44. Årgang - Februar 2020

NYHEDSBLAD NR. 1

Foto: Claus-Jørn Hjelm

Oplysning, E-mail adresser & telefontavle
Nyt fra redaktionen
Nyt fra Sogneforeningen
Kirken

05
05
12

Diverse
Oksbøl Friskole
Støtteforeningen

INDHOLD

04

BIF
Vandforsyning

22
23
24
26
29

OksbølSOGNENYT
SOGNENYT
Oksbøl

Nedervej 25, 6430 Nordborg
www.mjelsmark.dk

Østergård Frugt & Bær
Færgevej 63
6430 Nordborg
tlf.: 61 65 18 64
mail:
frugtogbaer@bbsyd.dk

2

40
2017 2020
44.Årgang
Årgang- -April
Februar

29

3

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
Sogneforeningens hjemmeside
www.oksboel.dk

Oksbøl Friskole
Skoleleder: Solveig V. Olsen
Telefon: 74 45 00 93
E-mail: kontakt@ofriskole.dk
Internet adresse: www.oksboelfriskole.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 30. januar 2020.

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt?
Nr. 2

Maj 2020 i uge 21/22
Deadline 05.05.2020

Nr. 3

August 2020 i uge 34/35
Deadline 04.08.2020

Nr. 4

November 2020 i uge 47/48
Deadline 03.11.2020

Nr. 1

Februar 2021 i uge 07/08
Deadline 26.01.2021

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.
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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
Telefon 74 45 11 42 / 23 36 06 17
E-mail: sophu@km.dk
Oksbøl Kirkegårdskontor
Graver: Jytte Voss Leest
Mobil: 21 47 50 14
Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Karin B. Eriksen
Telefon 74 45 01 57 / 22 42 06 88
E-mail: fjordvang@bbsyd.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
Formand: Gitte Uldall
Mobil: 23 48 43 50
E-mail: b.uldall@stofanet.dk
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Nyt fra Redaktionen
Så blev det 2020. Håber I alle er kommet godt i gang med det nye år.
Kan I huske 20 år tilbage? I det magiske
år 2000 var der jo ingen grænser for,
hvad der kunne ske. Alt, der var styret
af computere, ville gå totalt i stå…!!! Jo
det var gode tider for IT- branchen, også
økonomisk, husker jeg (HC). Jeg kunne da
godt ønske lidt millennium hvert 10. år ;-)
Forsidebileldet af C.-J. Hjelm er fra en
mark ud mod Alssund. Der er lidt frost at
se, og det er nok alt den vinter vi får i år.
Kommunen må vel spare mange penge
på vinterbekæmpelse af veje og stier.

Måske kunne besparelsen bruges til at få
slået græsset, klippet buske og hække
rundt om på Nordals jævnligt i løbet af
året. Med forventet besøg af masser af
turister, der kommer til det kommende
Ferie-resort ved Himmark Strand, ville vi
gerne byde Velkommen til et Nordals, der
ser pænt og veltrimmet ud.
Vi kan se på de indkomne indlæg, at tiden
for generalforsamlingerne i de forskellige
foreninger nærmer sig.
Så mød nu op! - Og støt op om
foreningerne, der gør et stort
frivilligt arbejde til gavn for os alle.
Kan I have et rigtigt dejligt forår,
Else og HC.

Nyt fra Sogneforeningen
Kontingent til Oksbøl Sogneforening
Det skal ikke være kompliceret at betale
kontingent til Sogneforeningen!
Du kan betale gennem din bank på konto:
Reg. Nr. 1551 Konto nr. 0004038479 eller
på MobilePay 23797.
Husk at angive adresse som tekst.

Hvad får man så for sit kontingent?
Sogne-Nyt 4 gange om året og mulighed for
at deltage i alle de arrangementer foreningen
arrangerer, for eksempel: sommerfesten og
nytårsbrunch. Du er desuden altid velkommen til at bruge badebroen ved Lusig Strand.

Du er også velkommen til at betale kontant,
som flere af sognets beboere allerede
har gjort. Aflever en kuvert med navn og
adresse på, samt penge i til formanden eller
kassereren for Sogneforeningen.

Derudover har du mulighed for at møde
op på foreningens generalforsamling og
give dit besyv med om, hvad kontingentet
skal bruges til, samt hvad foreningen
ellers skal beskæftige sig med. Sidst men
ikke mindst har du mulighed for at blive
en af foreningens mange aktive frivillige.
- Polle.

Kontingent til Oksbøl Sogneforening koster
75 kr. pr. person eller 150 kr. pr. husstand.
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Nyt fra Sogneforeningen
Oksbøl Sogns
Forskønnelsespris
2020

Når lyset bryder frem

Prisen gives til den eller de personer,
som har forskønnet deres hus eller
området omkring huset, så vi alle
synes, her er smukt at færdes.

Derfor er der reparation og klargøring af
badebroen – hos Bent på Espehøjvej 16.
Lørdag den 25. april 2020 kl. 10.00

... og det atter bliver sommer ved Lusig
strand, står badebroen formentlig klar til at
modtage alle badegæsterne.

Badebroen sættes op ved Lusig strand
Lørdag den 02. maj 2020 kl. 10.00
Der vil være forplejning begge dage til dem,
der hjælper.
Har du lyst til at hjælpe, kan du tilmelde dig
hos Bent Jørgensen på telefon: 30 74 98 14
eller pr. mail: bent.jorgensen@privat.dk

Naturens forskønnelse af sognet er
allerede i gang. Billedet er taget den
23. januar 2020 på Lusigvej.
Kender du nogen, der har fortjent at
modtage prisen, kan du henvende dig
til Bent Jørgensen senest 18. marts
på telefon 30 74 98 14 eller
74 49 00 88. Du kan også maile på:
bent.jorgensen@privat.dk
Forskønnelsesprisen uddeles på
Oksbøl Sogneforenings general
forsamling på Oksbøl Friskole den
26. marts.
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For at vi alle kan nyde solen på Lusig
Strand, har sogneforeningen fået lov af
skovejer Johann Petersen til at fælde nogle
af de store poppel træer.
Egon Eriksen og HC Kaack har lovet
at fjerne dem. Det er noget, vi er rigtig
mange, der glæder os over.
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Næsvej den 29. januar 2020
Mindehøjtideligheden på årsdagen
for flystyrtene ved Broballe og Mjels
gennemføres som et samarbejde mellem
Hjemmeværnet og Initiativgruppen
Broballe ved Jeanette Hounsgaard.
Igen i år blev der lagt blomster ved
mindestenen for de to flybesætninger, der
mistede livet den 29. januar 1944. Alle 14
besætningsmedlemmer på de to fly ligger
begravet på kirkegården i Aabenraa.

der fortæller om flystyrtene, var næsten
ulæselige efter 27 år i regn og sol. Efter at
Sogneforeningen havde henvendt sig til
kommunen, blev en ny tavle fremstillet i
samarbejde med presseofficer i hjemmeværnet L. Larsen. Den ny og flotte tavle
med ny tekst nåede at komme op netop
dagen før årets mindehøjtidelighed.
- Polle.

Efter højtideligheden på Næsvej, hvor der
var taler og fællessang, var der sammenkomst med kaffebord på Oksbøl Friskole.
Peter Rasmussen og Sigurd Sørensen
fortalte om deres oplevelser i forbindelse
med flystyrtene den 29. januar 1944.
Mindestenene er rejst på 50 års dagen
den 29. januar 1994 på initiativ af Gunnar
Hounsgaard, Henning Hounsgaard og Nis
Valdemar Schmidt.
Området omkring mindestenene bliver
vedligeholdt af kommunen. Mindetavlen,
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Generalforsamling
i Oksbøl Sogneforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00
på Oksbøl Friskole
DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer.
2. Årsberetning.
3. Regnskab, budget og kontingent.
4. Indkomne forslag:
5.	Valg af bestyrelsesmedlemmer og

Affaldsindsamling
Oksbøl Sogn 2020
Søndag den 26. april 2020
fra kl. 10.00 til kl. 12.00
Kl. 10.00 mødes vi på Oksbøl Friskole.
Vi går nogle ruter i vores område og
samler det affald, der ligger i grøfter og
vejrabatten
Kl. 12.00 mødes vi igen og spiser pølser
m.v. sammen.
Mødested :
Oksbøl Friskole
Spangsmosevej 45, 6430 Nordborg
Tilmelding til:
Esther Olesen, Oksbøl Sogneforening
tlf. 61 36 60 57
E-mail: esther_olesen@yahoo.dk
TILMELDING NØDVENDIGT
FOR INDKØB AF PØLSER.
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suppleanter.
På valg er:
· Esther Olesen, der modtager genvalg
· Henrik Christiansen, der modtager genvalg
6. Valg af suppleant.
7. Valg af revisorer.
8.	Valg af medlemmer til
forskønnelsesudvalget.
(2 pers. + bestyrelsesmedlem)
9. Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingens pkt. 4
skal være formanden Poul Erik Nørgaard
eller sekretær Henrik Christiansen i hænde
senest 3 dage før.
Efter generalforsamlingen overrækkes
Oksbøl Sogns Forskønnelsespris.
Efterfølgende er foreningen vært ved et l
et traktement.
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Godt nytår 2020
For anden gang holdt Oksbøl Sogneforening nytårs brunch på Oksbøl Friskole.
Det blev en hyggelig sammenkomst, hvor
et halvt hundrede af sognets beboere tog
for sig af retterne.
Der blev blandt andet serveret varm røræg
med bacon, forskellige oste, varm leverpostej og dejlige hjemmebagte pandekager. Vi fik hilst på hinanden med et glas
boblevand og nogle bordbomber.
Der blev snakket en masse ved de små
borde, drukket kaffe, the eller juice, og
pludselig var det ikke formiddag mere.
Foreningen fik vist de nyindkøbte duge
frem, og et par af de frivillige, der hjalp
med oprydningen, lavede en prøve på,
hvordan de nye duge kan rulles sammen.
Dugene blev først tørret rigtig godt af
med en fugtig klud, derefter rullet op på
paprør- 2 duge på hver rulle.
Jeg er sikker på, der er blevet skabt en ny
tradition i Oksbøl Sogneforening: nemlig
Nytårs Brunch.
Polle
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Opdateret INFOHUS
Så er vores Infohus ved Mjels Sø endnu
en gang blevet opdateret. Som alle jer, der
ofte runder Infohuset, er klar over, bliver
der her ofte skiftet billeder og opslag. Det
er noget Claus-Jørn Hjelm står for.
Denne gang er der kommet rigtig meget
med, som har med genforeningen at gøre.
I det indhak, hvor alle kasserne til folderne
hænger, mangler der en stor plakat, som
er blevet ødelagt af regnvand. Sønderborg
Kommune har lovet at skaffe en ny, så
Infohuset kommer til at stå flot, når det
bliver sommer, og der kommer mange
gæster til Nordals.
Mangler du at blive opdateret om Oksbøl
Sogneforening, kan du gå ind på foreningenshjemmeside: oksboel.dk eller på
facebook.com/oksbolsogneforening

Mandags cyklisterne
Mandagscyklisterne er en gruppe borgere, som har megen glæde af at cykle
sammen.
Vi mødes hver mandag kl. 09.00 på
parkeringspladsen, hvor Broballe Brugs
engang havde til huse. Vi cykler hele året
rundt; i al slags vejr.
Vi cykler en times tid, så holder vi
kaffepause, derefter cykler vi tilbage til
Broballe. Vi cykler en tur på omkring 20 km.,
i et tempo, hvor alle kan deltage. Vi tager
hensyn til hinanden.
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De mandage, hvor vi er flest, møder der
14-15 personer op. Der er ingen tilmelding, du kommer bare og cykler med.
Om det er noget nyt? Det kan man ikke
sige. Den første mandagstur blev cyklet
den 11. marts 1996.
Så pump cyklen og mød op på mandag,
det er rigtig hyggeligt og sundt.
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r fra Broballe.
Her er nogle billede var med til at
som
Vi var 27 personer
letræet.
ju
e
nd
tæ
ere.
e og hendes hjælp
Stor tak til Meret

g juletræstænding.
Her i Mjels var vi 20 til hyggeli
Lidt stemning fra Oksbøl, hvor vi var 23 tilmeldte til tænding af juletræet.
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Nyt fra menighedsrådet
Som nogle af kirkegængerne nok har
bemærket, har den store lysekrone i
kirken manglet i julen og nytåret; men
efter reparation hænger den nu igen på
sin plads. Der skete et uheld i forbindelse
med rengøringen af den, - alt skulle være
fint rent til julen, men under nedhejsningen
af lysekronen gik krogen i hanebjælken i
stykker, og lysekronen fald ned. Heldigvis
skete kun materiel skade.
Mange stykker brækkede af, stangen med
kuglen satte sig fast i gulvet, men til alt
held er der gode håndværkere i området.
Gulvet bliv lappet, elektrikeren fik sat den
lånte lysekrone op, og der kom igen lys i

NYT LIV pibler frem
…både i haven og andre steder.

Jeg har nu været præst i Nordborg-Oksbøl
Pastorat i 1 ½ år, og både jeg og min familie
føler, vi er faldet godt til.
- Så godt, faktisk, at vi glæder os til at
byde en lillebror eller –søster velkommen i
familien til juni.
Jeg går fra den 6. maj, hvor min vikar
samtidig vil træde til, og glæder mig både til
barslen, ligesom jeg glæder mig til at vende
tilbage til mit dejlige job med jer.
Jeg er sikker på, I i mellemtiden vil tage
godt imod min vikar.
Gode hilsener,
Sognepræst Sophie-Lønne Hundebøll
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vor gamle kirke. Den gamle lysekrone er
loddet sammen og har fået en ny krog.
Dette kunne ikke være sket, hvis ikke
hejseværket var i brug, - så ingen, jeg vil
gerne pointere: ingen skal være bange for
at komme i kirken og få lyset i hovedet,
det kan ikke ske.
Jeg kan også fortælle, at vi nu søger en
vikar for Sophie-Lønne, da hun går på
barsel. Et stort tillykke til den lille familie.
Endnu er ingen valgt, men vi håber, vi
finder en god løsning til dette vikariat.
På menighedsrådets vegne,
Karin Bonde Eriksen
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NYT FRA SOGNEPRÆSTERNE

Hverdag og fest i kirken.
Godt nytår! Et nyt år og et nyt årti. Det
har en friskhed over sig, og som en af
konfirmanderne så fint sagde: 2020 - det
er altså også et ret flot tal!
Året 2020 bringer mange fejringer med sig.
Der er selve årets gang og rytme, som
i sine gentagelser bringer tradition og
moderne nutid sammen. Hver søndag
fejrer vi ved gudstjenesten, at vi lever livet
sammen, og at vi i denne bundenhed til
hinanden samtidig kan udfolde os frit. Til
hinandens bedste. Evangeliet skal tale
ind i vores tid og slå fodslag med os, så
vi kan genkende os selv og erfare, at der
tales til os. Her og nu. Højmessens gudstjenesteform har en fast form. Fortrolighed
med formen giver frihed til at fokusere på
det væsentlige: Det levende ord, sangen
og fællesskabets større rum under Guds
himmelsejl. Højmessen kan give ro og
fordybelse i en travl hverdag, så vi kan
gå styrket og opløftet hjem. Højmessens
form er genkendelig, således at vi, lige
meget hvor vi befinder os i Danmark,
kan gå ind i en folkekirke og genkende
gudstjenestens rum.
Derudover fejrer vi alle vore fælles højtider
til påske, pinse og jul – samt de private
højtider som dåb, vielser, velsignelser,
konfirmation og guldkonfirmation, hvor
den personlige fest også udfoldes i
fællesskabets ramme.
At den danske folkekirke er folkelig, viser
sig også i kirkens forbundenhed med
det danske samfund. Det er naturligt for

folkekirken, at være med til at fejre større
folkelige markeringer. I 2020 er der særligt
to historiske begivenheder: 75-års fejringen af Danmarks Befrielse og fejringen
af 100-året for Genforeningen. Landets
kirkeklokker vil kime både 4./5. maj og
15. juni. Derudover arrangeres der lokalt
mange arrangementer i folkekirkeligt regi.
Et samarbejde mellem de fem nordalsiske
sogne har gjort en fælles markering af
Genforeningen mulig, hvor vi får besøg af
den eminent gode formidler teolog, kirkehistoriker og professor emeritus Martin
Schwarz Lausten. Genforeningens store
betydning for særlig vores egn er uomtvistelig. I vore samtaler med især den ældre
generation på Als er det tydeligt, hvor
prægende Genforeningen har været for
opvækst og identitet. Mange har levende
personlige minder om Genforeningen
fortalt af forældre eller bedsteforældre.
Ligeledes markerer vi Genforeningen med
morgenandagt i Oksbøl Kirke samt historisk vandring til mindestenene i sognet i
samarbejde med Sogneforeningen.
Vi ser frem til at fejre det hele sammen med
jer – både de mere private og personlige
fejringer og også de
større fejringer,
som er med til
at definere,
hvem vi er
til hverdag
og fest.

Godt nytår! Godt nyt årti!

- Jeres sognepræster.
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OKSBØL KIRKE Arrangementer i konfirmandstuen
Skærtorsdag den 09. april 2020

Torsdag den 14. maj 2020

Gudstjeneste i kirken fra kl. 16.00.
Herefter lammespisning fra kl. 17.15.

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget 2020 med start kl. 19.00.

Alle er velkomne til at deltage i den traditionelle lammespisning,

Bemærk:
Ny valgform for valg af menighedsråd i
alle sogne.
Alle menighedsråd vælges på et møde
den 15. september.

Traktement:
Lammesteg med tilbehør, kaffe og kage,
øl, vand og/eller vin.
Deltagergebyr:
150 kr. pr. person, som betales på dagen.
Tilmelding:
Anne Marie Hansen
tlf.: 74 45 38 59 / 20 83 38 59
eller pr. mail: amhansen@hotmail.dk
TILMELDING SENEST
TORSDAG DEN 02. APRIL

På dette møde, den 14. maj, orienteres
der om menighedsrådets arbejde og
opgaver generelt og specielt de sidste 4
år. Desuden om den nye valgform, regler
og datoer, der skal overholdes.
Der serveres kaffe, the og kage.
Vi har brug for nye kræfter til arbejdet i
menighedsrådet og håber at se mange til
dette orienteringsmøde.
Kom og vær med til at forme og påvirke
din lokale kirke!
På vegne af menighedsrådet,
Birgitte Romme
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Sønderho

Esbjerg

Fanø

OKSBØL SOGNEUDFLUGT 2020

Onsdag den 27. maj
07.30 Afgang fra Oksbøl Kirke
10.00 Ankomst Esbjerg Museum,
Torvegade
11.30 Afgang fra museet til havnen
11.50 Færgeoverfart (cirka 12 minutter)
11.30 Alle stiger på bussen igen
12.30 Frokost på Sønderho Kro bestående
af platte med ”4 små” og kaffe.
Drikkevarer for egen regning
13.45 Tid til at se på kirke, natur eller
museum ved Sønderho
14.30 Afgang mod færgen (omkring
Nordby)
15.10 Færgeoverfart (cirka 12 minutter)
18.00 Ankomst Oksbøl

Kort omtale:
Esbjerg Museum, spændende overkommeligt
lille museum. Her kan man opleve:
1) Bymiljø fra tiden 1900 - 1950, Barbersalon,
Damernes Modemagasin, Urmagerværksted,
Tandlægeklinik, Guldsmedeforretning,
Arbejderlejlighed, Direktørlejlighed med pigekammer m.m..
2) Udstilling som handler om besættelsen i
Esbjerg, ”Bag om kulisserne”- Familien Hansen og deres husassistent. Film om Esbjerg
under 2. Verdenskrig.
Sønderho Kro ligger på sydspidsen af Fanø.
Meget hyggelig lille kro. Her kan man gå op på
diget og kigge ud over havet.
Sønderho Kirke ligger i gåafstand. Desuden et
lille lokalt museum.

Pris for deltagelse:
300 kr. Betales kontant i bussen.
Betalingen dækker frokosten, billet, museet, færgebillet. Menighedsrådet betaler bussen.
Tilmelding:
Senest søndag den 3. maj.
Birgitte Romme, tlf.: 41 57 05 19
mail: birgitte.ole10@gmail.com
Ledige pladser tilbydes til Nordborg Sogn som tidligere år.
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Gudstjenester 2020
Til gudstjenesterne klokken 11.00 er det muligt at møde ind et kvarter
før for sammen at øve månedens salme.
Søndag den 08. marts

2. påskedag den 13. april

Kristi Himmelfartsdag den 21. maj

SLRH

SLRH

NN

kl. 09.30: Oksbøl
kl. 11.00: Nordborg
Gospelkoret deltager

kl. 11.00: Nordborg
Gospelkoret deltager

kl. 11.00: Nordborg

Søndag den 19. april

HSF

Søndag den 15. marts

SLRH

HSF

kl. 10.00: Nordborg
Konfirmation

kl. 09.30: Nordborg
kl. 11.00: Oksbøl

kl. 09.30: Nordborg
kl. 11.00: Oksbøl

Søndag den 24. maj

HSF

Pinsedag den 31. maj

CORNELIA SIMON

kl. 14.00: Oksbøl

NN

kl. 11.00: Nordborg
Gudstjeneste på tysk

Søndag den 26. april

kl. 09.30: Oksbøl
kl. 11.00: Nordborg

HSF

Søndag den 22. marts
SLRH

kl. 09.30: Oksbøl
kl. 11.00: Nordborg
Mandskoret deltager

kl. 09.30: Nordborg
Med kirkekaffe i sognegården
kl. 11.00: Oksbøl
Med kirkekaffe

2. pinsedag den 01. juni
DE 5 NORDALSISKE SOGNE

kl. 14.00: Fælles gudstjeneste
i Nørreskoven

Søndag den 03. maj

Søndag den 07. juni

Søndag den 29. marts

SLRH

HSF

SLRH

kl. 09.30: Oksbøl
Med guldkonfirmation
kl. 11.00: Nordborg

kl. 09.30: Nordborg
kl. 11.00: Oksbøl

Store Bededag den 08. maj

NN

ROBERT RYHOLT

kl. 11.00: Nordborg

kl. 09.30: Oksbøl
kl. 11.00: Nordborg

Søndag den 10. maj

Søndag den 21. juni

NN

HSF

kl. 09.30: Nordborg
kl. 11.00: Oksbøl

kl. 09.30: Nordborg,
kl. 11.00: Oksbøl

kl. 09.30: Nordborg
Med kirkekaffe i sognegården.
kl. 11.00: Oksbøl
Med kirkekaffe
Søndag den 05. april

Søndag den 14. juni

HSF

kl. 09.30: Oksbøl
kl. 11.00: Nordborg
Skærtorsdag den 09. april
HSF

kl. 11.00: Nordborg
kl. 16.00: Oksbøl
med efterfølgende lammespisning

Søndag den 17. maj

Søndag den 28. juni

BISKOP MARIANNE CHRISTIANSEN

NN

kl. 11.00: Nordborg
Se omtale af sognedag

kl. 09.30: Nordborg
kl. 11.00: Oksbøl

Langfredag den 10. april

CORNELIA SIMON

HSF

kl. 11.00: Oksbøl
Gudstjeneste på tysk.

kl. 09.30: Nordborg
kl. 11.00: Oksbøl

Kristi Himmelfartsdag den 21. maj
Påskedag den 12. april

HSF

SLRH

kl. 10.00: Oksbøl
Konfirmation

kl. 09.30: Oksbøl
kl. 11.00: Nordborg
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Aktivitetskalender 2020
FEBRUAR
15.02
22.02
22.02
23.02
23.02
27.02

kl. 15.00 - 17.00
kl. 14.30
kl. 19.30
kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 17.30

Folkemusik med ”Himmerland” Nygård
Dilettant - Generalprøve Oksbøl Friskole
Dilettant - Festforestilling Oksbøl Friskole
Dilettant - Sidste forestilling Oksbøl Friskole
Fastelavn Oksbøl Kirke
Sang og suppe Nordborg Kirke

MARTS
04.03
07.03
11.03
15.03
19.03
21.03
24.03
25.03
25.03
26.03
31.03

kl. 14.00
kl. 11.00 - 14.00
kl. 19.00
kl. 14.00 - 16.00
kl. 19.00
kl. 13.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00 - 21.30
kl. 19.00
kl. 10.00 - 12.00

Sangeftermiddag Konfirmandstuen Oksbøl
Loppemarked Fjordvej 12
Dilettant Holm Sognegård · Hjem & kultur
Støttens kaffebord Oksbøl Friskole
Generalforsamling i Oksbøl Sogns Vandforsyning Oksbøl Friskole
Gymnastikopvisning BIF Nordborg-hallen
Generalforsamling + Nordborg Mandskor Svenstrup forsamlingshus· Hjem & kultur
Generalforsamling Oksbøl Friskoles Støtteforening Oksbøl Friskole
Fællesarrangement om Genforeningen Nordborg Sognegård
Generalforsamling Oksbøl Sogneforening Oksbøl Friskole
Affaldsindsamling 2019 v. Sogneforeningen Oksbøl Friskole

kl. 14.00 - 16.00
kl. 19.00
kl. 11.00 - 14.00
kl. 16.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 10.00 - 12.00
kl. 10.00 - 12.00
kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 17.00 - 19.00

”Hvad kameraet så på min vej” v. Claus-Jørn Hjelm Oksbøl Kirkes Sognegård
Højskoleaften / Kristne Gudsbilleder Nordborg Sognegård
Loppemarked Fjordvej 12
Gudstjeneste med efterfølgende lammespisning Oksbøl Kirke
Eventyrer Chr. Liebergren fortæller og 260 dages jordomsejling · Hjem & kultur
Højskoleaften / Kristendommen og det onde Nordborg Sognegård
Badebro repareres Espehøjvej 16
Affaldsindsamling v. Sogneforeningen Mødested: Oksbøl Friskole
Fællesspisning: BIF Oksbøl Friskole
Generalforsamling: BIF Oksbøl Friskole
Fællesspisning v. Himmelblå Hold Oksbøl Friskole

APRIL
01.04
02.04
04.04
09.04
14.04
23.04
25.04
26.04
29.04
29.04
30.04

MAJ
02.05 kl. 10.00
02.05 kl. 11.00 - 14.00
02.05 kl. 10.00 - 14.00
11.05 		
14.05 kl. 19.00
21.05 kl. 10.00
27.05 kl. 07.30

Badebro i vandet ( Sogneforeningen) Lusig Strand
Loppemarked Fjordvej 12
Åben Gedestald Næsvej 38, Mjels
3 dages tur til Slesvig (fra 11. til 13. maj). Tilmelding senest 01.04. · Hjem & kultur
Menighedsrådets orienteringsmøde Konfirmandstuen, Oksbøl Kirke
Konfirmation Oksbøl Kirke
Sogneudflugt til Esbjerg og Fanø Afgang fra Oksbøl Kirke

JUNI
06.06
06.06

kl. 09.30
kl. 11.00 - 14.00

Genforeningen i Oksbøl Sogn Mødested: Oksbøl Kirke
Loppemarked Fjordvej 12
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Genforeningen
I OKSBØL SOGN

I år er der forløbet hundrede år, siden det,
vi i dag kalder Sønderjylland, blev genforenet med Danmark. Denne begivenhed vil
i 2020 blive markeret mange steder i hele
landet ikke mindst i vor egen landsdel.
Ved et arrangement lørdag 6.juni vil
Oksbøl Sogneforening i samarbejde med
Oksbøl Kirke markere hundredåret bl.a.
ved at rette opmærksomheden mod
sognets 3 genforeningssten i henholdsvis
Oksbøl, Broballe og Mjels.
Dagen begynder med 9.30 med morgensang i Oksbøl Kirke med efterfølgende
morgenkaffe. Herefter besøges efter
tur genforeningsstenene, hvert sted vil
lokalhistorikere fortælle historien om
rejsning af stenene og den erindring, der
knytter sig til dem herunder om den lokale
Genforening.
Af dagens øvrige program kan bl.a.
nævnes udstilling af fotografier, der
fortæller om stenene og tiden omkring
opsætningen.
Fra morgenstunden vil Oksbøl Sogne
forening opsætte flag ved alle 3
genforeningssten.
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i 2020 vil hundredåret for Genforeningen i 1920 blive markeret af
de 5 nordalsiske sogne ved et

fællesarrangement

Tid og sted:
Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.00 - ca. 21.30 i Nordborg Kirkes nye Sognegård.
Af aftenens program:
Professor emeritus Martin Schwarz Lausten fortæller om ”Den Kirkelige Genforening”. I 1920 blev
de sønderjyske sogne, kirker og præster en del af den danske folkekirke. Foredraget handler om
nogle af de menneskelige og administrative problemer, der kom til at præge kirkelivet i Sønder
jylland efterfølgende. Martin Schwarz Lausten er kendt som en meget vidende og dygtig formidler.
Sognepræst Kitty Hovgård, Egen Kirke præsenterer sange fra tiden omkring genforeningen samt
sange om sønderjysk identitet, sange der selvfølgelig skal synges som fællessang. Kitty Hovgård
er ligeledes aftenens ”toastmaster.”
Nordalsiske organisters consortband sørger for musikledsagelse til sangene.
Tilmelding og traktement:
Deltagelse i genforeningsarrangementet er gratis, der er ikke forhånds-tilmelding. Te, kaffe og
kage a 25 kr. kan købes.

ALLE ER VELKOMNE

De 5 nordalsiske sognes menighedsråd

Oksbøl
Kirke

Onsdagsmøde den 01. april kl. 14.00 - 16.00
Under overskriften: "Hvad kameraet så på min
vej" kommer Claus-Jørn Hjelm fra Broballe og
viser og fortæller om sine fotooptagelser bl.a. her
fra Als.
Claus-Jørn er en dygtig fotograf og en god
fortæller. Han er ligeledes kendt af mange her i
Oksbøl Sogn for sit store lokalhistoriske arbejde.
En interessant eftermiddag venter.
Alle er velkomne
/ Oksbøl Kirkes Menighedsråd
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HØJSKOLEAFTENER:

På sporet af de
STORE spørgsmål
Dyk ned i nogle af kristendommens
store spørgsmål, når sognepræsterne
Heidi Sørensen Freund og Sophie-Lønne
Hundebøll i april afholder højskoleaftener
i Nordborg Sognegård. Ud fra oplæg
ved præsterne vil der være diskussion af
emnerne i mindre grupper og i fællesskab.
Der vil være mulighed for køb af kaffe, te,
vin og snacks.

Fejring af Oksbøl Kirkes

KONFIRMANDER
Vi ønsker konfirmanderne fra Oksbøl
Friskole hjertelig tillykke med deres konfirmation i Oksbøl Kirke på Kristi Himmelfartsdag 2020. Telegrammer til konfirmanderne kan afleveres hos to frivillige i
våbenhuset på konfirmationsdagen eller
i dagene før hos graver Jytte Leest.
- Andreas Lyck Valentin Good, Stevning
- Caroline Sandholt Johansen, Stevning
- Casper Pophal Sørensen, Lunden
- Emma Cecilie Hamann, Oksbøl
- Julie Werth Hansen, Nordborg
- Lasse Kyhn Sørensen, Nordborg
- Laura Tonnesen, Havnbjerg
- Lærke Thorøe, Guderup
- Mille Fischer Reese, Svenstrup
- Oliver Collin Rosted, Guderup
- Oliver Klaus Horst, Havnbjerg
- Rasmus Madsen Wehl, Augustenborg
- Samuel Hesselberg, Nordborg
- Sophie Dahl Monrad, Nordborg
- Stine von Qualen Bonde, Stevning
- Tobias Møller Abrahamsen, Stevning

20

Tema: Kristne Gudsbilleder
For at tale om Gud benytter vi os af
mange forskellige billeder. For eksempel
Gud som Fader, Søn & Helligånd. Gud
som hyrde. Gud som skaber. Gud som
kærlighed. Gud som dommer. Gud, der
blev menneske, eller Gud som den, der
både er ganske anderledes end os, - og
som samtidig har skabt os i sit billede.
På denne aften vil vi sammen med sognepræst Heidi Sørensen Freund tale om de
Gudsbilleder, der står stærkt for os.
TORSDAG DEN 02. APRIL KL. 19.00
NORDBORG SOGNEGÅRD
Tema: Kristendommen og det onde
Hvis Gud er god og almægtig, hvorfor
findes der så ondskab i verden? Er det
Guds vilje, at dårlige ting finder sted?
Eller djævelens? Eller menneskets egen?
Disse spørgsmål har optaget mennesker
i årtusinder, og på denne højskoleaften
vil også vi i selskab med sognepræst
Sophie-Lønne Hundebøll dykke nærmere
ned i dem.
TORSDAG DEN 23. APRIL KL. 19.00
NORDBORG SOGNEGÅRD
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Kom til meditativ dans.
Siden september 2019 danser vi en gang
om måneden meditative danse. Vi får
lov at bruge de gode lokaler i Nordborg
Sognegård, og deltagere fra hele Als er
velkommne.
Find din indre ro og kom ned i gear.

Denne dansetradition har grund helt
tilbage i oldkirkelig spiritualitet. Man har
altid danset i kirkelige sammenhæng,
under pilgrimsvandringer og fester, men
efter reformationen er kroppen gledet i
baggrunden til fordel for det talte ord.

Meditativ dans foregår oftest i en cirkel.
Trinene er enkle, så alle kan være med.
Man oplever, at man bæres af fælleskabet
og musikken. Vi danser dels til folkemusik fra forskellige lande, dels til klassisk
musik.

I dag føler mange mennesker, at det er
godt at have hele kroppen med i andagt
og bøn, i glæde og i sorg. At danse
tilsammen kan også betyde at støtte
hinanden.

”Kære menneske, glem ikke at danse, for
ellers ved englene i himlen ikke hvad de
skal stille op med dig,” skrev kirkefader
Augustinus omkring 300 f.k.

Alle er velkommne, både kvinder og
mænd. Tag gerne bequemt fodtoj med.
Nærmere oplysninger fås hos danseleder
Melsene Laux tlf. 71 75 07 99.

Næste
danseaftener:
20. februar · 19. marts
18. april · 14. maj

Syng en sang i Oksbøl Sognegård
ONSDAGSMØDE DEN 04. MARTS
Ved onsdagsmødet 4. marts kl. 14.00 - 16.00 vil Oksbøl Kirkes organist
Stine Möglich spille op til fællessang. Der vil blive mulighed for at ønske sange
i alle genrer fra højskolesangbogen.
Kom og få rørt stemmen ved en hyggelig eftermiddag i konfirmandstuen.
Alle er velkomne!
Oksbøl Kirkes Menighedsråd.
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Multikulturel folkemusik
Folkband “Himmerland” med

NUALA KENNEDY
spiller i Nørreskoven på Als
Lørdag 15. februar kl. 15.00 - 17.00 er der igen folkemusik i den
gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als.
Gennem de senere år har Foreningen Nygård kunnet præsentere en
række folkemusikalske topnavne. Dette gælder også ved den første
koncert her i 2020, hvor den danske folkgruppe: ”Himmerland” kommer forbi. Som gæstesolist medvirker en af irsk folkemusiks helt store
personligheder, sanger og fløjtespiller Nuala Kennedy.
Orkestret lægger i sit repertoire vægt på, at forskellige musikkulturers
aftryk blander sig i gensidig respekt. Ved koncerten på Nygård spilles
således musik i nordisk og keltisk spillemandstradition.

Nuala Kennedy

Folkband Himmerland, der består af 5 musikere fra Sverige, Ghana
og Danmark, har eksisteret i 10 år og har med succes spillet i en
lang række lande bl.a. Ungarn, Italien, Skotland, Chile, Australien,
Sverige, New Zeeland samt hele det nordatlantiske område.
Der betales 120 kr. i entre. Kaffe, kage m.m. kan købes.
Arrangør: Foreningen Nygård
www.nygaard-als.dk
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Himmelblå Hold inviterer til

Fællesspisning

Tag familien, venner eller naboer med ned
på Oksbøl Friskole:
Torsdag den 30. april kl. 17.00 til 19.00,
og få en hyggelig aften med billigt mad.
Vi serverer Kong Fiddes Livret med tilbehør, som Himmelblå´s allerbedste kok laver.
Prisen er 65 kr. for voksen og 25 kr.
for børn til og med 12 år.
Børn under 2 år er gratis.
Der sælges sodavand, øl og vin til rimelige
priser. Der er også mulighed for at købe

kaffe/the og kage til rimelige priser.
HUSK SMÅPENGE
Overskuddet går til Himmelblå holds
klassekasse.
Tilmelding er nødvendig senest 14. april 2020
· Louise tlf.: 30 23 82 19
· Lise
tlf.: 31 51 81 85 / kumpel@bbsyd.dk
· Helle tlf.: 27 12 60 98 / hellej@bbsyd.dk
De bedste hilsner,
Festudvalget Himmelblåt Hold

Invitation til

ÅBEN GEDESTALD
Lørdag den 02. maj fra kl. 10.00 – 14.00
Hos:
Karen og Hans-Henrik Hjelm
Næsvej 38, Mjels
6430 Nordborg.
Gederne må gerne fodres med brød,
frugt eller grøntsager, skåret i stykker.

Udflugt
for
hele fam
ilien!

Kom og
se vores
Boerged
er i alle
størrelse
r, der lav
er
naturple
je ved
Mjels Sø
.
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Nyt fra Støtteforeningen
Den 23. og 24. november 2019 afholdt
vi Julemarked. Der var ca. 800 gæster i
løbet af weekenden. Vi fik besøg af julemanden to gange både lørdag og søndag,
og et flot stort Lucia optog kom også forbi.
Det gav en hyggelig julestemning. Vi havde
i år julemusik i alle klasserne efter ønske fra
udstillerne. Det gav lige lidt ekstra hygge.

Bliv medlem af Oksbøl Friskoles
Støtteforening.
Alle som ønsker at støtte Oksbøl Friskole
kan blive medlem. Man er ikke automatisk
medlem af Støtteforeningen, når man har
børn på skolen.

Loppen er som vanligt åben for besøg
første lørdag i måneden.
Har du effekter, du gerne vil donere til vores
loppemarked, kan du kontakte Leif på
tlf. 30 27 64 30. Hvis du ikke selv kan levere
dem, så sørger Leif for afhentning.

Hvad koster det så at blive medlem
af Støtteforeningen?
En Person . . . . . . 60 Kr.
Par. . . . . . . . . . . . 120 Kr.
Studerende. . . . . ½ Pris
Pensionister. . . . . ½ Pris

Billeder fra vores arrangementer kan ses
støttens facebookside

Betal via Mobilepay: 93662 (ja det er 5 nr.)

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
onsdag 25. marts 2020 kl. 19.00
Se dagsorden på en anden side.
Slutteligt vil jeg på støttens vegne takke alle
hjælpere for jeres arbejdsindsats i 2019. Vi
er glade for jeres støtte og opbakning. Uden
jeres indsats er det ikke muligt at gennemføre vores arrangementer.
På vegne af Støtteforeningen
Kenneth Vonsild
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Kontingent 2020

Kan også overføres til vores bank konto:
8011 1877223 i Sydbank.
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Oksbøl Friskoles Støtteforening

Støt op om Oksbøl Friskole

Generalforsamling

Støttens kaffebord!

Den 25. marts 2020 kl. 19.00
på Oksbøl Friskole

Den 15. marts 2020
kl. 14.00 - 16.00

Tag din familie, venner og naboer med til
en hyggelig eftermiddag
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.	Valg af stemmetæller
(Minimum 2 tællere)
3.	Beretning
4. a) Regnskab
b) Fastsættelse af
medlemskontingent
5. Valg
• Rikke Paulsen
modtager ikke genvalg (3 år)
• Leif Andersen
modtager ikke genvalg (3 år)
• Kenneth Vonsild
modtager genvalg (3 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

Nyd smagen af mange forskellige slags
kager, og støt gerne op ved at medbringe en kage eller to.
Pris pr. person:
Over 12 år, 50 kr.
Under 12 år, 25 kr.
(inkl. kaffe, te og saft)
Vi har en klasse, der bager, men har brug
for flere kager.
Giv os derfor gerne besked, hvis du har tid
og lyst til at hjælpe med lidt bagværk.
Venligst besked til Maria pr. mail:
dkmjch@gmail.com eller tlf.: 21 45 72 89.
Kagerne kan afleveres på én af følgende
måder:
1. 	Direkte til kagebordet
Afleveres ved indgangen.
2. 	Til bedømmelse i kagekonkurrence.
Kagen vil efter bedømmelse blive
serveret på kagebordet. Der er plads til
alle i bedste OF stil.
Der vil være præmier i følgende kategorier:
Voksne og Børne kategorien, og der bliver
dømt ud fra udsende og smag.
Kagerne til bedømmelse bedes afleveret
med navn og telefonnummer.

25

Oksbøl SOGNENYT


Broballe Idrætsforening indkalder til

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

ordinær generalforsamling

(ved Luffe’s Plads)

følgende gæstehold:
Minimix og Juniormix NGF

arch
ch
GELAND for alle til kl. 16 med

Onsdag den 29. April 2020 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne, som ses på www.broballeif.dk

køb af forfriskninger samt
nder hele opvisningen.

kr. (voksne)

gensyn!

og gymnaster i
drætsforening

Fællesspisning fra kl. 18.00, vi byder på tærter og salat.
Tilmelding til Majbritt Kristensen på tlf. 25 38 88 26 senest
den 27. april 2020
I 1984 fik BIF skænket en vandrepokal ”Årets BIF’er” af A.C. og
L. Jespersen, samt en vandrepokal skænket af Chr. Foder. Disse
pokaler har i en lang årrække været sat på hylden. I bestyrelsen
har vi et ønske om, at disse pokaler igen bliver sat i spil.
Pokalerne ønsker vi at tildele til generalforsamlingen. Vi har
derfor brug for jeres hjælp til at finde en modtager.
Regler for indstilling til BIF’s vandrepokaler:
Vandrepokal ”Årets BIF’er” skænket af A.C. og L. Jespersen:
Indstilles kan en aktiv idrætsudøver i BIF, der er under 25 år og
har markeret sig ved gode idrætslige præstationer, men ikke
mindst som en god sportskammerat i årets løb.
Indstillingen skal indeholde den indstilledes navn, adresse og
alder, samt en kort beskrivelse af de egenskaber, der gør
ham/hende fortjent til at blive tildelt pokalen.
Vandrepokal skænket af Chr. Foder:
Indstilles kan et medlem af BIF, der er fyldt 25 år og i særlig grad
har støttet foreningen ved frivilligt og ulønnet arbejde.
Indstillingen skal indeholde den indstilledes navn, adresse og
alder, samt en kort beskrivelse af de egenskaber, der gør ham/
hende fortjent til at blive tildelt pokalen.
Indstillingerne sendes til formanden@broballeif.dk
senest den 01. april 2020.
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r
Så er tiden atte
kommet til den
kårlige gymnasti
opvisning...

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
Kl. 14.40 (ca.)

Fælles indmarch
Fane udmarch

Efter fane udmarch er der LEGELAND for alle til kl. 16 med
BILLEDER FRA
foreningens redskaber.
BIF DILETTANT
Der bliver mulighed for køb af forfriskninger samt
kage og kaffe/the under hele opvisningen.

Sæt X i kalenderen lørdag den 21.
marts kl. 13.00 i Nordborg Hallen
(ved Luffes plads)
Her vil instruktører & gymnaster vise hvad
de har fået vinteren til at gå med.
Der vil være mulighed for at købe kaffe &
forfriskninger....
I år får vi besøg af 2 gæstehold Sønder
borg Egnens Mini Mix og Sundeved
Efterskole.

”Dating med
problemer i
udkantsdanmark”
Entré: 30 kr. (voksne)
På gensyn!

Instruktører og gymnaster i
Broballe Idrætsforening

Der bliver øvet hårdt for at være klar til
vores publikum lørdag den 22. og søndag
den 23. februar -se aktivitetskalender.
Kom og bliv glad til dette drama, som
måske, måske ikke ender lykkeligt!

Så kom og støt vores instruktører og
gymnaster, de glæder sig rigtig meget til
at se jer.....
Igen, igen, igen... Efter endt opvisning er
der LEGELAND for ALLE til kl. 17.00, hvor
I kan bruge alle vores redskaber.
Vi kunne godt bruge nogle flere hænder til
sæsonen september 2020 - marts 2021.
Skulle der være gemt en hjælper/instruktør i dig, eller har du lyst til at hjælpe med
andre opgaver?
Få mere at vide hos Lise Kümpel
31518185 eller gymnastik@broballeif.dk
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Loppemarked
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På Oksbøl Friskole
Spangsmosevej 45, 6430 Nordborg
Lørdag d. 7. marts 2020 fra 11-14

Tilmelding via sms til Malene Holm: 31176626
Senest mandag d. 17. februar.

Der vil være mulighed for køb af kaffe, kage og årets første
ringridderpølse.
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44. Årgang - Februar 2020
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orienterer :
Vi minder om, at der snart er

GENERALFORSAMLING
som finder sted på Oksbøl Friskole
Torsdag den 19. marts kl. 19.00
Vi håber på, at rigtig mange forbrugere
vil deltage i generalforsamlingen. Der er
sket rigtig mange ting i årets løb, som vi
selvfølgelig vil fortælle om.
Vi kan også se frem til, at værket inden
for en overskuelig fremtid er gældfrit.
Indkaldelse til generalforsamling i marts
2020 vil også blive indrykket i Ugeavisen,
og vil være ifølge vedtægterne.
Regnskabet og endelig dagsorden vil
være tilgængelig på hjemmesiden
www.oksbolsognsvand.dk
i god tid inden generalforsamlingen.
Vi uddeler også små vanddrikke-dunke
til dem, der ønsker at have en til rent
drikkevand fra hanen.
Vandværket er som sædvanlig vært
ved et mindre traktement efter
generalforsamlingen.
Venlig hilsen,
Formand Peter Petersen
petersen@karholm.dk
tlf.: 40 34 73 15 / 74 45 04 49
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OksbølSOGNENYT
SOGNENYT
Oksbøl

RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER
ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG

ULDBJERGGADE 23
TLF. 74 45 14 44
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/

Nord-Als Autoværksted ApS
Nordborgvej 54, Svenstrup
6430 Nordborg

Ring til Karina
og aftal en tid på tlf.
22 22 57 45
Karina Beck Jessen
Aut. optiker

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk

SYNSPRØVE
Ønsker du en
I EGET
HJEM
annonce

Ring til Karina
i Oksbøl
l en tid på tlf.
og aftaSognenyt?
22 57 45
22

Tlf. 74456306 - Fax 74456305

Kontakt
Karina Beck Jessen
Aut. 60
optiker
Elin Petersen på tlf.:
70 85 07

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

karina@hjemmeoptik.dk • www.hjemmeoptik.dk
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Hvis det skal
se godt ud...
www.grafisk-arbejde.dk
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SYNSPRØVE
I EGET HJEM

44.
Årgang- -April
Februar
40 Årgang
2017 2020

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

Energioptimering
Fjernvarme installation
Gas installation
Biobrændsel
Varmepumper
Solvarme
Ventilation
Smedeopgaver
Gratis uforpligtende
tilbud

www.bp-vvs.dk

Kommer overalt

31
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Påskeudstilling
- på Oksbøl Friskole
Kunstnere udstiller i skolens smukke
rammer. Vi håber at se mange af
jer lokale, samt elever og forældre i
påskedagene.
Udstillere:
-	Pia Christensen og elever, Mjels
Væver
-	Dorte og René Brodersen, Nordborg
Glaskunstnere
-	Mogens Hansen, Nordborg
Trædrejer
- Elever fra Oksbøl Friskole
Gæsteudstiller:
-	Mia Søltoft Kjeldsen, Guderup
Billedkunstner
- Billedskolen Nordals.
Vi holder åben alle påskedagene fra
kl. 11.00 - 17.00 med gratis entre.
Der kan købes kaffe og kage, ved
skolens elever.

