder sat på broen, så nu venter vi 
kun på sommeren med sol og varme. Stor 
tak til de flittige hjælpere, både de herbo-
ende og de tilrejsende, voksne og børn.

Polle

Lusig Strand 
2021

45. Årgang - Maj 2021
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Der har været mange gæster, som har 
søgt oplevelser i Naturpark Nordals. På 
turen langs med Bundsø er der kommet 
et par nye tiltag, som gør, at man kan 
betragte naturen på en lidt anden måde.
Der er kommet bro ud fra stien, så søen 
kan betragtes fra en anden vinkel.

Der er også kommet et par nye bænke 
op langs søen, så man kan sidde og nyde 
udsigten, alt imens man samler kræfter til 
endnu flere oplevelser.

Der har været mange besøgende i 
”Bundsø skjulet” de første tre måneder 
af 2021. Faktisk kan det aflæses på en 
tæller, at 3192 personer har været inde i 
skjulet frem til 31. marts 2021

Kommer du ned til Bundsø ad ”Tram-
pestien” fra Nedermarksvej, skal du 
passe på! Her kan der godt være glat på 
skråningen.

Ved Mjels Sø kommer der også mange 
besøgende for at nyde naturen langs 
med søen og måske nyde udsigten fra 
platformen i Pumpehuset eller spise deres 
medbragte mad i Pumpehuset.

Madpakkerummet har dog været ude 
af drift i et par dage, da Pumpehusets 
venner har kalkmalet alle de indvendige 
vægge i huset.

Polle

På trods af Covid-19
Selvom der har været Corona nedlukning, er der 
alligevel sket noget her i Oksbøl Sogn.

Oksbøl SOGNENYT
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Til Sogneforeningens affaldsindsamling 
i april mødte 12 samlere op.

Dette år var der fokus på takeaway - pant-
flasker/dåser og mundbind. Vi arbejdede i 
2 timer og samlede i alt 100 kg.

Tak for hjælpen

Sjove fund: håndklæde - shorts - arbejds-
handsker - en stor stak våde reklameblade, 
og ellers en del plastik og papir / lomme-
tørklæder. I år fandt vi ikke så mange dåser 
eller flasker - så det var dejligt

Vi har mindre affald i år end tidligere – Vi 
tror, at de, der går tur, også samler skrald 
- tak for det:-)

Esther

45. Årgang - Maj 2021
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Så er det tid til årets fest i sognet, så tag din nabo med under armen

lørdag den 14. august 2021 kl. 18.00
på Fjordvang ved Egon & Karin

Sommerfest 

udvalget ønsker flere 

frivillige hjælper.

Der er 2 møder før sommer-

festen af ca. 1 times varighed, 

+ lidt opstilling på dagen 

og lidt oprydning dagen 

efter.

Sommerfest

Menu:
Glaseret skinke med flødekartofler og 

salatbar.

Drikkevarer må gerne medtages ellers kan 
der købes Fadøl, vin og spiritus til billige 

priser.

Natmad: ringriderpølse med brød kan 
købes i baren indtil kl. 21:00 for 25 kr.

Støt op om en god lokal tradition.

Pris og tilmelding: 
Pr. mand kr. 150,- og der kan betales med 

MobilePay 23797, husk at skrive 
sommerfest, eller kontant HC Kaack på 

mobil 2980 2343

Betaling via mobilepay. 
HUSK at skrive navn ved betalingen.

Sidste tilmelding 7. august.

Oksbøl SOGNENYT
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Nyt fra Støtteforeningen
Der er nu blevet åbnet op for mulighe-
den for, at vi kan afholde Generalfor-
samlingen. Derfor indkaldes der nu til 
ekstra ordinær generalforsamling, efter 
ønske fra bestyrelsen.

Det bliver onsdag den 16. juni 2021 kl. 
19.00 Se dagsorden på en anden side.

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af 
paragraf 5

-§5- Som den er i dag
Foreningens ordinære generalforsamling 
holdes én gang årligt i første kvartal.
Generalforsamlingen varsles med mindst 
14 dage ved offentliggørelse i lokalbladet.

Vores forslag til ændring af -§5- 
Foreningens ordinære generalforsamling 
holdes én gang årligt i første kvartal.

Generalforsamlingen varsles med mindst 
14 dage ved offentliggørelse på forening-
ens online platforme samt på skolens 
intraside.

Støtteforeningen håber nu, at kunne gen-
optage vores normale kunnen og gøren.

På vegne af Støtteforeningen
Kenneth Vonsild

Ekstra ordinær Generalforsamling
Onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00
på Oksbøl Friskole

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller (Min. 2 tællere)

3. Beretning

4.  a. Regnskab 
b. Fastsættelse af medlemskontingent

5.  Valg 
Ulla Christensen modtager ikke genvalg (3 år) 
Maria Hjortlund modtager ikke genvalg (3 år) 
Kenneth Vonsild modtager genvalg (2 år) 
Trine Pedersen modtager genvalg (3 år) 
Rikke Paulsen modtager ikke genvalg (2 år) 
Leif Andersen modtager ikke genvalg (2 år) 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelse 
Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant

6.  Indkomne forslag 
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af 
§5 (forslag til dette dagsordenspunkt skal 
være bestyrelsen i hænde senest en uge før 
generalforsamling)

7. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Kenneth Vonsild

45. Årgang - Maj 2021
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Aktivitetskalender 2021
Maj, juni, juli, august og september

Maj

Mandag 24. 14.00 2. pinsedag: Friluftsgudstjeneste på Nygård

Juni

Onsdag 02. 10.00 Afskedskaffe med Peter Hellesøe, Konfirmandstuen Oksbøl 
(tilmelding)

Onsdag 02. 19.00 H&K Generalforsamling i Nordals Idrætscenter

Tirsdag 08. 17.00 H&K: Sommerafslutning: Fjordvang - AFLYST

Søndag 13. 14.00 Musikgudstjeneste med Sax-Appeal, Oksbøl Kirke

Tirsdag 15. 19.00 Sogneforeningens generalforsamling, Oksbøl Friskole (tilmelding)

Torsdag 17. 19.00 Syv år på missionsmarken i Tanzania v. Henrik Bo Jacobsen, 
Nordborg Sognegård

Onsdag 23. St. Hans ved Bundsø, Sogneforeningen

August

Onsdag 11. 14.30 Indvielse af badebroen ved Lusig Strand, Sogneforeningen

Tirsdag 17. 17.00-17.30  Andagt i Oksbøl Kirke, Sommeraften i Oksbøl. Derefter : 
samvær, fællesspisning, musik v. Sax-Appeal, sang, quiz i 
præstegårdshaven

Lør. 28. + søn. 29. Gospel-workshop, Nordborg Kirke

Søndag 29. 14.00 Gospelgudstjeneste, Nordborg Kirke

September

Onsdag 01. 14.00 - 16.00 Onsdagsmøde v. Claus-Jørn Hjelm, Konfirmandstuen, Oksbøl

Tirsdag 14. Afg. 07.30 Sogneudflugt til Esbjerg og Fanø, Oksbøl Kirke

Onsdag 15. 17.30 H&K Foredrag v. Jens P. Kolbeck m. middag, kaffe mm.  
i Svenstrup. Se program

Oksbøl SOGNENYT
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(tilmelding)
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Nordborg Sognegård

Onsdag 23. St. Hans ved Bundsø, Sogneforeningen
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Onsdag 11. 14.30 Indvielse af badebroen ved Lusig Strand, Sogneforeningen

Tirsdag 17. 17.00-17.30  Andagt i Oksbøl Kirke, Sommeraften i Oksbøl. Derefter : 
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Lør. 28. + søn. 29. Gospel-workshop, Nordborg Kirke

Søndag 29. 14.00 Gospelgudstjeneste, Nordborg Kirke

September

Onsdag 01. 14.00 - 16.00 Onsdagsmøde v. Claus-Jørn Hjelm, Konfirmandstuen, Oksbøl
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Gudstjenesteliste sommer 2021 
Nordborg - Oksbøl Pastorat

JUNI
Søndag 6. juni v. HSF
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl 

Søndag 13. juni v. HSF
Kl. 11.00 Nordborg
Kl. 14.00 Oksbøl 
– særgudstjeneste med 
Sax-Appeal

Søndag 20. juni 
Kl. 10.00 Konfirmation i  
Nordborg v. HSF 
(telegrammer kan afleveres i 
våbenhuset fra kl. 09.00)
Kl. 11.00 Oksbøl v. HBJ 

Søndag 27. juni v. HSF
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

JULI
Søndag 4. juli v. HBJ
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl

Søndag 11. juli v. HSF
Kl. 11.00 Oksbøl
Nordborg holder ferielukket

Søndag 18. juli v. HBJ
Kl. 11.00 Nordborg – afsked med 
HBJ m. efterfølgende let frokost 
i Sognegården (Menighedsrådet 
er vært)
Kl. 14.00 Oksbøl – afsked med 
HBJ

Søndag 25. juli v. KH
Kl. 11.00 Nordborg
Oksbøl Kirke holder ferielukket.

AUGUST
Søndag 1. august v. SL
Kl. 9.30 Nordborg 
Kl. 11.00 Oksbøl

Søndag 8. august v. SL
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

Søndag 15. august v. HSF
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl

Tirsdag 17. august v. SL
Kl. 17.00 Andagt i Oksbøl kirke + 
sommerfest i Præstegårdshaven. 
Sax-appeal medvirker

Søndag 22. august ved SL
Kl. 11.00 i Nordborg
Oksbøl holder lukket

Sognepræster
HSF: Heidi Sørensen Freund
HBJ: Henrik Bo Jacobsen
KH: Kitty Hovgaard
SL: Sophie-Lønne

Søndag 29. august v. HSF
Kl. 11 Oksbøl
Kl. 14.00 Særgudstjeneste med 
deltagelse af gospel-workshop

SEPTEMBER
Lørdag 4. september v. SL
Kl. 10.00 Konfirmation i Oksbøl 
(telegrammer kan afleveres i 
våbenhuset fra kl. 9.00)

Søndag 5. september v. SL
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

Søndag 12. september v. HSF
Kl. 11.00 Oksbøl
Kl. 17.00 Nordborg  
– særgudstjeneste HØST, med 
efterfølgende fællesspisning og 
musik i Sognegården 
(m. forhåndstilmelding)

Søndag 19. september v. SL
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

Søndag 26. september v. HSF
Kl. 11.00 Nordborg
Kl. 17.00 Oksbøl – særgudstje-
neste HØST, med efterfølgende 
fællesspisning (tilmelding)

OBS: Ændringer kan forekomme 
grundet COVID-19.
Hold dig opdateret på 
www.oksboelkirke.dk
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13



Indbrud
i Oksbøl Kirke
Oksbøl Kirke har i tidsrummet mellem 
fredag 7. maj kl. 15.00 og lørdag 8. maj 
kl. 11.00 været udsat for indbrud. Tyvene 
er kommet ind i kirken gennem et vindue 
i præsteværelset, dette vindue er brækket 
op med et koben eller lignende.

Kirkens alterkrucifiks, der er fremstillet 
af sølv på ibenholt, blev stjålet, sammen 
med kirkens kirkeskib, en model af 
skoleskibet Danmark, en mindetavle til  
erindring om mandskabet på nedstyrtede 
fly over Nordals under 2. verdenskrig, en 
PH lampe, en bunsenbrænder, fjernbetje-
ningen til kirkens klokker og en lighter.

Men mandag 10. maj er krucifiks, kirke-
skib og mindetavle igen dukket op. De er 
blevet fundet bag en træstub i præste-
gårdsskoven, men de øvrige ting savnes 
stadig.

Såfremt der er bemærket noget usædvan-
ligt omkring kirken i det nævnte tidsrum, 
bedes man venligst kontakte menigheds-
rådets formand  Anne Marie Hansen på 
2083 3859 eller Sønderborg Politi.

Oksbøl Kirkes alterkrucifiks fra 1700tallet.

Oksbøl Kirkes kirkeskib.

Fra menighedsrådet

Oksbøl Menighedsråd kan med-
dele, at kirkesanger gennem næste 
23 år Peter Hellesøe, har valgt at 
stoppe pr. 31. marts. Se annonce 
om afskedskaffe.

På grund af persondataloven, ser 
vi os nødsaget til at stoppe med 
blomster, til fødselsdage og guld-
bryllupper etc.

Oksbøl Menighedsråd
Anne Marie Hansen

Oksbøl SOGNENYT
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Sogneudflugt 2021 til Esbjerg og Fanø
Tirsdag den 14. september
07.30: Afgang fra Oksbøl Kirke

10.00: Ankomst Esbjerg Museum, Torvegade

11.30: Afgang fra museet til havnen

11.50: Færgeoverfart (12 min)

12.30:  Frokost på Sønderho Kro (Platte m/" 4 små" + kaffe)

 Drikkevarer for egen regning

13.45: Tid til at se på kirke, natur eller museum ved Sønderho

14.30: Afgang mod færgen (omkring Nordby) 

15.10 Færgeoverfart (12 min)

18.00  Ankomst Oksbøl

Pris for deltagelse:
325 kr. Betalingen dækker frokost + kaffe, billet til museet, færgebillet.
Menighedsrådet betaler bussen.

Tilmelding:
senest lørdag d. 14. august til:
Birgitte Romme på 4157 0519 eller mail: birgitte.ole10@gmail.com

Bemærk:
Betaling forud (pga. corona) på min konto 8011 1305225 eller Mobilepay til mit tlf. nummer
Vi beder om Coronapas eller bevis for negativ test højst 48 t gl.

Kort omtale:
Esbjerg Museum, spændende overkommeligt lille museum: Her kan man opleve
1)  Bymiljø fra tiden 1900 - 1950, Barbersalon, Damernes modemagasin, Urmagerværk-

sted, Tandlægeklinik, Guldsmedeforretning, Arbejderlejlighed, Direktørlejlighed med 
pigekammer m.m...

2)  Udstilling, som handler om besættelsen i Esbjerg, "Bag om kulisserne"- Familien Han-
sen og deres husassistent. Film om Esbjerg i 2. verdenskrig.

Sønderho Kro ligger på sydspidsen af Fanø. Meget hyggelig lille kro. Her kan man gå op 
på diget og kigge ud over havet. Sønderho Kirke ligger i gåafstand. Desuden et lille lokalt 
museum.

45. Årgang - Maj 2021
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Dysse i Brandsbøl skov. Foto Claus-Jørn Hjelm.

Onsdagsmøder 
Oksbøl Kirke
Onsdag 1. september kl. 14.00 - 16.00
Mange kender Claus-Jørn Hjelm som 
en dygtig amatørfotograf og vidende 
lokalhistoriker. Claus-Jørn vil 1. september 
fortælle om og vise nogle af de mange 
fine billeder, han igennem mange år har 
taget i lokalområdet.

Menighedsrådet håber, at coronasituatio-
nen til den tid er så meget under kontrol, 
at mødet med Claus-Jørn kan afvikles i 
konfirmandstuen.

Alle er velkomne

Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Afsked med Kirkesanger 

Peter Hellesøe
Oksbøl Kirkes mangeårige kirkesanger 
Peter Hellesøe har opsagt sin stilling pr. 
31. marts i år. 

I forbindelse hermed inviterer Oksbøl 
Kirkes Menighedsråd  til afskedskaffebord 
i konfirmandstuen for  Peter Hellesøe og 
kirkens ansatte.  

De af sognets nuværende og tidligere 
beboere, der ønsker at være med, er 
meget velkomne. Der vil på grund af 
gældende coronaregler være delta-
gerbegrænsning. Derfor er tilmelding 
nødvendig. 

Tidspunkt for afskedskaffebord:
Onsdag 2. juni kl. 10.00

Tilmelding:
Tilmelding kan foretages til tlf.: 4157 0519 
eller e-mail: birgitte.ole10@gmail.com
Senest dagen før, d. 1. juni.

Bemærk:
Alle deltagere ved kaffebordet skal kunne 
fremvise coronapas samt bære mundbind, 
når man står op.

Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Oksbøl SOGNENYT
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Foredrag i Nordborg Sognegård
Torsdag 17. juni kl. 19.00

Syv år på missionsmarken i Tanzania 
– Hvad Gud lærte mig gennem lyse og mørke dage

 
Vores konstituerede sognepræst Henrik Bo Jacobsen vil denne aften 

fortælle om sit ophold og virke i Tanzania. 
Vel mødt til en spændende aften om at være udsendt som præst i Tanzania, 

og hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til Henrik.

Alle er velkomne! 

Grundet pandemien kræves corona-pas.

Oksbøl Kirke
Musikgudstjeneste
Gudstjenesten 13. juni gennemføres som 
en læsningsgudstjeneste, hvor musikalske 
led med jazzmusik veksler med tekstlæs-
ninger og fællessalmer.

Hvornår:
Søndag 13. juni kl. 14.00

Tekstlæser:
Sognepræst Heidi Sørensen Freund

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

Bemærk:
På grund af deltagerbegrænsning er der 
forhåndstilmelding på tlf. 41570519 eller 
e-mail: birgitte.ole10@gmail.com 
Vær opmærksom på evt. ændringer. 
Se kirkens hjemmeside

Alle er velkomne.

Oksbøl Kirkes Menighedsråd

45. Årgang - Maj 2021

17



Gospel-workshop 
i Nordborg kirke
Den 28. august + 29. august

Koret medvirker som afslutning på works-
hoppen i en festlig gospelgudstjeneste d. 
29. aug. 

Vi gentager succesen fra sidste år! Så sæt 
kryds i kalenderen allerede nu og kom og 
vær med til nogle sjove, spændende og 
lærerige dage, hvor vi synger en masse 
gospelmusik sammen!

Kirken er vært ved rundstykker og kaffe 
lørdag formiddag samt kaffe og kage 
om eftermiddagen. Man medbringer selv 
madpakke. 

Arrangementet er for alle, i alle aldre, og 
er gratis.

Program for dagene:

Lørdag:
Kaffe i sognegården kl. 09.30
Workshop i kirken kl. 10.00 - 12.20
Frokost i sognegården kl. 12.30
Workshop kl. 13.15 - 15.30
Kaffe i kirken kl. 15.30 - 15.45
Workshop kl. 15.45 - 16.30

Søndag:
Mødetid i kirken kl. 12.00
Gospelgudstjeneste kl. 14.00

Vi får besøg af gospelinstruktør: 
Stig Möglich Rasmussen

Stig er en hyppig brugt korinstruktør 
ved workshops etc.. Han er pt. leder 
for ikke mindre end 4 gospelkor, og 
har mere end 30 års erfaring som 
korleder/dirigent for kor i alle genrer. 
Han er uddannet operasanger og 
musikpædagog og spiller mere end 
30 koncerter om året, både gospel, 
andet rytmisk og klassisk.

”Gospelsang er en rigtig god måde at 
være sammen på. Her kan alle være 
med, blot de har lyst til at synge og 
vil bruge hele kroppen. Når man har 
sunget gospel, har man mere energi, 
end da man kom. Det er lige så godt 
for det personlige velvære som at gå 
en tur eller dyrke workout.”

Oksbøl SOGNENYT
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I profeten Jeremias' Bog siger Gud til sit 
folk: "Som leret i pottemagerens hånd 
er I i min hånd". Umiddelbart lyder det 
ikke som et kompliment at blive kaldt 
en klump ler. Men billedet er ikke grebet 
ud af luften. I 1. Mosebog fortælles om, 
hvordan Gud formede mennesket af jord. 
Men dermed var 'formningstimen' ikke 
forbi. Den var kun lige begyndt. For siden 
dengang har Gud arbejdet på at genforme 
os i sit billede.
 
En pottemager ved, hvordan leret skal 
bearbejdes og formes til et kunstværk. 
Han ved, at det skal ind midt på drejeski-
ven, hvis det skal lykkes. Under en del af 
processen skal pottemageren have et fast 
greb i leret, og det er der, hvor han løfter 
leret op for at danne sin skål eller vase. 
Giver han slip, så ender leret måske på 
gulvet, men holder han fast i leret, indtil 
han er færdig med at forme det, så opnår 

han det ønskede resultat. En pottemager 
kan for en tid lægge sit ler til side, fordi 
det lige skal blødgøres, men når leret så 
er parat til at blive bearbejdet, tager potte-
mageren fat, fjerner urenheder og går i 
gang med sit kunstværk.
 
En dygtig pottemager har sagt om det 
at dreje i ler: "Du skal bruge en fast og 
kærlig hånd – lige som i børneopdra-
gelse". Guds hånd er både fast og kærlig. 
Nogle gange kan man synes, at Guds 
hånd er for fast, men man skal ikke være 
i tvivl om, at den også er kærlig. For det 
er den samme hånd, som langfredag blev 
gennemboret på Golgata, da Jesus blev 
korsfæstet for os. Så det kan godt være, 
at pottemageren presser og trykker mig, 
men jeg er i hans gode hænder.
 
Sognepræst Henrik Bo Jacobsen

Hilsen fra Sognepræsterne

Ler i pottemagerens hånd

45. Årgang - Maj 2021
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Kort musikgudstjeneste for hele fami-
lien med efterfølgende fællesspisning 
m.m. i haven omkring præstegården

Kl. 17.00 - 17.30 holdes en kort andagt 
i kirken med sognepræst Sophie-Lønne 
Reil Hundebøll og Stine Möglich ved 
kirkens orgel.  

Efter gudstjenesten indbydes til samvær 
i præstegårdshaven. Her kan man nyde  
medbragt mad og drikke. Der er dog 
mulighed for at købe øl og vand. Husk 
spisegrej.

I aftenens løb er der fællessang, og der er 
mulighed for at deltage i en let quiz.

For at skabe den rette stemning så alle 
kan få sjæl og krop sat på "swing", med-
virker under spisningen atter det legen-
dariske jazz og swingband "Sax-Appeal" 
med Iben Broholm som vokalist.

Som reglerne er nu, skal man kunne 
fremvise coronapas og bære mundbind, 
når man står op.

Tilmelding foretages til 4157 0519 eller 
mail: birgitte.ole10@gmail.com senest 16. 
august.

Alle er velkomne

Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Sommeraften 
i Oksbøl Kirke og præstegårdshave
tirsdag 17. august

Oksbøl SOGNENYT
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Sæsonen blev desværre afbrudt på en 
træls måde. MEN, MEN, MEN…. vi er 
i gang med planlægningen af sæson 
2021/22.

Vi kan tilbyde et nyt hold til næste sæson. 
Det er Christina Struck, som skal have 
holdet, og holdet hedder CrossGym.

Her er en beskrivelse af holdet :
CrossGym® for voksne (18+) i Broballe 
Idrætsforening.

Forbered dig til højintensitetstræning 
med udfordringer for lige præcis dit 
niveau. CrossGym har fokus på funkti-
onel træning, hvor pulsen er helt i top. 
Alle kan være med uanset alder, køn og 
fysik – træningen tilpasses dit niveau med 

Nyt fra BIF
gymnastikudvalget

mulighed for alternative øvelser. Det er 
træning med egen kropsvægt, kendte 
og alternative redskaber, hvor du vil blive 
presset på både styrke og udholdenhed. 

Så er du klar til sved på panden, arme, 
der syrer til samtidig med, at humøret er 
højt, og smilet er stort? Så er CrossGym 
helt sikkert noget for dig! Vi ses!

Håber I vil tage godt imod Christina og 
holdet.

Vi ses til sæson 2021/22 – Vel mødt!

M.v.h. Gymnastikudvalget

CROSSGYM
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LØRDAG 
DEN 17. MARTS 2018 

KL.13.00 
i Nordborg-hallen 

(ved Luffe’s Plads) 

I år med besøg af følgende gæstehold:  
Sønderborg Egnens Minimix og Juniormix NGF 

 
Kl. 13.00    Fælles indmarch 
Kl. 14.40  (ca.)  Fane udmarch 
Efter fane udmarch er der LEGELAND for alle til kl. 16 med 
foreningens redskaber. 

 
Der bliver mulighed for køb af forfriskninger samt  

kage og kaffe/the under hele opvisningen. 
 

Entré: 30 kr. (voksne) 
 

På gensyn! 
 

Instruktører og gymnaster i  
Broballe Idrætsforening

45. Årgang - Maj 2021



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
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Hvis det skal 
se godt ud...

Ønsker du en 
annonce

i Oksbøl Sognenyt?
Kontakt 

Elin Petersen på tlf.: 60 70 85 07

Smykker - Ure - Gaver 
Nordborg Designhus

Storegade 15 · tlf: 60171357 
mail: nordborgguld@gmail.com

Oksbøl SOGNENYT
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40 Årgang - April 2017

31

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

www.bp-vvs.dk

Vi har modtaget 

kr. 500,-
fra Bolig Nordborg ApS, 
Færgevej 62, Hardeshøj 

- et firma som støtter det 
lokale - tak for beløbet 

45. Årgang - Maj 2021
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St. Hans aften ved Bundsø 

Oksbøl Sogneforening holder St. Hans aften ved Bundsø 

I Broballe søndag den 23. juni. 2019.  

Igen i år har frivillige sørget for, at der kan holdes bål ved Bundsø, 

Adgang ad stien fra pladsen ved Søholmvej, 

eller fra Bundsøvej og via sti til Bundsø. 

Der vil kunne købes øl, vand og pølser 

med tilbehør. Grillen startes kl. 19.30 

Bålet tændes kl. ca. 21.00 

Båltale ved Åse Ditlefsen Ferräo, Mjels 

 

Kom og vær med  

til dette hyggelige arrangement. 

Hilsen 

Sogneforeningen 
St. Hans aften ved Bundsø 

Oksbøl Sogneforening holder St. Hans aften ved Bundsø 

I Broballe søndag den 23. juni. 2019.  

Igen i år har frivillige sørget for, at der kan holdes bål ved Bundsø, 

Adgang ad stien fra pladsen ved Søholmvej, 

eller fra Bundsøvej og via sti til Bundsø. 

Der vil kunne købes øl, vand og pølser 

med tilbehør. Grillen startes kl. 19.30 

Bålet tændes kl. ca. 21.00 

Båltale ved Åse Ditlefsen Ferräo, Mjels 

 

Kom og vær med  

til dette hyggelige arrangement. 

Hilsen 

Sogneforeningen 

Igen i år har frivillige sørget for, at der kan holdes bål ved 
Bundsø. Adgang ad stien fra pladsen ved Søholmvej, 
eller fra Bundsøvej og via sti til Bundsø.

På gr. af pandemien bedes folk møde med frisk
Coronapas / test. Vi afventer nye retningslinjer
for forsamling udendørs. 
Følg med på Facebook: Oksbøl Sogneforening

Der vil kunne købes øl, vand og pølser med tilbehør. 

• Grillen startes kl. 19.30
• Bålet tændes kl. ca. 21.00
• Båltale ved sognepræst Henrik Bo Jacobsen.

Kom og vær med til dette hyggelige arrangement.

Hilsen
Sogneforeningen

St. Hans aften
Oksbøl Sogneforening holder Skt. 
Hans aften ved Bundsø i Broballe 
onsdag den 23. juni. 2021.


