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Østergård Frugt & Bær
Færgevej 63

6430 Nordborg
tlf.: 61 65 18 64

mail: 
frugtogbaer@bbsyd.dk

Nedervej 25, 6430 Nordborg

www.mjelsmark.dk

Nedervej 10 · 64w30 Nordborg
mail@mjelsbryghus.dk · Tlf.: 4272 8275
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40 Årgang - April 2017

40. Årgang - Januar 2017

29

Alles hjørne fortsat

Det er nu fredag (den 13. sågar) og bladet er færdigt, og den sidste side er til 
dels ikke brugt. Det er en sandhed med modifikation, idet den sidste spalte skal 
bruges til Brians annonce, og hvis / når vi får flere, skal de også placeres her på 
siden (fast). 

Sådan er det, når vi har så mange, der vil støtte os.

Jeg har en lille tilføjelse fra Else, og det er:

Husk tilmelding til Mexikansk suppe med oksekød den 9. marts. Ring eller 
sms på 51765820 til Else Thuesen. Den er i kalenderen, men det er vigtigt med 
tilmelding.

Som en prøve har jeg lavet teksten på denne side lidt større. Jeg vil gerne have 
en tilbagemelding, om det er er passende, eller om jeg skal fortsætte med den 
hidtil brugte.

Til slut vil jeg lave en facebook side med titlen “smukke billeder fra Oksbøl sogn”. 
Det vil jeg gøre for at sikre en løbende udskiftning af vores billeder i Infohuset. 
Hvis I har et godt billede kan I poste den på denne facebook side. Forventes 
færdig i marts.

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

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

Oksbøl Friskoles Bestyrelse
Formand: Jens Peter Christiansen
Mobil: 21 66 76 89
E-mail: nygaarden@bbsyd.dk

Oksbøl Friskoles Støtteforening
Formand: Kenneth Vonsild
Telefon: 22 51 50 55
E-mail: k.vonsild@youmail.dk
Internet adresse: www.of-stoetten.dk

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

Sophie-Lønne Reil Hundebøll
mobil 23 36 06 17, e-mail: sophu@km.dk

Oksbøl Kirkegårdskontor
Graver: Jytte Voss Leest
Mobil: 21 47 50 14

Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Anne Marie Hansen
Telefon 20 83 38 59
E-mail: amhansen@hotmail.dk

Oksbøl Sogneforening
Formand: Poul Erik Nørgaard
Telefon: 74 45 49 80 / mobil: 40 16 49 80
E-mail: pollen@bbsyd.dk
Internet adresse: www.oksboel.dk

Hjem og Kultur (H&K)
Formand: Gitte Uldall
Mobil: 23 48 43 50
E-mail: b.uldall@stofanet.dk

Sogne-Nyt Redaktion

Tirsdag

02.
November

Sidste indleveringsfrist 
til næste nummer af 
Sogne-Nyt

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

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt?

Nr. 4 November 2021 i uge 46/47
 Deadline 02.11.2020

Nr.  1 Februar 2022 i uge 07/08 
 Deadline 01.02.2022

Nr. 2 Maj 2022 i uge 21/22
 Deadline 10.05.2022

Nr. 3 August 2022 i uge 33/34
 Deadline 02.08.2022 
 

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
Sogneforeningens hjemmeside
www.oksboel.dk

Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogne-
forening 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 Sogne-
Nyt er afsluttet den 12. august 2021.

Oksbøl SOGNENYT
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Nyt fra Redaktionen
Så er høsten rigtigt i gang, og det er godt 
nok nogle store maskiner, der bliver brugt 
nu om dage. Tidligere kunne man bruge 
et par dage på at høste store marker, .. de 
bliver nu høstet på få timer.

Det er stadig ferietid, og vi har begge kørt 
lidt rundt i dejlige Danmark. Kører man 
igennem en by (stor som lille), efterlader 
den sig et indtryk i hukommelsen. Det 
kan være seværdigheder, byggestilen af 
de forskellige huse, hvilke erhverv der er. 
Man tænker, om der er specielle ting, der 
gør, at her kunne jeg faktisk godt tænke 
mig at bo. For at have noget at sammen-
ligne med, kan man jo se på Oksbøl Sogn.

Men her er det visse steder et skuffende 
syn med forfaldne og dårligt vedligeholdte 
ejendomme.
Dog: Hvor bliver man glad, når der er 
nogen, der holder deres hus i orden, får 
malet eller ryddet op på grunden. Ofte gør 
lidt opfriskning underværker og forskøn-
ner hele gaden. Folk må selvfølgelig 
selv bestemme, hvordan der skal se ud, 
men en attraktiv landsby med et godt 
foreningsliv og et fantastisk sammenhold 
kunne være interessant for alle… også om 
10-15 år.

Vi er i den gyldne tid med gule høstklare 
marker, harvede områder og smukke 
sole. Claus-Jørn har taget forsidefoto fra 
Mjelsvig med skøn aftensol her i juli.

Else og HC

Kontingent til Oksbøl
Sogneforening 2021/ 2022
Støt din lokalforeneing, så vi stadig-
væk kan udgive vores blad og lave 
forskellige tiltag i sognet. Det er aldrig 
for sent.

• 75,00 kr. pr. person
• 150,00 kr. pr. husstand

Indbetales på 
reg.nr. 1551 konto nr. 0004038479
Eller Mobile Pay til 23797

Vælger du at betale med Mobile pay 
er det vigtigt at skrive dit NAVN OG 
ADRESSE.

Husk lige
Høsten før...

 ...og nu

45. Årgang - August 2021
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Nyt fra Sogneforeningen

I ugerne 32-33 og 34 skal broen over 
afvandingskanalen ned til Pumpehuset 
repareres. Det betyder, at der kan være 
dage, hvor man ikke kan komme over 
broen og ned til Mjels sø i den ende af 
søen, hvor Pumpehuset ligger.

Brodækket er medtaget af tidens tand, og 
som det kan ses på billedet, er der en del 
rustskader. Det forventes, at den gamle 
bro fjernes og erstattes af en ny.

Det er entreprenør Otto Chrestensen 
fra Gram, der skal stå for arbejdet. Han 
er en af Aage V. Jensen Naturfonds 
samarbejdspartnere.

Broen over afvandingskanalen

Hvor mange dage, vi ikke kan bruge 
broen, er ikke blevet oplyst. Det vil være 
en stor fordel, hvis den nye bro kan laves, 
så det bliver lettere at komme op på 
Færgevej nede fra Pumpehuset.

Polle

Oksbøl SOGNENYT
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Sankt Hans aften ved en sø er blevet en 
hyggelig tradition i Sogneforeningen. Et 
arrangement, der ofte tiltrækker mange 
mennesker. I år var vi næsten 100 per-
soner samlet ved Bundsø en fantastisk 
sommeraften. 

Det er en af foreningens frivillige grupper, 
Sankt Hans gruppen, som står for det 
ret omfattende arbejde i forbindelse med 
Sankt Hans aften ved Bundsø. 

Der skal søges om tilladelser, der skal 
inviteres en til at holde båltalen. I år holdt 

Sankt Hans aften
ved Bundsø

Billedet er taget af Claus-Jørn Hjelm, Claus-Jørn var gået om på Knuden 
for at tage dette flotte billede af Sankt Hans Aften ved Bundsø 2021.

sognepræst vikar Henrik Bo Jacobsen 
båltalen. Græsset skal slås ved søen, 
så der er plads til bålet, der skal samles 
brænde og bygges bål, der skal flyttes 
bord/bænke sæt ned til søen, der skal 
handles ind, flyttes grill ned til søen, laves 
sang, og de fremmødte skal serviceres. 
Ja, Oksbøl Sogneforening har megen 
glæde af foreningens frivillige grupper.

Tak for et dejligt arrangement.

Polle

45. Årgang - August 2021
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Generalforsamlingen for Oksbøl 
Sogneforening blev afholdt den 15. juni 
2021. Det blev en anderledes gene-
ralforsamling, som var for både 2019 
og 2020, da vi, grundet covid 19, ikke 
havde mulighed for at holde en i 2020.

Det blev en lang beretning, hvor ordet 
aflyst blev brugt en del gange. Næsten 
alle foreningens planlagte arrangementer 
har ikke kunnet gennemføres på grund af 
restriktioner. Under hele den lange ned-
lukning har der været personer, der har 
passet deres frivillige arbejde for Oksbøl 
Sogneforening. I beretningen var der stor 
tak til alle de frivillige, der holdt Sognefor-
eningen vågen og i gang under nedluknin-
gen. Bestyrelsen er åben overfor nye input 
og ideer til foreningens fremtidige arbejde, 
så kontakt os, hvis I har noget i tankerne.

Efter beretningen blev regnskabet og 
budget fremlagt og godkendt. Kontingen-
tet forblev som det var nemlig: 150 kr. for 
en familie og 75 kr. for enkelt medlemmer. 
Alle opfordres til at betale kontingent 

for 2021 nu, her efter generalforsam-
lingen. Betal venligst på Mobile Pay til 
23797, eller kontant til kassereren eller 
formanden.

Valget til bestyrelsen blev genvalg til Brian 
Jessen, Bent Jørgensen og Poul Erik 
Nørgaard. Som suppleant blev Kirsten 
Jessen valgt.

Revisorerne Bent Jessen og Jens 
Lynggaard-Jørgensen blev genvalgt.

Forskønnelsesudvalget blev Bent 
Jørgensen, Aksel Olesen og Mads Eriksen

Efter generalforsamlingen blev Oksbøl 
Sogns Forskønnelsespris overrakt til 
Anders Bjørn Pedersen for den flotte 
restaurering af Nedervej 13 i Mjels.

Som afslutning på aftenen blev de 24 
deltagere budt på vin, øl og vand samt 
sandwich.

Polle.

Oksbøl Sogneforenings
generalforsamling for 2019 og 2020

Oksbøl SOGNENYT
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En dejlig sommer er gået, nu er det 
august og skolestart. – Vi glæder os til 
at komme i gang igen.

Vi er klar til et nyt skoleår og begynder 
efter coronaperioden med næsten nor-
male tilstande. Der er enkelte restrik-
tioner tilbage, men nu har vi masser af 
erfaring, så det er ok.

Status
Skolens elevtal er 181, det er igen et 
stort elevhold. Vi er 22 medarbejdere, og 
skolen har god vind i sejlene. I børne-
haveklassen 21/22 begynder 15 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 20/21 var godt, selvom coro-
na-pandemien gjorde året helt usæd-
vanligt. 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 restriktio-
nerne 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 

Nyt fra Friskolen

45. Årgang - August 2021
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Strand og Skov, Dyvig, Æ Gaul, og så 
vores egne gode udeområder. Morgen-
samlinger blev holdt på afstands-prikker 
i skolegården, for morgensamlinger er nu 
noget helt særligt og værdifuldt på OF.

Der kom også noget godt ud af corona, 
sygdomsfrekvensen faldt drastisk. Omstil-
lingsparathed er ikke blot et smart ord, nu 
mestrer vi det efter megen øvelse.

Undervisningen
Vi bestræber os altid på at levere tidssva-
rende undervisning, hvor kvalitet og trivsel 
gerne skal gå hånd i hånd. Året krævede 
nytænkning på alle planer. Vi prøvede at 
holde fast i en normal hverdag, men året 
bød på aflysning af stort set alle arran-
gementer. Vores skoles værdier omkring 

fællesskab, åbenhed og involvering kom 
for alvor under pres. Vi savner meget at 
se vores forældre på skolen, men håber, 
at dette nye skoleår også bringer dem 
tilbage. 

Friskolefredage blev et nyt tiltag, som 
både elever og lærere var glade for. Her 
fik det sociale, det kreative, naturen og 
fællesskabet plads. Der blev skabt rum og 
plads til trivsel og heling efter hjemmeun-
dervisningens ensomhed. 

Den fælles lejrskole til Tønning-Træden 
Friskole blev ikke til noget pga. corona, 
men så har vi noget at glæde os til i dette 
skoleår, hvor hele skolen tager afsted i 
uge 20. I stedet for lejrskoleturen tog vi 
alle til Legoland kort før sommerferien. 

Oksbøl SOGNENYT

10



Elevrådet holdt afstemning, og det var 
vigtigt, at komme afsted alle sammen det 
samme sted – og helst i bus, for det er en 
stor del af oplevelsen. Valget var popu-
lært blandt store og små, og vi havde en 
fantastisk dag. Det er altid en fornøjelse at 
være ”ude” med vores elever, de opfører 
sig eksemplarisk.

Vores gamle skole er velholdt og 
står skarpt
De to omklædningsrum er fine, der er nye 
lofter og ventilation i lærerværelset og 
SFO, og varmestyringen i gymnastiksalen 
fungerer godt. I kælderen står to nye 
pillefyr. 

Årets helt store projekt blev brandsta-
tionen. Her indrettes to rum til hånd-
værk-design (i gamle dage håndarbejde 
og sløjd.) Brian knokler løs, og vi glæder 
os til at præsentere det færdigindrettede 
resultat i løbet af efteråret. Der kommer en 
invitation.

Støtteforeningen har også 
været underdrejet
Pedaltræf 2020 blev aflyst, det 
gjorde alle arrangementer, men 
en ny bestyrelse arbejder nu 
kraftigt på, at både pedaltræf 
og øvrige tiltag kommer i 
gang igen. Første initiativ var 
en skolestarts-”gave” – en 
cirkusforestilling.

Vi sagde farvel til det 
grønne hold
15 skønne elever, der nu er 
startet på diverse ungdoms-
uddannelser 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 hver-
dagsliv.  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 er med til at danne og 
uddanne vores elever her på Oksbøl Fri-
skole. 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 foræl-
drene er glade for at aflevere deres børn 
hver dag. Tak.

God sensommer - Solveig
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Aktivitetskalender 2021
August - november H&K: tilmelding til Marie Foder mob. 2462 5025

August

Tirsdag den 17. 17.00-17.30 Sommeraften i Oksbøl: Andagt i Oksbøl Kirke
Derefter : samvær, fællesspisning, musik v. Sax-Appeal, sang, 
quiz i præstegårdshaven

Onsdag den 25. 09.30 Start: Babyrytmik, Nordborg Kirke

Torsdag den 26. 16.30 Start: Babyrytmik, Nordborg Kirke

Lørdag den 28. + 
Søndag den 29.

Gospel-workshop, Nordborg Kirke

Søndag den 29. 14.00 Gospelgudstjeneste, Nordborg Kirke

September

Onsdag den 1. 14.00-16.00 Onsdagsmøde v. Claus-Jørn Hjelm. Konfirmandstuen, Oksbøl Kirke

Lørdag den 4. 10.00 Konfirmation, Oksbøl Kirke

Mandag den 6. 16.45 Voksen/barn start, BIF

Mandag den 6. 18.15 Krop & velvære start, BIF

Mandag den 6. 19.30 CrossGym start, BIF

Tirsdag den 7. 16.30 Springmix 0.-3.kl start,  BIF

Tirsdag den 7. 18.00 Mini-teens start, BIF

Onsdag den 8. 16.30 Krudtugler 3-5 år start, BIF

Torsdag den 9. 19.00 Mandehørm start, BIF

Torsdag den 9. 16.30 Damer start, BIF

Torsdag den 9. 17.30 NORD start. Rytme og dans

Tirsdag den 14. Afg. 7.30 Sogneudflugt til Esbjerg og Fanø, Oksbøl Kirke

Onsdag den 15. 17.30 H&K: Foredrag v. Jens P. Kolbeck, Svenstrup Forsamlingshus, 60 kr.

Torsdag den 23. 19.00 Fællessang med Ulla og Chris, Oksbøl Friskole

Søndag den 26. 16.00
17.15

Høstgudstjeneste, Oksbøl Kirke – derefter:
Spisning, Oksbøl Friskole

Oktober

Tirsdag den 12. 18.30 H&K: T. Phillipsen om arv og testamente. Nordals Idrætscenter, 70 kr

Torsdag d. 14. 19.30 Koncert med Capella Clara, Oksbøl Kirke, 50 kr.

November

Onsdag den 3. 14.00 Onsdagsmøde med Kim Jacobus i konfirmandstuen, Oksbøl Kirke

Tirsdag den 30. 19.00 H&K: Ester Jensen (motorcykel) Nordals Idrætscenter, 70 kr

Oksbøl SOGNENYT
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quiz i præstegårdshaven

Onsdag den 25. 09.30 Start: Babyrytmik, Nordborg Kirke

Torsdag den 26. 16.30 Start: Babyrytmik, Nordborg Kirke

Lørdag den 28. + 
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Søndag den 29. 14.00 Gospelgudstjeneste, Nordborg Kirke
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Onsdag den 1. 14.00-16.00 Onsdagsmøde v. Claus-Jørn Hjelm. Konfirmandstuen, Oksbøl Kirke

Lørdag den 4. 10.00 Konfirmation, Oksbøl Kirke

Mandag den 6. 16.45 Voksen/barn start, BIF

Mandag den 6. 18.15 Krop & velvære start, BIF

Mandag den 6. 19.30 CrossGym start, BIF

Tirsdag den 7. 16.30 Springmix 0.-3.kl start,  BIF

Tirsdag den 7. 18.00 Mini-teens start, BIF

Onsdag den 8. 16.30 Krudtugler 3-5 år start, BIF

Torsdag den 9. 19.00 Mandehørm start, BIF

Torsdag den 9. 16.30 Damer start, BIF

Torsdag den 9. 17.30 NORD start. Rytme og dans

Tirsdag den 14. Afg. 7.30 Sogneudflugt til Esbjerg og Fanø, Oksbøl Kirke

Onsdag den 15. 17.30 H&K: Foredrag v. Jens P. Kolbeck, Svenstrup Forsamlingshus, 60 kr.

Torsdag den 23. 19.00 Fællessang med Ulla og Chris, Oksbøl Friskole

Søndag den 26. 16.00
17.15

Høstgudstjeneste, Oksbøl Kirke – derefter:
Spisning, Oksbøl Friskole

Oktober

Tirsdag den 12. 18.30 H&K: T. Phillipsen om arv og testamente. Nordals Idrætscenter, 70 kr

Torsdag d. 14. 19.30 Koncert med Capella Clara, Oksbøl Kirke, 50 kr.

November

Onsdag den 3. 14.00 Onsdagsmøde med Kim Jacobus i konfirmandstuen, Oksbøl Kirke

Tirsdag den 30. 19.00 H&K: Ester Jensen (motorcykel) Nordals Idrætscenter, 70 kr

Gudstjenesteliste 2021
Nordborg - Oksbøl Pastorat. August - november.

UGE 32 
Søndag 15. august v. Heidi
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl

UGE 33
Tirsdag 17. august v. Sophie-Lønne
Kl. 17.00 Andagt i Oksbøl kirke + 
sommerfest i Præstegårdshaven. 
Sax-appeal medvirker
Søndag 22. august v. Sophie-Lønne
Kl. 11.00 i Nordborg
Ingen gudstjeneste i Oksbøl – henvi-
ser til Nordborg

UGE 34
Søndag 29. august v. Heidi
Kl. 11.00 Oksbøl
Kl. 14.00 Særgudstjeneste med 
deltagelse af gospel-workshop

UGE 35
Lørdag 4. sept. v. Sophie-Lønne
Kl. 10.00 Konfirmation i Oksbøl (tele-
grammer kan afleveres i våbenhuset 
fra kl. 9.00)
Søndag 5. sept. v. Sophie-Lønne
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

UGE 36
Søndag 12. september v. Heidi
Kl. 11.00 Oksbøl
Kl. 17.00 Nordborg – særguds-
tjeneste HØST, med efterfølgende 
fællesspisning og musik i Sognegår-
den (m. forhåndstilmelding)

UGE 37
Søndag 19. sept. v. Sophie-Lønne
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

UGE 38 
Søndag 26. september v. Heidi
Kl. 11.00 Nordborg
Kl. 16.00 Oksbøl  – særgudstjeneste 
HØST, med efterfølgende fællesspis-
ning (tilmelding)

UGE 39
Torsdag 30. september v. Heidi
Kl. 19.00 Oksbøl – forklaringsguds-
tjeneste med konfirmandindskrivning 
Søndag 3. oktober, v. Sophie-Lønne
Kl. 11.00 Oksbøl- Med deltagelse af 
Nordborg gospelkor
Kl. 14.00 Nordborg 
– konfirmandindskrivning

UGE 40
Søndag 10. oktober v. Heidi
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg – m. deltagelse af 
minikonfirmander og kor

UGE 41
Søndag 17. okt. v. Sophie-Lønne 
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg – tysk gudstjene-
ste v. Cornelia Simon 

UGE 42
Søndag 24. oktober v. Heidi
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

UGE 43
Søndag 31. okt. v. Sophie-Lønne
Kl.11.00 Oksbøl
Kl. 16.00 Nordborg 

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

UGE 44
Søndag 7. november Alle Helgen, 
v. begge sognepræster
Kl. 14.00 Nordborg
Kl. 16.00 Oksbøl

UGE 45
Torsdag 11. nov. Nordborg v. Heidi
Kl. 17.00 Sanggudstjeneste m. kor og 
efterfølgende suppe i sognegården 
(tilmelding)
Søndag 14. november v. Heidi
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Oksbøl – tysk gudstjeneste 
v. Cornelia Simon
Ingen gudstjeneste i Nordborg – 
henviser til Oksbøl

UGE 46
Søndag 21. november v. Heidi
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl

UGE 47
Onsdag 24. november v. Heidi
Kl. 19.00 Fredslyset – Sct. Georgs 
gildet
Torsdag 25. nov. v. Sophie-Lønne
Kl. 13.00 Adventsgudstjeneste – 
Nordborg Pensionistforening
Søndag 28. november 
(1. s. i advent) v. Sophie-Lønne
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl-familiegudstjeneste 
med deltagelse af børnekor fra 
Oksbøl friskole

UGE 48
Søndag 5. dec. (2. s. i advent) v. Heidi
Kl. 11.00 Nordborg
Kl. 14.00 Oksbøl – de 7 læsninger 
med konfirmander og kor

OBS: Ændringer kan forekomme grundet COVID-19.
Hold dig opdateret på www.oksboelkirke.dk
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Du skal elske din næste som dig selv. 
Fortællingen om den barmhjertige 
samaritaner er nok en af de mest 
kendte lignelser fra det nye testamente. 
En fortælling som ofte trækkes frem for 
at illustrere, hvad barmhjertighed og 
næstekærlighed er.

Kort fortalt handler fortællingen om en 
nødstedt person, der har brug for første-
hjælp. To mennesker går forbi uden at 
hjælpe, mens den tredje giver førstehjælp 
og sørger for, at den nødstedte bliver 
bragt til et nærliggende herberg, hvor der 
er pleje og omsorg.  Fortællingen sættes 
på spidsen, fordi de to første mænd er 
henholdsvis præst og tempeltjener på 
den egn, hvor den nødstedte befinder 
sig, hvorimod den tredje er en fremmed 
fra Samaria på gennemrejse.  Præsten og 
tempeltjeneren som vel burde gøre det 
gode og hjælpe, de gør det ikke. Men den 
fremmede tog ansvar og handlede. Han 
viste barmhjertighed og næstekærlighed 
og gav førstehjælp, fordi den nødstedte 
var hans næste. 

Fortællingen om den barmhjertige 
samaritaner er dybsindig, fordi den giver 
os mulighed for, at vi kan sætte os i alle 
personernes sted. 

For nogen gange er vi selv som en 
nødstedt, og kan ikke rejse os ved 
egen hjælp.  Andre gange er vi som en 

forbipasserende, der skynder sig at gå 
forbi med alle mulige undskyldninger 
og forbehold, og tænker, at andre nok 
hjælper i stedet for os. Eller vi handler 
som samaritaneren, og stopper op og 
hjælper instinktivt. Og nogen af os er en 
dygtig, professionel hjælper, der er ansat 
til at yde førstehjælp, og pleje og passe 
syge – ligesom den professionelle mand 
på herberget, der hjælper og samtidig får 
løn for det.

Det gamle ord barmhjertighed tager 
udgangspunkt i at gribe i egen barm. Det 
centrale sted, hvor vi kan mærke, hjertet 
banker og bliver berørt af de mennesker, 
som vi møder.  Når vi møder et menneske, 
der har brug for os, så kan vi også sige, at 
der bliver kaldt på os. Vi må tage stilling 
og give et svar. Hvem er min næste? 
Er det kun dem, jeg har noget til fælles 
med, eller kan min næste være hvem som 
helst? 

Jesus Kristus pegede på barmhjertighe-
den og det enkelte menneskes værdifuld-
hed, som giver os grund nok til at handle:  
Vær mod andre, som du ønsker andre 
skal være mod dig. 

At yde førstehjælp og næstehjælp er i 
grunden en overkommelig opgave. Har du 
ikke selv færdighederne til at hjælpe, så 
kan du altid hjælpe ved at skaffe anden 
hjælp, ringe 112 og lade professionelle 

fra sognepræsterne
Hilsen 

Oksbøl SOGNENYT
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løfte opgaven.  Det er også bare det, som 
den barmhjertige samaritaner gør. Han 
viser, hvor enkelt det er at være nogens 
næste. 

Manden fra Samaria blev et forbillede 
for både førstehjælp og næstehjælp og 
har siden lagt navn til samaritterne: De 
professionelt uddannede, der er trænede i 
at yde førstehjælp.

Om vi er faguddannet eller ej. Fortællin-
gen om den barmhjertige samaritaner 
minder os om, at vi alle kan gøre noget 
godt for dem, vi møder på vores vej.

God sommer! 

Jeres sognepræster

Kort musikgudstjeneste for hele fami-
lien med efterfølgende fællesspisning 
m.m. i haven omkring præstegården.

Kl. 17.00 - 17.30 holdes en kort andagt 
i kirken med sognepræst Sophie-Lønne 
Reil Hundebøll og Stine Möglich ved 
kirkens orgel.  

Umiddelbart efter gudstjenesten indby-
des til samvær i præstegårdshaven. Vi 
forventer at slutte ca. 19.00 Her kan man 
nyde medbragt mad og drikke. Der er dog 
mulighed for at købe øl og vand. Husk 
spisegrej.

Sommeraften 
i Oksbøl Kirke og præstegårdshave tirsdag 17. august

I aftenens løb er der fællessang for alle 
og aktiviteter for børn.  Der er ligeledes 
mulighed for at deltage i en let quiz.

For at skabe den rette stemning så alle 
kan få sjæl og krop sat på "swing", med-
virker under spisningen atter det legen-
dariske jazz og swingband "Sax-Appeal" 
med Iben Broholm som vokalist.

Tilmelding foretages til 41570519 eller 
mail: birgitte.ole10@gmail.com senest 16. 
august.

Alle er velkomne

Oksbøl Kirkes Menighedsråd

45. Årgang - August 2021
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Onsdag 1. september kl. 14.00 - 16.00
Mange kender Claus-Jørn Hjelm som 
en dygtig amatørfotograf og vidende 
lokalhistoriker. Claus-Jørn vil 1. september 
fortælle om og vise nogle af de mange 
fine billeder, han igennem mange år har 
taget i lokalområdet.

Såfremt vejret tillader, vil der i kaffepausen 
være udendørs servering.

Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Oksbøl Kirke
Onsdagsmøde i
konfirmandstuen

Dysse i Brandsbøl Skov. Foto Claus-Jørn Hjelm

Enkelte ledige pladser 
til Sogneudflugten

tirsdag den 14. september til 
Esbjerg og Fanø

Se opslag i sidste Sognenyt
Henvendelse og tilmelding: Birgitte 

Romme 41570519
mail: birgitte.ole10@gmail.com

Vi ønsker konfirmanderne fra Oksbøl 
Friskole hjertelig tillykke med deres 
konfirmation i Oksbøl Kirke 
lørdag 4. september 2021 kl. 10.00. 
Telegrammer til konfirmanderne kan 
afleveres hos to frivillige i våbenhuset 
på konfirmationsdagen fra kl. 9.00 eller 
i dagene før hos graver Jytte Leest, 
Præstegårdsvej.

•  Alfred Fynholt Erhardsen, Holm

•  Bjørk Hansen, Lunden

•  Caroline Kolmos, Nordborg

•  Erik Bøgelund Hertel, Hardeshøj

•  Freya Kristensen, Hardeshøj

•  Gry Astrup, Lavensby

•  Ida Marie Christiansen, Stevning

•  Majken Marie Hoff, Havnbjerg

•  My Hedegaard Berge, Havnbjerg

•  Naemi Tamara Diabelez Frosch, Broballe

•  Signe Frost Kronblad, Egen

•  Silja Mygdam Pedersen, Augustenborg

•  Stefan Brochner Gregersen, Svenstrup

•  Thea Hellesøe Espensen, Svenstrup

•  Theis Missfeld, Lavensby

•  Tobias Arild Koskinen Kjærgaard, 
Havnbjerg

Fejring af Oksbøl 
Kirkes konfirmander 
2021

Oksbøl SOGNENYT
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Babyrytmik
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.

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.

”Musik ved vandkanten” med vokalen-
semblet Capella Clara
den 14. oktober, kl. 19.30 entré: 50 kr. 
billetter købes på billetto.com

Cappella Clara er et vokalensemble på 
8 kvinder fra Sønderborg-området. De 8 

Opstart:
Onsdag d. 25. august kl. 9.30 

Tilmelding: 
Til kirkens organist: Stine Möglich, 
på tlf. 2172 2124 eller 
mail: stinemoglich@hotmail.com

Tilbuddet er 
GRATIS men tilmelding er påkrævet. 

stemmer mødte hinanden første gang i 
januar 2020 i Sønderborg, og fornøjelsen 
derved udmøntede sig i et fortsat samar-
bejde. Repertoiret er nordisk, klangen er 
fyldig og udtrykket dynamisk i Cappella 
Clara. Ensemblet skriver også egne vær-
ker, blandt andet har to af medlemmerne, 
Katrine Schink og Anne Agerskov skrevet 
et arrangement fra et digt af Holger Dra-
chmann ”Jeg sejled’ en nat over havet”. 

Turnéen ”Musik ved vandkanten” udsprin-
ger af vokalensemblets repertoire, hvor 
vandet forbinder den nordiske musik, og 
turnéen skal være med til at formidle den 
ny nordiske musik, hvor Cappella Claras 
inspiration fra de norske kvindekorsidealer 
og ren kvinde power, også afspejles i 
musikken.

Efterårskoncert i Oksbøl Kirke

45. Årgang - August 2021
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Kl. 16.00 Høstgudstjeneste: 
Prædikant: Heidi Sørensen Freund. Musik: 
Organist Stine Möglich og trompetist 
Michael Möglich Mathiasen

Kl. 17.15 Spisning på Oksbøl Friskole. 
Alle er velkomne.
Bemærk spisning gennemføres kun ved 
mindst 30 tilmeldte

Traktement: 
Wienerschnitzel med tilbehør. Pris 145 kr. 
1 øl / vand er inkluderet i prisen. Kaffe og 
kage kan købes

Høstgudstjeneste
Den 26. september kl. 16.00 i Oksbøl Kirke

Tilmelding:
Tilmelding til spisning foretages senest 
19.september på mail til: 
sidsehansen.arb@gmail.com eller 
på tlf: 6131 9827

Under spisning:
Under spisning  er der fællessang ved 
organist Stine Möglich, ligesom Oksbøl-
mesterskabet i sønderjysk afvikles med 
Elisa Nørgård som quizmaster. Alle kan 
være med. 

Alle er velkomne

Landmænd fra Oksbøl Sogn og Oksbøl Kirke

På bunden af Bundsø ligger resterne af 
Jyllands største stenalderboplads. Den 
er ikke bare stor, men også betydnings-
fuld. Bundsøbopladsen har således lagt 
navn til både en flinteøksetype og en 
særlig keramisk stilart.

Historikeren Kim Jacobus Paulsen fortæl-
ler bopladsens fantastiske historie og om 
de storstensgrave, der ligger ganske tæt 
på i Brandsbøl Skov. Det er historier fra 

en tid, hvor man ikke spiste hunde, men 
gerne andre mennesker. Det er historien 
om et samfund, hvor der var nogen, der 
blev begravet i stendysser, det havde 
taget år at bygge, mens andre blev smidt 
på lossepladsen, når de døde.

Alle er velkomne

Oksbøl Kirkes Menighedsråd

Onsdagsmøde 

med historiker og museumsinspektør,
Kim Jacobus den 3. november kl. 14.00

Oksbøl SOGNENYT
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Børnerytmik!Den 26. september kl. 16.00 i Oksbøl Kirke

Børnerytmik!
Rytmik er musik, sjov og ballade for 
de yngste og henvender sig til børn i 
alderen 1-2 år og deres voksne.

Til rytmik leger vi bevægelseslege, spiller 
på sjove instrumenter, synger fagtesange, 
danser og lytter til levende musik. Aktivi-
teten forløber over 6 torsdage.

Opstart torsdag den 26. august 
kl. 16.30-17.10 i Nordborg Kirke

Tilbuddet er Gratis. Tilmelding sker 
ved henvendelse til kirkens organist, 
Stine Möglich på 21722124 eller mail: 
stinemoglich@hotmail.com

Årets Julekoncert i Nordborg Kirke.

Oplev Laura Kjærgaard (X Factor) i en 
hjertevarm koncert med smukke julesange 
og salmer. Få en uforglemmelig oplevelse, 
når hun folder sin skønne stemme ud i 
vores flotte kirke i Nordborg.

Billetter koster 100 kr. og kan købes på: 
Billetto.dk

Julekoncert
i Nordborg Kirke den 4. december kl. 15.00

45. Årgang - August 2021
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Voksen / barn 1-3 år
kl. 16.45-17.45

Krop & velvære
kl. 18.15-19.30

”Har du lyst til at tumle, grine, lege og 
bare have det sjovt en HEL time sammen 
med dit barn - og alle os andre?

Vi hopper, triller, danser, kryber, kravler, 
klatrer, drejer, sanser, synger, ruller, sprin-
ger og svinger- sammen og hver for sig.

Tag tøj på I kan bevæge jer i.

Vi glæder os til at se jer!

Gymnastik sæsonen 2021 - 2022

Der bliver trænet med mange muskel-
grupper, og hele kroppen bliver rørt til 
hver træning. I min træning sætter jeg 
fokus på funktionel, effekt og fysiske 
forbedringer af kroppen. 
•  Træning af balancen gennem sving og 

rotation 
•  Kropsstammetræning
•  Stærk ryg /smidighedsryg træning 
•  Funktionel mavetræning 
•  Styrketræning 
•  Nakke /skulder 
•  Pulstræning 
•  Føddertræning 
BIF har alle redskaber, vi skal bruge. 
Der er 3 prøvetimer 

NYT ... NYT... NYT
De sidste 15 min. Kører jeg Mindfulness 
til ro, fordybelse og forkælelse af din 
krop. Til dette bedes du medbringe et 
tæppe til hver træning. Mød op og se/
mærk, om dette skulle være træningen, 
der kunne gøre din hverdag lettere, få en 
smidigere krop eller bare selvforkælelse.

Start mandag den 6. september 2021

Instruktør: Vi arbejder på sagen

Pris: kr. 400

Start mandag den 6. september 2021

Susanne Wriborg tlf: 2481 0730

Pris: kr. 400

BEMÆRK: 
Holdet er for alle aldre.

Deltagere: maks 25 personer 

Man kan forhånds-tilmelde på  
tlf. 2481 0730

Der er deltager-max på 25,  
først til mølle princip.

Mandage

Mandage
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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



Springmix 0-3. kl. 
kl 16.30-17.45

CrossGym
kl. 19.30-20.30

Mini Teens fra 4. kl. 
kl 18.00-19.00

Forbered dig til højintensitetstræning med 
udfordringer for lige præcis dit niveau. 
CrossGym har fokus på funktionel træ-
ning, hvor pulsen er helt i top.

Så er du klar til sved på panden, arme der 
syrer til samtidig med, at humøret er højt, 
og smilet er stort? Så er CrossGym helt 
sikkert noget for dig! Vi ses!

Piger og drenge så er vi klar til en ny 
spændende sæson med gymnastik og 
spring. Vi skal lege, løbe, springe, hoppe, 
styrketræning. Ja kom og se, hvad vi fin-
der på. Det bliver en rigtig sjov time med 
grin, fart over feltet og ballade.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer…

Mini Teens er holdet for dig, både drenge 
og piger, som elsker spring, rytme og en 
masse hygge! Alle fra 4. klasse og opefter 
er velkomne, uanset niveau. Vi er et 
instruktørteam, der er klar med en masse 
energi og sjove ideer til en spændende 
sæson!

Gymnastik sæsonen 2021 - 2022

Start mandag d. 6. september 2021 

Christina Struck tlf.: 2851 3950

Pris: kr. 400

Start tirsdag d. 7. september 2021 Mia 

Wriborg Christensen tlf.: 28734534
Hjælper: Tina Schultz Bonde, Freja 
Kristensen

Pris: kr. 375

Start tirsdag den 7 . september 2021

Majbritt Kristensen tlf.: 2538 8826
Instruktør: Vi arbejder på sagen 
Hjælper: Hayley Eis

Pris: kr. 325

NYT-NYT-NYT
Mandage

Tirsdage

Tirsdage
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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. 
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kage og kaffe/the under hele opvisningen. 
 

Entré: 30 kr. (voksne) 
 

På gensyn! 
 

Instruktører og gymnaster i  
Broballe Idrætsforening



NORD (Nordals rytme og dans)

kl 17.30-19.00

NORD er et hold for alle, der er interesseret 
for rytmisk gymnastik og lækker dans, hvad 
enten du er pige eller dreng. I træningen 
vil der være fokus på lækker bevægelse, 
dygtiggørelse og fællesskab. Hvis du er frisk 
på at tilbringe 1½ time med sved, grin og 
udfordringer, så er det hver torsdag fra kl. 
17.30 – 19.00. I sidste ende arbejder vi på 
at skabe et fedt opvisningsprogram, som 
vi kan komme ud og vise til forårsopvisnin-
gerne. Kom glad.
NORD er et samarbejde mellem BIF og EUI, 
og derfor træner holdet den første halvdel af 
sæsonen på Oksbøl Friskole og den sidste 
halvdel af sæsonen på Guderup skole. 
Opstart i uge 36. 

Start torsdag den 9. september 2021

Mettemarie Brogaard Jessen
tlf.: 71752703
Sidse W. Hansen tlf.: 61319827

Pris: kr. 375

Damer
kl 16.30-17.30

Gymnastik og bevægelse for hjerte, lun-
ger, led og muskler. Bevægelse til musik 
med fokus på at vedligeholde bevægelig-
hed og styrke i hele kroppen. Gymnastik 
med inspiration fra pilates, yoga, dans og 
andre træningsformer. 

Kom frisk og gå glad hjem!

Pga. af COVID-19 skal man selv med-
bringe egen yoga/fitnessmåtte samt et 
badehåndklæde.

BEMÆRK  
start torsdag d. 9. september 2021 

Margrethe Brogaard Villadsen  
tlf.: 5128 1292
Pris: kr. 300

Krudtuglerne 3-5 år
kl 16.30-17.30

Start onsdag den 8. september 2021

Lena Gram Thomsen tlf.: 6171 9359
Henriette Broe Jørgensen tlf.: 4015 3998
Manja Gad tlf.: 22673682
Hjælper: Simon Gad, Rani Eysturoy, Stine 
Bonde, Caroline Sandholt Johansen
Pris: kr. 375

Krudtuglerne er for børn med ”krudt” 
i måsen, for dem der elsker at lege og 
være aktive. Der bliver både danset, 
leget, hoppet og sprunget på bare èn 
time. Børnene bliver motorisk skubbet i 
den rigtige retning, og vi som instruktører 
sørger for at der bliver taget godt hånd 
om dem. Krudtuglerne er et ideelt hold 
for dig med en aktiv dreng eller pige. Vi 
glæder os til at se DIG. Kolbøttehopsaer 
fra alle instruktører.

Torsdage

Onsdage

TorsdageNYT-NYT-NYT
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Instruktører og gymnaster i  
Broballe Idrætsforening



Mandehørm 
kl 19.00-20.00

Hverken sixpack eller at være i topform 
er påkrævet for at deltage på dette hold. 
Der er kun én betingelse ... du skal være 
en mand!

Alle er velkomne! Bare du har lyst til at  
gi’ den gas!
 
Træning varierer fra gang til gang, men 
styrke- og konditionstræning fylder en del. 
Og så selvfølgelig leg, sjov og hygge!
 
Det hele krydres med god musik og 
kæmpe smil.
 
Så ta’ naboen under armen, grib svoge-
ren i forbifarten, kør forbi kammeraten 
– og kom til Oksbøl Friskole til en svedig, 
men sjov time.
 
Vi glæder os til at se dig!

Start torsdag den 9. september 2021

Camilla Struck tlf.: 2878 3950
Tine Lund tlf.: 3053 2062

Pris: kr. 400

Årets nye tiltag i Broballe  
Idrætsforening er vores herre-hold.

Torsdage

Vi kan altid godt bruge nogle flere 
hænder til vores hold til sæsonen 
september 2021 – marts 2022.
Så skulle der være gemt en hjælper/
instruktør i dig, eller kunne du tænke dig 
at høre nærmere om vores gymnastikaf-
deling – kontakt da Lise T. Kümpel 
tlf.: 31518185 eller på mail: 
gymnastik@broballeif.dk. BIF skal også 
nok sørge for, at du får de kurser, du 
mangler.

Dette er programmet for denne 
sæson 2021/22
Vi håber, der er et hold som fanger din 
interesse. Alle træninger foregår på Oksbøl 
Friskole.

Vi glæder os til at se rigtig mange glade 
gymnaster. Alle instruktører er klar til at tage 
imod jer. Så vi håber at se rigtig mange til en 
svedig, sjov og hyggelig vintersæson.
VEL MØDT I BIF

Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget
Lotte, Lena og Lise

www.broballeif.dk

VIGTIGT
På nuværende tidspunkt kan vi ikke 
oplyse om COVID-19 retningslinjer, da 
der kommer nye d. 1/9-21.
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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



”Klubbens tunge drenge (m/k)” er 
Broballe IF’s fodboldhold for mænd og 
kvinder i alle former og størrelser over 
18 år.

Ved du, hvilken form en bold har, og hvor 
mange mål, der er på en fodboldbane, så 
har du opfyldt kravene for at møde op.

Vi spiller for sjov hver onsdag kl. 19 
på Oksbøl Friskole. Kigger du forbi? Vi 
glæder os til at se dig!

Kontaktperson: 
Lisbeth Bøgelund tlf. 51231181 

Er fodbold og social hygge 
noget for dig?

Det var med stor gælde Oksbøl Sog-
neforening holdt officiel indvielse af 
badebroen ved Lusig strand for de 
omkring 70 personer, der havde fundet 
vej til den nye fastforankrede badebro.

Broprojektet har været muligt at gennem-
føre ved hjælp af fondsmidler og sogne-
foreningens egen kapital.
Tak til Fabrikant Mads Clausen Fond, Nor-
dea fonden og S.E. Vækstfond for deres 
økonomiske støtte til broen.

Selv om der i årtier har været badebro her 
på matriklen, var tilladelsen til broen ikke 
at finde, da vi gik i gang med broprojektet. 

Broindvielse
den 11. august 2021 ved Lusig strand.

Oksbøl SOGNENYT
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Et tidligere bestyrelsesmedlem af Oks-
bøl Sogneforening var sikker på, at der 
har været givet tilladelse til badebroen 
fra Nordborg Kommune, men den var 
åbenbart forsvundet ved kommune-
sammenlægningen i 2007.

Sogneforeningen gik så i gang med at 
søge om en ny tilladelse til badebroen, 
som er placeret med landfæste på matr.
nr. 263, Broballe, Oksbøl. Det første, der 
blev ordnet, var at Johann Petersen, ejer 
af matriklen, satte sin underskrift på, at 
broen måtte blive landfast på hans jord.

Tilladelsen fra Sønderborg Kommune var 
længe undervejs, men nu er den her, og 
vi håber badebroen må blive til glæde 
og gavn for sognets beboere og sognets 
gæster mange år fremover.

Der var fælles sang, den omdelte sang  
”Vandsangen” af Povl Kjøller blev sunget, 
”Der er så mange ting man kan- når bare 
der er vand.”

Vi havde bedt Pink hold, fra Oksbøl Fri-
skole, om at hjælpe os med at indvi broen 
på behørig vis ved at løbe gennem en rød 
ring på broen og så springe i vandet fra 
broen. Også Fritidsordningen fra Friskolen 
var mødt op med flag.

Så bød sogneforeningen på is og kaffe, 
vi havde nemlig fået ISBILEN fra HjemIs 
til at komme til Lusig Strand, og der var 
masser af is til alle gæsterne.

Polle

45. Årgang - August 2021
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www.grafisk-arbejde.dk

Oksbøl SOGNENYT
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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

Oksbøl SOGNENYT
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Karina Beck Jessen
 Aut. optiker

Ring til Karina 
og aftal en tid på tlf. 

22 22 57 45

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

Hvis det skal 
se godt ud...

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

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

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

www.bp-vvs.dk

Alt indenfor VVS:

Energioptimering
Fjernvarme installation

Gas installation
Biobrændsel

Varmepumper
Solvarme
Ventilation

Smedeopgaver

Gratis uforpligtende
tilbud

Kommer overalt
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Gyden 8 | 6430 Nordborg
Telefon: 7445 1144
Mobil: Anders 4089 8540
Email: anders@bp-vvs.dk 

www.bp-vvs.dk

Nye muligheder for

transport i din 
landsby!

I Sønderborg Kommune kan vi køre 
sammen- for hinanden og for miljøet. 

Derfor tilbyder vi en app, som gør den 
nemmere at køre sammen til arbejde 

eller fritidsinteresser.

Læs mere på:
www.kom-hinanden-ved.dk 

45. Årgang - August 2021
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Kom
&
syng

Lad os prøve noget nyt:
En gang i måneden kan vi mødes 
på Oksbøl Friskole og synge:

Årstidens sange
Mange forskellige –                 
Nye og kendte sange. 
Kanon, ..måske tostemmigt

Dato:  23. september
           28. oktober
           25. november
           16. december

Tid: 19 – ca. 21.30

Medbring selv kaffe/te/kage 

Konceptet afstemmes hen af vejen 

Vi glæder os til at se jer

Ulla og Chris

Kom
&
syng

Fællessang 

for alle: 

mænd og kvinder – 

alle der har lyst at 

synge


