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NYHEDSBLAD NR. 1

30. jan. 22. Lavvande i Mjelsvig på Nordals efter stormen. Foto: C.-J.H.
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SOGNENYT
Oksbøl

Nedervej 25, 6430 Nordborg
www.mjelsmark.dk

Østergård Frugt & Bær
Færgevej 63
6430 Nordborg
tlf.: 61 65 18 64
mail:
Nedervej 10 · 6430 Nordborg
frugtogbaer@bbsyd.dk

mail@mjelsbryghus.dk · Tlf.: 4272 8275
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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
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 6. februar 2022.

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt?
Nr. 2

Maj 2022 i uge 21/22
Deadline 10.05.2022

Nr. 3

August 2022 i uge 33/34
Deadline 02.08.2022

Nr. 4

November 2022 i uge 46/47
Deadline 01.11.2022

Nr. 1

Sidste indleveringsfrist
til næste nummer af
Sogne-Nyt
Tirsdag
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Oksbøl Friskoles Bestyrelse
Formand: Jens Peter Christiansen
Mobil: 21 66 76 89
E-mail: nygaarden@bbsyd.dk
Oksbøl Friskoles Støtteforening
Formand: Kenneth Vonsild
Telefon: 22 51 50 55
E-mail: k.vonsild@stofanet.dk
Internet adresse: www.of-stoetten.dk
Oksbøl Kirkes sognepræster
Heidi Sørensen Freund
Mobil 20 49 66 79 · e-mail: hfr@km.dk
Sophie-Lønne Reil Hundebøll
mobil 23 36 06 17, e-mail: sophu@km.dk

Februar 2023 i uge 07/08
Deadline 07.02.2022

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

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

10.
Maj

Oksbøl Kirkegårdskontor
Graver: Jytte Voss Leest
Mobil: 21 47 50 14
E-mail: kirketjener.jvl@gmail.com
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 (H&K)
Formand: Gitte Uldall
Mobil: 23 48 43 50
E-mail: b.uldall@stofanet.dk
Nordborg Brandværn
kaptajn@nordborg-brand.dk
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Annonce:

Alle former for allergi’er behandles
– ALFA-kinesiologi gør det muligt
Gratis on-line foredrag hver onsdag ulige
uger via zoom, kl.19.00 – ca. 21.00. Bliv fri for
allergi – uden brug af medicin. Hør hvordan.
Start test og behandling af pollenallergi, mindst
1 måned før der forventes symptomer, herved
opnås succes allerede første år.

Find link til foredrag første opslag på min
facebook: Gittes Allergiklinik
www.stopallergi.dk

·

Henrik Clausen
Over 30 år med allergi og gener 2/3 af året.
Efter 1 test og 4 behandlinger med Alfakinesiologi
i foråret 2015, er Henrik Clausen fri for allergi
overfor:
Birk, El, Elm, Græsser, Vejbred, Bynke, samt
krydsallergi overfor kartofler.
Nu kan Henrik give den fuld gas på cykel uden
rallende pibelyd fra lunger.
Se video med Henrik Clausen
www.stopallergi.dk

mail@stopallergi.dk

·

tlf. 25 45 11 33

Nyt fra Redaktionen
Godt nytår! Endelig er det slut med
Corona restriktioner. Yes!!. Så hvis det
holder, kan vi komme til musikfestivaler,
koncerter, og mange andre dejlige offentlige arrangementer, også her i Oksbøl
Sogn. Måske bliver Corona snart noget vi
og de unge mennesker kan fortælle børn
og børnebørn om: Historier fra gamle
dage.
Det må forhåbentlig blive det tætteste, vi
kommer på at mærke noget, der ligner
krig i vores land. Men det kommer da
bekymrende tæt på nu, hvor tropper bliver

samlet tæt på Ukraines grænser. Vi må
håbe, det kan klares fredeligt.
Vi er godt i gang med det nye år, og naturen
har da vist, at den stadig har lidt at bestemme
her i lille Danmark. Tror dog vi slap nådigt
fra stormen her hos os. Når dette blad er på
gaden, er der kun et par uger til kalenderen
viser forår, og allerede kan vi se vintergækker
og erantis. Men intet er jo så svært
som at spå, og især om fremtiden, som Storm P. sagde.
Else og HC
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Nyt fra Sogneforeningen
Nyt projekt 2022
”E-spang”, den lille overgang over
afvandingskanalen, når man kommer
af stien fra Nedermarksvej ned over
marken til Bundsø.

Projektet er i opstartsfasen, så har du tid
og lyst, er du meget velkommen. Måske
har du en ide til, hvordan problemet bliver
løst, og hvornår det skal løses.

Det sidste stykke af stien fra marken og
ned til broen er meget stejlt og glat, især
når vejret er fugtigt. Oksbøl Sogneforening vil meget gerne gøre dette stykke af
stien mere fremkommeligt og vi har brug
for al den hjælp, vi kan få.

Er du interesseret så ring eller send en
sms til mig på mobil 4016 4980.
Polle

Vi går en tur...
Søndag den 15. maj 2022 kl 13.00 - ca. 14.45
Mødested ved Pumpehuset, Mjels Sø
•V
 i går ca. 7 km med mulighed for at korte turen ned.
•V
 i går ud over Rødenæb - Steg - Mjelsmark - Færgevej - Mjelsvig
•V
 i går på asfalt - grusvej - trampesti
Arrangør Oksbøl Sogneforening
Turleder Esther Olesen
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Kom og syng
Fællesskab og sang for alle! Nu er det
vores tur til at synge sammen, for nu
synger Coronaen på sidste vers!

Onsdag den 4. maj kl. 19.00
”Tre på Stribe” kommer og spiller til vores
fællessang.

Mænd og kvinder, alle der har lyst til at
synge, kom og syng fællesskabet på
Oksbøl Friskole.

Der er mulighed for at købe
lidt ost. Medbring selv vin,
vand, kaffe eller the.
Chris guider sammen med
”Tre på Stribe”

Datoer:
Torsdag den 24. marts kl. 19.00
”Tre på Stribe” er garvede, muntre og
alsidige musikere på klaver, guitar og bas.
Deres repertoire er muntert og alsidigt.
Vi synger sange fra deres repertoire. Chris
akkompagnerer på klaver. Chris og Ulla

skyld.
fornøjelses
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Torsdag den 2. juni kl. 19.00
Vi synger forårssange, sommersange og
nye sange fra Højskolesangbogen.
Ulla og Chris
Vi starter fællessangsaftenerne op igen i
september. Nye og kendte sange, kanon,
måske lidt tostemmigt og talekor.

7

Oksbøl SOGNENYT

Generalforsamling
i Sogneforeningen
Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00
på Oksbøl Friskole.
Dagsorden:
• Valg af ordstyrer.
• Årsberetninger for 2020 og 2021.
• Regnskaber, budget og kontingent.
• Indkomne forslag:
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.
På valg er:
Esther Olesen
Henrik Christiansen

Grøfterensning
Vi mødes
søndag den 27. Marts 2022 kl. 10.00
ved Oksbøl Friskole i skolegården
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• Valg af suppleant (Kirsten Jessen).
• Valg af revisorer
(Bent Jessen – Jens Lynggaard).
• 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.

Vi går ud på ruterne et par timer og
mødes igen kl. 12.00 og får lidt godt til
ganen

Oksbøl Sogns Forskønnelsespris overrækkes efter generalforsamlingen.

Tilmelding
Send gerne en sms med navn og antal for
deltagere til Esther Olesen tlf. 61 36 60 57

Herefter kommer arkivleder Gunnar Dahl,
og fortæller om det nye lokalhistoriske
arkiv i Nordborg.

Se mere her:
www.dn.dk/arrangementer/29732- grøfterensning

Efterfølgende er foreningen vært ved et
traktement.
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Forår og lyse tider
Nu skal der gøres klar til en forhåbentlig lang og varm sommer, hvor vi alle
kan nyde livet ved Lusig Strand.
Der skal lægges træbrædder på badebroen og sidebroen skal monteres.
Oksbøl Sogneforening har planer om
at få fremstillet en ny grill i jern i en god
godstykkelse, der kan bruges på stranden
i mange år fremover. Den gamle, der var
lavet af en cement ring, havde svært ved
at stå for varmen.
Stranden skal ligeledes gøres fin, så der
bliver også strandrensning.

Lørdag den 30. april 2022 bliver en
travl dag ved Lusig Strand.
Strandrensning – Broudlægning –
ibrugtagning af den nye grill.

Vi mødes kl. 10.00 ved Lusig Strand,
og når stranden er renset og badebroen
lagt ud, er vores nye strandgrill varm, og
der serveres pølser og drikkelse til alle
hjælperne.
Har du tid og lyst til at hjælpe så ring til
Bent Jørgensen på tlf.: 3074 9814 eller
send en sms.
Polle.
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Oksbøl Sogns
Vandforsyning orienterer
Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 21. marts kl. 19.00 på
Oksbøl Friskole.

Vi vil også fortælle om udvidelsen af ledningsnettet på Mjels Mark, der har givet
mange forbrugere mulighed for at komme
på en sikker vandforsyning.

Vandværket fremstår i dag som en topmoderne vandforsyning, der dagligt leverer
jer rent og godt drikkevand med en høj
forsyningssikkerhed.

Indkaldelse til generalforsamling i marts
2022 vil også blive indrykket i Ugeavisen,
og vil være ifølge vedtægterne.

Der bliver årligt taget en del prøver af
vandet både hos jer forbrugere og på
vandværket, rapporterne kan ses på vores
hjemmeside www.oksbolsognsvand.dk

Regnskabet og endelig dagsorden vil
være tilgængeligt på hjemmesiden
www.oksbolsognsvand.dk i god tid inden
generalforsamlingen.

Vi har på intet tidspunkt fundet pesticid
rester i vores drikkevand.

Vi glæder os til at møde jer på
generalforsamlingen.

Vi har nu 2 kildepladser. En ved vandværket i Oksbøl og en i Broballe, der
begge steder er godt beskyttet i forhold til
kommende forurening.

Vandværket vil være vært ved et mindre
traktement efter generalforsamlingen.

Vi har også en god nyhed til forbrugerne:
fra årsskiftet har vi sænket prisen på vand
med 1 kr. pr. m3
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Siden sidst
Pedaltræf blev afholdt med god stemning
og godt vejr. Vi kunne i november overrække skolen 100.000 kr. til forskønnelse
af skolegården
I november 2021 satte coranaen igen
stopper for vores arrangement og vi måtte
i sidste øjeblik aflyse julemarkedet.
Billeder fra vores arrangementer kan ses
på støttens facebookside
Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag 23. marts 2022 kl. 19.00
Se dagsorden på en anden side.
På vegne af Støtteforeningen
Kenneth Vonsild

GENERALFORSAMLING
23. marts 2022 kl. 19.00
på Oksbøl Friskole
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Beretning
4. a. Regnskab
b. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Valg
Henriette Andersen modtager genvalg (2 år)
Randi Grevsen modtager genvalg (2 år)
Poul Frosch modtager genvalg (2 år)
Lars R. Grandt modtager genvalg (2 år)
Lene Jensen modtager genvalg (2 år)
Anders Kudera modtager ikke genvalg (1 år)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelse
Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant
6. Indkomne forslag
(forslag til dette dagsordenspunkt skal
være bestyrelsen i hænde senest en uge før
generalforsamling)
7. Eventuelt
På bestyrelsens vegne
Kenneth Vonsild
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LØRDAG
DEN 17. MARTS 2018
KL.13.00
i Nordborg-hallen

(ved Luffe’s Plads)

følgende gæstehold:
Minimix og Juniormix NGF

arch
ch
GELAND for alle til kl. 16 med

køb af forfriskninger samt
nder hele opvisningen.

kr. (voksne)

gensyn!

og gymnaster i
drætsforening

Dilletant april 2022

”Andersen på klods”
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Den ambitiøse skoleinspektør Bodil har
kuppet den lokale teatergruppe, der nu
skal være finkulturel. De før så glade
amatører er mildest talt rasende på Bodil
“Brallerrøv”, der egenhændigt har droppet
årets platte dilettantforestilling til fordel for
en hyldest til den store eventyrdigter H.C.
Andersen.

store skuespillerambitioner og gør alt for
at please instruktøren.

Det slipper hun naturligvis ikke godt
fra - især fordi soldaten, alias bankdirektør Ernst Kleinmüntzen, bliver slået
ned af heksen (hans kone) i første scene
i Fyrtøjet, da han uden for scenen har
en affære med den unge prinsesse: den
lokale skønhed, Gitte Augenblau, der har

Bodil “Brallerrøv” må sammen med Gitte
Augenblau ud i en feberredning og opføre
kejserens nye klæder med kun 2 personer
- det går naturligvis galt.

Det udvikler sig kaotisk og bliver ikke bedre
af, at suffløren Oluf er småberuset og rekvisitøren, brugsuddeler Clausen, opdager,
at flere af rekvisitterne er købt i Netto, og
derefter bevidst saboterer forestillingen.

En eventyrlig farce i 3 akter skrevet af:
Knud Erik Meyer Ibsen
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LØRDAG
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KL.13.00
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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

Dette foregår på Oksbøl Friskole:
Generalprøve
Lørdag d. 23. april kl. 15.00
Der kan købes kaffe og kage i pausen.
Festforestilling
Lørdag d. 23. april kl. 19.30
Sidste forestilling:
Søndag d. 24. april kl. 14.00
Der kan købes kaffe og brø´tort i pausen
Inden lørdagens festforestilling er der
mulighed for at deltage i fællesspisning
med egen medbragt mad. Dørene åbnes
kl. 18.00. Drikkevarer købes på stedet.
Billetter
Billetter til festforestillingen skal bestilles i
forvejen hos Niklas Petersen på tlf.
2637 9509 eller Dilletant@Broballeif.dk
Pris pr. billet er 100 kr.
Billetter afhentes og betales hos Niklas
Petersen Færgevej 22 Mjels fredag d. 22.
april mellem kl. 18.00 – 20.00

Sæt X i kalenderen lørdag den 26.
marts kl. 10.00 i Nordborg Hallen
(ved Luffes plads)
Her vil instruktører & gymnaster vise,
hvad de har fået vinteren til at gå med.
Der vil være mulighed for at købe kaffe &
forfriskninger...
I år får vi besøg af gæstehold fra
Svenstrup Ungdomsforening.
Så kom og støt vores instruktører og
gymnaster, de glæder sig rigtig meget til
at se jer...
Vi kunne godt bruge nogle flere hænder til
sæsonen september 2022 - marts 2023.
Skulle der være gemt en hjælper/instruktør i dig, eller har du lyst til at hjælpe med
andre opgaver?
Gymnastikudvalget mangler nye medlemmer, og du behøver ikke at være gymnast.
Få mere at vide hos Lise Kümpel
3151 8185 eller gymnastik@broballeif.dk
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Aktivitetskalender 2022
Februar - juni
FEBRUAR
Søndag den 27.
MARTS
Tirsdag den 1.
Onsdag den 2.
Torsdag den 17.
Mandag den 21.
Onsdag den 23.
Torsdag den 24.
Lørdag den 26.
Søndag den 27.
Søndag den 27.
Torsdag den 31.

14.00

Familiegudstjeneste og Fastelavn - Oksbøl Friskole

09.30
Babysalmesang start - Nordborg Kirke
14.00 - 16.00	Onsdagsmøde: Den danske fællessang-tradition v. Ole Andersen i
Konfirmandstuen - Oksbøl Kirke
19.00
Generalforsamling i Oksbøl Sogneforening - Oksbøl Friskole
19.00
Generalforsamling i Oksbøl Sogns Vandforsyning - Oksbøl Friskole
19.00	Generalforsamling i Oksbøl Friskoles Støtteforening - Oksbøl Friskole
19.00
”Kom og Syng” m. Chris og Ulla - Oksbøl Friskole
10.00
BIF-gymnastikopvisning i Nordborg Hallen
14.00
Familiegudstjeneste og fastelavn - Oksbøl Kirke
10.00	Grøfterensning v. Sogneforeningen Mødested: Oksbøl Friskole
19.00	Fællesarrangement for De fem nordalsiske sogne
- Nordborg Sognegård

APRIL
Tirsdag den 5.
Torsdag den 14.
Lørdag den 23.
Lørdag den 23.
Søndag den 24.
Lørdag den 30.

17.00
16.00
15.00
19.30
14.00
10.00

F orårskoncert og fællesspisning - Nordborg Kirke / Sognegården
Gudstjeneste og lammespisning - Oksbøl Kirke / konfirmandstuen
BIF - Dilettant Generalprøve - Oksbøl Friskole
BIF - Dilettant Festforestilling - Oksbøl Friskole
BIF - Dilettant Sidste forestilling - Oksbøl Friskole
Sogneforeningen: Bro, strandrensning, grill - Lusig Strand

MAJ
Onsdag den 4. maj
Onsdag den 11.
Søndag den 15.
Torsdag den 26.

19.00
19.00
13.00
10.00

Kom og syng med ost og vin ”Tre på Stribe” - Oksbøl Friskole
Koncert med Klezmerduo - Oksbøl Kirke
”We Walk” Mødested: Pumpehuset, Mjels Sø
Konfirmation - Oksbøl Kirke

JUNI
Torsdag den 2.
19.00	”Kom og Syng” m. Ulla og Chris: Forårssange - Oksbøl Friskole
Tirsdag den 7.		
”Tour de Nordals” v. Sogneforeningen. Mødested: Oksbøl Friskole
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Gudstjenesteliste 2022
Nordborg - Oksbøl Pastorat. Februar - juni
FEBRUAR
Fastelavnssøndag 27.02 v. HSF
11.00 Nordborg
14.00 Oksbøl: Børnegudstjeneste med tøndeslagning og
fastelavnsboller.
MARTS
Søndag 6. marts v. SL
09.30 Oksbøl
11.00 Nordborg
Søndag 13. marts v. HSF
09.30 Nordborg m. dåb
11.00 Oksbøl

APRIL
Søndag 3. april v. SL
09.30 Oksbøl
11.00 Nordborg
Palmesøndag 10. april v. HSF
09.30 Nordborg
11.00 Oksbøl

Langfredag 15. april v. HSF
09.30 Nordborg – liturgisk
gudstjeneste (se omtale i bladet)
11.00 Oksbøl – liturgisk gudstjeneste
(se omtale i bladet)
Andrea Brachwitz - Doll medvirker
på violin.
Påskesøndag 17. april v. SL
09.30 Oksbøl m. trompet
11.00 Nordborg m. trompet

Søndag 20. marts v. SL
11.00 Nordborg
11.00 Oksbøl – tysk gudstjeneste
v. Cornelia Simon
14.00 Oksbøl – musikgudstjeneste
m. kirkekaffe (ændring fra sidste
kirkeblad)
Søndag 27. marts v. HSF
09.30 Nordborg
11.00 Oksbøl

Skærtorsdag 14. april v. HSF
14.00: Nordborg m. kirkekaffe
16.00: Oksbøl + fællesspisning
(se omtale i bladet)

2. påskedag 18. april v. SL
11.00 Nordborg m. gospelkoret
Oksbøl: Der henvises til Nordborg

Bededag fredag 13. maj v. HSF
Gudstjeneste i Nordborg kirke
kl. 11.00 med deltagelse af kor
Søndag 15. maj v. SL
9.30 Nordborg
11.00 Oksbøl
Søndag 22. maj v. HSF
9.30 Oksbøl
11.00 Nordborg
Kristi Himmelfartsdag, torsdag
26. maj
kl. 10.00 Konfirmation i Oksbøl v. HSF
Kl. 14.00 Nordborg m. kirkekaffe
v. SL
Søndag 29. maj v. SL
09.30 Nordborg
11.00 Oksbøl

Søndag 24. april
Kl. 10.00 Konfirmation i Nordborg
v. SL
Kl. 14.00 i Oksbøl m. kirkekaffe
v. HSF

JUNI
Pinsedag søndag 5. juni v. SL
09.30 Oksbøl + trompet
11.00 Nordborg + trompet

MAJ
Søndag 1. maj v. SL
09.30 Nordborg
11.00 Oksbøl

2. pinsedag mandag 6. juni:
14.00 Nørreskoven
– friluftsgudstjeneste for de fem
nordalsiske sogne

Søndag 8. maj v. HSF
9.30 Oksbøl
11.00 Nordborg + dåb

Sognepræster
HSF: Heidi Sørensen Freund
SL: Sophie-Lønne Reil Hundebøl
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Hilsen

fra sognepræsterne

Læg dine våben.
Jeg har lagt mine våben for dig
Både skjoldet og mit sværd
Jeg vil ikke bære våben mer’
Jeg har åbnet mit hjerte for dig
Det er sjældent at det sker
Så pas på, pas på, hvad du nu ser
Anne Dorthe Michelsen
Indgangen i kirken kalder vi også for
våbenhuset. En forklaring på navnet lyder,
at folk hængte deres våben her, inden de
gik ind i kirken. Den holder ikke helt vand.
Og så alligevel. Når vi kommer i kirken,
bærer vi vores liv med os. Vi har os selv
med. Hele pakken. Vi lægger vores våben
og åbner vores hjerter.
I Anne Dorte Michelsens sang er der en
frygt for, hvad der så sker, når man lægger
sine våben. Og stiller sig sårbar frem.
”Pas på, hvad du nu ser”, synger hun. For
hvad, hvis hun bliver set i al sin sårbarhed
og al sin fejlbarlighed og så bliver afvist?
Vi kan føle os kendt på den måde, at vi
føler os afsløret. Opdaget. Så der indgår
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en form for AHA! i oplevelsen. Man kunne
forestille sig en, der gerne ville være et
godt menneske, men godt kan tænke
dårligt om andre. Måske gør han alt det
rigtige udadtil, men tænk, hvis det blev
opdaget, hvordan han i virkeligheden er
indeni.
Man kunne forestille sig en, der fortæller
alle, at hun har foretaget en livsstilsændring. Nu står den på grønne smoothies
om morgenen og motion. Om aftenen
kører hun i Netto lige før lukketid og køber
en æske flødeboller, som hun hugger i sig
på vej hjem i bilen.
Frygten for afsløring kommer, når den, vi
gerne vil fremstå som, og den, vi er, ikke
stemmer overens. Når vi skammer os over
sådan, som vi er inden i. Når vi ikke kan
leve op til vores egne idealer.
Hvis man er bange for sådan et afslørende: AHA! Så kan det være svært
at lægge sine våben fra sig. Skjold og
sværd.
Men der også en anden måde, vi kan føle
os kendt på. - Vi kan føle os kendt på den
måde, at vi føler os rummet.
I Bibelen er der en fortælling om en
kvinde, som møder Jesus ved en brønd.
Kvinden er samaritaner. Én, som israelitterne ikke vil have noget med at gøre. Og
kvinden lever et, for den tid, syndigt liv måske er hun endda prostitueret.
Hun kender ikke den mand, hun møder,
men han kender tilsyneladende hende.
Han ved, hun er samaritaner, og han ved,
hun har haft mange mænd. Men det er
hende, han beder om vand. Gud opsøger
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i fortællingen den, ingen vil kendes ved og
siger ”Jeg kender dig”. ”Jeg rummer dig”.
Han kunne så nemt have sagt ”AHA!
Tænkte jeg ikke nok, du var prostitueret!”
I stedet bliver det en konstatering. Han
ser hende, uden at finde nogen grund til
afsløring og aha.

Det er det, der sker i kirken. Vi kommer
sårbare, vores våben har vi ladet ligge
udenfor. Vi behøver ikke passe på, for vi
er kendt, og det endda lang tid før vi gik
ind ad kirkedøren. Og dér, midt mellem
den, vi er, og den, vi gerne ville være,
kommer Gud os i møde.

Møder vi nogen, som kan rumme os i og
med vores fejlbarlighed og utilstrækkelighed, så ved vi, at her kan jeg godt lægge
både skjoldet og mit sværd.

Jeres sognepræster

Fastelavn er mit navn!
Tag dit udklædningstøj på og kom og
fejr fastelavn med os i kirken! Den 27.
februar klokken 14.00 holder vi familiegudstjeneste i Oksbøl Kirke. Her vil vi
synge og høre historier. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og byder på
fastelavnsboller. Vi glæder os, til vi ses!

Tilmelding: til Heidi Sørensen Freund
senest d. 24. februar på e-mail: hfr@
km.dk eller telefon: 20496679

Forårskoncert og fællesspisning
Nordborg Kirke, tirsdag d. 5. april
kl. 17.00

Kuvertpris 50, - kr. som betales på dagen.
Der vil også kunne købes drikkevarer.

Medvirkende: Nordborg Gospelkor og
Nordborg Sangforenings Mandskor
Kom og vær med til en festlig forårskoncert med 2 af byens kor.

Til fællesspisningen er der forhåndstilmelding
ved Sognepræst Heidi Sørensen Freund, enten
på mail hfr@km.dk eller telefon 20 49 66 79.
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 3. april.

Efter Forårskoncerten er der aftensmad, da vi afholder fællesspisning i
Sognegården.

Vel mødt til en hyggelig hverdagsaften
sammen.
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Påskens højtid
Palmesøndag 10. april – Jesus fejres som
en konge, da han ankommer til Jerusalem.
Folkemængden hylder ham med palmegrene, og der er store forventninger til ham.
Skærtorsdag 14. april – Jesus spiser
det sidste måltid med sine disciple. Dette
fællesmåltid er kilden til, hvorfor vi fejrer
nadver i den kristne kirke.
• I Nordborg er der efter gudstjenesten
kirkekaffe i sognegården.
• I Oksbøl er der lammespisning i konfirmandstuen (se annoncen om tilmelding)
Langfredag 15. april – Kirkeårets mørke
ste dag. På bare nogle dage har alle nu
taget afstand fra Jesus, og selv hans
nærmeste forråder ham. Han dømmes til
døden og bliver korsfæstet. Beskrivelsen
af hændelserne Langfredag kaldes Passionshistorien/ Lidelseshistorien.
I år markerer vi Langfredag med en stemningsfuld liturgisk gudstjeneste: Præsten
læser stykker fra passionshistorien og

Et lille ove
påskefortæ rblik over
llingens dra
ma

solister spiller musikstykker, der favner
mørket, men som også giver rum for håb
og eftertanke.
Påskesøndag 17. april – Lys og håb
kommer ind i fortællingen, da stenen foran
gravhulen er væltet bort. Lys strømmer ind
i det mørke rum og viser, at døden ikke
længere findes dér. Jesus er opstanden,
og dødens magt er brudt. Påskedag fejrer
vi, at livet er større end døden.
Begge gudstjenester markeres festligt
med flotte påskesalmer, og trompetist
Michael Mathiasen deltager.
2. påskedag 18. april – Maria Magdalene
er fortvivlet og græder ved den tomme
gravhule. Jesus taler med hende – og
netop, da han siger hendes navn, så
genkender hun ham. Hun går tilbage til
disciplene og fortæller om hans ord til
hende. Maria Magdalene er fortællingens
vidne på, at Jesus er opstanden.
Gospelkoret medvirker ved dagens
gudstjeneste.

Ny flagstang ved Oksbøl Kirke
Kirken har købt egen flagstang. Flaget
vil fremover vaje på kirkegården, og
ikke som tidligere ved præstegården
ved kirkelige handlinger.
Det betyder, at flagstangen, der står ved
præstegården, nu er til præstefamiliens
egne flagdage.
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Onsdagsmøder
februar / marts 2022
Onsdag 9. februar kl. 14.00 - 16.00
Sognepræst Casper M. Rojahn, Svenstrup
Kirke kommer og fortæller om det meget
spændende emne: Mormonerne i USA.
Mødet afholdes i Oksbøl Kirkes konfirmandstue. Der vil som sædvanlig være
kaffebord midtvejs i foredraget.

Men ved udgivelsen af "Folkehøjskolens
Melodibog" fik de fleste af de sange og
salmer, som vi kender i dag, deres egen
melodi, så der kom sammenhæng mellem
digt og det musikalske udtryk.
Alle er velkomne til at høre om baggrunden for den danske fællessang- tradition.
Det er en interessant historie med mange
aspekter.
Der skal naturligvis også synges.
Tidligere organist Ole Andersen fortæller.
Bemærk: Der er ikke onsdagsmøde i
april. Men vær opmærksom på mødet 31.
marts i Nordborg Sognegård om "Den
kirkelige Genforening. Se annonce her i
denne udgave af Sognenyt.

Onsdagsmøde 2. marts kl. 14.00 - 16.00
I Danmark har vi en folkelig fællessangtradition, som er ukendt i de fleste andre
lande. Vi har i "Folkehøjskolesangbogen"
mere end 600 sange, som i dag finder
anvendelse i mange sammenhænge. Flere
af sangene er hvermandseje.

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Mange af sangene er skrevet, før de fik
deres egen melodi, hvilket bevirkede, at
de blev sunget på melodier, der lige var
ved hånden. Eks. blev melodien til "En
svensk konstabel fra Sverige" anvendt til
såvel salmer som sange.
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Lammespisning
Skærtorsdag
den 14. april 2022
Her i Oksbøl er det blevet en tradition,
at man samles til lammespisning i
kirkens konfirmandstue umiddelbart
efter gudstjenesten Skærtorsdag.
Gudstjeneste kl. 16.00 herefter
lammespisning.
Menu:
Lammesteg med tilbehør samt kaffe og
småkager, kuvertpris 130 kr. Der er et glas
vin / en øl eller vand inkluderet i prisen.

Vi ønsker konfirmanderne fra
Oksbøl Friskole hjertelig tillykke med
deres konfirmation i Oksbøl Kirke
Kristi Himmelfartsdag den 26. maj 2022
kl. 10.00.
Telegrammer til konfirmanderne kan
afleveres hos to frivillige i våbenhuset på
konfirmationsdagen eller i dagene før hos
graver & kirketjener Jytte Leest.
• Celina Klepke Korfitzen, Nordborg
• Ditte Kiesbye Vonsild, Nordborg
• Ellen Bøgelund Hertel, Hardeshøj

Tilmelding:
Man bedes tilmelde sig senest torsdag
7. april til menighedsrådets formand
Anne Marie Hansen på
mail: amhansen@hotmail.dk eller
telefon 2083 3859

• Ella Cecilie Hulvej Pedersen, Nordborg

Bemærk:
Fællespisning gennemføres ved mindst 15
tilmeldinger.

• Mads Paulsen, Mjels Mark

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd
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Fejring af
Oksbøl Kirkes
konfirmander

• Emma Olsen, Svenstrup
• Freia Lund Høi, Holm
• Jamie Thorøe, Guderup
• Karla Gad Hugger Larsen, Svenstrup
• Lisa Andersen Grau, Broballe
• Matthias Kolmos, Mjels Mark
• Nickolai Henriksen, Havnbjerg
• Tobias Reinholdt Dohse, Dyndved
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Koncert med KLEZMERDUO
Oksbøl Kirke d. 11. maj kl. 19.00 – Fri entré
Kom til årets koncert i Oksbøl Kirke med Klezmerduo.
Duoen, som består af Henrik Bredholt (sopransax,
dulcimer, tuba, vokal) og Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, percussion, vokal) regnes blandt landets førende
fortolkere af den traditionelle jødiske festmusik – klezmer.
Igennem mere end 30 år har duoen fordybet sig i
klezmermusikkens stemningsfulde og livsbekræftende
univers, som de formidler med humor og smittende
spilleglæde. Fængende musik med rødder i Østeuropa,
som rummer længsel og smerte og samtidig insisterer
på håbet, glæden og festen.
Rigtig hjertelig velkommen!

Fællesarrangement
– for de 5 nordalsiske sogne i anledning af Genforeningen i Nordborg Kirkes
Sognegård Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 19.00 - 21.30
Om 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.

Sognepræst Kitty Hovgaard, Egen Kirke
præsenterer sange fra tiden omkring
genforeningen samt sange om sønderjysk identitet, sange der selvfølgelig skal
synges som fællessang. Kitty Hovgaard er
ligeledes aftenens "toastmaster"

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.

Tilmelding og traktement:
Deltagelse i genforeningsarrangementet
er gratis, der er ikke forhånds-tilmelding.
Alle er velkomne
De 5 nordalsiske sognes menighedsråd
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http://www.nord-als-auto.dk/

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk
OksbølSOGNENYT
SOGNENYT
Oksbøl

Stol på motionen

Foreningen ”Stol på motionen” er et tilbud til
RANDI’S
mindre mobile ældre.

BLOMSTER
PLANTER
Motionen
foregår på flereOG
kommunale
steder og
formålet er at styrke den fysiske funktionsevne.
ULDBJERGGADE 23

Stol-motionen finder6430
sted:
NORDBORG
Nordals-hallen hver tirsdag
kl. 10.30 - 11.30
TLF. 74 45 14 44
Motionen er gratis, man møder bare op..
Er der spørgsmål så kontakt:
Instruktør Jytte Nørgaard tlf. 61 71 25 11
Instruktør Jytte Heeb tlf. 21 45 86 72
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Smykker - Ure - Gaver
Nordborg Designhus
Storegade 15 · tlf: 60171357
mail: nordborgguld@gmail.com

Nord-Als Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf. 74456306 - Fax 74456305
http://www.nord-als-auto.dk/

Hvis det skal
se godt ud...
www.grafisk-arbejde.dk
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SYNSPRØVE
Ønsker du en
annonce i
I EGET HJEM
Oksbøl Sognenyt?
Ring til Karina
og aftal en tid på tlf.
22 22 57 45

Kontakt

Karina Elin
Beck Jessen
Petersen
Aut. optiker

på
tlf.: 60 70 85 07

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

www.bp-vvs.dk
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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
Ring til Karina
og aftal en tid på tlf.
22 22 57 45
Karina Beck Jessen
Aut. optiker

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk
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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
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Energioptimering
Fjernvarme installation
Gyden 8Gas
| 6430
Nordborg
installation
Telefon: 7445
1144
Biobrændsel
Mobil: Anders
4089 8540
Varmepumper
Email: anders@bp-vvs.dk
Solvarme
Ventilation
Smedeopgaver
Gratis uforpligtende
tilbud

www.bp-vvs.dk
Kommer overalt

www.bp-vvs.dk
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Her på Nordals vil vi gerne markere, at Tour de France kommer
til Danmark i juli 2022. I et samarbejde mellem E´Svenstruplaug, Svenstrup
cykelklub og Oksbøl Sogneforening arrangerer vi:

Tour
Nordals
Tourde
de Nordals
TIRSDAG DEN 7. JUNI 2022

Mødested
• Ringriderpladsen i Svenstrup, tjek ind
kl. 09.30 – 10.30
• Oksbøl Friskole tjek ind kl. 09.30 – 10.30
Der bliver ruter på 15 km, 25 km, 30 og 40 km
med start i Svenstrup eller Oksbøl og mål på
Ringriderpladsen i Svenstrup.
Deltagergebyr
• Voksne 30 kr.
• Børn op til 14 år 10 kr.
Alle deltagere får en cykelpose.
Ønsker du at deltage her fra Oksbøl Sogn,
skal du melde dig til og oplyse, hvor mange
kilometer du vil cykle, senest torsdag den
12. maj 2022.
På løbsdagen den 7. juni får du så et kort
over ruten, når du tjekker ind.
Tilmelding
På tlf. 4016 4980 eller på mail: pollen@bbsyd.dk
Polle

