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Østergård Frugt & Bær
Færgevej 63

6430 Nordborg
tlf.: 61 65 18 64

mail: 
frugtogbaer@bbsyd.dkNedervej 10 · 6430 Nordborg

mail@mjelsbryghus.dk · Tlf.: 4272 8275

Åbningstider i gårdbutikken:
Tirsdag kl. 15.00 – 17.00
Torsdag kl. 15.00 – 17.00
Lørdag kl. 09.00 – 12.00
Søn- og helligdage lukket.

Nedervej 25, 6430 Nordborg 
Tlf.: 40 18 49 56
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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 (delvis syge-
meldt) mobil 23 36 06 17, e-mail: sophu@km.dk

Præstevikar: Karsten Nissen
Tlf.: 51 34 08 90

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: faergevej53.amh@gmail.com

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

Hjem & Kultur, Nordals
Formand: Jonna Petersen
Mobil: 40163296 

Sogne-Nyt Redaktion

Tirsdag

02.
maj

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.

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 10. februar 2023.

Hvornår udkommer de  
næste numre af Sogne-Nyt?   

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

Nr. 3 August 2023 i uge 33/34 
 Deadline 01.08.2023

Nr. 4 November 2023 i uge 46/47 
 Deadline 31.10.2023

Nr.  1 Februar 2024 i uge 07/08 
 Deadline 31.01.2024 
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Nyt fra Redaktionen
Så blev det 2023. Det bliver spændende at 
se, hvad året kan bringe af gode oplevelser 
her hos os.

Mon der kommer fjernvarme til sognet? Det 
afhænger selvfølgelig af, hvor stor tilslutningen 
er til projektet. Vil du vide mere, så mød op 
den 23. marts kl. 18. (se bagsiden)

Her i foråret er det jo tiden til at møde op til de 
lokale foreningers generalforsamlinger. Husk 
det er dem, der laver en masse spændende 
aktiviteter her i sognet. Så støt op om dem, og 

mød op. Måske med ønsker, meninger og 
ideer til ændringer og nye aktiviteter. 
Januar måned 2023 har været den vådeste i 
den tid, DMI har lavet statistik over det. Som 
voksne syntes vi nok, det er fint uden sne, 
men børnene ville helt sikkert gerne have 
masser af sne. Det var jo herligt at se alle 
de glade børn kælke på ”Kokhøj”, men det 
bliver nok ikke som i gamle dage.
Forsidefoto af Claus-Jørn Hjelm med den 
smule sne, vi nok kan forvente i år

Else og HC

Landsbylauget med navnet 
Oksbøl Sogneforening
Oksbøl Sogn har et landsbylaug, som  
hedder Oksbøl Sogneforening. Forenin-
gen er stiftet 6. maj 1976. Den stiftende 
general forsamling blev afholdt på Oksbøl 
Skole, og der var omkring 80 deltagere.  
Et af foreningens formål er at styrke sammen-
holdet i sognet.

Sogneforeningens midler består af kontin-
gent indbetalinger, som er 75 kr. per. person 
eller 150 kr. per husstand. Udover kontin-
gentet modtager foreningen, som de øvrige 
36 landsbylaug i Sønderborg kommune et 
årligt beløb fra kommunen. Det er vigtigt for 
os, at du bakker op om foreningen. Også 
ved at betale kontingentet og derved blive 
medlem af fællesskabet og være med til 
at betale for bladet Sogne-Nyt, som du får 
leveret i din postkasse af frivillige omdelere. 

Det er nemlig Oksbøl Sogneforening, der 
udgiver lokalbladet Sogne-Nyt 4 gange 
årligt. Her kan du orientere dig om, hvad 
der sker i sognet.

Oksbøl Kirke har valgt at bruge Sogne-Nyt 
til kirkelige informationer og har derfor 
ikke eget kirkeblad, men køber plads i 
Sogne-Nyt! Alle i sognet er velkommne til 
at bruge bladet, også hvis du har noget på 
hjerte, du vil dele.

Sognet består af landsbyerne Oksbøl,  
Broballe, Mjels og Hardeshøj. Vi er 
omkring 700 personer, der har valgt at 
bosætte os her i sognet, og vi bor i en del 
af Naturpark Nordals.

Polle
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Affaldsindsamling hos os sker søndag 
den 26. marts 2023 kl. 10.00 fra skole-
gården Myretuen /SFO.
 
Vi har poser, tænger og handsker - så vi 
mangler kun hænder.

Der er fokus på: 
• Kg affald
• Antal stykker engangsemballage,  
 fx kopper, takeaway-affald, slikpapir,  
 chipsposer, cigaretpakker
• Antal dåser med pant
• Antal dåser uden pant

Vi samles kl. 10.00 ved Oksbøl Friskole 
- går ud på ruterne og vender tilbage 
kl. 12.00. Herefter er der lidt til ganen og 
forfriskninger efter turen.

Tilmelding skal ske til Esther Olesen 
tlf. 61 36 60 57 senest 22. marts 2023.

Affaldsindsamling

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.                                         

Kom til suppeaften

Oksbøl SOGNENYT
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Så fik Sogneforeningen taget hul på 2023 
med nytårsbrunch på Oksbøl Friskole 
søndag den 15. januar 2023.

Det blev et arrangement med en meget 
stor opbakning fra hele sognet og også 
af tidligere beboere, som er forblevet 
medlemmer af foreningen efter fraflytning 
til Nordborg.

Da alle 57 personer havde taget plads 
ved de fint pyntede borde, 4 personer 
måtte desværre melde afbud på grund af 
sygdom, blev der budt velkommen, og vi 
sang ”Se hvilken morgenstund”, som Ole 
spillede til.

Så blev maden bragt frem på buffeten, og 
her var alt til en rigtig brunch: røræg og 
bacon – lun leverpostej, små lune pølser, 

Affaldsindsamling Nytårsbrunch 2023
pålæg, oste, syltetøj, frugt, juice og selv-
følgelig rundstykker og rugbrød.

Da først den værste sult var blevet stillet, 
blev der hældt boblevand op, og vi fik 
skålet og ønsket hinanden godt nytår, 
mens der blev affyret en flagfontæne. 
Snakken gik rigtig godt rundt ved alle 
borde, og pludselig var det tid til de varme 
pandekager med sirup til.Det blev en 
rigtig god søndag formiddag, med dejlig 
mad - megen snak, smil og latter.

Bestyrelsen med familie havde lagt et 
stort arbejde i at få hele dette arrange-
ment til at løbe af stablen. Mange tak  
for det store arbejde, som vi ser frem til 
bliver gennemført igen i 2024. Tak.

Polle

Kom til suppeaften
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Det lysner...
...og badebroen mangler sin 
træbelægning
Badebroen ved Lusig Strand skal gøres 
klar til en forhåbentlig dejlig sommer.

Lørdag den 22. april 2023 kl. 10.00 
mødes vi ved Lusig Strand og gør bade-
broen klar. Der skal lægges træbelægning 
på, sættes kajakbro på og rækværk med 
dobbelt tov skal monteres.

Har du tid og lyst til at give en hånd med,  
skal du henvende dig til badebros-an svarlig 
Bent Jørgensen på tlf.: 30 74 98 14 eller 
e-mail: bent.jorgensen@privat.dk 
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Generalforsamling 
i Oksbøl Sogneforening 
Torsdag den 23. marts 2023 
kl. 19.00 på Oksbøl Friskole.

Oksbøl Sogneforening og Sønderborg 
Forsyning indkalder til informationsmøde 
på Oksbøl Friskole.

Vores område er udlagt som potentielt 
fjernvarmeområde, og opbakningen til 
fjernvarmeudrulningen i Oksbøl/Broballe 
/Mjels er altafgørende. Mød op til infor ma-
tionsmødet og få oplysninger om fjern-
varme, udrulning, screeningsperiode og 
estimeret pris, samt forventet tidshorisont.              

Informationsmøde om fjernvarme
Torsdag den 23. marts kl. 18.00.

Mød op, stil spørgsmål og bliv klog på 
fjernvarme i Oksbøl Sogn.

Bemærk!
Efter fjernvarme -
mødet holder  
Oksbøl  
Sogneforening  
generalforsamling  
kl. 19.00.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Årsberetning.
3. Regnskab, budget og kontingent.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg er:
 Brian Beck Jessen
 Bent Jørgensen
 Poul Erik Nørgaard
 Valg af suppleant (Kirsten Jessen)
6. Valg af revisorer (Bent Jessen – Jens Lynggaard)
7. Valg af medlemmer til forskønnelsesudvalget 
 (2 personer+ bestyrelsesmedlem)
8.  Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen overrækkes Oksbøl Sogns forskønnelsespris.
Efterfølgende er foreningen vært ved et let traktement.

47. Årgang - Februar 2023
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Tillid
Når vi sætter os op i en flyvemaskine for at 
rejse langt eller kort, stoler vi på, at piloten 
i cockpittet oppe foran ved, hvad der skal 
gøres. Når vi hænger oppe i luften i flere 
kilometers højde, er vores liv og sikkerhed 
i pilotens hænder. Det samme er tilfældet, 
når vi lægger os på operationsbordet for at 
gennemgå en operation. Også her stoler vi 
på, at kirurgen ved, hvor og hvordan der skal 
skæres i vores krop. Når vi ligger i dyb nar-
kose, er vores liv og sikkerhed i lægens hånd. 
Kort sagt er vi nødt til at have tillid til piloten 
og til kirurgen. Uden tillid går det ikke.
Det gælder også i hele vores liv med hinan-
den i samfundet: det er nødvendigt at have 
tillid til, at de, der bestemmer i folketinget, i 
kommunalbestyrelserne og i de forskellige 
myndigheder, vil os det bedste. At de ikke 
ønsker magten for magtens egen skyld, men 
for at tjene fællesskabet og den enkelte. 
Det er ikke tilfældigt, at de mennesker, som 
betros de øverste politiske og samfunds-
mæssige poster i dette land, benævnes 
ministre. ”Minister betyder ”tjener”, og 
ministerens område kaldes ministerium 
”tjeneste”. Det kommer fra det latinske ord 
”minor”, som betyder ”mindre”. Og hvis de 
skuffer os, kan vi næste gang stemme på 
et andet parti eller en anden person. Det er 
demokratiets vilkår.

Det er heller ikke tilfældigt, at vi kalder 
mange af dem, der ansættes i et offentligt 
embede, hvor han eller hun kan udøve magt, 
”tjenestemænd”. Det er alt sammen udtryk 
for, at i Danmark er magtens udøvelse aldrig 
et mål i sig selv. Tværtimod er al magtud-
øvelse fra myndighedernes side at forstå 
som en tjeneste for samfundet og for de 
mennesker, som lever i det. 

Hvis ikke vi har den tillid til politikerne og til 
embedsmændene, går det galt. Derfor stor-
mede store vrede folkehobe den amerikanske 
og den brasilianske kongres, for at blokere for 
den fredelige magtoverdragelse til den lovligt 
valgte præsident. Derfor trak nogle folk i 
Frankrig gule veste over hovedet og forsøgte 
at blokere lovlige samfundsfunktioner. Fordi 
de ikke havde tillid. Hvis tilliden mangler, er 
samfundet på vej imod sin opløsning. Så 
vakler grundvolden under os. 

Det samme kan ske, hvis vi mister tilliden til 
Gud. Den røde tråd i Bibelen fra begyndelse 
til ende er, at Gud og mennesket hører sam-
men. At Gud er nåde, tilgivelse og kærlighed. 
”Hvem kender Herrens tanker, eller hvem 
kan være hans rådgiver? ” spørger Paulus i 
Romerbrevets 11. kap. Men vores problem er 
måske, at vi mener at kende Guds tanker, og 
at vi derfor vil være hans rådgiver. 
Husk derfor, at kristendommen ikke er en 
ideologi med et særligt politisk program. 
Kristendom er en tro, båret af tillid til Gud. 
En tro, som kan rumme os alle på tværs af 
politiske og samfundsmæssige opfattelser. 
En tro, som sætter os fri til at leve og virke i 
tillid til Gud og i kærlighed til hinanden. Det, 
som Grundtvig kalder ”et jævnt og muntert, 
virksomt liv på jord”.

Karsten Nissen

 

fra sognepræsterne
Hilsen 
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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 familiegudstjeneste 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: faergevej53.amh@gmail.com eller  
telefon/SMS på 20 83 38 59. 

Fastelavn er mit navn!  
Fastelavngudstjeneste den 19. februar

Program: Fortælling og fællessang
Hauke Wattenberg vil fortælle om sine 
oplevelser fra sin første tid som præst for 
den tyske menighed i Sønderborg, samt 
om ligheder og forskelle mellem dansk og 
tysk kirkeliv.

Efter en kaffepause er der fællessang. 
Christiane Wattenberg, organist i Havn-
bjerg Kirke har fundet en række popu-
lære tyske sange som alle, der bor her i 
Sønderjylland, kender og kan synge eller 

Onsdagsmøde
Oksbøl Kirkes Sognegård

nynne med på eks. ”Tulpen aus Amster-
dam”, ”Sah ein Knab ein Rösslein stehn”. 
Bianca Koch, der er professionel sanger, 
vil synge for. 

Christiane og Hauke har en særlig tilknyt-
ning til Oksbøl Sogn, idet de tilbringer 
megen tid i deres sommerhus på Røde 
Næb ved Mjels Vig.

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Onsdagsmøde den 1. marts 
2023 kl. 14.00-16.00 i kirkens 
konfirmandstue.

47. Årgang - Februar 2023

11



Lammespisning
Skærtorsdag 6. april
i Oksbøl Kirke  

Her i Oksbøl Sogn er det blevet en 
hyggelig tradition, at man samles til 
lammespisning i kirkens konfirmandstue 
umiddelbart efter gudstjenesten i Oksbøl 
Kirke Skærtorsdag.

Gudstjeneste kl. 16.00 herefter 
lammespisning.

Menu:
Lammekølle med tilbehør samt kaffe og 
småkager, kuvertpris 170 kr. Der er et glas 
vin / en øl eller vand inkluderet i prisen.

Tilmelding:
Man bedes tilmelde sig  senest fredag 31. 
marts til menighedsrådets formand Anne 
Marie Hansen på mail: faergevej53.amh@
gmail.com eller tlf.: 20 83 38 59.

Bemærk:
Fællespisning gennemføres ved mindst 15 
tilmeldinger.

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes  
Menighedsråd

Onsdagsmøde
den 5. april kl. 14-16.00 
i Oksbøl Kirkes 
Konfirmandstue

Program:
Ved onsdagsmødet 5. april får vi besøg 
af Theresia Treschow-Kühl, der denne 
dag lader Katharina von Bora fortælle sin 
side af historien. Fra barndommens liv i 
klosteret til ægteskabet med reformatoren 
Martin Luther.
Theresia Treschow-Kühl, der er en meget 
levende og medrivende fortæller, er iklædt 
en tro kopi af en af Katharina von Boras 
kjoler.

Theresia Treschow-Kühl er sognepræst og 
er kendt af mange som mor til Rachel i 
tv-udsendelserne ”Årgang 0”

Traktement:
Der er indlagt kaffepause i forløbet.

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Oksbøl SOGNENYT
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Der startes med en kort gudstjeneste i 
Oksbøl Kirke.

Derefter vandretur med turguider gennem 
den nyanlagte Oksbøl Skov. Man kan 
vælge mellem 2 ruter: En kortere tur på 
ca. 2 km og en lidt længere ca. 4 km.
Oksbøl Skov, der blev anlagt i 2018, er 
på kort tid blevet en naturperle. Træer og 
buske trives, og der er sket indvandring af 
dyr, fugle, insekter og padder.
Turguider er Claus-Jørn Hjelm og Jens 
Lynggaard Jørgensen.

Efter vandreturen vil der være mulighed for 
at nyde medbragt kaffe og kage i 
kirkens konfirmandstue.

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Andagt med efter
følgende vandring 
Oksbøl Kirke 14. maj 
kl. 13.30

Vi ønsker konfirmanderne fra Oksbøl 
Friskole hjertelig tillykke med deres  
konfirmation i Oksbøl Kirke Kristi Him-
melfartsdag, den 18. maj 2023 kl. 10.00.

Telegrammer til konfirmanderne kan 
afleveres hos to frivillige i våbenhuset på 
konfirmationsdagen, eller i dagene før hos 
graver & kirketjener Jytte Leest.

Fejring af 
Oksbøl Kirkes  
konfirmander

Anders Bøgelund Hertel

Cecilie Jørgensen

Daniel Beck Jessen

Emma Grevsen

Freja Beck Jessen

Hjalte Dyg Koch

Isabella S. Johansen

Julie Wiktoria Wind

Linea Marie Blom

Lotus Kraag Holm

Lucca Jordt Hjortlund

Merle Ruth Mygdam Pedersen

My Konstmann Jellev

Nanna Samsted

Sebastian S. Johansen

Silas Pilgaard

Thea Brock Thy
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Aktivitetskalender 2023  Februar-Juni

Onsdag den 1. marts Kl. 14.00 Fortælling og fællessang - Konfirmandstuen Oksbøl
Lørdag den 4. marts Kl. 14-16 ”Forelsket i Flensborg” v. H. Chr. Davidsen - Nygård
Onsdag den 8.marts Kl.19.00 H&K: Dilettant - Holm Sognegård
Mandag den 20. marts Kl. 19.00 Generalforsamling i Støtteforeningen - Oksbøl Friskole
Onsdag den 22. marts Kl. 19.00 Generalforsamling i H&K - Nordals Idrætscenter
Onsdag den 22. marts Kl.19.00 Generalforsamling i Oksbøl Sogns Vandforsyning - Oksbøl Friskole
Torsdag den 23. marts Kl.18.00 Info-møde om fjernvarme (v. Sogneforeningen) - Oksbøl Friskole
Torsdag den 23. marts Kl.19.00 Generalforsamling i Oksbøl Sogneforening - Oksbøl Friskole
Lørdag den 25. marts Kl. 10-12.30 BIF Gymnastikopvisning - Nordborghallen
Søndag den 26. marts Kl.10.00 Affaldsindsamling v. Sogneforeningen - Start ved Oksbøl Friskole

Søndag den 19. februar Kl. 14.00 Familiegudstjeneste og ”Fastelavn” i Oksbøl Kirke
Torsdag den 23. februar Kl. 17.00 Suppeaften v. Sogneforeningen - Oksbøl Friskole
Lørdag den 25. februar Kl. 14.30 Dilettant “Alko-Holger”   Generalprøve - Oksbøl Friskole
Lørdag den 25. februar Kl. 19.30 Dilettant “Alko-Holger”  Festforestilling - Oksbøl Friskole
Søndag den 26. februar Kl. 14.00 Dilettant “Alko-Holger” Sidste forestilling - Oksbøl Friskole
Tirsdag den 28. februar Kl. 09.30 Babysalmesang (start) Nordborg Kirke

MARTS

APRIL

FEBRUAR

Onsdag den 5. april Kl. 14-16.00 Foredrag Theresia Treschow-Kühl - Konfirmandstue Oksbøl
Torsdag den 6. april Kl. 16.00 (Skærtorsdag) Gudstjeneste derefter lammespisning - Oksbøl Kirke
Mandag den 17. april Kl. 19.00 H&K: Foredrag v. Ellen Trane Nørby - Nordals Idrætscenter
Tirsdag den 18. april Kl. 19.00 Generalforsamling i BIF - Oksbøl Friskole
Lørdag den 22. april Kl. 10.00 Badebro gøres klar v. Sogneforeningen - Lusig Strand
Torsdag den 27. april Kl. 17-19.00 Mad-aften - v. Himmelblå Klasse - Oksbøl Friskole

MAJ

JUNI

Fredag den 5. maj Kl. 10.00 Fællesgudstjeneste derefter ”varme hveder” - Oksbøl Kirke
Onsdag den 10.maj Kl. 19.00 Foredrag v. ”Dybe spor” - Nordals Idrætscenter
Søndag den 14. maj Kl. 13.30 Kort gudstjeneste og vandring - Oksbøl Kirke
Torsdag den 18. maj Kl. 10.00 Konfirmation - Oksbøl Kirke

Onsdag den 14. juni Kl. 17.00 Andagt og Sommerfest - Oksbøl Præstegårdshave

Oksbøl SOGNENYT
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Onsdag den 1. marts Kl. 14.00 Fortælling og fællessang - Konfirmandstuen Oksbøl
Lørdag den 4. marts Kl. 14-16 ”Forelsket i Flensborg” v. H. Chr. Davidsen - Nygård
Onsdag den 8.marts Kl.19.00 H&K: Dilettant - Holm Sognegård
Mandag den 20. marts Kl. 19.00 Generalforsamling i Støtteforeningen - Oksbøl Friskole
Onsdag den 22. marts Kl. 19.00 Generalforsamling i H&K - Nordals Idrætscenter
Onsdag den 22. marts Kl.19.00 Generalforsamling i Oksbøl Sogns Vandforsyning - Oksbøl Friskole
Torsdag den 23. marts Kl.18.00 Info-møde om fjernvarme (v. Sogneforeningen) - Oksbøl Friskole
Torsdag den 23. marts Kl.19.00 Generalforsamling i Oksbøl Sogneforening - Oksbøl Friskole
Lørdag den 25. marts Kl. 10-12.30 BIF Gymnastikopvisning - Nordborghallen
Søndag den 26. marts Kl.10.00 Affaldsindsamling v. Sogneforeningen - Start ved Oksbøl Friskole

Onsdag den 5. april Kl. 14-16.00 Foredrag Theresia Treschow-Kühl - Konfirmandstue Oksbøl
Torsdag den 6. april Kl. 16.00 (Skærtorsdag) Gudstjeneste derefter lammespisning - Oksbøl Kirke
Mandag den 17. april Kl. 19.00 H&K: Foredrag v. Ellen Trane Nørby - Nordals Idrætscenter
Tirsdag den 18. april Kl. 19.00 Generalforsamling i BIF - Oksbøl Friskole
Lørdag den 22. april Kl. 10.00 Badebro gøres klar v. Sogneforeningen - Lusig Strand
Torsdag den 27. april Kl. 17-19.00 Mad-aften - v. Himmelblå Klasse - Oksbøl Friskole

Gudstjenesteliste 2023
Nordborg - Oksbøl Pastorat - Februar - Juni

Oksbøl kl. 16.00 Gudstjeneste med 
fællesspisning i konfirmandstuen  
(se annonce)

Langfredag 7. april v. KN/SRH 
Nordborg kl. 11.00 + violin 
Oksbøl kl. 14.00 + violin

Påskesøndag 9. april v. HSF 
Nordborg kl. 09.30 + trompet 
Oksbøl kl. 11.00 + trompet

Anden Påskedag 10. april v. HSF 
Oksbøl kl. 11.00 + gospelkoret 

Torsdag 13. april v. KN/SRH 
10.00 + 10.45 Tangshave kirkekaffe 
& gudstjeneste

Søndag 16. april  
Nordborg kl. 10.00 Konfirmation v. HSF 
Oksbøl kl. 11.00 Højmesse v. KN /SRH

Torsdag 20. april v. KN/SRH 
19.00 Oksbøl - aftengudstjeneste  
med årstidssalmer

Søndag 23. april v. KN/SRH 
11.00 Nordborg + kirkefrokost  
(se annonce)

Torsdag 27. april v. HSF 
10.00 + 10.34 Tangshave kirkekaffe 
& gudstjeneste

Søndag 30. april v. HSF 
09.30 Nordborg 
11.00 Oksbøl

MAJ 
Bededag 5. maj v. KN/SRH 
10.00 Oksbøl kirke - Markering af 
Store Bededag. Fælles pastoratsguds-
tjeneste m. varme hveder (tilmelding)

Søndag 7. maj v. HSF 
11.00 Nordborg

Sognepræster: HSF = Heidi Sørensen Freund • SRH = Sophie-Lønne Reil Hundebøll  • KN = Karsten Nissen 
Tysk gudstjeneste v. Cornelia Simon

OBS: Ændringer kan forekomme. Hold dig opdateret på www.oksboelkirke.dk

Torsdag 11. maj v. KN/SRH 
10.00 + 10.45 Kirkekaffe +  
gudstjeneste Tangshave

Søndag 14. maj v. KN/SRH 
11.00 Nordborg 
13.30 Oksbøl - andagt + vandring i 
Oksbøl Skov (se annonce)

Kristi Himmelfartsdag 18. maj 
10.00 Oksbøl - konfirmation v. NN 
11.00 Nordborg v. HSF

Søndag 21. maj v. HSF 
11.00 Nordborg

Torsdag 25. maj v. HBJ 
10.00 + 10.45 Kirkekaffe +  
gudstjeneste Tangshave

Pinsesøndag 28. maj v. KN/SRH 
09.30 Nordborg 
11.00 Oksbøl

Anden Pinsedag 29. maj  
14.00 Friluftsgudstjeneste i Nørreskoven 
(de fem nordalsiske sogne)

JUNI 
Trinitatis søndag 4. juni v. HSF 
11.00 Nordborg

Torsdag 8. juni v. KN/SRH 
10.00 + 10.45 Kirkekaffe &  
Gudstjeneste Tangshave

Søndag 11. juni ved KN/SRH 
9.30 Nordborg 
11.00 Oksbøl

Onsdag 14. juni v. KN/SRH  
17.00 Andagt + Sommerfest i 
Præstegårdshaven 

Søndag 18. juni v. HSF 
11.00 Nordborg + kirkefrokost 
(tilmelding)

FEBRUAR 
Søndag 19. februar  
11.00 Nordborg v. SRH 
14.00 Oksbøl  
- Fastelavnsgudstjeneste v. KN

Søndag 26. februar v. HSF 
09.30 Nordborg + dåb 
11.00 Oksbøl

MARTS 
Torsdag 2. marts v. KN/SRH 
10.00 + 10.45 Kirkekaffe +  
Gudstjeneste på Tangshave

Søndag 5. marts v. SRH 
09.30 Oksbøl 
11.00 Nordborg + kirkekaffe

Onsdag 8. marts v. HSF 
19.00 Oksbøl - særgudstjeneste  
med årstidens salmer 

Søndag 12. marts v. HSF 
11.00 Nordborg + dåb

Torsdag 16. marts v. HSF 
10.00 + 10.45 Kirkekaffe &  
gudstjeneste på Tangshave

Søndag 19. marts v. KN/SRH 
09.30 Nordborg, gudstjeneste i 
Sognegården + hjemmebag 
11.00 Oksbøl + kirkekaffe 
11.00 Nordborg  - Tysk gudstjeneste 
v. Cornelia Simon

Søndag 26. marts v. HSF  
(sommertid begynder) 
11.00 Nordborg

APRIL 
Palmesøndag 2. april v. KN/SRH 
09.30 Nordborg 
11.00 Oksbøl

Skærtorsdag 6. april v. KN/SRH 
Nordborg kl. 14.00 + kirkekaffe 

47. Årgang - Februar 2023
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Store Bededag i Oksbøl Kirke
 
Fælles pastorats-gudstjeneste i Oksbøl 
Kirke for Nordborg og Oksbøl sogne.  
Efter gudstjenesten 
serveres varme 
hveder i  
Oksbøl Kirkes 
Konfirmandstue.

Oksbøl Menighedsråd har i en længere 
periode ment, at vores sogn er for lille 
til at have gudstjeneste hver søndag. 

Vi ser det især på lille tilslutning til de 
tidlige gudstjenester kl. 9.30. 

Derfor har vi spurgt biskoppen, om vi 
kunne få tilladelse til kun at have guds-
tjeneste hver anden søndag kl. 11.00. 

Desuden 1 gudstjeneste pr måned 
eftermiddag eller aften. Aftengudstje-
nesten kan være en søndag eller en 
hverdag. Højtidernes gudstjenester 
fastholdes uændret.

Vi minder om, at præsterne i vores 
fælles pastorat Nordborg-Oksbøl 
holder gudstjeneste i Nordborg hver 
søndag.

Marianne Christiansen er imod, at der 
sløjfes gudstjenester. Hun mener, at det 
er vigtigt, at kirkeklokkerne ringer hver 
søndag, og at beboerne har mulighed 
for at gå til gudstjeneste i sognets kirke 
hver søndag. Men vi fik tilladelse til en 
prøveordning, som løber over ½ år fra 
marts til september her i 2023. Derefter 
skal vi tilbage til den ”gamle” ordning 
½ år, så vi kan sammenligne de 2 
ordninger.

Vi i menighedsrådet håber, at ordningen 
med gudstjenester kl. 11.00 hver anden 
søndag bedre kan samle kirkegængerne. 
Vi håber, at beboerne i Oksbøl Sogn og 
andre kirkegængere vil bakke op om 
vores prøveordning.

Birgitte Romme
På vegne af Oksbøl Menighedsråd.

Tilmeld senest:
Den 2. maj til menighedsrådets formand 
Anne Marie Hansen på mail: faergevej53.
amh@gmail.com eller tlf.: 20 83 38 59.

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Den 5. maj 2023 kl. 10.00

Møde med biskop  
Marianne Christiansen

Oksbøl SOGNENYT
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Afaldssortering
Affaldssortering i kirke og på kirkegård.
Fra årsskiftet 2022 / 2023 er det også 
lovpligtigt at sortere affald fra kirke og 
kirkegård.

På kirkegården er der opstillet 3 sæt 
affaldsbeholdere, hvert sæt består af 
2 beholdere.

Den ene beholder er til grønt affald  
– den anden er til pap, papir og plast.

Kirkegårdspersonalet tømmer beholderne 
ugentligt og sørger for den endelige 
sortering.

Jens Lynggaard-Jørgensen

Gudstjenester 
med efterfølg
ende samvær 
Hen over foråret afholder vi flere guds-
tjenester med efterfølgende hyggeligt 
samvær, m. hjemmebag, spisning eller 
frokost. Her er der tid til at nyde lidt dejlig 
mad og få en god snak. Alle er velkomne!

19. marts i Nordborg: Efter gudstjene-
sten i sognegården serveres hjemmebag.

Skærtorsdag: I Nordborg er der hjemme-
bag i sognegården, og i Oksbøl er der 
skærtorsdagsspisning m. tilmelding  
(se særskilt annonce)

23. april i Nordborg: Kirkefrokost + kaffe 
i Sognegården. Pris 30,-. Tilmelding til 
Eva Sarsgaard eller Inger Andersen fra 
menighedsrådet (se kontaktliste)

St. Bededag i Oksbøl kl. 10.00: Fælles 
pastorats gudstjeneste m. efterfølgende 
varme hveder & kaffe. Tilmelding ved 
menighedsrådsformand Anne Marie Hansen 

14. maj i Oksbøl kl. 13.30: Andagt, 
vandring og sammenskudsgilde med 
kagebord i konfirmandstuen (se annonce)

14. juni i Oksbøl kl. 17.00: Andagt og 
sommerfest i Præstegårdshaven

18. juni i Nordborg: Kirkefrokost + kaffe  
i Sognegården. Pris 30,-. 

Tilmelding til Eva Sarsgaard eller  
Inger Andersen fra menighedsrådet 

47. Årgang - Februar 2023
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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 tirsdage i Nordborg Kirke.

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.

Opstart:
Tirsdag den 28. februar kl. 9.30 

Tilmelding: 
Til kirkens organist: Stine Möglich, 
på mail: organist_stine@hotmail.com

Babysalmesang
i Nordborg Kirke

Tilbuddet er 
GRATIS men tilmelding er påkrævet. 

Klassiske sangperler
Nordborg Sognegård 16. maj kl. 19.00

Kom og nyd en herlig koncertaften i 
Sognegården, i selskab med kirkens 
musikere.

Baryton: Ole Volder Nielsky
Pianist: Stine Möglich
I denne særlige anledning får vi også besøg 
af mezzosopran: Pia Wippich-Schulz.

I vil komme til at høre kendte duetter, soli, 
og klaverstykker af bl. a. Mozart, Brahms, 
Gershwin, Sibelius, samt mange andre.
Kom og vær med til en festlig aften. 
Der kan købes kaffe og kage i pausen til 25 kr. 

Fri 
entré 

Oksbøl SOGNENYT
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Entre: 
50 kr. heri er kaffe 

og kage inkluderet.

Arrangør Foreningen Nygård – www.nygaard-als.dk

Forelsket i Flensborg
Kulturredaktør Hans Chr. Davidsen fra Flensborg Avis vil fortælle om og vise billeder fra 
vor nærmeste storby Flensborg. Den gamle danske by gemmer på forunderlige historier, 
markante steder og en rig og dramatisk fortid fra før Dronning Margrethe den Første  
(1353 - 1412) lærte at stave.

Program:
Med baggrund i sin bog ”Forelsket i Flensborg” fortæller kulturredaktør Hans Chr.  
Davidsen mange slags historier om Flensborgs fortid og nutid, som mange i dag ikke 
kender eller overser. Foredraget er ledsaget af fotos.
Hans Chr. Davidsen er ligeledes en meget flittig forfatter. Der vil efter foredraget være 
mulighed for at købe nogle af hans bogudgivelser.

Tilmelding:
Forhåndstilmelding kan ske på mailadressen: nygaardals@gmail.com senest 19.02.  
Betaling i forbindelse med tilmelding kan foretages på konto: 8013-1015077,  
der er mulighed for at betale ved døren.

Arrangør: Foreningen Nygård (www.nygaard-als.dk)

Foredrag 4. marts kl. 14.00 - 16.00 på Nygård i Nørreskoven på Als.
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Et stykke i 3 akter med en lidt bramfri 
omgangstone.

Vi følger en enkelt dag på Emma’s bar.
Det er en trist dag på Emma’s bar, 
da kommunen har andre planer med 
kvarteret og baren.
Der opstår forviklinger, så der på en dag 
sker flere mord i baren, som de involverede 
på bedste vis prøver at skjule for 
ordensmagten.
Kom og se hvad der kan ske på bare en 
dag.

Dilettanter er:
Randi Ørebro: Emma Jensen, bar ejer. 
Hanne Marie Pustal Juhl: Alko-Holger, 
stamgæst. 
Brian Sloth Rasmussen: August Von 
Osten, stamgæst og tusindfrydtype. 
Birgitte Hamann: Sonja Suhr, servitrice.
Børge Pedersen: Sofus Larsen, ældre 
betjent. 
Charlotte Ellehaugen Ryborg: Lullu  
Liebeskind, gravid prostitueret. 
Said Lehmkuhl: Klaus “kagearm”,  
Lullus alfons.
Nanna Lehmkuhl: Sascha Sohnesen, 
Wellness-massør. 
Camilla Jestrup Bobzin Iversen:  
Ulrikke Hoegh, ansat i byplanlægningen.

Broballe Idrætsforenings 
Dilettanter opfører  

”AlkoHolger rydder baren”
Generalprøve lørdag den 25. februar  
kl. 14.30. Billet købes på stedet. Pris 20,-

Festforestilling lørdag den 25. februar  
kl. 19.30. (Spisning starter kl. 18.00)

Vi har indgået en aftale med DinCater og 
der vil i år være muligt, at bestille billet 
med og uden mad. Menuen er langtids-
stegt nakkefilet med krydder kartofler, 
sovs og salat.

Pris med menu: 180,- pr. person.
Pris uden menu: 60,- pr. person.
Drikkevarer købes på stedet.

Billetter købes ved Holger Ellegaard 
tlf. 22 36 13 24.

Seneste tilmelding med spisning: den 17. 
februar. Billet uden mad kan købes frem 
til den 23. februar.

Sidste forestilling søndag den 26. 
februar kl. 14.00. Der serveres kaffe 
og brødtorte i pausen. Billet købes på 
stedet. Pris 60,-

Vel mødt 
Dilettanterne

Oksbøl SOGNENYT
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LØRDAG 
DEN 17. MARTS 2018 

KL.13.00 
i Nordborg-hallen 

(ved Luffe’s Plads) 

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

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

 
Der bliver mulighed for køb af forfriskninger samt  

kage og kaffe/the under hele opvisningen. 
 

Entré: 30 kr. (voksne) 
 

På gensyn! 
 

Instruktører og gymnaster i  
Broballe Idrætsforening
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LØRDAG 
DEN 17. MARTS 2018 

KL.13.00 
i Nordborg-hallen 

(ved Luffe’s Plads) 

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

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

 
Der bliver mulighed for køb af forfriskninger samt  

kage og kaffe/the under hele opvisningen. 
 

Entré: 30 kr. (voksne) 
 

På gensyn! 
 

Instruktører og gymnaster i  
Broballe Idrætsforening

Entré: 
40 kr. 

(voksne)

Lørdag den 25. marts 2023 kl.10.00
i Nordborg-Hallen (Ved Luffe’s Plads)

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

Kl. 10.00 Fælles indmarch
Kl. 12.30 (ca.)  Fane udmarch

Der bliver mulighed for køb af  
forfriskninger samt kage og  
kaffe/the under hele opvisningen.

På gensyn!
Instruktører og gymnaster i 
Broballe Idrætsforening

BIF holder 
generalforsamling

Sæt allerede nu kryds  
i kalenderen!    

Broballe Idrætsforening afholder 
generalforsamling tirsdag den  
18. april 2023 kl. 19.00 i klubhuset  
på Oksbøl Friskole.

Hold øje med Facebook siden 
og hjemmesiden for nærmere 
information. 

Med venlig hilsen 
Majbritt Kristensen 
Formand 
Broballe Idrætsforening

B.I.F Gymnastik
opvisning
Kom og vær med 

7
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Himmelblå klasse 
inviterer til fællesspisning
Tag familien, venner eller naboer med ned på Oksbøl Friskole  
Torsdag den 27. april 2023 kl. 17.00 – 19.00 og få en hyggelig  
aften og et billigt måltid mad.

Vi serverer Kong Fiddes livret med tilbehør, som Himmelblås 
allerbedste kok laver.

Prisen er 65 kr. pr. voksen og 35 kr. pr. barn til og med 12 år, 
børn under 2 år er gratis. 

Der sælges sodavand, øl, vin, kaffe/the og kage og til gode priser.  
HUSK SMÅPENGE, eller brug rigtig gerne MobilePay. 

Overskuddet går til Himmelblås klassekasse.

De bedste hilsner
Festudvalget, Himmelblå klasse

Tilmelding er nødvendig senest  
den 16. april 2023 til: 
Louise: Tlf.: 30 23 82 19 eller
Helle: Hellej@bbsyd.dk  
Tlf.: 27 12 60 98

Betaling:  
Mobilepay box nr.: 4722JZ ved  
tilmeldingen, eller med kontanter  
ved indgangen. 

Oksbøl SOGNENYT
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Tak for tiden …

Tiden er kommet til at sige pænt farvel og mange tak for denne gang på 

Oksbøl Friskole. Jeg stopper som skoleleder ved udgangen af dette skoleår.

Dagen, jeg har gået og frygtet og overvejet i lang tid, er kommet. Det er med yd - 

myg taknemmelighed, jeg ser tilbage på næsten 20 års virke på Oksbøl Friskole.

Min opsigelse tager primært udgangspunkt i mit private liv sammen med 

Erling. Med 10 års aldersforskel, vil jeg så gerne, at vi også når at få gode år 

sammen efter vores arbejdsliv. Vi bliver 64 og 74 år, så tiden er nu. - Mine 4 

børnebørn har også til gode, at de får en bedstemor, der er mere tilgængelig 

og nærværende, imens de er små.

Oksbøl Friskole har på alle måder været min drømmearbejdsplads.  

Her er højt til loftet, gensidig tillid, respekt og en fantastisk korpsånd. 

Jeg vil aldrig glemme glæden ved at arbejde i et arbejdsmiljø med dejlige 

børn, engagerede forældre, tillidsfulde og dygtige kolleger, gode bestyrel-

ser og støtteforeninger - allesammen præget af engagement og vilje til at 

samarbejde og til at ville vores skole. 

Knaster har der selvfølgelig været undervejs, men dem kan man slibe på, 

både ens egne og andres, - og de lægger bestemt ikke grund til min beslut-

ning om at stoppe.

Jeg takker for, at jeg fik muligheden for at arbejde, lære og udvikle mig her på 

OF, - og jeg står gerne til rådighed for at hjælpe med at oplære min efterfølger.

Jeg er meget taknemmelig for alle de oplevelser, jeg har fået del i her på 

friskolen. Tak for alle de gode samarbejdsrelationer - her tænker jeg også på 

lokalområdet med Sogneforeningen og BIF i spidsen, samt alle de menne-

sker, jeg i skoleregi har haft berøring med gennem tiden.

Igen TAK for 20 fantastiske år på min drømmeskole. Jeg ønsker  

Oksbøl Friskole og alle her alt det bedste.

Venligste hilsner 

Solveig
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Siden sidst
Pedaltræf 22 blev afholdt med god stem-
ning og godt vejr. Vi kunne i november 
overrække skolen 200.000 kr. til indkøb af 
ny skolebus, da den gamle er slidt op.

I november 2022 kunne vi igen afholde 
hyggeligt julemarked, og vi fik ca. samme 
antal besøgende igen. Julemanden 
besøgte julemarkedet og delte godte-
poser ud. Vi fik i år besøg af skolens 
børnekor om lørdagen. De sang et par 
sange for os, og traditionen tro kom også 
luciakoret forbi om søndagen. 

Billeder fra vores arrangementer kan ses 
støttens facebookside.

På vegne af Støtteforeningen
Kenneth Vonsild

Generalforsamling
20. marts 2023 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 ikke valg (1 år)
 Trine Pedersen modtager genvalg (2 år)
 Mads Thomsen modtager genvalg (2 år)
 Kenneth Vonsild modtager genvalg (2 år)
 Klaus Hansen modtager genvalg (2 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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Der afholdes ordinær 
generalforsamling  
mandag den 22. marts kl. 19.00  
på Oksbøl Friskole.

Risiko for 
strømafbrydelse!

Oksbøl Sogns Vandforsyning orienterer:

Kom og deltag i jeres medlemmers 
for brugerejede vandforsynings 
generalforsamling.

Vandværket fremstår i dag som en top-
moderne vandforsyning. Der bliver årligt 
taget en del prøver af vandet både hos jer 
forbrugere og på vandværket. Rapporterne 
kan ses på vores hjemmeside www.oks-
bolsognsvand.dk. Vi har på intet tidspunkt 
fundet pesticidrester i vores drikkevand.
Vi har nu 2 kildepladser: en ved vandvær-
ket i Oksbøl og en i Broballe. Begge steder 
er godt beskyttede i forhold til kommende 
forurening.

Vi har også en god nyhed til forbrugerne: vi 
fastholder prisen på 5 kr. pr m3. vand i 2023.  
Vi vil desuden fortælle om udvidelsen af 
ledningsnettet på Mjels Mark.
Indkaldelse til generalforsamling i marts 
2023 vil også blive indrykket i Ugeavisen, 
og vil være ifølge vedtægterne.
Regnskabet og endelig dagsor-
den vil være tilgængeligt på www.
oksbolsognsvand.dk i god tid inden 
generalforsamlingen.

Vandværket vil være vært ved et mindre 
traktement efter generalforsamlingen.   

Bestyrelsen                              

Spar på vandet ved strømsvigt
Kontrolleret strømafbrydelse kan give 
problemer med vandet. Som følge af 
energikrisen kan der opstå kontrollerede 
strømafbrydelser rundt omkring. Der er 
intet varsel, og det er derfor svært at forbe-
rede sig på, ligesom vi heller ikke kan gøre 
noget, før strømmen er tilbage. Et strøm-
svigt varer typisk et par timer. I den tid kan 
du opleve, at du ikke har adgang til vand. 
Hvis du har vand i hanen, opfordrer vi til, 
at du sparer på vandet, da der ellers kan 
opstå problemer med overfyldte kloaker.

Det skal du gøre, hvis strømmen går:

1. Hvis du har vand i hanen, så spar på 
det. Pumpestationerne kan være sat ud af 
drift, så spildevandet ikke kommer frem til 
rensningsanlægget. Store vandmængder i 
kloakkerne kan skabe oversvømmelser.  
Det er kritisk, da det er sundhedsskadeligt 
og forurenende med kloakvand.

2. Hvis du ikke har vand, så sørg for at 
lade det løbe et stykke tid, når det kommer 
tilbage. Der kan være jernforbindelser eller 
andet, der har løsnet sig i rørene, når der 
kommer et pludseligt vandtryk. Det er ikke 
skadeligt, men heller ikke særlig lækkert. 
Du bør også undgå at vaske hvidt, før 
vandet er klart igen.

M.v.h.
Peter Petersen, Oksbøl Sogns Vandforsyning
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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

Kirkevej 16 · 6430 Nordborg
t. 74 45 88 88 · grafisk-arbejde.dk
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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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Gyden 8 | 6430 Nordborg
Telefon: 7445 1144
Mobil: Anders 4089 8540
Email: anders@bp-vvs.dk 

www.bp-vvs.dk

Vi mødes i

47. Årgang - Februar 2023
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I Sønderborg Forsyning har vi en ambition om at bidrage til en grønnere hverdag, og her er fjernvarme et vigtigt 
skridt. Derfor har vi undersøgt mulighederne for at kunne levere fjernvarme til endnu flere byer på Nordals.  

Vi inviterer til infomøder i byerne; Oksbøl, Broballe og Mjels, Elstrup, Stevning og Dyndved, hvor vi vil fortælle  
meget mere om den nemme, grønne og stabile varmeforsyning. 

Mød os her: 
Oksbøl Friskole, Spangsmosevej 45, d. 23. marts kl. 18:00

Har du ikke mulighed for at deltage i infomødet den pågældende dag i Stevning, er du velkommen til at  
deltage i en af de andre byer. Giv venligst vores fjernvarmesælger Morten besked på telefon 60405322.

Dyndved:  
Hos Formand Martin Hansen, Dyndved Vestergade 3a, d. 28. feb. Kl. 18:00 

Elstrup:  
Elstrup Mølles Cafe, Fynshavvej 12, d. 8. marts kl. 19:00 

Stevning:  
Stevning Kulturhus, Skolevænget 14 den 23. feb. kl. 19:00

Hør mere om:  
Til mødet vil du bl.a. få mere at vide om hvordan vi undersøger  
byerne som mulige fjernvarmeområder - jo flere tilslutninger jo  
større chance er der for, at fjernvarmen kommer til din by.  
Derudover vil vi også fortælle om de mange fordele der er ved  
fjernvarmen, tidshorisont, priser osv. Du vil også have mulighed  
for at få svar dine spørgsmål angående fjernvarmen. 

Vi håber på at se både dig og din nabo! 

Nordals Fjernvarme - en del af Sønderborg Forsyning
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Nordals Fjernvarme er 100%  
CO2 neutral. Vi fyrer med halm,  
som er en fornybar ressource.

Stabil drift og service- 
abonnement, hvor vi sørger for alt.  

Det er en fremtidssikring af dit hus.

Nem installation, hvor vi ordner  
det hele. Nem vedligeholdelse,  

hvor vi står for al service.

Invitation til infomøde om fjernvarme 

Skal vi forsyne din by  
med grøn fjernvarme? 


