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Oksbøl SOGNENYT

Sogne-Nyt Redaktion

Telefontavlen

H.C. Kaack
Else Thuesen
Lusigvej 18
Spangsmosevej 30
Mobil: 29 80 23 43 Mobil: 51 76 58 20
E-mail: sognenyt@kaack.dk

Broballe Idrætsforening
Formand: Majbritt Kristensen
E-mail: formanden@broballeif.dk
Internet adresse: www.broballeif.dk

Sogne-Nyt kan ses på 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 henvendelse til Elin Petersen på telefon 60 70 85 07.
Redaktionen af dette nummer af
Sognenyt er afsluttet den 16. august 2022.

Hvornår udkommer de
næste numre af Sogne-Nyt?

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

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

Sophie-Lønne Reil Hundebøll (p.t. sygemeldt)
mobil 23 36 06 17, e-mail: sophu@km.dk

Nr. 3

August 2023 i uge 33/34
Deadline 01.08.2023

Mette Carlsen - Præstevikar
Tlf.: 51340890

Sidste indleveringsfrist
til næste nummer af
Sogne-Nyt
Tirsdag
Deadline er deadline, og
indlæg modtaget efter denne
dato kan kun påregnes
medtaget efter forudgående
aftale med redaktionen.

1.

november

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

Oksbøl Kirkes sognepræster
Heidi Sørensen Freund
Mobil 20 49 66 79 · e-mail: hfr@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
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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.

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.

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

·

Se video med Henrik Clausen
www.stopallergi.dk

mail@stopallergi.dk

·

tlf. 25 45 11 33

Nyt fra Redaktionen
Høsten er godt i gang her i Oksbøl Sogn.
Det er nogle store maskiner, der bruges
nu om dage. Men det hænger nok sammen med, at de forskellige landmænd har
fået mere og mere jord.
HC tænker tilbage: Jeg har som barn og
ung hjulpet Jes Steffensen på hans ejendom
Lusigvej 2. Da jeg startede med at komme
hos ham, havde han en 6 fods bugseret
Dronningborg mejetærsker. Det tog nok 15
dage at klare høsten. Halm blev presset i
små baller… halm blev forket op på vognen
i marken… halm blev kørt hjem… halm blev
forket op på loft… halm blev stablet på loft.
I 1979 fik han en ny 10 fods selvkørende MF
307 mejetærsker samt en sliske til montering
på presser, så halm blev presset direkte op

på vognen. Derhjemme blev
der installeret en halmbane, så
halmen kunne blive fragtet op
på loftet. Dette var en meget stor
udvikling, som gjorde, at høsttiden
blev forkortet til 10 dage.
Nu om dage høster de alt kornet på
én dag, og nogle år presser de halmen
samme dag i store bigballer. Disse bliver så
kørt væk dagen efter. Det er da en effektivisering, der vil noget. Jeg har tit tænkt over,
om de mister al hyggen ved høsten? Før var
vi børn og voksne sammen om arbejdet og
havde rigtigt mange hyggelige dage... også
selvom det var hårdt arbejde.
Rigtig god sensommer fra HC og Else
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Oksbøl SOGNENYT

23 friske cyklister fra Oksbøl
Sogn deltog i Tour de Nordals
Her fra Oksbøl Sogn deltog aktive
cyklister i Tour de Nordals, der blev
afholdt tirsdag den 7. juni 2022.
Det var E`Svenstruplaug, Svenstrup
Cykelklub og Oksbøl Sogneforening,
der i fællesskab stod for arrangementet.
Det blev til et stort arbejde for de tre
foreningers medlemmer. Der blev udtænkt
cykelruter i forskellige længder rundt
på hele Nordals, der blev lavet foldere
om Tour de Nordals, som blev omdelt
til skoler, kommunale institutioner og
cykelklubber. Der skulle også søges om
tilladelse til at lave et cykelarrangement
med så mange deltagere og forskellige
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ruter. Der blev fyldt cykelposer, som alle
deltagere fik udleveret. Der blev søgt
donationer, og vi fik økonomisk støtte fra
Fabrikant Mads Clausens Fond, Linak, og
Sønderborg Kommune. Vi fik produkter
til cykelposerne fra Bals, SuperBrugsen Guderup, Rema 1000 og Stevning
Kalecheværksted.
Glædeligt at det blev en særdeles vellykket dag, hvor 184 personer fra forskellige
steder i landet fik cyklet en tur på Nordals
og selvfølgelig også i Naturpark Nordals.
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Flotte tour cykler
I forbindelse med at Tour de France
skulle komme til Danmark med mål på 3.
etape i Sønderborg, blev der lavet meget
reklame, bl.a. cykler skåret ud i krydsfiner og efterfølgende malet i passende
Tour farver. På stakittet rundt om Oksbøl
Friskole blev cyklerne første gang set.
Sogneforeningen fik lov til at låne skabelonen, og der blev fremstillet endnu 6 stk.
cykler, som blev sat op i Hardeshøj, Mjels,
Broballe og i Oksbøl.

På billedet ses Ann-Cathrine med en cykel
i den prikkede bjergtrøje og den gule.

Vær med på
cykeltur hver
mandag
At der deltog 23 cyklister fra Oksbøl,
kommer ikke som nogen overraskelse for
os, der bor i Oksbøl Sogn. Her er nemlig
en gruppe voksne mennesker, som har for
vane at mødes mandag kl. 09.00 på parke
ringspladsen ved den nedlagte Brugs i
Broballe. Vi cykler en tur rundt på Nordals,
og når vi finder en passende plads, nyder
vi en kop kaffe og får os en god snak om
verdenssituationen, inden turen igen går
hjemefter. Vi cykler i et tempo, hvor alle
kan deltage og nyde turen ud og hjem.
Vi er hjemme igen ved middagstid.
At vi cykler mandag formiddag fra Brugsen
i Broballe er ikke noget nyt, mandagscykelturen har faktisk holdt 25 års jubilæum.
Er det noget for dig, så pump cyklen og
mød op på mandag kl. 9 ved Brugsen i
Broballe.
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Sommerhygge
Oksbøl SOGNENYT

ved Lusig Strand

Et par dage før der var premiere på Sogneforeningens nye tiltag ”Sommerhygge ved
Lusig Strand”, blev vores nye strandgrill
sat op. En flot jerngrill som Brian har været
ansvarlig for. Den nye grill er gravet ned på
stranden, og som det ses på billedet, fik vi
hjælp af flere lokale folk.
Stemningsbilleder fra lørdagens sommerhygge arrangement.
TAK til de unge mennesker og forældre
generationen for den veltilrettelagte
sommerdag ved stranden. De, der mødte
op, var glade og tilfredse og fik prøvet de
forskellige aktivitetstilbud ude i naturen.
Et arrangement, der tåler gentagelse til
næste sommer.
Polle
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Vil du
hjælpe...
...med trappen, så ring
eller send en sms til mig
på mobil: 4016 49 80.
Polle.

Trappen ned til ”E-Spang
Et nyt projekt med en lang opstartsfase.
Det er tanken at lave en slags trappe,
hvor stien fra Nedermarksvej mødes med
den lille bro over afvandingskanalen.
Der skal laves omkring 30 trin i form af

kasser, der sættes fast på pæle, der bliver
banket ned i jorden. Efterfølgende skal
der puttes stabilgrus i kasserne, og på
den måde opstår trappetrin.

De første 10 kasser er blevet monteret, men
der er omkring 300 meter fra kasserne og op til
Nedermarksvej, hvor stabilgruset bliver læsset
af, altså en lang tur med en trillebør.

Derfor ser ” trappen” ud som på billedet i
dag. Vi holder en pause, inden trappen bliver lavet
færdig. Vi venter til efter høsten, så kan
vi køre på marken med en traktor og vogn.
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Hilsen

fra sognepræsterne

Efterår
”Sommeren er forbi nu, og den nærmest
fløj af sted.”
Sådan lyder begyndelsen af omkvædet på
C. V. Jørgensens dejlige sang Sæsonen
er slut fra 1980. I år og i de fleste år føles
det som om, at sommeren er fløjet forbi;
at ferien var kort, men dejlig, og at vi nu er
vendt tilbage til hverdagen og til slutningen af både kirkeåret og kalenderåret.
Men C. V. Jørgensen tager nu alligevel fejl,
selvom hans sang er smuk. For sæsonen
er på ingen måde slut, bare fordi sommeren er det! Sæsonen starter i virkeligheden
først nu.
Man kan næsten mærke det i luften, at
der er noget energisk ved sensommeren
og det tidlige efterår. Der er noget, der
giver mig lyst til at købe nye bøger og
dyre støvler og til at fylde et penalhus
med spidsede blyanter.
For nu skal vi igen bruge hovedet og
kroppen til noget nyt. Til gåture i blæsevejr, til nye udflugter, til nye sange og til
nye bøger, og rundt om i provstiets kirker
er der heldigvis masser af muligheder for
både nye og velkendte oplevelser.
Nu starter de nye hold konfirmander i
kirkerne, nu begynder kor at øve igen, og
der er foredragsrækkerne og sogneudflugterne med kirke- og museumsbesøg
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og kaffeborde på Sønderjyllands kroer og
badehoteller.
Nu er der snart fællessang og koncerter i
kirkerne, og formiddagscaféerne i sogne
gårdene begynder igen. For nu falder
alting ind i de faste mønstre og rutiner, vi
holdt ferie fra i sommerens løb, og det er
da svært ikke at blive i godt humør ved
tanken om det!
C.V. Jørgensen beriger os med sommer
nostalgi og post-ferie-depression i
”Sæsonen er slut.” Men sommeren er
kun et af årets højdepunkter, og efteråret
har meget at byde på, både i naturen, i
kulturlivet og altså også i kirkerne.
Her synger vi lige nu høstsalmer til gudstjenesterne, og vi begynder så småt at
lægge an til at synge nogle af de efterårssalmer og sange, som vi har glædet os til
at synge igen.
En af de sange, jeg personligt glæder mig
til at synge igen, har jeg netop lært at
kende til et af de mange, fine fællessangsfællesskaber, der findes i kirkerne.
Det er Ole Hyltofts Efterårsblæst, der efter
første gang, jeg sang med på den, fandt
plads som en af mine yndlingssange:
Efterårsblæst
Tekst: Ole Hyltoft, 1984
Mel.: Finn Jørgensen, 1984
”Kastanjen henter solens farve ned.
Dens blades ild er mild og gør os fromme.
Dens sagte guldglans lover evighed.
Når løvet dør, er livet ikke omme.”
Efteråret har meget godt at byde på, og
det har kirken også - året rundt, men især
om efteråret!
Jeres Sognepræster
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Oksbøl SOGNENYT

Gospelkoncert

og fællessang i Oksbøl Kirke
Tirsdag 25. oktober kl. 17.00
Nordborg Gospelkor giver en skøn
koncert i Oksbøl Kirke.
Traktement:
Efter koncerten er Oksbøl Kirkes
Menighedsråd vært ved et let traktement i
konfirmandstuen. Sandwich, øl eller vand.
Tilmelding:
Til traktement er der forhåndstilmelding til
Stine Möglich eller Birgitte Romme
på telefon: 41 57 05 19 eller
mail: birgitte.ole10@gmail.com
Sidste frist for tilmelding:
Søndag den 23. oktober.
Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd
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Mindegudstjeneste

på Alle Helgens dag – søndag den 6. november
Mindegudstjenesten finder sted i
Oksbøl Kirke kl. 14.00 og i Nordborg
Kirke kl. 16.00.
I gudstjenesten mindes vi dem, vi har
mistet. Med læsninger, ord, musik og
lystænding. Vi læser navnene op, og
tænder et lys for hver enkelt, som er
blevet bisat eller begravet fra kirken
siden Alle Helgen 2021.

Pårørende vil modtage et
personligt brev med en
indbydelse, hvor vi beder
om tilladelse til at nævne
afdødes navn.
Venlig hilsen
sognepræsterne i
Nordborg-Oksbøl
Pastorat

Skøn St. Hans aften
ved Bundsø
Skøn St. Hans aften ved Bundsø. Tak til båltaler
Asger Romme Andersen for den fine båltale.
Skønt med de mystiske kræfter på denne nat, og
med gode barndomsminder fra en svunden tid i
Broballe. Også blik for fremtiden og Naturparken.
Vi satte pris på det humoristiske med bro-snak,
og at klimapolitikken blev nævnt.
Tak til St. Hans udvalget for jeres arbejde med
pølser, vand, bord, bænke m.v. og bålet – der
kom da gang i ilden :-)

Asger Romme Andersen
holdt en fin båltale.
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Kunne du
tænke dig at
synge i kor?
Alle børn og unge fra 3. klasse
og op kan komme og være
med i vores kirkekor. Både
drenge og piger.
Vi øver i Nordborg Kirkes Sognegård, torsdage kl. 15-16.15.
Koret medvirker ved gudstjenester og
andre arrangementer i kirken. Vi holder
også korweekender, og vi tager somme
tider på korstævne, hvor vi mødes med
andre kirkekor. Efter en kort oplæringstid
er der mulighed for at tjene en mindre løn
som korsanger.

Babysalmesang
i Nordborg Kirke
Nu kan vi igen tilbyde babyer
(0-12 mdr.) og deres forældre
at deltage i babyrytmik, mens
vi synger salmer og sange.
Aktiviteten forløber over 6
onsdage i Nordborg Kirke.

Tilbuddet e
r

GRATIS

men tilmeld
ing er
påkrævet.
Opstart:
Tirsdag den 25. oktober kl. 9.30

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.

Tilmelding:
Til kirkens organist: Stine Möglich,
på mail: stinemoglich@hotmail.com
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Aktivitetskalender 2022

august - november

AUGUST
Lørdag d. 27. + søndag d. 28 august		

Gospel-workshop – Nordborg Kirke

Søndag den 28. august

14.00

Gospelgudstjeneste – Nordborg Kirke

0nsdag den 31. august

14.00-16.00

”Ildsjæle jeg mødte i Afrika” v. H.P. Simonsen

			

Oksbøl Kirkes Sognegård

SEPTEMBER
Lørdag den 10. september

11.00-16.00

Søndag den 11. september

16.00

Pedaltræf – Støtteforeningen – Oksbøl Friskole
Høstgudstjeneste – Oksbøl Kirke (se bagside)

			

17.15: Spisning på Oksbøl Friskole

Søndag den 25. september

Høstgudstjeneste med musik og fællesspisning

17.00

			

– Nordborg Kirke

OKTOBER
Onsdag 5. oktober

14.00-16.00

”Kaffe og kage mellem krudt og kugler”

			

v. Ruth B. Christensen – Oksbøl Kirkes Sognegård

Lørdag 8. oktober

Fællessang, foredrag, koncert.

10.30-17.00

			

Højskoledag på Nygård

Tirsdag 25.oktober

09.30

Babysalmesang (start) – Nordborg Kirke

Tirsdag 25. oktober

17.00

Gospelkoncert og fællessang – Oksbøl Kirke

Søndag den 6. november

14.00

Alle Helgens Dag – Oksbøl Kirke

Søndag den 6. november

16.00

Alle Helgens Dag – Nordborg Kirke

NOVEMBER

Lørdag d. 19. + søndag d. 20. november		

Julemarked – Støtteforeningen – Oksbøl Friskole

Torsdag den 24. november

Erik Sommer – Nordborg Sognegård

19.00
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Gudstjenesteliste 2022
Nordborg - Oksbøl Pastorat - Juni - august
AUGUST
Søndag den 28. august
v. Niels Refskou
Kl. 11.00 Oksbøl + Dåb
Kl. 14.00 Nordborg – Gospelworkshop
og lægmandsgudstjeneste (se annonce)
SEPTEMBER
Søndag den 4. september v. Heidi
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg
Søndag den 11. september v. Mette
Kl. 14.00 Nordborg – Gudstjeneste
med årstidens salmer
Kl. 16.00 Oksbøl – Høstgudstjeneste
m. spisning på Oksbøl Friskole
(se annonce)
Søndag den 18. september
Kl. 11.00 Oksbøl – Tysk gudstjeneste
v. Cornelia Simon
Kl. 11.00 Nordborg + dåb v. Heidi
Søndag den 25. september v. Mette
Kl. 15.00 Oksbøl – Gudstjeneste med
årstidens salmer
Kl. 17.00 Nordborg – Høstguds
tjeneste m. spisning i Sognegården
(se annonce)

OKTOBER
Søndag den 2. oktober v. Heidi
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
Torsdag den 6. oktober v. Heidi
Kl. 19.00 Nordborg – gudstjeneste m.
konfirmandindskrivning
Søndag den 9. oktober v. Mette
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg
Torsdag den 13. oktober v. Mette
kl. 19.00 Oksbøl – Gudstjeneste m.
konfirmandindskrivning
Søndag den 16. oktober
v. Niels Refskou
Kl. 11.00 Nordborg
Søndag den 23. oktober v. Heidi
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
Torsdag den 27. oktober v. Heidi
Kl. 10.45 Alle Helgen gudstjeneste
på Tangshave
Søndag den 30. oktober v. Mette
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

NOVEMBER
Søndag den 6. november v. Heidi
Kl. 14.00 Oksbøl – Alle Helgen
mindegudstjeneste
Kl. 16.00 Nordborg – Alle Helgen
mindegudstjeneste
Søndag den 13. november
Kl. 9.30 Nordborg – v. Mette
Kl. 11.00 Oksbøl – v. Mette
Kl. 11.00 Nordborg – Tysk gudstjeneste
v. Cornelia Simon
Søndag den 20. november v. Heidi
Kl. 9.30 Oksbøl – Med vandrestafet,
start kl. 09.30 fra Kirken
Kl. 11.00 Nordborg
Onsdag den 23. november v. Heidi
Kl. 19.00 Nordborg – Andagt m.
Fredslyset og St. Georgs-gildet
Torsdag den 24. november v. Mette
Kl. 13.00 Nordborg – Adventsguds
tjeneste for Nordborg Pensionistforening
Søndag den 27. november,
1. søndag i advent, v. Mette
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl

Sognepræster: Heidi Sørensen Freund • Mette Carlsen • Niels Refskou • Tysk gudstjeneste v. Cornelia Simon
OBS: Ændringer kan forekomme. Hold dig opdateret på www.oksboelkirke.dk

15

Oksbøl SOGNENYT

Onsdagsmøder

Oksbøl Kirkes Sognegård
Onsdagsmøde den 31. august
kl. 14.00 - 16.00
Under overskriften: ”Ildsjæle jeg mødte i
Afrika” kommer Hans Pors Simonsen til
Oksbøl for at fortælle om mennesker, han
har mødt under sine mange ophold i
Tanzania, mennesker, der har gjort indtryk
og en forskel.
Der er som sædvanlig fællessang og
kaffebord.

Onsdagsmøde 5. oktober
kl. 14.00 - 16.00

Ruth Brik er en meget underholdende og
vidende foredragsholder.

”Krudt og Kugler” kalder Ruth Brik
Christensen sit foredrag. Ruth er leder af
KFUMs soldaterhjem. Hun fortæller om
det at være forstående og lyttende ”mor”
for danske soldater i udlandet.

Hør et foredrag fra fronten med alle dens
virkeligheder alt sammen leveret med
masser af humor.

Ruth Brik har arbejdet som leder af soldaterhjem i Irak, Camp Bastion i Afghanistan
og senest i Libanon som leder af KFUMs
soldaterhjem der.
Som leder af soldaterhjem i krigsområder, har det været en af hendes vigtigste
opgaver, at være med til at bære soldaternes byrder ved at have tid til at lytte.
Ligesom hun har skabt ”hjem”, hvor
soldaterne altid har følt sig velkomne.
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Kaffe og kage under foredraget.
Alle er velkomne.
Oksbøl Kirkes Menighedsråd
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Gospel-workshop
i Nordborg Kirke
den 27. - 28. august
Koret medvirker som afslutning på
workshoppen i en festlig gospelgudstjeneste den 28. august.
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
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

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.
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ERIK SOMMER

Nordborg Sognegård,
torsdag den 24. november kl. 19.00
Kom og oplev den folkekære
komponist og foredragsholder,
Erik Sommer, som har bidraget
med kendte og elskede sange i
både Den Danske Salmebog og
Højskolesangbogen.
Erik Sommer, født 1948, er uddannet
musikpædagog fra Det Kongelige
Musikkonservatorium. Han var i 16
år ansat som lektor ved Nr. Nissum
Seminarium, højskolelærer på hhv.
Silkeborg Højskole og Danebod
Højskole igennem i alt 12 år.
Han er en efterspurgt foredragsholder
med fortælling og sang, samt instruktør ved korstævner for både voksne
og børn.
Erik Sommer har en omfattende
komponistvirksomhed bag sig med
mange sange og salmemelodier til
både voksne og børn. Heraf er en del
optaget i Højskolesangbogen og Den
Nye Salmebog.
Erik Sommer har bl.a. komponeret
melodien til den elskede og ofte
anvendte salme ”Du som har tændt
millioner af stjerner”, tekst af Johannes Johansen 1981 & 1982.
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Som påskønnelse for hans mangeårige arbejde med musik og undervisning har han modtaget Nutzhorns
Legat, Ringkøbing Amts Musikpris,
Den Folkelige Sangs pris og senest
Kristeligt Dagblads Kulturpris.
Vi kan synge sammen om livet og
årstiderne. Sang skaber glæde, men
fælles sang skaber fælles glæde, og
ved at høre noget sammen, kommer
vi til at høre sammen. Sangene lever
fortsat i os, men de skal bruges, mærkes og fortælles videre, ellers glemmer
vi dem.
Det er gratis at deltage, og
alle er velkomne.
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Høstgudstje
Høstgudstjeneste

Nordborg Kirke og Sognegård
søndag den 25. september kl. 17.00
– med musik og fællesspisning

Årets høstgudstjeneste fejres på festlig vis.
De Nordalsiske Spillemænd kommer og
deltager i den smukt pyntede kirke.
De Nordalsiske Spillemænd består af Bent
Jensen, Birthe Sandbæk, Dorthe Hoffland
& Bente Nissen. Efter gudstjenesten er der
fællesspisning i Sognegården.
Menuen kommer fra Slagter Nielsen og
efterfølgende serveres der kaffe & kage.
Deltagergebyr for spisning er 75 kr. og
forhåndstilmelding er nødvendig. Deltagergebyr betales først på selve dagen ved
indgangen til Sognegården. Egne drikke
varer må gerne medbringes. Der vil også
være mulighed for at købe vand, øl eller vin.
Alle er velkomne!
Nordborg Menighedsråd

Tilmelding:
Tilmelding til fællesspisning:
Eva Sarsgaard
Tlf.: 61 67 31 04
Senest tirsdag den
20. september 2022.
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Højskoledag 2022 i Nørreskoven
Lørdag den 8. oktober i den gamle skovfogedbolig
Nygård i Nørreskoven på Als.
Kl. 10.30 Fællessang over temaet: Naturen året rundt i den danske sang. Danmarks
vigtigste sangbog ”Folkehøjskolesangbogen” har et righoldigt indhold af sange, hvor
dansk natur har været en inspirationskilde for forfatterne. Birgitte Romme og Ole
Andersen har udvalgt en række af disse sange til lejligheden. Musikledsagelse er lagt
i hænderne på Birgitte Romme klaver, Ole Andersen bas, Henning Jensen klarinet,
Knud Schmidt guitar og Bent Klausen percussion.
Kl. 12.00 Frokostpause
Deltagerne på højskoledagen bedes selv medbringe madpakke.
Foreningen Nygård er vært ved en kop kaffe og en øl eller vand.
Kl. 13.00 Foredrag
Foredrag ved professor i plantefysiologi ved Københavns Universitet Michael Broberg Palmgren. Højskoledagens foredrag handler om planternes indre liv. Om hvordan
planter gennem receptorer sanser omgivelserne og derved eks. i farefulde situationer
er i stand til at reagere for at kunne overleve. ”Hvordan det er at være plante” er et
spændende, men ukendt område for de fleste. Michael Broberg Palmgren har et
omfattende internationalt værdsat videnskabeligt arbejde bag sig. Han har ligeledes
vundet priser for sine evner til at formidle resultaterne af sin forskning.
Kl. 14.30 Kaffepause

Deltagerpris:

Kl. 15.00 - 17.00 Koncert med folkband ”Molde”
300 kr. heri er inkl.
Højskoledage på Nygård slutter traditionen tro af med
kaffe, en øl og eller
koncert. I år kommer det akustiske folkband ”Molde”
vand til frokost,
forbi med et program, der er inspireret af
samt traktement med
kaffe, te og kage i
amerikansk country og bluegrass med
kaffepausen
afstikkere til nordisk folke- og visetradiTilmelding:
kl. 14.30
tion. Frontfigur er Maria Molde vocal og
Kan ske på mail:
mandolin, hun ledsages af Uffe Holmsnygaardals@gmail.com
gård Eriksen guitar, Jonatan Feig violin
senest 23. september.
Betaling i forbindelse med
og Henrik Kunz kontrabas.
tilmelding foretages på
konto 8013-1015077.

Arrangør Foreningen Nygård – www.nygaard-als.dk
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BIF: NY sæson starter i uge 36
Vi glæder os til at se dig!
Ugedag

Holdnavn

Årgang

Mandag

Voksen/barn

1-3 år

Tirsdag

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

Træningstid
Kl. 13.00

Instruktører

16.45-17.45

Pia Grøn Sandholdt

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

Krop og velvære		

Der bliver mulighed for køb af forfriskninger samt
18.15-19.30
Susanne
Wriborg
kage og kaffe/the
under hele opvisningen.

CrossGym		

19.35-20.35

Springmix

16.30-17.45

0-.4. klasse

Struck
Entré:Christina
30 kr. (voksne)

				

På gensyn!
Mia
Christensen,
Instruktører og gymnaster i
Broballe Idrætsforening

Tina Bonde

				

Freja Kristensen

				

Silja Mygdam,

				

Naemi Frosch,

				

Thea Thy, Carla

Onsdag

Manja Gad,

Krudtuglerne

3-5 år

16.30-17.30

				

Simon Gad

				

Rani Eysturoy, 		

				

Christine Bonde, 		

				

Klara Kristensen

SMART		

19.00-20.00

Maibritt Kristensen,

				

Tine Lund

Torsdag

Margrethe Brogaard

Damer

Opstart uge 37

16.30-17.30

				
Mandehørm

Opstart uge 37

19.00-20.00

Villadsen
Camilla Struck

Vi mangler hjælpeinstrutører
Vi mangler hjælpeinstruktør på vores
børnehold Krudtuglerne og Voksen/barn.
Er du min. 12 år og eller måske forældre til
et barn, som skal gå til gymnastik, kunne
du tænke dig at være en god rollemodel for

vores små gymnaster, så er det lige dig, vi
står og mangler. Der behøves ikke at have
kendskab til gymnastik.
Interreseret? Kontakt Tina Bonde på
mail: gymnatik@broballeif.dk
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Oksbøl Friskole
fylder 30 år
En dejlig sommer er gået, nu er det
august og skolestart. – Vi glæder os til at
komme i gang igen og til at fejre skolens
30 års jubilæum. Mandag den 8. august
åbner vi dørene til en god gang fødselsdagsfejring. Jubilæet markeres internt
for elever, forældre og medarbejdere,
og dagens forløb er først en traditionel
første skoledag med fælles velkomst
i Multirummet og gensyn i klasserne.
Herefter fejres de 30 år med et rockshow
ved Rockbussen, fest og leg på plænen
med hoppeborge, slush ice, popcorn,
Jespers pølsevogn, musik og kæmpe
fødselsdagskage.
Ved et jubilæum mødes fortid og nutid,
og man bliver nostalgisk ved tanken om,
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at man er en del af en god skolehistorie.
Vi kan alle få øje på skolens fysiske og
faglige udvikling, men også på ligheder
i forhold til skolens ånd, som på mange
måder er bevaret. Dengang som nu handler det nemlig stadig om at skabe den
gode børneskole og at danne livsduelige
mennesker.
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Status fra Oksbøl Friskole
Vi er topklar til et nyt skoleår og begynder,
efter de sidste to skoleårs coronaperioder,
med normale tilstande.
Skolens elevtal er 185, det er igen et
stort elevhold. Vi er 21 medarbejdere, og
skolen har god vind i sejlene. I børnehaveklassen 22/23 begynder 14 små
nye OF-elever, her er plads til lidt flere.
Indskrivningen til de kommende år ser
fornuftig ud, så vi er tilfredse.

Skoleåret, der gik:
Skoleåret 21/22 var godt, selvom corona
-pandemien også gjorde dette år usædvanligt. Denne coronavirus har vist os,
hvor hurtigt det hele kan forandres, og
hvor små og magtesløse vi er i en sådan
situation.

Til gengæld har vi lært en hel masse. Vi
er blevet kloge på fjernundervisning og
videomøder, på hygiejne og afstand og
på, hvor hurtigt man kan omstille sig og
være villige til at hjælpe hinanden.
Medarbejdere, forældre og elever klarede
disse nye hverdage til UG, hvilket gjorde,
at vi var i stand til at indfri alle restriktionerne på en god og betryggende måde.
Genåbningsperioden var heldigvis præget
af godt vejr, og de nye krav til udeliv blev
i særdeleshed udnyttet i undervisningen.
Aldrig har vores elever været så meget
rundt i området. Vi vidste godt, at vi bor i
et smørhul af natur og oplevelser. Corona
fik os for alvor til at udnytte alle de dejlige
naturressourcer, vi ligger midt i. Mjels Sø,
Mjels Vig, Bundsø, Pumpehuset, Lusig
Strand og Skov, Dyvig, Æ Gaul, og så
vores egne gode udeområder. Morgensamlinger blev holdt på afstands-prikker
i skolegården, for morgensamlinger er nu
noget helt særligt og værdifuldt på OF.
Der kom også noget udviklende ud af
corona, omstillingsparathed er ikke blot et
smart ord, nu mestrer vi det efter megen
øvelse.
Undervisningen
Vi bestræber os altid på at levere tidssvarende undervisning, hvor kvalitet og
trivsel gerne skal gå hånd i hånd. De to
seneste skoleår krævede nytænkning
på alle planer, vi prøvede at holde fast i
en normal hverdag, men årene bød på
aflysning af mange arrangementer. Vores
skoles værdier omkring fællesskab, åbenhed og involvering kom for alvor under
pres, til gengæld blev vores elever virkelig
skrappe til brugen af teams og digitale
platforme.
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Vi glædes over igen at kunne
møde forældrene på skolen og at
få alle arrangementer på banen igen.
Friskoledage bliver et nyt tiltag fra skoleåret 22/23, her får faglig fordybelse, det
sociale, det kreative, naturen og fællesskabet plads.
I foråret gik vores fælles lejrskole til
Tønning Træden Friskole, det var dejligt
atter at kunne drage af huse alle sammen,
fælles oplevelser og fællesskab skaber
gode referencer, når man vender tilbage
til hverdagene.
Vores gamle skole er velholdt og står
skarpt. De to omklædningsrum fungerer fint, der er nye lofter og ventilation i
lærerværelse og SFO, og varmestyringen
i gymnastiksalen kører. I kælderen står to
nye pillefyr, gasfyret er heldigvis slukket!
Årets indvielse af brandstationen var en
dejlig oplevelse. De to rum til håndværk/
design (i gamle dage håndarbejde og
sløjd) bliver flittigt brugt. Såvel elever som
lærere er vilde med lokalerne, og disse fag
har fået et kæmpe løft, vi er stolte af den
lækre indretning.
Nu glæder vi os til at indvie en helt ny skolegård i uge 34. Det var indsamlingsfokus
til pedaltræf i 2021, og via fondsmidler og
en velvillig bestyrelse bliver det nu muligt
at få en topmoderne legeplads i skolegården med 3 minitrampoliner, en supernova
karrusel, en 8-kantet pannabane (til
fodbold), 3 spændende karusseller og en
kæmpe hængekøje. – Kom selv og se det
– vi glæder os...
Støtteforeningen kom i gang igen
Pedaltræf 2021 blev en stor succes med
indsamlingsrekord på 115.000 kr. Dette år
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samler vi ind til en ny skolebus. Den nye
bestyrelse arbejder nu kraftigt på, at alle
øvrige tiltag kommer i gang igen.
Vi sagde farvel det røde hold. 14 skønne
elever, der nu starter på diverse ungdomsuddannelser og efterskoler. Vi ønsker dem
alt det bedste på deres videre vej i livet.

Oksbøl Friskole er rammen om mange
børns barndom og mange familiers hverdagsliv. I friskolekredse ynder vi at bruge
Grundtvigske udtryk. Det handler hverken
om fag, metode eller kompetencer, men om
dannelse. Uddannelse er oplagring af viden,
man kan være nok så dygtig, men uden
dannelse, kan det hele ikke sættes i spil.
Tak for det store engagement og den
begejstring, der gennem 30 år har været
med til at danne og uddanne vores elever
her på Oksbøl Friskole. Kun sammen kan
vi løfte opgaven med at skabe et lærerigt
og trygt skoleliv for alle. En skole, hvor
børnene har det godt, de ansatte trives –
og hvor forældrene er glade for at aflevere
deres børn hver dag. Tak og tillykke med
de 30 år – Oksbøl Friskole.
God sensommer - Solveig
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Pedaltræf 2022

Lørdag den 10. september
Lørdag den 10. september skyder vi,
som vi plejer, starten af til årets Pedaltræf. I år
går overskuddet til en ny bus, da den gamle er
slidt op. Den kommende tid får I måske besøg
af vores cyklende børn, som søger sponsorer.
Vi håber, at sognet vil tage godt imod dem
og støtte den gode sag. Kom og nyd en kop
kaffe, kage eller måske en pølse m/brød i godt
selskab. Pedaltræf-cafeen har åben fra
kl. 11.00.

Kl. 11.00 Registrering og
udlevering af startnumre.
Kl. 13.00 Startskud.
- Pedaltræf 2022 er i gang.
Kl. 16.00 Pedaltræf skydes af.
Derefter er der præmieoverrækkelse.

Husk Julemarked den 19. og 20. november.
Kom og oplev julestemningen på skolen, og
smag vores gløgg og vafler i multirummet.
På vegne af Støtteforeningen.
Kenneth Vonsild
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karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

http://www.nord-als-auto.dk/

Oksbøl
OksbølSOGNENYT
SOGNENYT

RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER
ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG
TLF. 74 45 14 44
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Nord-Als Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup
6430 Nordborg

Smykker - Ure - Gaver

Tlf. 74456306 - Fax 74456305

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

http://www.nord-als-auto.dk/

Ønsker du en
SYNSPRØVE
annonce i
I EGET HJEM
Oksbøl Sognenyt?

Nord-Als Autoværksted ApS

Ring til Karina
og aftal en tid på tlf.
22 22 57 45

Nordborgvej 54, Svenstrup
6430 Nordborg

Kontakt

Karina Elin
Beck Jessen
Petersen
Aut. optiker

på
tlf.: 60 70 85 07

Tlf. 74456306 - Fax 74456305

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

http://www.nord-als-auto.dk/
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Kirkevej 16 · 6430 Nordborg
t. 74 45 88 88 · grafisk-arbejde.dk
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SY
IE

kari

www.bp-vvs.dk
46. Årgang - August 2022

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

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

40 Årgang - April 2017

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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Høstgudstjeneste
11. september kl. 16.00 – Oksbøl Kirke
Kl. 16.00 Høstgudstjeneste
Prædikant Mette Carlsen.
Jagthornsblæsere medvirker før og under
gudstjenesten.
Traditionen tro vil kirken være pyntet af
landmænd fra Oksbøl Sogn.

Kl. 17.15 Spisning på Oksbøl Friskole
Alle er velkomne. Gennemføres kun ved
mindst 30 tilmeldte.

Traktement:
Pris 160 kr. Wienerschnitzel med tilbehør.
1 genstand, øl, vand eller 1 glas vin er
inkluderet i prisen. Kaffe og kage kan købes.

Under spisning:
Under spisning vil der være fællessang, ligesom
der afvikles en quiz, hvor alle kan være med.
Erfaren quizmaster medvirker.

Tilmelding:
Senest 5. september på mail til:
sidsehansen.arb@gmail.com eller
på tlf.: 61 31 98 27.
Alle er velkomne
Landmænd fra Oksbøl Sogn og Oksbøl Kirke

