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Over Jerstal Borgerforening Afholder Vinsmagning 
På Skausminde  Aktivitetscenter 

D.17 marts Kl. 19 

Kom og vær med til et par hyggelige timer sammen med  
Vibereden fra Vorbasse. 
Vinene er fra Georgia.  

Der vil blive smagt på hele 14 forskellige vine, der vil være rosé, 
hvid, rød og mousserende vine.  

Undervejs vil der blive serveret tapas dertil. 
Derefter bliver der serveret kaffe  

og man kan bestille nogle vine hos dem. 

For medlemmer er prisen 200 kr. og ikke-medlemmer 250 kr. 
pr person inkl. tapas menu.  

 

Senest tilmeldings skal ske 
 d. 10 marts til  

Helle Westergaard på tlf.: 21751954 
Julehygge i Byparken  

 

Lørdag d. 11. december havde vi igen julehygge i byparken med stor til-
slutning og vejret var bare med os, man kunne sidde både ude og inde. 
H C Norn havde igen fået samlet en stor del sponsor gave og der var 
mange fine gevinster imellem, der blev solgt æbleskiver, gløgg og kaffe. 
Julemanden kom forbi og havde slik i jul sækken til alle børn, men dem 
kunne det godt havde været lidt flere af. Hele overskuddet på ca. 4.000 
kr. går til Byparken.  
Vi satser på at gentage julehyggen igen i år, det bliver den 9. december 
kl. 13,30. 
Tak til alle dem der kom og støttede op omkring det  

Hilsen fra  de store Hønisser   
H C Norn- Annelise, Børge- Anne-grethe   
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Skausminde Aktivitetscenter 
Hovedgaden Øst 61A 

Arrangementer for marts - april - juni - august 
Torsdag den: 2. marts  kl. 19,00    Foredrag / musik   

           Ved Alex Bødiker pris: 50,00 kr. 
 

Fredag den  24. marts  kl. 13.00    Modeshoppen  pris: 50,00 kr. 
 

Torsdag den 13. april  kl. 19,00    Foredrag ved Sanne Brodersen 

           Gram Slot    pris: 50,00 kr. 
 

Tirsdag den  16. maj  kl. 8,30    Udflugt Flamingo naturpark 

           i Vemb   pris: 400,00 kr. 
 

Fredag den  2. juni  kl. 18,30    Sommerfest  pris: 150,00 kr. 
 

Mandag den 14. august   kl. 9,00     Opstart efter ferien 
 

Lottospil hver fredag kl. 14,00 i ulige uger. 

Skrivefejl og ret til ændringer forbeholdes. 

Brugerrådet. 

Her er lige lidt om hvad vi har planlagt for de næste måneder. 
 
Fredag den 24. marts får vi igen besøg af vores søde dame fra Modeshoppen. Det er altid en succes og ha-
ve besøg af hende. Vi er nogle damer der går mannequinopvisning og hun fortæller lidt om tøjet. Vi får kaffen 
og så kan man gå på indkøb. Vi har lokaler til at prøve i og der kan betales kontant eller med kort. 
 
Torsdag den 13. april kommer Sanne Brodersen fra Gram Slot og fortæller om hvad de har gang i. Emnet 
hedder fra ” Bondekone til Slotsfrue ”. 
Hvad gør man når ens mand kommer hjem og siger det er på tide at købe et slot, som har stået tomt i 25 år. 
Hør hendes fortælling om at være landmandskone til at blive slotsfrue på Gram slot. Hvordan får man familie-
liv med 4 børn og et arbejdsliv til at gå op i en højere enhed, når man køber et gammelt slot og vender ” ad-
gang forbudt ” skiltene om med ” velkommen til ” 
Sanne Brodersen fortæller levende og humoristisk og om det ansvar der følger med når man bor på et histo-
risk sted. Hun nævner måske også lidt om de gårde de har her på vores egn. 
 
Tirsdag den 16. maj skal vi på udflugt. Vi skal til naturparken Flamingo i Vemb. Det er en park der er anlagt 
midt i et mose område, hvor der er en lang række små søer og sten sætninger. Naturparken er grundlagt i 
1985 af Knud Christensen som igennem årene og stadig optager nye udfordringer for sit park projekt på 
60.000 kvm. Han vil fortælle os lidt om parken og vise os lidt rundt. Der bliver serveret en to retters menu i 
parken inden turen går videre til Ulfborg til Hede Kaffe hvor vi skal have kaffen. Efter sigende er det et kapitel 
for sig med mange hjemmelavede kager. Måske lidt som et sønderjysk kaffebord. Godt mætte går turen 
hjemad igen. 
 

Fredag i ulige uger har vi vores banko eftermiddag. Vi har lavet lidt om med hensyn til gevinster. Vi synes der 
skulle ske lidt nyt så i stedet for at købe madvarer får man nu udbetalt penge. 50 kr. for en række 75 kr. for to 
rækker og 100 kr. for pladen fuld. Er der flere om at have banko får de samme beløb.  Det sidste spil er pla-
den fuld og der får man 250 kr. men er der flere vindere i sidste spil så skal de deles om de 250 kr. Vi håber 
man synes om det og der måske dukkede lidt flere op. Der er altid plads til en mere. 
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Skausminde Aktivitetscenter 
Hovedgaden Øst 61A 

Mail: OJskausminde@outlook.dk 

Åbningstider 
 

Mandag - Onsdag - Torsdag : kl. 9,00-16,00   Tirsdag: i lige uger kl. 19,00 - 21,30 
Fredag i ulige uger kl. 14,00 - 16,00 ( lottospil ) 

Brugerrådet 2022 / 23 
 

Formand:     Jan Sørensen   
Tlf.:  6024 9984 Mail:  ujs73@hotmail.com 
 

Næstformand / kultur:  Ingelise Nymann  
Tlf.:  2443 9443 Mail:  egoningelse@hotmail.dk 
 

Sekretær / kultur:  Laila Westergaard  
Tlf.:  6132 0501 Mail:  laila14445@gmail.com 
 

Køkken:      Connie Knudsen 
Tlf.:  2683 7108  Mail:  fl.trans.oj@gmail.com 
 

Køkken / kultur:  Mie Westergaard  
Tlf.: 5117 2162 Mail:  mie722@gmail.com 
 

Suppleant:     Ane List  
Tlf.:  5095 3347 Mail:  prebenogane@webspeed.dk 
 

Suppleant:      Rolf Jensen 
Tlf.:  2680 7346 Mail:  rolfjensen@live.dk 
 

Kassere:     Jane Hingkjær  
Tlf.:  2924 5120 Mail:  hingkjaer@gmail.com 

Aktivitetsoversigt 
 

Mandag: 
09,00-11,30: Hækling og strikning ved Brugerrådet 
09,00-11,30: Sten og sølv  ved Maren 
09,00-11,30: Træværksted  ved Viggo / Jan 
09,00-11,30: Knipling   ved Gurli Jacobsen 
 

Tirsdag: 
09,00-11,30: Fri 
19,00-21,30: Knipling, lige uger ved Gurli Jacobsen 
 

Onsdag: 
09,00-11,30: Håndarbejde  ved Connie 
13,00-16,00: Billede maling  ved Maren 
19,00-21,30: Håndarbejde  ved Laila 
19,00-21,30: Sten og sølv  ved  Bent 
 

Torsdag: 
09,30-11,30: Tæppe curling  ved Bodil  
12,30-15,00: Håndarbejde hobby ved Gurli Nielsen 
 

Fredag: 
09,00-12,00: Legestue for kommunale dagplejer 
14,00-16,00: Lotto, ( ulige uger ) ved Brugerrådet 

 

Fællesspisning i Skausmindes Aktivitetscenter 
 

 D. 9 februar afholdte vi årets første fællesspisning, med stort fremmøde.  Her fik vi en 2-retters menu 
 som var oksesteg med gammeldags hvidkål og til dessert var der pandekage med is og frugt,  og det smag-
te virkeligt godt. 
Vi hyggede med sang og musik, og sluttede aftenen af med kaffe og hjemmebagte småkager. 
 

Vi vil gerne sige tak for en hyggelig aften. Og vi håber vi får mange flere her i det nye år. 
 

Skausmindes brugerråd. 
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Nyt fra kirkegården: Bestilling af forårsblomster 
Det er tid til bestilling af forårsblomster. 
Hvis man ikke har en fast aftale med kirkegården om at plante forårsblomster på sit 
gravsted, så er det nu tid til at bestille forårsblomsterne. Forårsblomster kan bestilles 
ved henvendelse til vores kirkegårdsleder Lars Ziemann. 
 

Kontakt ham på: 
Telefon: 40 37 72 50 
Mail: LUIE@KM.DK 

 

Masser af musik i Vedsted kirke 
 

Koncert med LineBug i Vedsted kirke 
 

Onsdag d. 15. marts kl. 19.30 
En ode til en glemt by... 
LineBug er en dansk kunstnerduo, der er bosat i Tyskland. Koncerten er et 
audio/visuelt kunstværk, og det vil sige, at den foregår med både lyd og bille-
de. Nogle af billederne bliver endda til for øjnene af koncertdeltagerne, mens 
musikken spilles. 
Musik og billeder er inspireret af duoens møde med den by, de flyttede til i 
2021. Byen Zeitz blev affolket efter murens fald i 1989 da den mistede halv-
delen af sine indbyggere og er derfor spækket med såkaldte ”lost places”. 
Gamle faldefærdige bygninger hvor naturen på smukkeste vis har fået lov at 
gøre sit indtog, og som nu bare venter på at blive taget under kunstnerisk 
behandling. 
Musiker og sanger, Line Bøgh, synger og spiller sine smukke melodier, 
mens den digitale kunstner, Christian Grundtofts, tegninger og animationer projiceres op foran i kirken under 
koncerten. Christian skaber håndtegnede og animerede musikvideoer til Lines sange. 
Koncerten er gratis og tager ca. 1½ time med pause undervejs. 
 

Koncert med South African Opera Ensemble 
 

Mandag d. 24. april kl. 19.00 
Det kunstneriske niveau af dette sydafrikanske ensemble er tårnhøjt, 
så det kan varmt anbefales enhver musikelsker at møde op denne af-
ten i Vedsted kirke til klassisk musik tilført sydafrikansk kultur. 
Derudover knytter sig også en smuk fortælling til ensemblets historie. 
Operasangerinden Loveline Maduro blev opdaget af musikkyndige 
mennesker, da hun sad i sin township og sang for sig selv. De fik hen-
de indskrevet på en skole med musik, og siden har hun fået en stor 
musisk karriere som sanger. En del af sin succes bruger hun på at 
tilbyde muligheder for børn i de fattige townships i Sydafrika. 
“Loveline Arts Foundation arbejder for at bringe musik til alle menne-
sker i alle samfund. Vores mål er at løfte og identificere store talenter 
og promovere lokale talenter. Loveline Arts Foundation forener sam-

fundet gennem koncerter og optrædener.” 
South African Opera Ensemble består af sopran Loveline Maduro, baryton Thabang Senekal og pianist Eu-
gene Joubert. 
Koncerten er gratis; Vedsted kirke yder med koncerten bidrag til Loveline Arts Foundation. Der er mulighed 
for at bidrage til arbejde ved økonomisk støtte efter koncerten. 
Koncertens program varer 2 x 45 minutter med en pause imellem. 
 

Forårskoncert med sogne- og juniorkor 
 
Onsdag d. 24. maj kl. 18.30 
 

Vi holder forårskoncert i Vedsted kirke med vores egne kor, juniorkoret og sog-
nekoret. Vi vil lytte til skønne iørefaldende sange. Derudover vil vi også sammen 
synge nogle fællessalmer. Der er fri entré. 
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Larsen's Møbler & Tæpper 
 

Møbler og tæpper til fornuftige priser 
 

Stue tæpper fra 79 kr. pr. m2 
 

Hovedgaden øst 63  
Over Jerstal 6500 Vojens 
Tlf. 74547217 –  51261455 

Tørning Mølles Støttekreds 
Formand 

Jens Laurids Andersen 

Bliv medlem og få rabat 

25 75 94 55 
Så er mit lille værksted åben igen 

 
Det ligger på  
Abkærvej 54 
6500 Vojens 
 
Og som noget nyt er der også en systue Hvor vi syr og re-
parere tøj 
Og reparere også din symaskiner hvis det er nødvendigt 

 

Kent Holmgaard Larsen 

 
Referat af Generalforsamling d. 22/2 2023 

 

Så fik vi afholdt generalforsamlingen og der var 20 deltager. 
Kontingentet på 75 kr bliver fastholdt til næste år. 
Til vores bestyrelse blev Henrik genvalgt og Anja Pedersen 
kom ind som nyt medlem af bestyrelsen. 
Som suppleant blev Brian Marcussen valgt. Bent Kloster blev 
genvalg som revisor og Kim Sørensen blev genvalgt som revi-
sorsuppleant. 
Under eventuelt nævnte HC julearrangementet i byparken for 
det godt fremmøde. 
Jan fra Skausminde kom med en kommentar om samarbejdet 
mellem bestyrelserne. 

Mobil tlf.: 21 68 82 88 
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Over Jerstal’s hjemmeside 
www.over-jerstal.info 

Bestyrelsen i Borgerforeningen  
 

Formand: Helle Westergaard  21 75 19 54  
    hellemus62@gmail.com 
 

Næstformand: Anja Usbeck Pedersen  28 86 96 13  
    anjausbeck@hotmail.com 
 

Sekretær: Laila Westergaard  61 32 05 01 
    lalia14445@gmail.com 
 

Medlem: Børge Hansen  20 28 06 38  
    hugohejo@hotmail.com 
 

Medlem: Henrik Pedersen  24 98 47 95  
    hflp@haderslev.dk 
 

Suppleant: Brian Marcussen  30 66 55 41 
    ojmarcussen@gmail.com 
 

Uden for bestyrelsen 
Kasserer: Erik Bergstedt 51 48 15 12 
    erik.bergstedt@hotmail.com  

 
LE Udlejning 
v/ Lars W. Deer  
Pottervej 13, Over Jerstal, 
6500 Vojens 
 leudlejning@gmail.com 
+ 45 23 96 56 84 

Vi har næsten alt i maskiner og 
værktøj til dit næste projekt!  

Bliv medlem af Borgerforeningen. 
Gå ind på hjemmesiden  

www.over-jerstal.info/bliv medlem 
 

Udfyld felterne og send og indbetal 50 kr. til 
det konto nr. der står på siden, så ordner kas-
seren resten 

Vi gør det - sammen 

Borgerforeningens 
Årsprogram 2023. 

 

25.  marts  Sommertidsfest  Byparken 
 

11.  maj  Bankospil kl.19,00 Skausminde  
 

26.-29. maj  Byfest Sportspladsen 
 

15.  juni  Borgerbudgettering del 1 Skausminde 
 

23. juni  Sankthans Byparken 
 

10.  august  Borgerbudgettering del 2 Skausminde 
 

31.  august  Bankospil kl. 19,00 Skausminde 
 

09  sept.  Sensommerfest Byparken 
 

29.  oktober  Halloween 
 

02  nov.  Andespil/banko kl. 19,00 Skausminde 

Loppemarked 
Hovedgaden Øst 65, Over Jerstal 

Den forhenværende SPAR købmandsbutik. 
Der er åben mellem 9,30 og 15,30 

Lørdag den 4. marts 

Lørdag den 1. april  

Lørdag den 6. maj 

Anne-grethe Hansen 2219 1598 

Borgerforeningens Bankospil 
 

Så fik vi taget hul på årets første bankospil.  
Vi startede op d. 2 februar og vi havde et godt fremmøde af 

glade bankospillere. 
Vi spiller igen den 11 maj kl. 19 hvor vi glæder os til at se jer 

alle sammen til et par hyggelige timer 
med gode gevinster og hygge omkring kaffe og kage i pau-

sen.   
Vi ses 

Bent, Helle og Laila 
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Over Jerstal Byfest 2023 
Fredag d. 26. maj - Mandag d. 29. maj 

Fredag:  Hoppeland, børnedisco, Prøv spejder for en dag inkl. overnat-
ning, Motionstur/Løbetur, Mad ved Spejder, Tombola 

Lørdag: Hoppeland, Vågn op med spejder, Fællesmorgenmad, Hånd-
boldstævne v/OJHK, Kæphestestævne, Kaffebord, Benzin i 
blodet, Tombola, Revy inkl. spisning og musik 

Søndag: Fællesmorgenmad, Skattejagt for børn, Ansigtsmaling, Un-
derholdning for børn, Rundboldturnering, Tombola, Live mu-
sik, Fællesspisning m/Amerikansk lotteri og livemusik v/Mette 
Ingwersen 

Mandag: Banko, Tombola, Revy 
 

Følg med på Facebook og i postkassen for nærmere info (ændringer  kan fore-
komme) Program omdeles til alle husstande i Over Jerstal slut april 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VI SES 
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Over Jerstal Vandværk afholder ordinær  
generalforsamling 

 
Fredag den 17. marts 2023 kl. 19.00 
 
i Formningslokalet på Over Jerstal Skole 
 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
Generalforsamling skal sendes til 
Kjeld Greve, Abkærvej 22, Over Jerstal, 6500 Vojens 
eller pr. mail: fam-greve@privat.dk 
 
senest den 22. februar 2023 
      
Dagsorden: 
 

1.  Valg af dirigent 
2.  Bestyrelsens beretning 
3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab 
 for 2022 til godkendelse 
4.  Forelæggelse af budget 2023  

  til godkendelse 
5.  Behandling af indkomne forslag 
6.  Valg af medlemmer og suppleanter til be
 styrelsen 

  På valg til bestyrelsen er: 
   Allan Hansen 
   Kjeld Greve 
  På valg som suppleant til bestyrelsen er: 
   Allan Nørfjand  
   Andy Sørensen 

7.  Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
  På valg som revisor er: 
   Niels Schulz 
  J esper Arendrup  
  På valg som revisorsuppleant er: 
   Henning Rohde 
   Frank Schmidt 

8. Eventuelt 
 

Af hensyn til arrangementets tilrettelæggelse be-
des tilmelding 
foretaget senest den 10. marts 2023 til Kjeld Gre-
ve på  
telefon 28297817 eller mail: fam-greve@privat.dk 
 

Bestyrelsen for Over Jerstal Vandværk 
 

Juletræsfesten anno 2022 
 

Endelige kunne vi igen samles om en af byens faste 
traditioner, juletræsfesten. Det havde vi i længe set 
frem til, og vi synes, at dagen gik helt forrygende.  
 

80 børn og 60 voksne kunne vi denne gang byde op 
til dans, og hold nu op hvor vi hyggede os! 
 

Da vi er en ny gruppe af frivillige der arrangerer fe-
sten, har vi været meget spændte på at afholde fe-
sten sammen med jer. Vi synes det var en rigtig god 
dag, hvor vi selvfølgelig har prøvet nogle nye aktivite-
ter af. Gamle traditioner holdt vi i hu, så Julemanden 
kom derfor på besøg. Vi dansede om juletræet sam-
men med ham, sang julesange og nød den obligatori-
ske slikpose – mums! 
 

Julemanden havde også lånt os sin sæk med gaver, 
som børn og barnlige sjæle kunne prøver kræfter 
med, og vi kan godt afsløre, at sækken slet ikke var 
så tung som mange troede. 
Vi måtte også prøve at gætte os frem til hvor mange 
pebernødder der var i Julemandens pebernøddeglas, 
og der var til gengæld mange flere end de fleste reg-
nede md. Glasset fik 0.klasse på Over Jerstal skole 
lov til at nyde godt af i løbet af december.  
 

Tusind tak for jeres opbakning og hjælp med opryd-
ningen efter festen. Vi håber vi ses igen til fastelavns-
festen søndag den 19.2-23. 

På vegne af De Glade Hønisser 

Spejderne vil gerne sige tak til alle, der støttede og 

købte deres juletræ hos os. Vi solgte i alt ca. 150 og 
fik ca. halvdelen tilbage første lørdag efter nytår sam-
men med en masse dåser. 

Vi kommer til at mangle et nyt sted at købe juletræer 
næste år, så hvis nogen i byen har kendskab til et 
sted, er I velkomne til at kontakte os via Facebook 
”KFUM Vedsted/Over Jerstal”. 

Godt Nytår fra Immervad Gruppe 


