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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 10. november 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. 1

Februar 2023 i uge 07/08
Deadline 31.01.2022 NB Ny dato!

Nr. 2

Maj 2023 i uge 20/21
Deadline 02.05.2023

Nr. 3

August 2023 i uge 33/34
Deadline 01.08.2023

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

Nr. 4

November 2023 i uge 46/47
Deadline 31.10.2023

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.

31.
januar

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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Nyt fra Redaktionen
Så blev det 1. nov, og når dette blad er på
gaden, har vi danskere sat x og besluttet
hvilket parti og personer, der skal lede landet
de næste år. Det er dejligt, at vi lever i et
demokratisk land, hvor vi alle har indflydelse
på, hvem der står i spidsen for landet.
1. nov. og helt vildt, at det stadig er så
varmt. 12-15 grader i november måned!!
Klimaændringer er bestemt et emne at tage
stilling til. Vi må stadig slå græs, men det er
da sjovere at slå græs end at skovle sne.

Kan I huske ”Vinterbyøster”? ”I regn og slud
skal posten ud”, synger vi. Sender I stadig
julekort og breve med posten, eller gør I som
næsten alle: sender en jule-mail? En hilsen
på mail kan nu også være festligt.
Nu går der ikke lang tid, før vi igen skal
ønske hinanden glædelig jul og godt nytår.
Lad os håbe, at der snart kan blive fred i
Ukraine og alle steder i verden.
Else og HC

Glædelig Jul
ogGodt Nytår
Har du betalt kontingent i 2022?
Mange har endnu ikke betalt, og vi vil
gerne have råd til Sogne-Nyt, badebro
og arrangementer m.m.

Så betal gerne nu :-)
Sogneforeningen

Kontingent til O
Sogneforening ksbøl

Betal en gang årl
igt: 75 kr. pr. perso
n,
150 kr. pr. husstan
d til: Konto 1551
0004038479
eller Mobile Pay
til 23797.
HUSK: Sæt jeres
navn og adresse
i tekstfeltet.
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Oksbøl SOGNENYT

Hvad er nu det?

De næste 3 år
befinder ”Godt
begyndt er
halvt fuldendt”
sig på en
græsplæne
langs Færgevej i Mjels

På vej ned mod færgen i Hardeshøj er
der sikkert mange, der har tænkt ”Hvad
er nu det?”
På Erik Sørensens græsplæne langs
Færgevej i Mjels er der kommet en skulptur op med navnet ”Godt begyndt er halvt
fuldendt”
Om skulpturen, der er lavet af Anders
Bonnesen, der er uddannet på Det Jyske
Kunstakademi og Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2005, står der beskrevet:
Betydning af skulpturen ”Godt begyndt
er halvt fuldendt” befinder sig et sted
mellem tegn (advarselstavlerne), fysik
(selve formen) og sprog (titlen). At
omsætte skulpturen til sprog er derfor nok
en opgave, der går lige så meget i ring,
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som det arbejde, den gravende mand på
skulpturen er i gang med.
Måske modsiger skulpturen sig selv, hvis den
holdes op imod det mundheld, titlen kommer
fra – at arbejdet nok skal lykkes, hvis det
påbegyndes rigtigt? Hvad mener du?
Hvordan er skulpturen så kommet til
Oksbøl Sogneforening?
I Sønderborg Kommune er der fortsat
fokus på skulpturudveksling i landdistrikterne for at berige, bevæge, provokere og
anfægte. Hvert tredje år videreføres projekt: “Fremmedart, der rykker”. Her flyttes
fantasifulde skulpturer rundt fra landsby
til landsby. Disse er udarbejdet af interna
tionale anerkendte kunstnere. I 2022 er
konceptet udvidet med en Woodsculpture
samt stenkunst fra en lokal stenskulptør.
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For efterhånden en del år siden ønskede
Sogneforeningen at komme med på listen
af landsbyer, der havde mulighed for at
låne en skulptur. Skulpturen står så i 3 år,
inden den igen flyttes til et andet landsby
laug, og måske erstattes den med en
anden. I år blev det så pludseligt og helt
uventet vores tur. Vi blev mandag bedt
om at finde en plads, til en for os ukendt
skulptur, i løbet af ganske få dage.

Heldigvis gik Esther og Aksel Olesen i
gang med kost, spand og algefjerner, efter
vi havde fået lov ved kommunen, og så
kom skulpturen til at se helt anderledes
ud. Stor tak til Esther og Aksel.

Erik Sørensen sagde straks ja til, at vi
måtte sætte en skulptur på græsplænen
langs Færgevej i Mjels, også selv om vi
ikke kunne sige noget om, hvordan skulp
turen så ud. Vejmyndighederne og
kommunen sagde god for placeringen.
Tak til Erik Sørensen.
Så blev det torsdag, og ”Godt begyndt er
halvt fuldendt” skulpturen kom til Mjels.
At den havde stået ude i al slags vejr i et
andet landsbylaug, kunne man ikke være i
tvivl om, den trængte til en rengøring.

Prøv at tage forbi skulpturen, måske I
bliver beriget, bevæget, provokeret eller
anfægtet?

Kom til suppeaften
Torsdag den 23. februar kl. 17.00 på Oksbøl Friskole.
Kom og nyd en dejlig portion kartoffel-porre suppe med bacon.
Tag børn og venner med til en hyggelig gang aftensmad.
Kr. 50,- pr. person
Tilmelding til Polle på tlf.: 40 16 49 80
senest den 20. februar 2023.
Sogneforeningen ser frem til en hyggelig aften.
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Juletræstænding
i Oksbøl Sogn

Vi tænder juletræerne i Mjels, Broballe og Oksbøl
Søndag den 27. november 2022 kl. 16.00
Der serveres gløgg og æbleskiver og mundgodt til børnene i Broballe
og Mjels. Oksbøl bliver dog lidt anderledes i år - spændende.
Vi vil gerne have oplyst antal børn og antal voksne på SMS.
Seneste tilmelding: Den 21. november 2022

Oksbøl
Tilmelding til: Susanne Wriborg, tlf : 24 81 07 30.
Juletræet står ved genforeningsstenen i Oksbøl
over for Havnbjergvej 2

Broballe
Tilmelding til: Merete Kunz, tlf.: 20 67 70 60.
Juletræet står ved det gamle mejeri / Bryghus
i Broballe, Spangsmosevej 34

Mjels
Tilmelding til: Esther Olesen,
tlf.: 61 36 60 57.
Juletræet står overfor den
gl. Mjels Kro Færgevej 54

Vel mødt
Oksbøl Sogneforening
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Lusig Strand
En dejlig sommer med rigtig mange
glade gæster på vores badebro ved
Lusig Strand er slut for i år.
Lørdag den 29. oktober mødtes nogle af
de aktive beboere for at hjælpes ad med
at tage træbelægningen, balustre, tovværk og den smalle sidebro af badebroen
og dermed gøre den klar til overvintring i
Bent Jørgensens lade.
At gøre badebroen vinterklar kræver
muskelkraft og håndværktøj. Der er 4
stk. stålbeslag, der skal løsnes for hvert
brofag, og 17 balustre, samt den smalle
sidebro skal skrues af. Her er det godt at

2022

bruge en akku-boremaskine. At tage fyrretræs-brofagene ind kræver muskelkraft,
da brofagene har optaget en del fugt og
derfor vejer godt til.
Alle materialerne, samt 3 bord-bænke sæt
blev læsset på en stor vogn, der blev kørt
ned til Bent Jørgensen.
Stor tak til de aktive hjælpere.
Polle
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Hilsen

fra sognepræsterne

Glæden ved at
mødes om alt det
fælles
Efter de seneste to års adventstider med
corona-restriktioner og aflysninger, så har
vi i år helt frimodigt og optimistisk planlagt
et alsidigt program for advent, jul, nytår
og det kommende år 2023. Vi glæder os
over at kunne samles igen til opløftende
arrangementer og stemningsfulde gudstjenester i Nordborg- Oksbøl Pastorat.
Mens der tælles ned til jul og det nye år,
så gør det godt at samles om både tradi
tionelle og nye tiltag. Vi i kirken glæder
os til endelig at kunne sige velkommen
tilbage til Fredslyset og Skt. Georgs
gildet, til pensionisternes traditionelle
adventsfejring og ikke mindst til at synge
julen ind med manér og Luciaoptog. Der
er adventsgudstjenester med efterfølgende
æbleskive-hygge og mulighed for at
besigtige kirkegårdenes smukke grønne
grandækning. De forskellige kor deltager
og spreder både sang – og juleglæde.
Endelig kan vi igen invitere de mindste til
bamsernes krybbespil og børnehaverne
til korets krybbespil – ligesom advents-
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fejringen sammen med Østerlundværkstedet altid er et højdepunkt i december. Vi
glæder os til skolernes julegudstjeneste
og at besøge skoleklasser med Juledugen
og fortælling.
Der er gode muligheder for at nyde musik
og sang: Det begynder i november med
sangforedraget af komponisten Erik Sommer. Vi afholder også ønskekoncert en
eftermiddag i december med de bedste
sange og salmer til advent og jul. Årets
julekoncert står Kurt Ravn for, og det er
en god idé at gå ind og sikre sig en billet
(se annoncen).
På Tangshave er der gudstjeneste hver
2. torsdag, og i december er der særlig
fokus på advent og jul – hvor vi synger
smukke gamle sange og salmer. Både
beboere, borgere fra dagcenter og
pårørende deltager, og vi begynder med
kirkekaffe kl. 10.00.
Julens gudstjenester fejres traditionen
tro for hele familien. Lillejuleaften er der
familiegudstjeneste med krybbespil, og
juleaften, juledag & 2. juledag skal vi høre
om livets smukkeste budskab og synge
alle de gode gamle julesalmer.
Vi runder året af med både eftertænksom
og festlig markering af det nye år med
bobler og kransekage.
Vi glæder os til at være sammen med jer i
de forskellige sammenhænge.
Med ønsket om en glædelig adventstid,
jul og nytår – med tid til igen at være
sammen om det, der er fælles.
Jeres Sognepræster
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Vandrestafet

i Haderslev Stifts provstier
Oksbøl Kirke den 20. november 2022

Oksbøl Skov 2018

Mødested: Oksbøl Kirke kl. 11.00
Der en kort andagt i kirken ved sognepræst Heidi Sørensen Freund.
Derefter vandretur med turguide gennem den nyanlagte Oksbøl Skov (2018).
Man kan vælge mellem 2 ruter: En kortere tur på 1,8 km og en lidt længere på 3,8 km.
Fra skoven er der bl.a. udsigt til Bundsø, Als Fjord og Sundeved. Oksbøl Skov er en del
af Naturpark Nordals. Turene afsluttes på kirkegården ved Oksbøl Kirke.
Efter vandreturen vil der være mulighed for at spise medbragt madpakke i kirkens
konfirmandstue.
Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd
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Aktivitetskalender 2022-23

Nov.-Februar

NOVEMBER
Lør. den 19. nov. + søn. den 20. nov.
Kl. 11.00
Søndag den 20. november
Kl. 11.00
Torsdag den 24. november
Kl. 19.00
Søndag den 27. november
Kl. 16.00
			

Julemarked - Støtteforeningen - Oksbøl Friskole
”Vandrestafet” - Oksbøl Kirke
Erik Sommer - Nordborg Sognegård
Juletræstænding i Oksbøl, Broballe og Mjels
v. Oksbøl Sogneforening

DECEMBER
Onsdag den 7. december
Torsdag den 8. december
Tirsdag den 13. december
Søndag den 18. december
Fredag den 23. december
Lørdag den 31. december
Lørdag den 31. december

Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 11.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 15.30

”Kom og syng julen ind” - Nordborg Kirke
Julekoncert m. Nordborg Gospelkor - Nordborg Kirke
Julekoncert med Kurt Ravn - Nordborg Kirke
Gudstjeneste med Luciaoptog - Nordborg Kirke
Familiegudstjeneste m. krybbespil - Nordborg Kirke
Nytårsgudstjeneste - Nordborg Kirke
Nytårsgudstjeneste - Oksbøl Kirke

Kl. 11.00

Højmesse m. efterfølgende kirkefrokost - Nordborg Kirke

Kl. 14.00
Kl. 16.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 17.00

Kyndelmisse - Nordborg Kirke
Kyndelmisse - Oksbøl Kirke
”Adams æbler” Konfirmandstuen - Oksbøl
”Fastelavn” i Oksbøl Kirke
Suppeaften v. Sogneforeningen - Oksbøl Friskole

Kl. 14.00

Fortælling og fællessang i konfirmandstuen - Oksbøl

JANUAR
Søndag den 22. januar
FEBRUAR
Søndag den 5. februar
Søndag den 5. februar
Onsdag den 8. februar
Søndag den 19. februar
Torsdag den 23. februar
MARTS
Onsdag den 1. marts

2023 - 202
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46. Årgang - November 2022

Gudstjenesteliste 2022-23

Nordborg - Oksbøl Pastorat - November - Marts
NOVEMBER
Søndag 20. november
11.00 Nordborg v. Mette
11.00 Oksbøl - Andagt + Vandretur i
Oksbøl Skov v. Heidi
Onsdag 23. november v. Heidi
19.00 Nordborg - Fredslyset
m. Skt. Georgs Gildet
Torsdag 24. november v. Heidi
10.45 Gudstjeneste på Tangshave
m. kirkekaffe kl. 10.00.
Torsdag 24. november v. Mette
13.00 Nordborg - adventsgudstjeneste
for Nordborg Pensionistforening
Søndag (1.s.i. advent)
27. november v. Mette
9.30 Nordborg + dåb
11.00 Oksbøl + æbleskiver & gran
DECEMBER
Søndag (2. s. i advent)
4. december v. Karsten
9.30 Oksbøl + dåb
11.00 Nordborg m. musik af
kirkekoret + æbleskiver & gran
Torsdag 8. december
10.00 Nordborg + korets krybbespil
for børnehaverne v. Mette
10.45 adventsgudstjeneste på
Tangshave m. kaffe kl. 10.00 v. Heidi
Fredag 9. december v. Heidi
10.00 adventsgudstjeneste for
værestedet Østerlundværkstedet

22

Søndag (3. søndag i advent)
11. december v. Karsten
09.30 Nordborg
11.00 Oksbøl + dåb
Tirsdag 13. december v. Mette
9.00 Nordborg - Gudstjeneste for de
mindste m. bamsernes krybbespil

Onsdag 14. december v. Mette
19.00 Oksbøl - Syng julen ind m.
Luciaoptog

Søndag 15. januar v. Heidi
9.30 Oksbøl
11.00 Nordborg

Søndag (4.søndag i advent)
18. december v. Heidi
11.00 Nordborg m. Luciaoptog
+ kirkekaffe i Sognegården

Søndag 22. januar v. Karsten
9.30 Oksbøl
11.00 Nordborg + kirkefrokost i
Sognegården (tilmelding)

Onsdag 21. december v. Heidi
8.00 Oksbøl - julegudstjeneste
for Oksbøl Friskole
10.00 Nordborg - julegudstjeneste
for Nordals Skolen

Søndag 29. januar v. Heidi
9.30 Nordborg
11.00 Oksbøl m. kirkekaffe

Torsdag 22. december v. Henrik
10.45 Julegudstjeneste på Tangshave
+ kirkekaffe kl.10.00

FEBRUAR
Søndag 5. februar v. Karsten
14.00 Nordborg - Kyndelmisse
16.00 Oksbøl - Kyndelmisse

Fredag 23. december v. Heidi
14.00 Nordborg - Familiegudstjeneste
med krybbespil af Stine & Kirkekoret

Søndag 12. februar v. Heidi
9.30 Oksbøl
11.00 Nordborg

Juleaften lørdag 24. december
13.30 Oksbøl v. Karsten
13.30 Nordborg v. Heidi
15.30 Oksbøl v. Heidi
15.30 Nordborg v. Karsten

Søndag 19. februar v. Karsten
11.00 Nordborg
14.00 Oksbøl – Fastelavnsgudst.
(tilmelding)

Juledag søndag 25. dec. v. Heidi
9.30 Oksbøl
11.00 Nordborg med FDF-blæserne
Mandag 26. december v. Karsten
11.00 Nordborg
Lørdag 31. december v. Heidi
14.00 Nordborg - nytårsgudst. m. bobler
15.30 Oksbøl - nytårsgudst. m. bobler
Lørdag 31. december v. Heidi
14.00 Nordborg - nytårsgudst. m. bobler
15.30 Oksbøl - nytårsgudst. m. bobler
2023 - JANUAR
Søndag 8. januar v. Karsten
9.30 Nordborg
11.00 Oksbøl

Søndag 26. februar v. Heidi
9.30 Nordborg
11.00 Oksbøl
MARTS
Søndag 5. marts v. Karsten
9.30 Oksbøl
11.00 Nordborg + kirkekaffe
Onsdag 8. marts v. Heidi
19.00 Oksbøl - særgudstjeneste
m. årstidens salmer
Søndag 12. marts v. Heidi
11.00 Nordborg + dåb
Søndag 19. marts v. Karsten
9.30 Nordborg
11.00 Oksbøl + kirkekaffe

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

i Nordborg Sognegård
Søndag den 22. januar inviterer vi til
kirkefrokost i Nordborg Sognegård
efter højmessen kl. 11.00.
Vi håber, at mange i pastoratet har lyst til
at samles til en hyggelig kirkefrokost med
plads til eftertanke og dejligt samvær.

Foredrag med

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. Han har skrevet melodien til
“Du som har tændt millioner af stjerner”,
med tekst af Johannes Johansen.
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
Det er gratis
vi dem.
at deltage

og alle er
velkomne.

14

Vi er inspireret af biskoppens ord om at
stå sammen i en kold tid:
”Samtidig med, at vi skal tænke på at spare
på energien, skal vi også tænke på, hvordan vi bidrager til energien. Folkekirkens
opgave er at forkynde evangeliets glæde
og håb, og det er der kraftigt brug for i
en tid, hvor mange er ramt af modløshed
og en del af helt håndgribelig mangel på
dagligdagens fornødenheder. Folkekirkens
opgave er også at være rammen om
mødesteder og fællesskaber, som kan
støtte og styrke det enkelte menneske.”
Citat Marianne Christiansen, biskop over
Haderslev Stift.
Tilmelding til Lisbeth Simonsen på
mail lisbethdyvig@gmail.com eller
pr. tlf./ SMS 50 62 43 20.
Deltagergebyr for frokosten er 30 kr.
som betales på dagen.
Alle er velkomne!
Menighedsrådet
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Luciaoptog

Gudstjeneste med Luciaoptog i Nordborg Kirke
Søndag den 18. december kl. 11.00.
Luciadag er oprindeligt en fest for den katolske helgen Santa Lucia, som betyder
’lys’. I Danmark er traditionen med dens lys og sang blevet en del af adventstiden.
Hvert år går børn Luciaoptog i skoler, børnehaver og kirker.
4. søndag i advent bærer vi lyset frem med Luciaoptog her i vores kirke.
Det er kirkens ungdomskor, der vil gå optoget.

Krybbespil

Den 23. december kl. 14.00 er der familiegudstjeneste
Nordborg Kirke.
Kirkens børnekor vil opføre et krybbespil for os, med sang og musik
og alle karaktererne fra juleevangeliet. Der er både Maria, Josef,
Jesusbarnet, Kejser Augustus, De 3 vise mænd, hyrderne, engle m.fl.
Der er vist nok også en lyserød struds!

Det blive
r
virkelig fe
stligt!
Kom og fe
jr jul
med os!
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Julehjælp

I julen deler vi glædens forventninger
om både at give og modtage. Forskel
lige årsager kan bevirke, at det kan
være svært at have økonomi til at
fejre julen og skabe rammerne for en
glædelig fest med familien.
Hvis du er værdigt trængende og
bosat i Oksbøl eller Nordborg Sogn,
kan du søge om julehjælp i NordborgOksbøl Pastorat.
For at komme i betragtning til en
købmandskurv skal du udfylde et
ansøgningsskema med oplysninger
om familieforhold, økonomi mm.
Skemaet findes i kirkernes våbenhus
og kan også udskrives fra NordborgOksbøl Pastorats hjemmeside.

Kom og syng
julen ind

Onsdag den 7. december kl. 10.00.

Vi inviterer til en hyggelig formiddag, hvor
der er garanteret julestemning med juleønskekoncert, samt kaffe og æbleskiver i
Nordborg Sognegård.
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Det udfyldte
skema afleveres
i sognepræst Heidi
Sørensen Freunds
postkasse ved Nordborg præstegård,
Tontoft 3 senest tirsdag
den 6. december.
Har du spørgsmål så kontakt gerne
Heidi for nærmere information. Din
ansøgning bliver behandlet fortroligt.
Fra den 8. december vil du få at vide,
om du er blevet indstillet til at modtage julehjælp.

Vores organist vil sidde ved tangenterne,
klar til at spille alle de ønsker, I måtte have
af julesange.
Alle er hjerteligt velkomne.
Nordborg Menighedsråd

46. Årgang - November 2022

Julekoncert i
Nordborg Kirke
Kom i ægte julestemning
med Nordborg Gospelkor.
Torsdag den 8. december kl. 19.00.
De er klar til at synge både de traditionelle
julesange og de glade jule-gospelsange, som
vil få både sind og krop i julestemning. Der er
sange på repertoiret som: ”Jingle Bells”, ”Dejlig
er jorden”, ”Joy to the World”, ”Silent Night”,
”En stjerne skinner i nat”, og mange flere.
Der er fri entré.

Julekoncert med Kurt Ravn
Tirsdag den 13. december
kl. 19.30 i Nordborg Kirke.
Kurt Ravn er godt kendt rundt om i landets kirker, hvor han
sammen med sin faste pianist Carl Ulrik Munk-Andersen
altid tiltrækker et stort og tilbagevendende publikum.
Hans repertoire er meget varieret: Både muntre og stille
julesange samt smukke, traditionelle julesalmer udfylder
kirkernes gode akustik på bedste vis.
Kurt Ravn har en særlig – og ganske fremragende – evne
til at give tekst og musik ekstra udtryk og liv. Med sin
store sangstemme og sympatiske udstråling skaber han
en yderst smuk musikalsk julestemning i kirken sammen
med Carl Ulrik Munk-Andersen på klaver/orgel og
Birgitte Lindum på obo.

Link til billetter: www.
billetsalg.julekoncerter.
dk/koncert/kurt-ravn-inordborg-kirke

Billet: 100
k
Børn und r.
e
15 år: Gra r
tis.
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Nytårsfesten begynder i kirken
Nytårsaften den 31. december

Kom godt ind i det nye år og tag til nytårsgudstjeneste i kirken
nytårsaftensdag, hvor vi sammen mindes det gamle
år og ser frem mod det nye.
Nordborg Kirke kl. 14.00 - Oksbøl Kirke kl. 15.30.
Efter gudstjenesten serveres kransekage og bobler.
Vel mødt!
Menighedsrådene i Nordborg-Oksbøl

Kyndelmisse
Søndag den 5. februar
kl. 14.00 i Nordborg Kirke
og kl. 16.00 i Oksbøl Kirke.
Vi markerer Kyndelmisse
med en stemningsfuld
eftermiddags‑gudstjeneste.
Vi samles om musik, sang og
ord, der kan lyse op og give
håb midt i en mørk tid.
Kyndelmisse betyder, at
lyset vinder frem, og vi er
halvvejs gennem vinteren.
Vel mødt til kyndelmisse i
vore kirker
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Fastelavn
er mit navn!

Tag dit udklædningstøj på og kom
og fejr fastelavn med os i kirken!
I slutningen af skolernes vinterferie søndag
den 19. februar kl. 14.00 holder vi familie
gudstjeneste i Oksbøl Kirke. Her vil vi
synge og høre historier om Fastelavn.
Efter gudstjenesten slår vi katten af
tønden og byder på fastelavnsboller i
konfirmandstuen.
Vi glæder os til en sjov og hyggelig eftermiddag, og glæder os til at se jeres flotte
udklædninger!
Tilmelding: Til Anne Marie Hansen senest
16. februar på mail: amhansen@hotmail.dk
eller tlf./SMS på 20 83 38 59.

46. Årgang - November 2022

Onsdagsmøder

Oksbøl Kirkes Sognegård
Onsdagsmøde den 1. marts
2023 kl. 14.00-16.00 i kirkens
konfirmandstue.
Program: Fortælling og fællessang
Hauke Wattenberg, præst for den tyske
menighed i Sønderborg, vil fortælle om
sine oplevelser fra sin første tid som
præst i Sønderborg.
Efter pausen er der fællessang. Christiane
Wattenberg, organist i Havnbjerg Kirke,
har fundet en række populære tyske sange,
som alle, der bor her i Sønderjylland, kender
og kan synge eller nynne med på.
Christiane og Hauke har en særlig tilknytning til Oksbøl Sogn, idet de tilbringer
megen tid i deres hus på Røde Næb ved
Mjels Vig.
Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Onsdagsmøde den 8. februar
kl. 14.00 i kirkens konfirmandstue
Årets første onsdagsmøde bliver en film
eftermiddag, hvor den danske ”Adams
Æbler” fra 2005 vises. En perlerække af
danske skuespillere medvirker.
Ivan (Mads Mikkelsen) er præst og en
moderne, positivt tænkende mand. Han
ser det som sin fineste opgave at hjælpe
og støtte sine medmennesker. Det gælder
ikke mindst dem, der er kommet i uføre.
Men Ivan har en ret så ustabil forbindelse
til virkeligheden. Ny-nazisten Adam (Ulrich
Thomsen) er sendt i 12 ugers samfundstjeneste, og Ivan byder ham velkommen med
åbne arme i sit verdensfjerne taber-kollektiv, der tæller Gunnar, Sarah og Khalid.
Det er en til tider lidt barsk film med en
sær-egen, let grotesk humor, men filmen
har det smukkeste budskab, som alle har
godt af at få med.
Rigtig hjertelig velkommen til en hyggelig
eftermiddag.
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

19

Oksbøl SOGNENYT

Reduktion af energiforbruget i

Oksbøl Kirke
I kirken er der installeret el radiatorer
under bænkene i Skibet. Langs væggene
i Tårnet og Koret er der opsat el radiatorer for at minimere kuldenedfaldet fra
de store vinduer. Med radiatorer under
bænkene opnås den bedste komfort med
mindst muligt energiforbrug.

den samme lysstyrke til et meget lavere
elforbrug.

Når kirken ikke er i brug, sørger styringen
for at temperaturen i rummet ikke kom
mer under 9 gr. celsius af hensyn til
orglet. Når der skal være gudstjeneste
eller anden aktivitet i kirken, har Jytte
tidligere indstillet automatikken, så der
ville være 21 gr. celsius i rummet, når
tjenesten begyndte. Fra begyndelsen
af oktober i år har temperaturen under
gudstjenester været indstillet til 19 gr.
celsius for at spare energi. Menigheds
rådet følger løbende temperaturen i
kirken, og hvis det skønnes nødvendigt,
kan temperaturen måske sænkes yder
ligere. Der ligger nu tæpper fremme til fri
afbenyttelse ved kirkelige handlinger.

I konfirmandstuen er der i år installeret
luft / luft varmepumpe for at nedbringe
energiforbruget. Her er minimumtempe
raturen indstillet til 11 gr. celsius. Når
rummet anvendes, hæves temperaturen
til 22 gr. celsius.

Med hensyn til belysningen i kirken er
samtlige pærer for år tilbage skiftet fra
40 w glødepærer til 4w LED pærer med

20

I adventstiden har vi valgt at lade lampet
terne i Skibet være tændt fra kl.17.00
til kl. 23.00 med et totalt energiforbrug i
døgnet på 0,336 kWh.

Til præstegården er der købt luft / vand
varmepumpe, som installeres ultimo
februar 2023.
Desuden foregår der en løbende udskiftning af glødepærer i kirkens bygninger til
LED pærer, hvor det endnu ikke er sket.
Ved nyanskaffelser på kirkegården
udskiftes benzindrevet materiel – så vidt
muligt – til batteridrevet.
Jens Lynggaard-Jørgensen
Kirkeværge

46. Årgang - Novenber 2022


Inde-fodbold
Kom og vær med
Broballe Idrætsforenings fodboldhold er
startet op med inde-foldbold.

LØRDAG
DEN 17. MARTS 2018
KL.13.00
i Nordborg-hallen

(ved Luffe’s Plads)




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

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

Vi spiller onsdage kl. 18.30-20.00 i
Nordborg-hallen ved Luffes Plads.

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

Vores hold er for voksne, og primært et
herrehold, men kvinder kan også spille med.
Om du er mand eller kvinde, dygtig eller ej,
tung eller let: Kom og spil med!
Hilsen
Lisbeth Bøgelund
fodbold@broballeif.dk

r for
Vi spille
for
sjov og
skyld.
hyggens
Kom og
vær med
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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

30

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/

SYNSPRØVE
Ønsker du enI annonce
i
EGET
HJEM
Nord-Als Autoværksted ApS
Oksbøl Sognenyt?
Ring til Karina
og aftal en tid på tlf.
22 22 57 45

Nordborgvej 54, Svenstrup
6430 Nordborg

Kontakt
Elin Petersen
Tlf. 74456306
- Fax 74456305

på tlf.: 60 70Karina
85Beck
07Jessen

Aut. optiker

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
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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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Nytårsbrunch 2022
Søndag den 15. januar 2023 kl. 10.00
på Oksbøl Friskole.
Kom og ønsk hinanden godt nytår 2023.
Vi fejrer nytåret med brunch i multirummet.
Der vil blive serveret:
• Kaffe / te
• Rundstykker / rugbrød
• Røræg og bacon
• Afskåret pålæg og ost
• Lun leverpostej
• Frugt og juice
• Pandekager m. sirup
• Samt et glas boblevand
Tilmelding senest den 10. januar 2023
til Polle på tlf. 40 16 49 80.
Pris: Kr. 95,-

Vi ses i det nye år
Hilsen Oksbøl Sogneforening

