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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 12. november 2020.

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt?
Nr. 1

Februar 2021 i uge 07/08
Deadline 26.01.2021

Nr. 2

Maj 2021 i uge 21/22
Deadline 11.05.2021

Nr. 3

August 2021 i uge 21/22
Deadline 03.08.2021

Nr. 4

November 2021 i uge 46/47
Deadline 02.11.2020
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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
Henrik Bo Jacobsen (vikar til 30.juli 2021)
mobil 23 36 06 17 og e-mail: Henrik BJa@
km.dk
Sophie-Lønne Reil Hundebøll (barselsorlov)

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.

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

26
Januar

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
Ny formand fra 1.12.2020. Se kirkens hjemmeside
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
Og dårligt: Det lille udhus ved røgterhuset
på Spangsmosevej brændte og står nu som
ruin. Politiet efterforsker stadig.
(tak for foto fam. Kunz)
Katastrofen med minkfarme og Covid
rammer også her. Det er forfærdeligt.
Men vi må holde modet oppe og håbe på,
det bliver bedre i løbet af næste år.

Ja, så er året 2020 snart ved at være gået.
Det vil blive husket som året, hvor verden
blev ramt af Covid-19. Den fine sensommer og dejlige efterår, der har været, vil
nok bare blive skrevet ind i statistikerne,
og aldrig blive nævnt mere
Der sker ikke så meget i sognet lige nu,
men der dog både godt og skidt.
Godt, at der stadig er skolegang, sport
og aktiviteter i kirken med nye regler for
samvær.

Så har vi fået den nye affaldssortering i gang.
Det er lidt mere bøvlet, men når man først er
blevet vant til det, er det jo slet ikke så galt.
Vi har begge fået øjnene op for hvor meget
plastik, der er i affaldet. Vi vidste godt, vi
brugte meget plastik, men så meget!! Det
er overraskende. Så kan man bedre forstå
de klip, man har set på TV, hvor der er store
mængder, der flyder i have og floder.
Vi efterlyste fotos ”med rødt”. Her er
smukke billeder fra Claus-Jørn Hjelm, John
Perry og Birgitte Bøge og Polle.
Forsiden: Naturen har sin egen julepynt (CJH).
Husk nu at passe godt på hinanden. Vi
ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.
Else og HC
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Nyt fra Sogneforeningen
Farvel og goddag
Så er solen gået ned over flydebroen ved
Lusig Strand for sidste gang, og dermed
et farvel til broen. Lørdag den 24. oktober
kl. 10.00 blev sidste gang, flydebroen kom
på land ved Lusig strand og lagt på to
transportvogne.
Flydebroen blev sat ud første gang ved
Lusig Strand den 28. april 2012 og har siden
været til stor glæde for børn og voksne sommer efter sommer. Gennem alle årene har
vi fået stor hjælp af en flok lokale beboere,
der har været flinke til at møde op et par
gange om året med rendegraver, traktor og
vogne, samt arbejdskraft, når broen skulle i
vandet om foråret og op igen om efteråret.
Uden denne hjælp havde der ikke været
nogen badebro ved Lusig. Derfor mange tak
for hjælpen til alle de frivillige. Flydebroen
og tilbehør er blevet købt af Peter Bonde
Christiansen og befinder sig nu i Mjels.
At sige goddag til en ny badebro kræver
noget arbejde. Selvom der har været
badebro ved Lusig Strand i mandsminde,
er det ikke lykkedes at finde en kommunal
badebrostilladelse, så nu har Oksbøl Sogneforening ansøgt Sønderborg Kommune
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om en badebrostilladelse til Lusig Strand,
og efter kommunens tidsskitse har vi en
tilladelse en gang i december måned 2020.
Efterfølgende skal vi så i gang med at søge
Kystdirektoratet om en tilladelse til vores
tømmerflåde, der er placeret omkring 70
meter fra kysten.
Den nye badebro er fastforankret og bliver
lige så lang som den gamle, det vil sige 40
meter ud fra kysten. Broen bliver 1,6 meter
bred og slutter med en platform på 3.5
meter x 5 meter altså 17,5 kvadratmeter.
Broen bliver forsynet med et rækværk af
30 millimeter tov. Der kommer også en
trappe ude på platformen, så man kan gå
ned i vandet. Selve brofagene er fremstillet
af FSC Fyr NTR-A. Desuden bliver den
forsynet med en ” kajakbro”, så vores børn
kan komme tættere på vandet. Broen bliver
leveret og monteret af firmaet NBC Marine
fra Middelfart.
Oksbøl Sogneforening har søgt om midler til
en ny badebro hos forskellige fonde. Vi har
fået positive svar og rigtig mange penge.
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Tilskud:
SE Vækstpulje til projekt Ny badebro i sognet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.400,00 kr.
Nordea-fonden vedr. Ny badebro ved Lusig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.200,00 kr.
Fabrikant Mads Clausen fond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kr.
I alt tilskud fra fonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.600,00 kr.
Sogneforeningens nye bro koster 216.400,00 kr. Foreningen betaler selv 68.800,00 kr.
Vi glæder os til I alle kommer til indvielsen af den nye badebro engang i foråret 2021.
Polle.

Covid-19
Det har været et meget svært halvår for
alle de frivillige aktiviteter her i vores lille
samfund og i resten af landet. Forsamlingsforbuddet har sat en stopper for
sommerens programmer i Oksbøl Sogneforening. Jeg har stor forståelse for
nødvendigheden af nedlukning af hele
samfundet, og jeg er sikker på, vi mødes
igen til alle vores aktiviteter, når vi igen
bliver sluppet fri.
Under nedlukningen har der dog været
gang i Sogneforeningen. Bestyrelsen har
afholdt møder med god afstand og ude i
den fri natur. Redaktørerne af Sogne-Nyt
har arbejdet hjemmefra.
Der har været opgaver, der skulle tages
vare på. For eksempel badebroen ved
Lusig Strand: Hvordan kan en ny bro
komme til at se ud? Hvordan med tilladelsen til en ny bro og tømmerflåden? Hvad

gør vi ved den gamle flydebro? Og sidst
men ikke mindst hvad med økonomien?
Af andre punkter der har været på dagsordenen kan nævnes Pumpehuset ved Mjels
Sø, stien langs Bundsø og udkigsplatformen, juletræstænding, nytårs brunch og
en kommende generalforsamling.
Selv om alt er lukket ned, fik vi besøg
på marken bag ved kirken i Oksbøl af en
sølvhejre i uge 36
Polle.
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Derefter kom et firma for at sandblæse
alle de indvendige vægge, det tog to hele
dage. Alt i og omkring Pumpehuset var
hyllet ind i støv og sand.

Pumpehuset ved
Mjels Sø
I Pumpehuset arbejdes der i øjeblikket
på at få fugten ud af de indvendige
vægge i bygningen.
Derfor har der været en del aktiviteter,
hvor Pumpehusets venner har haft meget
at lave. Først blev grejbanken tømt for alle
de fine remedier, der kan bruges af alle
de gæster, der gerne vil undersøge livet
i og omkring Mjels Sø. Alle plancherne,
der fortæller søens historie, er også taget
ned. Så indholdet i grejbanken og alle
plancherne er nu opbevaret i vennernes
private hjem. Alle borde/bænke sæt blev
sat uden for huset.

Vennerne kom på banen igen. Denne
gang bevæbnet med industristøvsugere
og ansigtsmasker. Alt inde i huset blev
rengjort. Vægge, trappen, udsigtsplateau,
alle tagspær og den store havørn fik en tur
med støvsuger og støvklud. Støvsugerne
blev tømt mange gange. Det blev til en hel
trailerfuld, der blev kørt på lossepladsen.
Nu indeholder væggene langt mindre fugt
og står klar til at blive vandskuret med
hydraulisk mørtel af Klaus Witte, inden
frosten kommer. Når væggene er vandskurede og tørre, skal alle plancherne hænges
op, og hele grejbanken skal fyldes op igen,
- et arbejde vennerne tager sig af. Det er
rigtig godt for Pumpehuset og alle husets
gæster, at vennerne, der tæller en gruppe
af frivillige medlemmer af Oksbøl Sogneforening, passer godt på bygningen.
På billedet ses en del at Pumpehusets
venner i en pause under arbejdet.
Polle.

Juletræstænding i Oksbøl Sogn
Vi tænder juletræerne 1. søndag i advent den 29. november 2020 kl.16.00.
til
Har du lyst op ved
d, så mød
at være me nyd lysene.
træerne og
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være trakte

Træerne placering:
Mjels:
Færgevej 41 (Olesen)
Oksbøl:	Genforeningsstenen,
Havnbjergvej/Oksbøl Nørregade
Broballe: Ved Bryghuset, Spangsmosevej 36
Ønsker alle en hyggelig og dejlig julemåned
– pas godt på jer selv og hinanden.
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Aktivitetskalender 20/21
November 2020 - Marts 2021
November 2020
Lørdag den 21. november
Søndag den 22. november

10.00 - 12.00	Salg fra gedestald
hos K. & H.H. Hjelm, Næsvej 38
15.00		Julekoncert v. Simone (Udsolgt)
Oksbøl Kirke

Hjem & K
ultur
aflyser alle
arrangeme
nter i
2020.

December 2020
Torsdag den 10. december
Torsdag den 31. december
Torsdag den 31. december

19.00		”Syng julen ind”
Oksbøl Kirke m. tilmelding
14.00		Nytårsgudstjeneste
Nordborg Kirke
15.30		Nytårsgudstjeneste
Oksbøl Kirke

Januar 2021
Onsdag den 13. januar
		
Onsdag den 27. januar

16.00		Rytmisk sang og bevægelse 1 - 2 år
Nordborg Kirke (start)
17.00		Rytmisk sang og bevægelse 3 - 5 år
Nordborg Kirke (start)
19.00		”Pigen med knogler af glas”
foredrag i Svenstrup Forsamlingshus, H&K

Februar 2021
Tirsdag den 2. februar
Onsdag den 3. februar
Mandag den 22. februar
Onsdag den 24. februar

19.00		Kyndelmisse, Lysgudstjeneste
Oksbøl Kirke
14.00		”Bundsøkulturen” v. Kim Jakobus Poulsen
Oksbøl Kirke
19.00		Trine Eriksen Schøler: 20 år i udlandet
Svenstrup Forsamlingshus, H&K
09.30		Babysalmesang ( start)
Nordborg Kirke

Marts 2021
Onsdag den 3. marts

14.00		

Onsdagsmøde med Claus-Jørn Hjelm
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Gudstjenesteliste
Nordborg-Oksbøl pastorat november 2020 – februar 2021
NOVEMBER

Søndag den 15. november v. Heidi SF
Kl. 11.00 Nordborg Kl. 14.00 Oksbøl
Kl. 11.00 Oksbøl – Tysk gudstjeneste ved
Cornelia Simon
Torsdag den 19. november v. Henrik BJ
Kl. 19.00 Oksbøl – aftengudstjeneste
Søndag den 22. november v. Henrik BJ
Kl. 11.00 Nordborg
(ingen gudstjeneste i Oksbøl)
Den 1. søndag i advent, 29. november v. Heidi SF
Kl. 11.00 Nordborg – Tema: De 7 læsninger m.
konfirmander & Nordborg Gospelkor
Kl. 14.00 Oksbøl – Tema: Vi synger smukke
adventssalmer

DECEMBER

Den 2. søndag i advent, 6. december
v. Henrik BJ
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg
Torsdag 10. december v. Heidi SF
Kl. 19.00 Oksbøl ”Syng julen ind”
– særgudstjeneste (med tilmelding)
Den 3. søndag i advent, 13. december
v. Heidi SF
(ingen gudstjeneste i Oksbøl)
Kl. 11.00 Nordborg m. deltagelse af korpigerne og
Luciaoptog

Den 4. søndag i advent, 20. december v. Henrik BJ
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
Onsdag 23. december v. Heidi SF
Kl. 11.00 Oksbøl: EKSTRA Julegudstjeneste (med
tilmelding)
Kl. 14.00 Nordborg: Familiegudstjeneste med
krybbespil af korpigerne (med tilmelding)
Juleaftensdag 24. december
(alle gudstjenester med tilmelding)
Kl. 13.00 Oksbøl v. Heidi
Kl. 13.00 Nordborg v. Henrik
Kl. 14.30 Oksbøl v. Henrik
Kl. 14.30 Nordborg v. Heidi
Kl. 16.00 Oksbøl v. Henrik
Kl. 16.00 Nordborg v. Heidi
Juledag 25. december v. Henrik BJ
Kl. 11.00 Nordborg med FDF-blæserne
Kl. 14.00 Oksbøl
2. juledag 26.december v. Heidi SF
(ingen gudstjeneste i Nordborg)
Kl. 11.00 Oksbøl
Julesøndag 27. december v. Henrik BJ
(ingen gudstjeneste i Oksbøl)
Kl. 11.00 Nordborg
Nytårsgudstjenester torsdag 31. december
v. Heidi SF
Kl. 14.00 Nordborg
Kl. 15.30 Oksbøl (med tilmelding)

Heidi SF: Sognepræst Heidi Sørensen Freund · Henrik BJ: Sognepræst Henrik Bo Jacobsen
OBS: Ændringer kan forekomme grundet COVID-19.
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JANUAR 2021

Søndag 3. januar v. Henrik BJ
KL. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg
Søndag 10. januar v. Heidi SF
Kl. 9.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
Søndag 17. januar v. Henrik BJ
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg
Søndag 24. januar v. Heidi SF
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
Søndag 31. januar v. Henrik BJ
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

Oksbøl Kirke
Onsdagsmøder
Onsdagsmøder februar og marts 2021
Onsdag 3. februar kl. 14.00 - 16.00
Historiker Kim Jacobus Poulsen kommer
og fortæller om Bundsøkulturen. Om
det liv der i yngre stenalder udspillede
sig rundt om Bundsø, som dengang var
en fjordarm . Selvom denne tidsperiode
ligger 6000 - 4000 år tilbage, er der i dag
mange spor fra denne tid eks. de mange
langdysser i Brandsbøl Skov.
Arrangementet finder sted i kirken.
I pausen kirkekaffe.

Tirsdag 2. februar v. Heidi SF
Kl. 19.00 Oksbøl – Kyndelmisse særgudstjeneste
Søndag 7. februar v. Heidi SF
(ingen gudstjeneste i Oksbøl)
Kl. 11.00 Nordborg
Søndag 14. februar v. Henrik BJ
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
Søndag 21. februar v. Henrik BJ
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg
Søndag 28. februar v. Heidi SF
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
Ang. tilmelding: se side 16.

Langdysse fra yngre stenalder i Brandsbøl Skov

Onsdag 3. marts kl. 14.00 -16.00
Denne dag kommer Claus-Jørn Hjelm.
Han er en vidende lokalhistoriker og
dygtig amatørfotograf. Han vil denne dag
fortælle og vise nogle af de mange fine
fotos, han igennem mange år har taget i
lokalområdet.
Arrangementet vil blive omtalt i næste nr.
af ”Sognenyt”
Alle er velkomne
Oksbøl Kirkes Menighedsråd
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Tilbuddet e
r

GRATIS

men tilmeld
ing er
påkrævet.

Babysalmesang
Babysalmesang er et tilbud til babyer
(0-12 mdr.) og deres forældre om 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.

Opstart:
Onsdag d. 24. februar kl. 9.30
Tilmelding:
Til kirkens organist: Stine Möglich,
på tlf. 2172 2124 eller
mail: stinemoglich@hotmail.com

Kyndelmisse
markeres i Oksbøl Kirke
Ved Kyndelmisse er vi nået halvvejs
gennem vinterhalvåret, og de lysere timer
bliver synligere for os. Kyndelmisse giver
os en god anledning til at fejre, at lyset og
det gode har forrang i verden. At tænde
lys er for mange et udtryk for at sætte
fokus på håbet om bedre tider.
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Kom og vær med til en smuk lysgudstjeneste, når vi markerer Kyndelmisse
med en aftengudstjeneste i Oksbøl Kirke
tirsdag d. 02. februar 2021 kl. 19.00.
Vel mødt!
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og ”Det bli´r nytår igen”. Vi må tillade os
selv at nyde højtiden og tænde lys og
glæde os sammen - også selvom vi ikke
kan forsamles i større grupper.
Vi håber, at se mange af jer til advent og
jul i kirken. I kan trygt komme, da vi også i
kirken har sørget for rammer, således at vi
stadig kan mødes og synge advents- og
julesalmer sammen. Læs gerne om retningslinjerne for at samles i kirken i vores
overblik andetsteds her i bladet.

Hilsen fra sognepræsterne:

Vi opfordrer alle til at kigge i
gudstjenestelisten og planlægge, hvornår I ønsker at
komme i julehøjtiden. Vi har
planlagt ekstra gudstjenester
samt organiseret forhåndstilmelding til nogle af tjenesterne, således at
man har mulighed for ikke at gå forgæves.
På selve dagen er det også muligt at
dukke op og se, om der skulle være plads
efter først-til-mølle- princippet.

Det bli´r godt igen
På skoler, biblioteker og andre offentlige steder hænger der heldigvis stadig
mange opslag med ordene: ”Det bli´r
godt igen” måske ledsaget af en børnetegning, der forestiller en flot regnbue.
De smukke opslag opstod i begyndelsen
af pandemien og i foråret, hvor vi også
forsøgte, så godt vi kunne, at holde
håbet og modet oppe hos hinanden midt
i en uforudsigelig tid.
Her i den nu mørke årstid må vi stadig
huske på at sige håbefulde ord til hinanden. Hverdagen er stadig påvirket af
restriktioner grundet pandemien, og det
præger os alle sammen. Det fylder, men
det skal ikke have lov til at fylde det hele.
Vi er i samme båd, og nu hvor vi går ind i
adventstiden og bevæger os mod julen og
nytåret, så må vi hjælpe hinanden med at
bringe glæden ud. For ”Det bli´r´ jul igen”,

Adventstiden er forventningens tid, hvor vi
ser fremad mod fejringen af Jesu fødsel.
Jesus, der selv blev født ind i en urolig
og mørk tid, og som bragte liv, håb, trøst
og kærlighed. I julen fejres det, at det
gode har en forrang i verden, og at lyset
er stærkere end mørket. At vi har grund
til at feste og glæde os - også midt i en
foruroligende tid.
Med ønsket om en glædelig velsignet jul
og et godt nytår.
Jeres sognepræster
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Julehjælp
i sognet
Den højtid, der præger familierne
mest er julen, hvor man har glædens
forventninger om både at give og
modtage.
Forskellige årsager kan bevirke, at
man ikke kan give sine børn den gode
oplevelse, som kammeraterne får og
fortæller om. Derfor kan det være rart
med lidt hjælp udefra.
Hvis du er værdigt trængende og
bosat i sognet, kan du inden fredag
den 4. december søge om julehjælp
i Oksbøl Sogn.
For at komme i betragtning til en
købmandskurv skal du udfylde et
ansøgningsskema med oplysninger
om familieforhold og økonomi.
Skemaet findes i kirkens våbenhus
og kan også udskrives fra Nordborg-Oksbøl Pastorats hjemmeside.
Det udfyldte skema sendes til eller
lægges i sognepræst Heidi Sørensen
Freunds postkasse, Tontoft 3, 6430
Nordborg.
Præsterne behandler ansøgningerne
og har tavshedspligt.
Efter den 10. december vil du få at vide,
om du er blevet indstillet til julehjælp.
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Rytmik,

sang og
bevægelse

Rytmik er musik, sjov og ballade for
de yngste og henvender sig til børn i
alderen 1-5 år og deres voksne.
Til rytmik leger vi bevægelseslege, spiller
på sjove instrumenter, synger fagtesange,
danser og lytter til levende musik. Aktiviteten forløber over 6 tirsdage.

Opstart
Tirsdag d. 19. januar i Nordborg Kirke
1-2 årige kl. 16.00-16.45
3-5 årige kl. 17.00-17.45

TILBUDDET ER GRATIS. Tilmelding sker
ved henvendelse til kirkens organist, Stine
Möglich på 21722124

44. Årgang - November 2020

Oksbøl Kirkegård
Vi arbejder fortsat med at gøre kirkegården klar til at nye urne og kistegravpladser bliver anlagt i området foran kirkens
hovedindgang.
Der er færre kistebegravelser, og flere gravsteder nedlægges hvert år. Derfor samler vi
nye gravsteder tættere på kirken.
Eksisterende gravsteder må gerne forlænges på den øvrige del af kirkegården,
og enkelte urnegravpladser i afsnit E og G
kan stadig i en overgangsperiode tages i
brug, hvis der er et ønske om det.
Vi håber, at hele kirkegården forsat kan
fremstå smuk og frodig. Tomme nedlagte
gravsteder planter vi til med grønt bunddække eller buske.
I efteråret er der blevet plantet hækplanter
i området foran kirkens hovedindgang
(mod syd). Nu kan man tydeligt se, hvor
rækkerne af urnegravsteder og kistegravsteder skal være. Hele området blev
tilsået med græs i foråret.

Vi har nu mulighed for at tilbyde (ud over
de traditionelle former for urne- og kistegravpladser) et gravsted, der hovedsagelig
er dækket af græs. Der vil der kun være
beplantning og sten på et område på 130
cm x 65 cm. Denne form for gravsted er
billigere end de traditionelle. Denne mulighed gælder både for urne og kistegravpladser. Begravelsesformen "sten i plæne"
har vi i området nord for kirken.
Sønderborg Provsti udsender hvert år priser
for gravsteder. I januar får vi de nye priser.
Vores personale har lige nu travlt med at
pynte med gran på de gravsteder, hvor er
bestilt gran. Vores personale beder om, at
blomster anbringes i kirkegårdens plastikvaser og ikke i glas eller porcelænsvaser,
da der er risiko for, at personalet skærer
sig, hvis de går i stykker.
Oksbøl Menighedsråd

Nytårsfesten begynder i kirken
Torsdag den 31. dec. i Nordborg Kirke kl. 14.00 og i Oksbøl Kirke kl. 15.30
Kom godt ind i det nye år og tag til nytårsgudstjeneste i kirken nytårsaftensdag,
hvor vi sammen mindes det gamle år og ser frem mod det nye.
Efter gudstjenesten serveres kransekage og bobler.
Til gudstjenesten i Oksbøl Kirke er der forhåndstilmelding ved
Birgitte Romme
						Vel mødt!
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NYT TILTAG:
Forhåndstilmelding til decembers festlige
gudstjenester i Nordborg-Oksbøl Pastorat
Vi ønsker ikke, at du skal gå unødigt forgæves til decembers festlige gudstjenester.
Derfor har begge menighedsråd besluttet, at der grundet pandemien er tilmelding til
nogle af gudstjenesterne i december måned. Du har derfor mulighed for at tilmelde dig
telefonisk på forhånd. Ledige pladser til gudstjenesterne fordeles også på dagen efter
først-til mølle-princippet.
Til følgende gudstjenester i Nordborg–Oksbøl Pastorat er der forhåndstilmelding:
•T
 orsdag 10. december kl. 19.00 i Oksbøl Kirke:
Særgudstjeneste ”Syng julen ind”
•O
 nsdag 23. december kl. 11.00 i Oksbøl Kirke:
EKSTRA Juleaftensgudstjeneste
•O
 nsdag 23. december kl. 14.00 i Nordborg Kirke:
Familiegudstjeneste med krybbespil af korpigerne
•J
 uleaftensdag 24. december
kl. 13.00 og kl. 14.30 og kl. 16.00 i både
Oksbøl Kirke og Nordborg Kirke
•T
 orsdag 31. december kl. 14.00 i Oksbøl Kirke:
Nytårsgudstjenester med bobler og kransekage
TILMELDINGER TIL OKSBØL KIRKE
Kontakt Birgitte Romme på telefon 41 57 05 19
Mail: birgitte.ole10@gmail.com
TILMELDINGER TIL NORDBORG KIRKE
Kontakt kirkesanger Annette Lorenzen, tlf. 29 28 80 17
Den 15.-16.-18. & 22. december kl. 14.00 - 17.00
Med ønsket om en glædelig og festlig jul og et godt nytår!
Menighedsrådet ved Oksbøl Kirke og menighedsrådet ved Nordborg Kirke.
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Information
til alle kirkegængere
Det skal være trygt og sundhedsforsvarligt for alle at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger. Grundet pandemien i verden har menighedsrådet truffet de fornødne
foranstaltninger, som myndighederne foreskriver, således at vi kan mødes i kirken.
Her kommer et overblik over, hvad der er gældende for kirken:
• Det offentlige forsamlingsforbud gælder ikke for kirkens rum.
• Kirken følger og tilpasser sig myndighedernes regler og anbefalinger for folkekirken
• Mundbind skal benyttes ved indgang og udgang.
• Mundbind kan tages af ved siddepladsen.
• Der er begrænsning på, hvor mange vi må være i kirken samtidig.
• I kirken må vi sidde tæt med dem, vi lever i husstand med.
• Derudover gælder der to forskellige afstandskrav. A) Når vi synger sammen skal der
være 2 meter mellem mennesker, der ikke lever i husstand sammen. B) Til gudstjenester,
kirkelige handlinger og koncerter, hvor menigheden ikke synger, må vi sidde med 1
meters afstand imellem os.
• I våbenhuset forefindes en automatisk spritdispenser.
• Kirken bliver grundig rengjort mellem de forskellige aktiviteter i kirken.
• Hver anden kirkebænk er afspærret, for at overholde afstandskravet.
• Kirkebetjeningen står til rådighed for spørgsmål og hjælper gerne
• Retningslinjerne opdateres også på www.folkekirken.dk
Reglerne kan løbende ændres. Vi informerer også om ændringer både på opslag i våbenhuset, i meddelelser ved kirkens tjenester og på Nordborg-Oksbøl Pastorats hjemmeside
og Facebook-side.
For nuværende gælder følgende forsamlingsregler:
FOR OKSBØL KIRKE:
• Højst 46 personer, når vi synger sammen
• Højst 80 personer, når der ikke er fællessang
FOR NORDBORG KIRKE:
• Højst 65 personer, når vi synger sammen
• Højst 120 personer, når der ikke er fællessang
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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

30

Hvis det skal
se godt ud...
www.grafisk-arbejde.dk
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SYNSPRØVE
I EGET HJEM
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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
Gyden 8Gas
| 6430
Nordborg
installation
Telefon: 7445
1144
Biobrændsel
Mobil: Anders
4089 8540
Varmepumper
Email: anders@bp-vvs.dk
Solvarme
Ventilation
Smedeopgaver
Gratis uforpligtende
tilbud

www.bp-vvs.dk
Kommer overalt

www.bp-vvs.dk

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

19
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”Bundsøtårnet”
Her nogle billeder af udkigsplatformen ved Bundsø.
Det er Aage V. Jensens Naturfond, der står for opbygningen
af udsigtshuset.
Platformen ved Bundsø er ikke lavet helt færdig endnu,
og der mangler også opsætning af plancher i huset.
Måske indvielse næste år? Vi glæder os til 2021!

