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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

Nedervej 10 · 6430 Nordborg
mail@mjelsbryghus.dk · Tlf.: 4272 8275
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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@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 (p.t. sygemeldt)
mobil 23 36 06 17, e-mail: sophu@km.dk

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
Mobil: 40 16 49 80
E-mail: pollen@bbsyd.dk
Internet adresse: www.oksboel.dk

Nordborg Brandværn
kaptajn@nordborg-brand.dk

Sogne-Nyt Redaktion

Tirsdag

2.
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 2022 i uge 33/34 
 Deadline 02.08.2022

Nr. 4 November 2022 i uge 46/47 
 Deadline 01.11.2022

Nr.  1 Februar 2023 i uge 07/08 
 Deadline 07.02.2022

Nr.  2 Maj 2023 i uge 20/21 
 Deadline 02.05.2023

 
 

Kontingent til Oksbøl 
Sogneforening
Betal en gang årligt: 75 kr. pr. person,  
150 kr. pr. husstand til: Konto 1551 0004038479  
eller Mobile Pay til 23797. 
HUSK: Sæt jeres navn og adresse i tekstfeltet. 

 

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 hjemmesiden:
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 henven-
delse til Elin Petersen på telefon 60 70 85 07.

Redaktionen af dette nummer af  
Sognenyt er afsluttet den 19. maj 2022.

Oksbøl SOGNENYT
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Nyt fra Redaktionen
Her i maj tages det første spadestik til 
Nordals Ferieresort. Det bliver spæn-
dende at følge, hvilken indvirkning resor-
tet vil have på udviklingen på Nordals. 

Om forretningslivet i Nordborg får en kæmpe 
opblomstring, om huspriserne stiger helt 
vildt, om der kommer masser af arbejds-
pladser. Det bliver fedt, hvis det hele lykkes.  
Kan I huske det gamle slogan: ”Der er gang 
i den på Nordals”. Måske endda T-shirtene 
bliver lanceret igen. Vi går en spændende 
tid i møde, hvor vi sikkert får brug for alle 
sprogkundskaber, så vi kan forstå og tale 
tysk, engelsk, kinesisk, og københavnsk 
mm. (HC)
Forsidefoto med raps er fra Lusig. Duften af 
våd raps kan være streng, men den sidste 

tørre måned har der været 
honning-duft, når man 
cykler forbi. Jo, rapsmarkerne 
lyser op i landskabet med den flotte gule 
farve. Det er lidt en skam, at det ikke er nu 
Tour de France kommer til Sønderborg. 
Det bliver stort, at vi her på Als får besøg af 
sådan et internationalt cykelløb. TV- bille-
derne bliver vist til hele verden. Det sker 3. 
juli fra Sønderborg.
Den årlige sommerfest er blevet aflyst i år. 
Det er simpelt hen fordi, der ikke har været 
nok tilslutning. Det var også før, der var 
noget der hed Corona. Nyt glædeligt tiltag 
er: Sommerhygge ved Lusig.

God sommer fra Else og HC

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

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

www.stopallergi.dk    ·    mail@stopallergi.dk    ·    tlf. 25 45 11 33

Annonce:
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I forbindelse med ansøgningen om den 
nye badebro ved Lusig Strand, blev 
bestyrelsen enige om, at vi også havde 
behov for en tilladelse til vores flyde-
ponton. Vi havde fået midler til en ny 
ponton af SE Vækstpulje i 2016, og den 
var taget i brug uden 
nogen tilladelse.

At få en 
tilladelse til 
en flyde-
ponton hos 
Kyst direktoratet er 
meget tidskrævende.

Den 25. maj 2021 blev ansøgningen sendt 
til Kystdirektoratet, en ansøgning, der 
kræver megen dokumentation efter regler, 
der er fastlagt af Kystdirektoratet.

Når ansøgningen er modtaget af direk-
toratet, bliver den sendt i høring hos 
Søfartsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Miljøstyr-
elsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, 
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 

Flyde-ponton ved Lusig Strand 2022
Langelands Museum, samt sendt til 
orientering til Danmarks Naturfrednings-
forening, Dansk Ornitologisk Forening, Fri-
luftrådet, Fritidshusejernes Landsforening, 
Ejendom Danmark og Geodatastyrelsen. 
Der er mange, der har interesse i vores lille 

flydeponton ud for Lusig Strand.

Tilladelsen til flydeponton kom den 
25. marts 2022, men pontonen blev 
taget af blæsten året før, og selv 
om vi har søgt efter den og rettet 
henvendelse til politiet, er den helt 
forsvundet.

Nu er vi ved at gøre den gamle ponton 
klar til brug efter alle reglerne i tillad elsen 
fra Kystdirektoratet. Der skal også købes 
en ny trappe til pontonen, samt en ny stål-
kæde der skal holde pontonen på plads 
nede i havbunden. Vi har planer om, at 
flydepontonen ved Lusig Strand kommer 
ud på vandet inden Sankt Hans 2022.

Polle

Kom og syng Fællesskab og sang for alle!

Mænd og kvinder, alle der har lyst til at 

synge, kom og syng fællesskabet på 

Oksbøl Friskole.

Torsdag den 2. juni kl. 19.00

Vi synger forårssange, sommersange og 

nye sange fra Højskolesangbogen.

Ulla og Chris

Oksbøl SOGNENYT
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At stå foran Infohuset ved Mjels Sø en 
morgen når naturen og trafikken vågner 
i Broballe, er en dejlig start på dagen.
Infohuset er istandsat, og opslagene er 
opdaterede, der er foldere til alle turi-
sterne, som gæster vores område.  
Borde-bænke-sættene er flot vedlige-
holdte, den opgave har Sønderborg 
Kommune været behjælpelig med.

De mange cyklister er meget opmærk-
somme i morgentrafikken. De fleste er sko-
lebørn, der er på vej op til Oksbøl Friskole, 
de kommer i små grupper og skal krydse 
Næsvej for at komme over på Spangsmo-
sevej. Jeg bliver glad ved at se, hvordan 
bilisterne, der drejer ind på Næsvej, mange 
gange holder helt stille og venter på, at 
cyklisterne er kommet godt over vejen.

Flyde-ponton ved Lusig Strand 2022 Godmorgen i  
Naturpark Nordals

Pludselig kan man høre, hvordan et 
svanepar bruger Mjels Sø som start bane 
og nærmest løber på vandet for at komme 
op i fart, for efterfølgende at flyve med 
kraftige vingeslag hen over hovedet på en 
i retning af Bundsø.

En god start på endnu en dag i Naturpark 
Nordals.

Polle
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Strand rensning  
ved Lusig Strand
I år var lørdag den 30. april dagen, hvor 
Oksbøl Sogneforening havde inviteret 
til strandrensning og broudlægning, 
samt opsætning af en ny grill ved Lusig 
Strand.

Igen i år var der mødt børn og voksne, 
herboende og tidligere herboende, op for 
at hjælpe med at få strand og bro gjort 
klar til sommeren.

Da det jo var anden gang, der skulle 
lægges træbelægning på broen, kunne 

vi bruge de erfaringer, vi havde gjort os 
sidste år, så det gik ret hurtigt og uden 
de store problemer. Strandrensningen var 
også klaret ret hurtigt. Så var vi parate til 
opsætning af den nye grill, men da den 
ikke var blevet færdig, måtte det punkt på 
dagsordenen udsættes. Heldigvis var der 
en gasgrill med nede på stranden, så vi 
fik pølser, sodavand og kaffe efter udført 
arbejde.

Stor tak til alle de fremmødte hjælpere.

Polle

Tag familien i hånden. Kom og vær med til en hyggelig dag.

Lørdag den 6. august kl. 10.00 - 14.30

Sommerhygge

Tak for hjælpen
8
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ved Lusig Strand

Tag familien i hånden. Kom og vær med til en hyggelig dag.

Lørdag den 6. august kl. 10.00 - 14.30

Sommerhygge

Håber vi ses til nogle hyggelige timer

Kom og 
vær med til...

Skattejagt i skoven

Krabbefiskeri

Male på sten

Snobrød og  
skumfiduser  

på bål

 

Der vil også...
 være mulighed for 

at købe pølser, brød, 

sodavand, saft, kaffe  

og kage.

Medbring gerne

 egen picnickurv. 

 
Er du en 

vandhund?...
 så tag badetøjet  

med og spring i 

bølgerne.
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Affaldsindsamling
Tak for hjælpen til alle, der deltog i 
affaldsindsamlingen.

Det blev en hyggelig dag i det  
skønneste vejr 

Der var høj sol, skønt vejr og godt humør, 
da 15 samlere startede ud fra Oksbøl Fri-
skole - Tove Smidt tog Hardeshøj/Færge-
vej op til Mjels - Mette og Iver Gudemos 
tog Lervandstedvej/Solbækvej og Strand 
– Ja, tusind tak til alle samlere.

Fokus i år var engangsemballage såsom 
plastik og desværre øldåser uden pant  
- øv øv - desværre er der også nogen, 
som ikke selv har fjernet deres 
nytårsskrald.

Området havde heldigvis ikke så meget 
skrald som øvrige år, måske fordi en del 
skralder på deres gåture.  

Tak. Esther

Oksbøl SOGNENYT
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?

Kaffekande  
søger efterkommere

Denne kaffekande tilhører Gitte Schmidt, 
der har arvet den fra sin mor, der igen har 
arvet den efter sine forældre, der var Anna 
og Hans Henriksen fra Mjels.

Gitte ved ikke, hvor de har fået den fra, 
men på kanden er der indgraveret: 

Er du mon efterkommer af H. Petersen og hustru fra Broballe Mølle?

H. Petersen og Hustru – Broballemølle d. 
23.5 1922.

Kender du noget til kandens historie?  
Så kontakt H.C. og Tina Kaack på  
tlf.: 29 80 23 43 eller 40 59 58 37.

H. Petersen og Hustru – Broballemølle d. 23.5 1922.
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Aktivitetskalender 2022  juni - august

Gudstjenesteliste 2022
Nordborg - Oksbøl Pastorat - Juni - august

MAJ
Søndag 22. maj v. HSF
09.30 Oksbøl + dåb
11.00 Nordborg

Kristi Himmelfartsdag, 26. maj
10.00 Oksbøl, Konfirmation v. HSF
14.00 Nordborg, gudstjeneste v. MEC

Søndag 29. maj v. MEC
09.30 Nordborg
11.00 Oksbøl + dåb
 
JUNI
Pinsesøndag 05. juni v. HSF
09.30 Oksbøl + trompet
11.00 Nordborg + trompet

2. pinsedag 06. juni  
v. Nygaard i Nørreskoven 
Friluftsgudstjeneste for de  
5 nordalsiske sogne.
14.00 (se annonce)

Trinitatis-søndag 12. juni v. HSF
09.30 Nordborg
11.00 Oksbøl + dåb

Torsdag 16. juni v. HSF 
17.00 Oksbøl: Andagt + Sommerfest 
(se annonce)

Søndag 19. juni v. MEC
11.00 Nordborg
Oksbøl: Der henvises til Nordborg

Søndag 26. juni v. HSF
09.30 Nordborg
11.00 Oksbøl

JULI
Søndag 03. juli v. MEC
09.30 Oksbøl
11.00 Nordborg

Søndag 10. juli v. MEC
11.00 Nordborg 
Oksbøl: Der henvises til Nordborg

Sognepræster: HSF: Heidi Sørensen Freund  MEC: Mette Carlsen  KH:  Kitty Hovgaard

Søndag 17. juli v. MEC
11.00 Oksbøl
Nordborg: Der henvises til Oksbøl

Søndag 24. juli v. KH
11.00 Nordborg 
Oksbøl: Der henvises til Nordborg

Søndag 31 juli v. HSF
11.00 Oksbøl
Nordborg: Der henvises til Oksbøl

AUGUST
Søndag 7. august v. HSF
09.30 Oksbøl
11.00 Nordborg
 
Søndag 14. august v. MEC
09.30 Nordborg
11.00 Oksbøl

Søndag 21. august v. HSF
09.30 Oksbøl
11.00 Nordborg

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 

Mandag den 06. 14.00 2. pinsedag: Friluftsgudstjeneste på Nygård

Torsdag den 16. 17.00 Sommeraften i Oksbøl Kirke og præstegårdshave

Onsdag den 23. 19.30 St. Hans ved Bundsø - Sogneforeningen

JUNI

AUGUST

Lørdag den 06. august 10.00-14.30 Sommerhygge ved Lusig -  Sogneforeningen

Tirsdag den 09. august Afg. 07.10 Sogneudflugt til Assens, Helnæs mm. - Oksbøl Kirke

Den 27. + søn. 28 aug.  Gospel-workshop - Nordborg Kirke 
Søndag den 29. august 14.00 Gospelgudstjeneste -  Nordborg Kirke

Oksbøl SOGNENYT
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Forårstanker

Det er forår, det er tiden for de store 
fester, tiden for konfirmationerne og 
bryllupperne, og det er også tiden for 
de store højtider i kirken.

Påsken er kommet og gået, Kristi Himmel -
fart og pinsen er lige rundt om hjørnet, og 
efter pinsen venter den dejlige, lang-
somme sommer os.

Selv plejer jeg i virkeligheden at sige, at 
efteråret er min yndlingstid på året. 
Der er noget mørkt, romantisk og stor-
slået over efteråret, med dets tiltagende 
mørke, regn, blæst og knitrende blade. 
Efteråret dufter godt, og det lokker med 
ild i brændeovnen, romaner og stearin-
lys i vinduerne, og hvad mere kan man 
egentlig ønske sig!

-Men så bliver det forår, og det er som 
om, varmen og lyset og lydene fylder 
verden med glæde og energi. Der er 
noget overraskende over foråret, som når 
man vågner til solskin efter ugers gråvejr 
og regn og opdager, at man er gladere 

uden egentlig at have tænkt over, at man 
manglede noget på gråvejrsdagene.

Den fornemmelse - præcis den erfaring af, 
at en blå himmel og en solstribe på gulvet 
kan løfte overskud og glæde til nye højder 
inden i os, er noget af det, som forårets 
fester handler om. For kirken og ordene i 
kirken får først for alvor værdi, når vi kan 
mærke det i vores eget liv.

Og det kan lyde så fjernt, at vi fejrer, at 
Helligånden kommer i pinsen, eller at 
Kristus sejrede over døden i påsken. 
Måske kan det endda virke lidt fjernt, når 
vi siger ja i kirken til vores egne fester. For 
hvad betyder det, at lade troen på Gud 
være en del af vores liv?

Ja, det behøver slet ikke at være svært at 
svare på!

I dag på en torsdag i april i strålende sol 
kan jeg beskrive det at have tro i mit liv 
som et forår eller en blå himmel efter regn. 
– Ikke som solstrålen eller foråret i sig 
selv, men i det, det gør ved mig.

Det er fornemmelsen af at få noget føjet 
til, at få en glæde og et overskud, jeg ikke 
selv vidste, at jeg manglede, før fuglefløjt 
og solstrejf viste mig, at der er noget 
udenfor mig, der vil mig noget godt. 

At der er en Gud, der overrasker og for-
tæller mig, at selvom efteråret og vinteren 
har givet mig mange gode timer, så er det 
nu tid til at komme ud og tid til at fejre 
foråret, solen og festerne, der venter os.

Jeres Sognepræster

fra sognepræsterne
Hilsen 
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Friluftsgudstjeneste 
for de fem nordalsiske sogne

På Nygård i Nørreskoven
Hvornår: 2. pinsedag mandag  
den 6. juni 2022 kl. 14.00

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

Om Friluftsgudstjenesten: Præster & 
organister fra de 5 nordalsiske sogne 
medvirker

Medbring: Medbring evt. klapstol eller 
tæppe. I begrænset omfang er der 
stole på stedet.

Traktement: Efter gudstjenesten er der 
gratis kaffe & kage

Årets arrangør: Havnbjerg Sogns 
Menighedsråd 

Alle er velkomne!

Kirkebil
Kirkebil kan bestilles til gudstjenester og arrange-
menter i kirken af beboere i Oksbøl Sogn, som har 
transportproblemer. Ligeledes af tidligere beboere i 
sognet, som nu bor i Nordborg og ikke har mulighed 
for at transportere sig til kirken. I tvivlstilfælde ring til 
vores formand Anne Marie Hansen 2083 3859.

Hvad gør man?
Ring til GF-Taxi tlf 74 45 95 45
Sidste hverdag (fredag) før transporten.
GF-Taxi åbningstid: 06.00-18.00

14
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Gospel-workshop 
i Nordborg Kirke 
den 27. - 28. august
Koret medvirker som afslutning på 
workshoppen i en festlig gospel-
gudstjeneste d. 28. august.

Vi gentager succesen fra sidste år! Så 
sæt kryds i kalenderen allerede nu og 
kom og vær med til nogle sjove, spæn-
dende 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.

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.

Program for dagene:
Lørdag:
Kaffe  kl. 09.30
Workshop  kl. 10.00-12.20
Frokost  kl. 12.30
Workshop  kl. 13.15-15.30
Kaffe  kl. 15.30-15.45
Workshop  kl. 15.45- 16.30

Søndag:
Mødetid i kirken  kl. 12.00
Gospelgudstjeneste  kl. 14.00
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Kort sommerlys musikgudstjeneste 
for hele familien med efterfølgende 
fællesspisning m.m. i haven 
omkring præstegården

Kl. 17.00-17.30 holdes en kort familie-
gudstjeneste i kirken ved sognepræst 
Heidi  Freund Sørensen og Stine Möglich 
ved kirkens orgel.  

Umiddelbart efter gudstjenesten indbydes 
til samvær i præstegårdshaven, hvor vi 
forventer at slutte senest ca. 19.30 Her 
kan man nyde  medbragt mad og drikke. 

Der er dog mulighed for at købe øl og 
vand. Husk spisegrej. Menighedsrådet er 
vært ved kaffe og kage.

Danmarks ældste swingkvartet
Under spisningen, der som sidste år 
finder sted i Else og Knuds festtelt, under-
holder Danmarks ældste swing kvartet 
med svingende ørehængere, ligesom 
organist Stine Möglich vil akkompagnere 
til fællessang.

Tag børn og børnebørn med
For børnene er der skattejagt, stopdans 
og slushicemaskine. Er der enkelte børn, 

der vil have afprøvet deres 
X-factor, kan man melde 
sig hos orkestret, der 
akkompagnerer til  

Albertes "Nu kommer 
fuglene igen" 

Øv gerne hjemmefra.

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Sommeraften 
torsdag 16. juni
i Oksbøl Kirke 
og præstegårdshave

Tilmelding: 
Heidi Sørensen Freund

Tlf.: 20496679 eller  
mail: hfr@km.dk  
Senest 11. juni.

Oksbøl SOGNENYT
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Sdr. Broby Kirke (Brobyværk), Assens og Helnæs Fyr

Tirsdag den 9. august 2022

Sommerudflugt fra Oksbøl Kirke til...

07.00-10.00:  Afgang fra Oksbøl Kirke 

08.00-09.00: Fynshav -Bøjden 

09.30: Rundvisning i Sdr Broby Kirke  
(v/ menighedsrådsformanden)

10.30 Afgang mod Assens

11.00-12.30: Sightseeing i Assens,  
forskellige muligheder at vælge:

Ernsts Museum i Østergade (her guided 
rundvisning, (men tilmelding vigtig på 
forhånd) Ernst’s samling- en totaloplevelse, 
tidligere var her sølvvarefabrik, sidste ejer 
var samler af kunst, porcelæn, møbler.  
Den sidste ejer udviklede hjemmet til at 
være et udstillingssted. Gå gennem fabri-
kantens stuer og nyd roen i den italienske 
have.

Det nye Willemoes Museum i Østergade.
Søhelten Peter Willemoes blev født 1783 
i dette hus. Huset rummer mindestuer for 
Peter Willemoes.

Assens Kirke i Østergade: (Fyns næst-
største kirke) Oprindelig en romansk kirke, 
nu en smuk lys gotisk kirke med inventar fra 
1600-tallet.

Havnen for enden af Østergade:  
Bogøfærgen lægger til her. Skoleskibet 
Danmark kan man være heldig at se.
Hyggelige gamle købmandsgårde i 
Østergade 

12.30 – 13.30: Frokost i ”Banken”  
i Østergade (lige ved kirken).  
Frokostplatte, kaffe og kage.
Drikkevarer for egen regning

13.30-14.00: Kørsel til Helnæs Fyr 

14.00-14.30: Helnæs Fyr

14.30-15.30: Kørsel til Bøjden

16.00-17.00: Bøjden- Fynshav

17.20: Ankomst Oksbøl Kirke

Tilmelding
Birgitte tlf.: 41 57 05 19 eller 
mail: birgitte.ole10@gmail.com
Senest 9. juli.

Pris: 300 kr. som  
betales ved  
indstigning  

i bussen, eller  
MobilePay til Birgitte. 

Dækker frokost 
+ delvis bus.
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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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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

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

Motionen foregår på flere kommunale steder og 
formålet er at styrke den fysiske funktionsevne.

Stol-motionen finder sted: 
Nordals-hallen hver tirsdag kl. 10.30 - 11.30
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

Kirkevej 16 · 6430 Nordborg
t. 74 45 88 88 · grafisk-arbejde.dk

Oksbøl SOGNENYT
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40 Årgang - April 2017
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Gyden 8 | 6430 Nordborg
Telefon: 7445 1144

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

www.bp-vvs.dk

Alt indenfor VVS:

Energioptimering
Fjernvarme installation

Gas installation
Biobrændsel

Varmepumper
Solvarme
Ventilation

Smedeopgaver

Gratis uforpligtende
tilbud

Kommer overalt
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Oksbøl Sogneforening holder  
St. Hans aften ved Bundsø
I Broballe torsdag den 23. juni. 2022. 

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 Asger Romme Andersen
(Broballe-dreng, byrådsmedlem, formand  
for Naturparkrådet for Naturpark Nordals.)

Kom og vær med til dette hyggelige  
arrangement.

Hilsen Sogneforeningen

St. Hans aften  
ved Bundsø


