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Oksbøl SOGNENYT

Sogne-Nyt Redaktion

Telefontavlen

H.C. Kaack
Else Thuesen
Lusigvej 18
Spangsmosevej 30
mobil: 29 80 23 43 Mobil: 51 76 58 20
e-mail: sognenyt@kaack.dk

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

Sogne-Nyt kan ses på
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 14. maj 2020.

Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt?

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

Nr. 3

August 2020 i uge 34/35
Deadline 04.08.2020

Nr. 4

November 2020 i uge 47/48
Deadline 03.11.2020

Sophie-Lønne Reil Hundebøll (barselsorlov)

Nr. 1

Februar 2021 i uge 07/08
Deadline 26.01.2021

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

Nr. 2

Maj 2021 i uge 21/22
Deadline 11.05.2021

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

04
August

Judith Legarth (barselsvikar til 30. sept. 2020)
Mobil 23 36 06 17 · e-mail: jnl@km.dk

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
Det er lidt en underlig tid, vi gennemlever i disse måneder. Der er ingen,
der ved, hvornår der bliver normale
tilstande igen.
Netop nu er der god gang i genåbningen,
men ikke alt bliver åbnet straks. Det er
noget, der får de forskellige eksperter på
dubberne for at give deres mening. Den
ene dag kan man se og læse et, for at
læse det stik modsatte næste dag.
Så personligt er jeg (HC) stoppet med at
se nyheder og læse, hvad alle eksperter
mener. Jeg bliver bare mere forvirret af
alle de forskellige meninger. Sognenyt
bærer præg af, at der er rigtig mange
aflysninger af arrangementer her i vores

sogn. Men så må vi jo bare glæde os til at
afholde dem, når det bliver lovligt igen at
samles mange mennesker.
Ja, vi håber sommerfesten den 8. august
2020 kan gennemføres. Til den tid må vi
alle have brug for at feste lidt.
Forsidebilledet er taget af Claus-Jørn
Hjem den 16. april 2020. Også i Broballe
blev Dronning Margrethes 80 års fødselsdag fejret.
God sommer og pas godt på jer
selv og hinanden.
Else og HC.

Nyt fra Sogneforeningen
Kontingent til Oksbøl Sogneforening
Her i april – maj er det tid at betale medlemskab af Sogneforeningen for 2020.
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 – adresse som tekst.
Men 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.
Kontingent til Oksbøl Sogneforening koster
pr. person 75,00 kr. eller pr. husstand
150,00 kr.
Selv om arrangementerne er færre lige nu,
har vi stadig brug for pengene. Vi trykker
stadig Sognenyt, ordner broen og sørger for
I får nyheder mmm. Hjælp os ved at betale
kontingent.
Polle
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Nyt fra Sogneforeningen

Borgmester Erik Lauritzen
besøger Oksbøl
Oksbøl Friskole og Oksbøl Sogneforening modtog midt i februar måned en
mail om, at Sønderborgs borgmester
gerne ville besøge os. Formålet med
besøget var at få et større indblik i
skolen og lokalsamfundet.
Besøget fandt sted den 27. februar 2020
på Oksbøl Friskole. Fra Sønderborg Kommune deltog borgmester Erik Lauritzen og
Henriette Moos Prokopek.

Fra Oksbøl Friskole bestyrelsesformand,
Jens Peter Christiansen, elevrådsformand,
Laura W. Hansen og skoleleder Solveig
V. Olsen. Beboere i Oksbøl Sogn Lena
Gram Thomsen, Lisbeth Bøgelund, Lone
Carlson, Chris Jørgensen, Oskar Lund
samt formand for Oksbøl Sogneforening
Poul Erik Nørgaard.
Efter velkomsten sang alle skolens elever
fødselsdagssang for borgmesteren.
Så var der rundvisning, hvor Solveig med
stolthed kunne vise en velholdt og udbygget Oksbøl Friskole frem.
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Efter rundvisningen samledes vi alle på
lærerværelset, hvor skolen bød på kaffe
og kage. Efter kaffen blev borgmesteren
sat godt ind i, hvorfor og hvordan Oksbøl
Friskole blev oprettet, ikke som en protest
mod folkeskolen, men som sognets skole
og samlingssted. Solveig fortalte om dagligdagen og om de ting, der gør Oksbøl
Friskole til noget helt specielt.
Efterfølgende havde vi en god dialog, hvor
der kom mange forskellige tanker og ideer
frem i lyset. Der blev blandt andet diskuteret, hvorfor byrådets idé om at afskaffe
gratis buskort til skoleelever ikke var så
god en ide. Der blev sat spørgsmålstegn
ved, på hvilken måde man bedst oplyser
om færgepriserne på færgeruten Hardeshøj Ballebro.
Hjælp til nedrivning af faldefærdige ejendomme, altså økonomisk hjælp,” hvad er
mulighederne”? blev der også spurgt om.
En anden ide var små legepladser rundt
omkring i Oksbøl sogn. Spørgsmålet om
banker og kreditforeningers manglende
lyst til at låne penge ud til folk på Nordals
var også til debat.

Aflysning af
affaldsindsamling
Vores fælles affaldsindsamling er for i år
aflyst pga. Corona-virussen - hvis du har
lyst til selv at gå ud og samle affald, så gå
ind på dette link: www.affaldsindsamlingen.
dk eller se: Facebook: Danmark samler
affald.
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Aflysning af
Sankt Hans 2020
Sogneforeningen har valgt ikke at
afholde St. Hans i år. Håber vi kan
samles mange i 2021. På gensyn.

Der var en god stemning, og borgmesteren
fik således et indblik i, hvad der optager
os herude på landet, og vi kan så håbe
på, at vores tanker og ideer eventuelt
tages med videre.
Borgmesteren er altid velkommen, tak for
besøget hr. borgmester.
Polle
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Vi er ikke helt lukket ned!
Som det kan læses andre steder i dette
Sogne-Nyt, har Oksbøl Sogneforening
måtte lukke en del arrangementer ned,
da vi af hensyn til hinanden ikke har
kunnet mødes, som vi gerne ville.
Bestyrelsen har valgt at aflyse generalforsamlingen. Det har den betydning, at de
personer, der var på valg til bestyrelsen,
betragtes som genvalgt. Esther Olesen
og Henrik Bonde Christiansen tager en
valgperiode mere.
Bestyrelsen for Oksbøl Sogneforening
ser altså sådan ud i 2020. Esther Olesen,
Bent Jørgensen, Henrik Bonde Christiansen, Brian Jessen og Poul Erik Nørgaard.
Oksbøl Sogns Forskønnelsespris bliver
ikke uddelt i år, men de indkomne forslag
gemmes til næste generalforsamling, hvor
der så eventuelt vil blive uddelt priser for
2020 og 2021.
Foreningens faste stab af hjælpere,
her tænker jeg på de personer, der har
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påtaget sig nogle pligter, som de udfører i
løbet af året, vil få en hilsen fra foreningen.
En tak for deres store arbejde, som er til
gavn og glæde for os alle.
Det er bestyrelsens håb, at alle aktiviteterne
stille og roligt kommer i gang igen. En del
af foreningens arbejdsgrupper er jo også
fortsat i drift. Badebro-gruppen har fået sat
badebroen ud ved Lusig strand. Pumpehusets venner holder Pumpehuset i drift, og
der klippes græs på udenoms arealerne.
Trampestien fra Nedermarksvej til Bundsø
kan fortsat benyttes, og Infohuset informerer
i flotteste stil. Måske får vi også en Sommerfest i 2020, altså hvis det bliver tilladt.
Fællesarrangementer som foredrag, sangaften, fællesspisning for børn og voksne og
Nytårs brunchs bliver selvfølgelig også taget
op, når det igen bliver tilladt at samles.
Den føromtalte lille film om Oksbøl Sogn
blev optaget den 28. april i det flotteste
vejr. Filmen er ved at blive redigeret i

44. Årgang - Maj 2020

Aarhus, men hvornår den kan ses på foreningens hjemmeside, vides endnu ikke.
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Som

Siden august sidste år har Sønderborg
Kommune og nogle herboende personer
arbejdet på at få en del af Nordals anerkendt som en af de Danske Naturparker.
Området med Bundsø, Mjels Sø, Oksbøl
Skov og det nordalsiske landbrugslandskab har da også så mange kvaliteter, at
Friluftsrådet den 18. marts i år godkendte
området som pilotnaturpark.
Der mangler endnu 3 kriterier for at være
en rigtig Naturpark Nordals. Der skal vedtages et tillæg til kommuneplanen, og den
endelige afgrænsning af naturparken skal
fastlægges. Den proces løber hen over
sommeren med en yderligere offentlig
høring i august og en forventet vedtagelse
i byrådet i september.
Det sidste kriterium er oprettelse af et
naturparkråd med deltagelse af lokale
interessenter, altså lodsejere, organisationer og andre relevante aktører. Det kan for
eksempel også være et landsbylaug eller
Oksbøl Sogneforening.
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Sommer-klar Lusig Strand
Så må det gerne blive sommer med
rigtig godt vejr. Nu er Lusig Strand i
hvert fald klar.
Egon Eriksen og H.C. Kaack samt et par
af Egons børnebørn Oskar Hækkerup og
Magnus Schøler Eriksen har fældet syv
af de store træer, der før lavede en del
skygge på stranden om eftermiddagen.
Så nu kan man vælge at blive i solen eller
lægge sig ind i skyggen, hvis ellers der
er sol på himmelen. Tak også til Johann
Petersen for at vi måtte fælde træerne i
hans skov.
Badebroen blev som de foregående år sat
i stand hos Bent Jørgensen. Her brugte
vi hele gårdspladsen, så vi 6 personer
ikke kom for tæt på hinanden. Der blev
skiftet brædder og et enkelt af de hjørner
som holder broelementerne sammen.
Brian Jessen har fremstillet et nyt hjørne,
så broen igen kan følge med bølgernes
bevægelse. I år var Daniel Jessen med.
Det er rart med nye unge hjælpere.
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Lørdag den 2. maj 2020 blev badebroen
endnu en gang sat i vandet. Igen i år fik
vi hjælp af Egon til udsætning af brofagene. Det gik rigtig fint med isætning af
de pæle, der holder broen på rette plads;
men det er jo erfarne folk, der hjælper
med at bore pælene ned i havbunden.
Det er planen, at vores lille tømmerflåde
også skal sættes i vandet inden badesæsonen rigtig går i gang.
Stor tak til alle, der har hjulpet med at
gøre Lusig Strand klar til en dejlig sommer
2020.
Polle
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Hilsen fra sognepræsterne
Kriser hører menneskelivet til. De største kriser i vores liv oplever vi, når vi møder det, vi
ikke kan kontrollere: Sygdom. Når vi mister
nogen. Når vi står over for en forandring, vi
ikke af os selv kan klare. Krisen er det, der
prikker hul på hverdagen, og viser os, at det
liv, vi går og lever, er skrøbeligt og alt for let
kan gå i stykker.
I skrivende stund befinder vi os stadig midt
i Corona-krisen, og ingen ved, hvordan
vilkårene kommer til at være for os, hverken
i den nærmeste fremtid eller på længere
sigt. Det er uden for vores kontrol, og alle
er vi blevet ramt - og ramt på forskellig vis.
I tusindvis er døde, verden over, mange
i ensomhed, og folk mister deres kære
uden at have mulighed for at tage ordentlig
afsked med dem. Men også hos dem,
som ikke har sygdommen inde på livet,
klemmer usikkerheden og krisen sig ind:
hvor længe bliver undtagelsestilstandene
ved? Vi kan være presset på økonomien. Vi
kan være presset af at være i karantæne.
Vi kan mangle medmenneskelig kontakt.
Først nu bliver mange af os opmærksomme
på hvor meget, vi før tog for givet. Tænk at
kunne mødes med vores kære og give dem
et kram. Tænk at kunne gå på arbejde og
sende sine børn af sted og ud i verden uden
at skulle være på vagt.
En af de ting, som er blevet særligt tydelige
under krisen her, er, at mennesker har brug
for mennesker. Det har vi nok altid vidst,
og nu erfarer vi det for alvor. Hvordan er et
liv - hvordan er døden - uden medmenneskelig kontakt og omsorg? ”Vi er hinandens
verden” skrev teologen K.E. Løgstrup, det

er vores gave og vores
opgave, at vi altid holder
noget af den andens liv i vore
hænder. Selv i et samfund som vores, hvor
vi sætter pris på vores egen uafhængighed
og på, at vi har lov at leve på vores egne
præmisser, står det klart, at når vi ikke har
mulighed for at være hinandens verden, så
går noget af det vigtigste, vi har, tabt.
Det er en gammel fordom (som nogle gange
har været berettiget), at kristendommen og
kirkens forkyndelse har som mål, at vi som
mennesker skal vende os bort fra hinanden
for at tilbede Gud. Men forholdet til Gud
er ikke eksklusivt. Vist er det også godt at
kunne trække sig tilbage, bede og reflektere. Men helt fra gammel tid har forholdet
til Gud ikke mindst handlet om forholdet til
vores medmennesker – fortællingerne, poesien og salmerne i Bibelen vidner om det.

“

I denne tid vil vi opfordre jer, der har
muligheden for det, til at finde nye
veje og nye måder at være hinandens
verden på, så ingen skal føle, at de
alene skal udgøre deres egen.

“

Nogle af os har overskud til at række ud
mod hinanden, nogle af os har ikke. Alle er
vi elsket. Alle hører vi til, og alle hører vi til
hos hinanden. ”Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene”, synger vi med
Grundtvig. Og er bygningen af sten forladt,
som vores kirker har været det under krisen,
ja, så findes Guds kirke stadig - den består
af os, de levende stene.
Jeres sognepræster
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Ny præst mens Sophie-Lønne har orlov
I denne mærkelige tid, som
rummer ængstelse, frygt og
bekymringer,
men også en
ny taknemmelighed for livet,
glæder jeg mig
over at få lov
at være præst i
Nordborg og Oksbøl Sogne og Kirker. Mit
navn er Judith Legarth, jeg er 44 år, og jeg
bor i Haderslev, hvor min mand er præst.
Vi har to skønne drenge – Josva på tolv
og Jonathan på ni.
Tidligere har jeg været præst i Nordjylland
og haft vikariater i Sønderjylland.
Før jeg blev præst, har jeg - udover at
have brugt tid på studier inden for teologi,
kommunikation og ledelse - arbejdet med
mennesker; ældre, handicappede og børn.

Jeg elsker at være sammen med mennesker; jeg nyder snak og hygge med familie
og venner og mennesker, jeg møder på
min vej.
Og jeg elsker at være alene, på gå- og
cykelture i Guds skønne natur, og jeg glæder mig til at lære lidt af Als at kende. Og
så nyder jeg at læse skønlitteratur foran
brændeovnen eller på drømmesengen.
Jeg elsker at være præst! Det er meningsfuldt og givende. Man får lov til at være
sammen med mennesker på tidspunkter,
hvor der sker noget afgørende i livet. Ofte
er det glædeligt, men ofte er det også
svært og sorgfuldt – men det er altid
meningsfuldt at være præst.
Og så ville jeg ikke kunne leve uden kirkens budskab om, at vi er elsket ubetinget, som vi er.
Jeg glæder mig til at være en del af kirken
og sognet.
s

FRA MENIGHEDSRÅDET
Også kirken har måtte bøje sig for
samfundets syn for Corona pandemien,
og den er blevet lukket, mærkeligt!
– Der er før sket drastiske ting i verden.
Krige, anden sygdom eller naturkatastrofer,
men aldrig har jeg hørt, at kirkerne er blevet stænget. Kunne de ikke være forblevet
åbne, så enkelte kunne gå ind for at sætte
sig i stilhed, med sine egne tanker. Vi
handler da stadig, og mødes med andre få
mennesker. Skal medierne helt tage over?
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rth indsætte
Judith Lega
Sidste nyt:
den 24.
nd
sten sø ag
ved gudstjene
e.
i Oksbøl Kirk
maj kl. 11.00

Men her i pastoratet har vi den gode
nyhed, at vi har fået en vikar for SophieLønne, som er gået på barsel. Vi byder
hjerteligt velkommen til Judith Nielsen
Legart. Hun skal være hos os til første
oktober. Vi håber, alle vil tage godt imod
hende, så hun kan få et rigtigt godt
indtryk af Nordals. Vi glæder os meget til
et godt samarbejde. Hjertelig velkommen
fra Oksbøl Menighedsråd.
Karin B Eriksen
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Sidste nyt fra
biskoppen:

Menighedsrådsvalg - Oksbøl Kirke

Folkekirken genåbner den 18. maj.

Onsdag den 10. juni kl. 19.00
Konfirmandstuen.

Genåbningen af Oksbøl Kirke betyder, at
vi nu må være 46 personer i kirken, indtil
nye retningslinjer udsendes.
Kirkegængere kan sidde med 2 meters
afstand, når der synges. Elles er 1 meters
afstand tilstrækkeligt. Bemærk, at familiemedlemmer gerne må sidde ved siden af
hinanden.
Følg personalets anvisninger.
Udendørs aktiviteter kan gennemføres.

Udsættelse af
hundredåret for
Genforeningen

Vi planlægger nu et nyt orienteringsmøde
vedr. menighedsrådsvalget:
NB: I konfirmandstuen må der være 20
personer.
Selve menighedsrådsvalget foregår på et
møde den 15. september.
På mødet den 10. juni kl. 19.00 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.
• Vi har brug for nye kræfter til arbejdet i
menighedsrådet.
• Vi håber at se mange til dette
orienteringsmøde.
• Kom og vær med til at forme og påvirke
din lokale kirke!
Der serveres kaffe, the og kage.
Birgitte Romme
På vegne af menighedsrådet.

Hundredåret
Genforeningen
skulle her
Udsættelsefor
af markering
af
hundredåret
for
i foråret
2020
have
været
markeret
ved
Genforeningen i Oksbøl Sogn
en
lang
række
store
og
mindre
arrangeHundredåret for Genforeningen skulle her i foråret 2020 have været markeret
ved en lang række store og mindre arrangementer. Rigtig mange af disse er,
menter.
Rigtig
mange
af disse
er, som de
som
de fleste ved, blevet
aflyste eller udsat
på grund af risikoen
for
smittespredning af coronavirus.
fleste
ved,
blevet
aflyste
eller
udsat
på
Dette gælder også for det lokale genforeningsarrangement lørdag 6. juni som
Oksbøl Sogneforening i samarbejde med Oksbøl Kirke har haft planlagt
og annonceret i sidste nummer af Sognenyt.
grund af risikoen for smittespredning af
coronavirus.

Dette gælder også for det lokale genforeningsarrangement lørdag 6. juni som
Oksbøl Sogneforening i samarbejde med
Oksbøl Kirke har haft planlagt og annonceret i sidste nummer af Sognenyt.
De 2 arrangører udsætter i stedet markeringen til 2021.
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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.

MAJ

JULI

TORSDAG DEN 21. MAJ
Kristi Himmelfartsdag
Judith Legarth
Kl. 11.00 Nordborg

SØNDAG DEN 5. JULI
HSF
Kl. 11.00 Oksbøl
Kl.14.00 Nordborg + kirkekaffe

SØNDAG DEN 24. MAJ
HSF
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl - Judith Legarth indsættes

SØNDAG 12. JULI
HSF
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl

SØNDAG DEN 31. MAJ, PINSEDAG
JL
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

SØNDAG DEN 19. JULI
Robert Ryholt
Kl. 09.00 Nordborg (bemærk tidspunktet)
OBS: Kun en søndagsgudstjeneste i
Nordborg-Oksbøl Pastorat

JUNI

SØNDAG DEN 26. JULI
JL
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

MANDAG DEN 01. JUNI, 2. PINSEDAG
De fem nordalsiske sogne
Kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste i
Nørreskoven v. Nygaard
SØNDAG DEN 07. JUNI
HSF
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
SØNDAG DEN 14. JUNI
JL
Kl. 09.30 Oksbøl
Kl.11.00 Nordborg
SØNDAG DEN 21. JUNI
HSF
Kl. 09.30 Nordborg
Kl.11.00 Oksbøl
SØNDAG DEN 28. JUNI
JL
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl + kirkekaffe
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AUGUST
SØNDAG DEN 02. AUGUST
Maiko Miyamoto
Kl. 14.00 Oksbøl
OBS: Kun en søndagsgudstjeneste i
Nordborg- Oksbøl Pastorat

LØRDAG DEN 15. AUGUST
Kl. 10.00 Konfirmation i Oksbøl kirke v. HSF
SØNDAG DEN 16. AUGUST
HSF
Kl. 11.00 Nordborg + kirkekaffe
OBS: Kun en søndagstjeneste i
Nordborg-Oksbøl Pastorat
Søndag den 23. august
JL
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl
SØNDAG DEN 30. AUGUST
Kl. 10.00 Konfirmation i Nordborg Kirke v. JL
Kl. 14.00 Oksbøl Kirke + kirkekaffe v. HSF
- Tema: Vi synger smukke årstidssalmer

SEPTEMBER
SØNDAG DEN 06. SEPTEMBER
HSF
Kl. 9.30 Oksbøl
Kl. 11.00 Nordborg

SØNDAG DEN 09. AUGUST
JL
Kl. 09.30 Nordborg
Kl. 11.00 Oksbøl + kirkekaffe
TORSDAG DEN 13. AUGUST
HSF
Kl. 19.00 Oksbøl + kirkekaffe
– Tema: Vi synger smukke aftensalmer

(NOTITS VED GUDSTJENESTELISTEN)
– Grundet Corona-pandemien
kan ændringer forekomme.

JL: Judith Legarth
HSF: Heidi Sørensen Freund
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Aktivitetskalender 2020
JUNI
01.
10.

kl. 14.00
kl. 19.00

AUGUST
08.
15.

kl. 18.00
kl. 10.00

2. pinsedag - Friluftsgudstjeneste Nygård
Orienteringsmøde i Konfirmandstuen Oksbøl Kirke

Sommerfest-Fjordvang
Konfirmation-Oksbøl Kirke

Hjem og Kultur har aflyst alle arrangementer indtil videre
Grundet Corona-pandemien kan ændringer forekomme.

Fejring af Oksbøl Kirkes

KONFIRMANDER
Vi ønsker konfirmanderne fra Oksbøl
Friskole hjertelig tillykke med deres konfirmation i Oksbøl Kirke lørdag 15. august
2020 kl. 10.00. 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
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Friluftsgudstjeneste
på Nygård
De 5 nordalsiske sogne indbyder herved til den traditionelle frilufts
gudstjeneste i de smukke omgivelser omkring den gamle skovfoged
bolig Nygård i Nørreskoven på Als
Hvornår:
2. pinsedag mandag 1. juni 2020 kl. 14.00
Gennemføres kun i tilfælde af godt vejr på grund af Corona forholdene.
Se evt. kirkens hjemmeside.
Hvor:
Ved den gamle skovfogedbolig Nygård, Nørreskovvej 41 i Nørreskoven
Om gudstjenesten:
Præster og organister fra de 5 nordalsiske sogne medvirker
Medbring:
Medbring evt. klapstol. I begrænset omfang findes der stole til udlån
Traktement:
Efter gudstjenesten er der gratis kage og kaffe
Alle er velkomne
Arrangør: Oksbøl Kirkes Menighedsråd
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Nyt fra Støtteforeningen
Foråret er over os, og sommeren nærmer
sig. Vi har nu taget hul på Støtteforeningens 29. år.
Det er et mærkeligt år, vi har gang i. Aflysning af støttens kaffebord og vores generalforsamling på grund af covid-19, og nu skal
vi til og i gang med at planlægge pedaltræf
til september, dog uden at vide, om det
kan blive til noget. Vi krydser fingre for, at vi
snart kan vende tilbage til normalen.
Bestyrelsen bliver siddende i den struktur,
den har haft det seneste år indtil generalforsamlingen kan afholdes inden for de
rammer, som staten har sat.

Kontingent 2020
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.
Hvad koster det så at blive medlem
af Støtteforeningen?
En Person . . . . . . 60 Kr.
Par. . . . . . . . . . . . 120 Kr.
Studerende. . . . . ½ Pris
Pensionister. . . . . ½ Pris
Betal via Mobilepay: 93662 (ja det er 5 nr.)

Loppemarkedet er lukket for salg, indtil vi
får grønt lys fra regeringen.

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

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.

5

Vi ønsker alle en dejlig sommer.
På vegne af bestyrelsen
Kenneth Vonsild
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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

30
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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
Gas installation
Biobrændsel
Varmepumper
Solvarme
Ventilation
Smedeopgaver
Gratis uforpligtende
tilbud

www.bp-vvs.dk

Kommer overalt

19
31

Sommerfest 2020
Så er det tid til årets fest i sognet, så tag din nabo under armen og kom med

lørdag den 8. august klokken 18.00
på Fjordvang hos Egon & Karin

Pris: 175 kr.
Menu:
Helstegt pattegris med tilbehør.
Dessert: is og Kaffe
Musikken er i år; Holger Ellegård
Drikkevarer må gerne medtages ellers
kan der købes Fadøl, vin og spiritus til billige priser.
Natmad: ringrider pølse med brød kan
købes i baren indtil kl. 21.00 for kr. 25,00
Støt op om en god lokal tradition!

Tilmelding:
Der kan betales med mobilepay 23797,
husk at skrive navn og sommerfest,
eller kontant til Mads Gram Thomsen mobil 5055 1017
Sidste frist for tilmelding er lørdag den 1. august.
Sommerfest udvalget ønsker flere frivillige hjælpere.
Der er 2 møder før sommerfesten af ca. 1 times varighed,
+ lidt opstilling på dagen og lidt oprydning dagen efter

