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For Over Jerstal og omegn

Skausminde og Borgerforeningen ønsker alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår

Det er så det første blad, ” Over Jerstal Posten ” som er kommet på ga-
den. Vi håber i vil tage godt imod det. Vi har kontaktet sportsforeningerne og vi
håber de med tiden syntes det er en god idé at komme med også. Hvis en for-
ening eller privat vil have en artikel i, er det gratis men er det en annonce for et
firma eller en annonce eller aktivitetsplan fra en forening, har vi tænkt os at det
skal være med til at dække udgifterne til bladet. Sådan et blad på 8 sider koster
ca. 2,25 kr.

Tak for den store opbakning jeg har fået ved
kommunalvalget d. 19. Nov. Jeg ser frem til,
at skulle repræsentere borgerne i Over Jerstal

og omegn de næste 4 år.

Hilsen
Bent Kloster

Springvandet på Skausminde er blevet reno-
veret, der var rustet hul i karret med vand
under stenen. Vi har lagt bassinfolie i, så nu
håber vi det kan holde længe igen.
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Skausminde Aktivitetscenter
Hovedgaden Øst 61A

Åbningstider
Mandag: 9,00—16,00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 9,00—16,00
Torsdag: 9,00—16,00
Fredag: 14,00—16,00 lotto lige uger

Brugerrådet

Formand: Leif Gregersen Tlf.: 7454 7474
Næstformand: Anne-Grethe Hansen Tlf.: 2219 1598
Sekretær Gunnar Skov Tlf.: 4227 1026

Bodil Holm Tlf.: 2033 0764
Kultur Mona Ahrends Tlf.: 2114 1647

Suppleant Doris Schmidt Tlf.: 7454 7517

Aktivitetsoversigt

Mandag: 9,00-11,30 Håndarbejde ved Brugerrådet
9,00-11,30 Sten og sølv ved Maren
9,00-11,30 Træværksted ved Viggo
13,00-16,00 Kortspil
19,00-21,30 Trolde-stømpenisser ved Gurli N.
19,00-21,30 Træværksted ved Viggo

Tirsdag: 19,00-21,00 Knipling, lige uger ved Gurli J.

Onsdag: 9,00-11,30 Stofmaling, decopage ved Anne-Grethe
13,00-16,00 Billed maling ved Maren
19,30-21,30 Seniordans ved Chr. Rasmussen

Torsdag: 9,00-11,30 Trolde-strømpenisser ved Gurli N.
14,00-16,00 Tæppe curling ved Bodil

Fredag: 9,00-12,00 Legestue for kommunale dagplejer
14,00-16,00 Lotto, lige uger ved Brugerrådet

Aktiviteter på Skausminde
2013
Fredag den 6. december kl. 17,30 Julefrokost der er tilmelding
Onsdag den 4. december kl. 9,30 Fredslys
Mandag den 9. december kl. 14,00 Luciaoptog, starter med armk. lotteri
Fredag den 13. december kl. 14,00 Julehygge
Tirsdag den 24. december kl. 10,00 Julegudstjeneste

2014
Torsdag den 16. januar kl. 19,00 Foredrag med Jørgen Buck fra Ha

derslev med ” Da Sønderjylland våg
nede - om dansk national identitet i
Sønderjylland”

Torsdag den 6. februar kl. 18,00 Fællesspisning, der kan max være 60
personer der er tilmelding

Onsdag den 26. februar kl. 14,00 Generalforsamling
Torsdag den 20. marts kl. 19,00 Bjergbankens cabare

Redaktion:

Skausminde, Anne-Grethe
Tlf.: 22 19 15 98
Borgerforeningen: Børge
Tlf.: 20 28 06 38

Andre:
Laila, Tove, Astrid, Ingelise og
Bent

Henvendelse og indlæg til bladet
bedes sendt på mail:
overjerstalposten@bbsyd.dk

Deadline for indlæg til næste blad
er: den 10. februar 2014. Hvad der
kommer efter den dato, kan ikke
forventes at komme med i næste
udgave.

Skausminde nyt. Vi vil gøre opmærksom på at fra 1 januar 2014 annoncerer vi ikke længer i Lokalbla-
det, men vil bede jer om at følge med her i bladet, hvad der sker på Skausminde
Vi vil sørge for at dem som kommer fra områder uden for hvor bladet bliver omdelt, også har mulighed for at
få det udleveret.
Der vil også altid ligge blade på Skausminde som man kan tage med.
Der kan følges med på www.over-jerstal.info og se under Skausmindes Aktiviteter. her vil alle nyhederne lø-
bende blive tilføjet ,

Det er også en ting vi vil gøre jer opmærksom på, det er at kaffepriserne er steget lidt

NYE PRISER FRA 1. NOVEMBER
KAFFE MED BRØD KOSTER              20.00.kr.
KAFFE MED MEDBRAGT BRØD       15.00.kr.

ARRANGEMENTER                          75.00.kr.
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Så er vi godt på vej ind i vinter sæsonen og julen nærmer sig, vi
starter her d.23 og 24 november, med julebasar, et par dage hvor centeret
bliver fyldt med glade folk i julestemning ,der spilles i tombola, købes
juleting og ikke mindst juledekorationer, de slutter som reglen af med
Æbleskiver og Gløgg.

Onsdag d. 4. december kommer de med fredslyset en tradition vi
har haft i mange år. Sct. Georgs Gilderne fra Vojens kommer med lyset,
de har en juledekoration med, de tænder fra fredslyset som de har med i
en lampe, vi drikker kaffe og får julekage Børnehaveklassen kommer og
underholder med sang som de har opført til skolefesten. Denne formid-
dag er gratis kaffe til alle som møder op. Så mød op og få en hyggelig
jule stemnings formiddag

Mandag d.9.december har vi så Lucia optog vi starter kl. 14.00
med kaffe og æbleskiver. Der skal medbringes en pakke til værdi af
20.00.kr det er billetten til kaffen, der bliver så spillet amerikansk lotto
om pakkerne, medens vi drikker kaffe. Kl. 15.30  kommer konfirmand
pigerne og går Lucia optog.

Vi slutter med julehygge fredag d.13. december kl.14.00 . hvor vi
synger julesange og får kaffe med julekage, bagefter har vi rafle leg Også
denne eftermiddag er SKAUSMINDE vært , det er bare at møde op.

Billeder fra fredslys 2008

Juletræsfest
Søndag den 1. december er der juletræsfest i hallen.

De sidste fem år har “De glade Hønisser” arrangeret juletræsfest i Over Jerstal.
Hønisserne er en lille gruppe under Over Jerstal Borgerforening og består af Jesper Johnsen, John Holm,
Linda Eriksen, Søren Hansen og Kim Skjønnemand.

Festen starter altid kl. 14.00 og vi er færdige igen kl. 16.00.
Julemanden kommer på besøg og har godteposer med til børnene. Vi danser om juletræet og synger jule-
sange. De søde hjælpenisser hjælper til med sanglege og uddeling af poser.

I år er der også amerikansk lotteri med næsten 100 flotte gevinster. Kitt Walmer hjælper til med lot-
teriet.

Der er også et klippe-klister-bord, hvor børnene og andre kreative mennesker kan klippe julepynt
m.m. Gyda Løkkegaard er hjælpenisse i klippeværkstedet.

Fra køkkenet bliver der solgt æbleskiver og glögg, kaffe, te, sodavand m.m.
I år har vi også udvidet med salgsboder hvorfra der sælges nisser og andre juleting.
Husk at medbringe kontanter. I hallen kan der ikke købes med kort.
Billetter til juletræsfesten kan købes hos Over Jerstal Autohandel eller bestilles online hos John

Holm på jholm@dbmail.dk.
Prisen er 20 kr.
For yderligere info - se uddelte sedler eller plakater rundt om i byen.

Juletræsfesten har hvert år haft omkring 200 deltagere. Det er meget flot at så mange vælger at
bakke op om arrangementet. Men det er også vigtigt for vores lille by, at vi støtter det der sker. I vores øj-
ne er juletræsfesten ikke kun et arrangement for børn. Det er i lige så høj grad et sted, hvor voksne mø-
des for at hygge og få en snak over en kop kaffe. Så tag endelig venner, naboer, bedsteforældre og andet
godtfolk med. Vi glæder os til at se jer.
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Sognepræst

Carsten Vigsø 74 54 51 20
Præstevej 1, Vedsted 29 86 90 71
6500 Vojens Mandag fridag!
cvi@km.dk

Præstesekretær

Birthe Nøddebo 74 54 51 20
bnh@km.dk

Kirkegårdskontor 74 54 55 19

Søvænget 1, Vedsted
Ma-Fr 9-9.30/12-12.30
vedsted.kirkekontor@mail.dk

Kirkegårdsleder

Lars Ziemann 40 37 72 50

Organist

Harriet Hørning 74 52 92 24
hjhoerning@mail.dk

Kirkesangere

Jørgen Hørning 74 52 92 24
hjhoerning@mail.dk
Lene Sørensen 74 57 50 15
lene@alfredsorensen.dk

Kirkeværge

Christian Nielsen 21 25 15 03
grchr@dbmail.dk

Kasserer

Jørgen Hytting 74 54 53 63
vedstedkirke@dbmail.dk

Formand

Bent K. Andersen 74 54 73 13
8980fortrolig@sogn.dk

vedsted kirke & sogn
www.vedstedkirke.dk
december - januar - februar

2013—2014
December

Søndag 1. 1. søndag i advent 10.00
Luk. 4, 16-30, Jesus i Nazarets synagoge

Søndag 8. 2. søndag i advent, Lucia
Matt. 25,1-13, De ti brudepiger 19.30

Mandag 9. Gudstjenste på Skausminde, Lucia 15.30
Søndag 15. 3. søndag i advent m/C. Vigsø og B. Christensen

De 9 Læsninger
Gudstjensten finder sted i Hammelev kirke! 14.00

Søndag 22. 4. søndag i advent
Johs. 3,25-36, Johannes Døber 10.00

Tirsdag 24. Juleaften 10.00
Luk. 2,1-14, Juleevangeliet 15.30 + 16.00
(Gudstjenesten kl. 10.00 afholdes på Skausminde)

Onsdag 25. Juledag
Johs. 1,1-14, Prologen 10.00

Torsdag 26. 2. juledag
Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke

Søndag 29. Julesøndag
Matt. 2,13-23, Jesus i Egypten ?

Tirsdag 31. Nytårsgudstjeneste 4.00

Januar

Søndag 5. Hellig 3 Kongers søndag 10.00
Johs. 8,12-20, Jeg er verdens lys

Søndag 12. 1.s.e.H.3 k. 10.00
Mark. 10,13-16, Jesus og de små børn

Søndag 19. 2.s.e.H.3 k. v/Bjarne Christensen 09.00
Johs. 4,5-26, Ved Jacobs grøn

Søndag 26. 3.s.e.H.3 k. 10.30
Fælles gudstjeneste for Vedsted og Hammelev

Februar

Søndag 2. 4.s.e.H.3 k. 10.00
Matt. 14,22-33, Peter på vandet

Søndag 9. Sidste s.e.H.3 k. 10.00
Johs. 12,23-33, Sønnens herliggørelse

Søndag 16. Septuagesima 10.00
Matt. 25,14-30, De betroede talenter
( Afholdes på Skausminde )

Søndag 23. Seksagesima v/Bjarne Christensen 09.00
Matt. 4,26-32, Sæden og sennepskornet

Marts

Søndag 2. Fastelavn 10.00
Luk. 18,31-43, Helbredelse af en blind

Kirkebilen kan bestilles hos Haderslev Taxa
tlf. 70 10 75 00

Gudstjenester
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Arrangementer Kirken

Familiegudstjeneste med minikonfirmander
Søndag, ? i Vedsted kirke
Ved denne gudstjeneste deltagerne
minikonfirmanderne aktivt i forløbet.

Julekoncert
Torsdag, 5. december kl. 19.00 i Vedsted kirke
Man kan glæde sig til fortryllende musik fra Maja Bramsen
Blenner fra Odense (tværfløjte) og Anne-Marie Høst fra Kol-
ding (harpe) samt Vedsted kirkes kor v/Harriet Hørning.

Luciaoptog
Søndag, 8. december kl. 19.30 i Vedsted kirke og
mandag, 9. december kl. 15.30 på Skausminde
Luciapigerne er altid med til at festliggøre adventstiden. Ved
gudstjenesten er de med til at afslutte aftenen, og dagen efter
på Skausminde spreder de lysklædte piger lys i den mørke tid.
Det er der mange af brugerne, der allerede glæder sig til.

Julefest
Fredag, 13. december kl. 19.00 i Missionshuset i Over Jer-
stal
Juletræet tændes og Carsten Vigsø taler om juleevangeliet.
Man kan glæde sig til en hyggelig aften.

De ni Læsninger
Søndag, 15. december kl. 14.00 i Hammelev kirke
Læsningerne ved denne fællesgudstjeneste for Vedsted og
Hammelev bliver lagt i hænderne på begge præsterne og kon-
firmanderne i de to sogne. Der bliver også et eller flere musi-
kalske indslag undervejs i gudstjenesten. Bagefter er alle invi-
teret til gløgg og luciabrød i sognegården i Hammelev

Juleafslutning
Fredag, 20. december kl. 10.00 i Vedsted kirke
Carsten Vigsø holder juleafslutning for 0.,1. og 2. klasserne.
Som sædvanlig er børnehaven og dagplejerne også meget
velkomne.

Nytårsgudstjeneste
Tirsdag, 31. december kl. 14.00 i Vedsted kirke
Tag afsked med det gamle år og byd det nye år velkommen
med en skål og et festligt glas!

Familiekoncert
Fredag, 17. januar kl. 19.00 i Vedsted kirke Med Gospel Kids
fra Aabenraa. Der arrangeres fællesspisning
i Landbohjemmet inden koncerten.

Fastelavnsgudstjeneste med
minikonfirmander
Søndag, 2. februar kl. 9.30 i
Vedsted kirke
Vær med - sammen med VUC
slår vi katten af tønden efter
gudstjenesten!

Over Jerstal Borgerforening
Formand - Benny Nielsen

Mobil tlf.: 26 23 79 69

www.over-jerstal.info

Skausminde Aktivitetscenter
Hovedgaden Øst 61 A

Over Jerstal, 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 74 81

Formand - Leif Gregersen
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Borgerforeningen
Den 4. november var det 20 år siden Over Jerstal

Grundejerforening blev dannet på en stiftende generalforsam-
ling, det var i forbindelse med elektricificering af jernbanen og
for at have lidt hånd i hanke med hvad DSB havde gang i.

Knap fire år senere, den 12. marts 1997, blev tre for-
eninger lagt sammen til HBG. Gunnar Hansen lå inde med nog-
le midler fra Borgerforeningen i Over Jerstal som havde været
passiv i mange år, men ejede blandt andet Spejderskoven. Hvis
foreningen skulle have været nedlagt, skulle alle midlerne for-
eningen ejede have været tilført Kommunen, så derfor blev Bor-
gerforeningen genoplivet til en sammenlægning.
Handelsstandsforeningen havde det også svært, det var den der
stod for julestjernerne i byen, men der var faktisk kun Gunnar
Hansen til at sætte stjernerne op.
Bestyrelserne for de tre foreninger blev enig om en sammen-
lægning. Handel - Borger - Grundejerforening.

Efter ni år med navnet HBG, bliver bestyrelsen enig om
at gå tilbage til det gode gamle navn Borgerforening, det sker på
generalforsamlingen den 2. februar 2006.

Jeg har løst i årbog 1999 for Lokalhistorisk Forening for
Vojens Kommune, at den 12. marts 1907 blev stiftet en forening
i Over Jerstal med navnet ” Forskjønnelsesforening i Over Jer-
stal ”. Foreningen ophører med at være aktiv i 1914 formentlig
på grund af 1. verdenskrig.
Den 22. november 1923 stiftes ” Borgerforeningen for Over
Jerstal og Omegn ” med samme formål, gadebelysning.
Borgerforeningens bestyrelse beslutter at holde en generalfor-
samling i januar 1968 hvor 1. punkt er foreningens opløsning,
men der findes ingen referat fra mødet, men der findes et referat
fra et bestyrelsesmøde to år sener , den 22. februar. Det tyder på
at foreningen ikke er endeligt blevet opløst. Så i bund og grund
er det ikke 20 år, men helt tilbage til 1907 ??
Der står meget mere i årbog 1999 fra lokalhistorisk forening og
protokollerne fra de to foreninger har de på lokalhistorisk arkiv
Danmarksgade 16, Vojens

Børge

Udviklingsplanen er nu færdig. Den blev den 30.
oktober præsenteret for Kommunen, hvor en delegation på 10
personer fra Borgerforeningen og arbejdsgrupperne var i Ha-
derslev på kommune kontoret for at aflevere et eksemplar af
planen til Borgmesteren.

Dagen efter, den 31. oktober blev planen præsenteret
for byens borgere på Skausminde, der var mødt 70, for at
høre om planen.
Det var grupperne der fremlagde deres del af planen og for-
talte om hvordan de var kommet frem til de idéer og forslag
de har til Over Jerstals udvikling og fremtid.

Bestyrelsen
Borgerforeningen

Planlagte aktiviteter i Borgerforeningen:

Søndag den 1. december kl. 14,00 Jultræsfest Hallen
2014
Torsdag den 13. februar kl. 19,00 Bankospil Skausminde Kun for medlemmer
Torsdag den 27. februar kl. 19,30 Generalforsamling Skausminde Kun for medlemmer
Torsdag den 10. april kl. 19,00 Bankospil Skausminde Kun for medlemmer
Torsdag den 11. september kl. 19,00 Bankospil Skausminde Kun for medlemmer
Torsdag den 6. november kl. 19,00 Andespil Skausminde Kun for medlemmer
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Sydbien er en 1 år gammel Biavlerforening

Der er stiftet en ny biavlerforening i Sønderjylland som varetager alle grubber af biavlere.
Er det den lille biavler med få stader er vi behjælpelig, stil nogle spørgsmål når du er i tvivl,
der findes ingen dumme spørgsmål, alt kan besvares eller der kan findes en løsning på det.
Der afholdes kurser i biavl, så nye bliver klædt på til at blive biavler.
Der er behov for flere der interesserer sig for naturen og bestøvning af denne, der er efterhån-
den for få insekter til at bestøve vores fauna, der skal også sås og plantes så vores bier og an-
dre insekter har noget at leve af.
Har dette vakt din interesse se på vores hjemme side www.sydbien.dk

Julebelysningen i Over Jerstal
Igen i år er det Borgerforeningen der sætter julestjernerne og juletræet op. Det har vi gjort
siden Borgerforeningen overtog efter Handelsstandsforeningen i 1997.
Efter vi overtog har vi renoveret stjernerne et par gange, fra de gamle pærer til lavenergi
lyskæder. Første gang fik vi økonomisk hjælp fra Vojens Kommune, men nu her sidste
gang har Borgerforeningen selv betalt for nye lyskæder.
I 2012 fik vi sikret julebelysningen mod fejlstrøms uheld, der blev monteret HFI relæer på
samtlige lysmaster hvor der er monteret til julestjerner. Det var også Borgerforeningen der
stod for den udgift.
I år blev stjernerne og juletræet sat op fredag den 22. november og vi piller dem ned igen
søndag den 29. december.

Et stort tillykke til Asmus Skovrup med valget til
Provas, godt gået Asmus.

Valgdebatmøde på Skausminde

Torsdag den 14. november var der valgdebatmøde på Skausminde arrangeret af
Borgerforeningen. 10 partier havde sagt ja til at være i debatpanelet, det var: Det
sorte register – Slesvigsk parti – Socialdemokraterne – Havkatten – SF – Konser-
vativ Folkeparti – Venstre – Enhedslisten – Kristen demokraterne – og Liberal
Alliance. I sidste øjeblik var der afbud fra 3 af partierne.
Kl. 19 startede mødet med de resterende 7 partier. Benny havde fået fat i journa-
list Teddy Gehrger som har boet i Over Jerstal og er flyttet til Esbjerg for 18 år
siden, til at styre slagets gang. Det startede med ca. 2 min. Præsentation af hver
og derefter startede debatten, udgangspunktet var den nylige omdelte udviklings-
plan, den blev rost af dem alle, der blev sagt at det vil være en fortsat kamp op af
bakke, hvis vi vil gøre os håb om at få de ønsker vi har i planen, men ikke umu-
ligt. Skolen var til debat , der blev sagt at den var fredet mange år frem. Debatten
varede ved indtil ca. 9,30, afbrudt af en kaffepause midtvejs.
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”Æ Lungbundlaug af 1996” blev startet i 1996 med det formål, at bevare og
udbrede kendskabet til den sønderjyske lungbundspølse.

Hvad er lungbund??

Lungbund er en pølse, der består af: Svinelunger, nyrer, hjerter, og flæsk,
krydret med peber, salt, allehånde og nellike.

Til den traditionelle lungbund serveres der enten stuvet hvidkål eller stuvet kål-
rabi med hvide kartofler og rødbeder.

www.lungbundlaug.dk

Email: lungbundlaug1996@mail.dk

SE HER
Over Jerstal Ungdomsklub er klubben for alle børn og unge i Haderslev kommune fra 4. klasse til 18 år.

Vi har åbent i vinterhalvåret fra oktober til marts, hver mandag og onsdag fra kl. 19.00 – 22.00.

Vi hører hjemme på Stationsvej 6 i Over Jerstal.

Vi tilbyder trygge rammer for de unge mennesker, hvor der er rig mulighed for at hygge sig med deres venner.

Vi har Bordtennis, Pool, Billard, Spillemaskiner, forskellige brætspil, cykel/knallert værksted og meget andet.

Det koster 10 kr. i entré pr. gang eller 100 kr. for et medlemskort som giver gratis adgang til alle ungdomsklubber i

Haderslev kommune.

Vi hører under Haderslev Ungdomsskole, og man kan læse mere om os på deres hjemmeside

www.haderslevungdomsskole.dk

Vel mødt. Claus Ipsen

Forældre er altid velkommen til at kigge ind.

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi ses igen om tre måneder
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