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25. årgang

Over Jerstal Byfest

Over Jerstal Byfest løber af stabelen 4.-5. juni samt 9.-11. juni.
De seneste to år har udvalget lavet store ændringer i byfesten. Der er blevet satset
meget stort, der er lavet store investeringer, og mange nye aktiviteter er prøvet af.
Mange af de nye tiltag er gået godt og har fungeret fint, men der er også en del
arrangementer, der knap har fungeret så godt, og som også har resulteret i et underskud.
Samlet set har byfesten givet et overskud på 30-40.000 kr. hvert år, som bliver
fordelt mellem de deltagende klubber og foreninger.

Der vil igen ske ændringer i byfesten i år.
Vi forsøger at finde det bedste frem fra de sidste to års byfest og sorterer samtidig
de lidt mindre attraktive aktiviteter fra.
Som udgangspunkt vil vi holde en byfest, hvor der sker noget for alle. En fest,
hvor alle har lyst til at komme. Især også børnefamilierne.
Men samtidig vil vi også gerne skabe et lidt større overskud. Vi håber, det kan
lykkes ved blot at holde udgifterne nede. Vi forsøger også at holde priserne nede
på samme niveau som tidligere. Alle skal kunne være med.
Lige nu er der planer om følgende aktiviteter: Hoppeland, bankospil, sønderjysk
kaffebord, hyggerundbold, tombola, teenagetelt, markedsdaw, børnetelt, LANparty, revy, optog, amerikansk lotteri, skattejagt, motionsløb, cykel-hygge-tur og
en kæmpe afslutningsfest.

Vi vil gerne gøre lidt mere ud af rundboldturneringen for voksne i år. Så har du
mulighed for at samle en flok naboer fra gaden, nogle venner eller familie, så gå i
træningslejr og meld et hold (min. 10 mand) til turneringen. Det blywe skie sjau.
Sæt kryds i kalenderen og mød op til årets fantastiske byfest.
Kim Skjønnemand

Over Jerstal Bypark

Der har hen over efteråret og vinteren været meget stor bevågenhed omkring bypark-projektet. Haderslev kommune har vist stor interesse for den indsats, der er
gjort af borgerne i byen. Det har resulteret i, at kommunen har støttet os med
langt over 100.000 kr. til belysning i parken og belægning på stierne.
Det er vi i bypark-udvalget meget glade og taknemmelige for. Det er en meget
stor økonomisk hjælp.
Her i foråret går arbejdet igen i gang. Igen er det meget vigtigt, at vi viser vores
interesse og vores sammenhold og også yder en indsats, for at projektet skal lykkes.
Der vil blive indkaldt til nogle arbejdsdage, hvor der virkelig er brug for mange
hænder. Vi håber fra udvalgets side, at rigtig mange, lige som sidste år, vil give
en hånd med.
Kim Skjønnemand

Skausminde Aktivitetscenter
Hovedgaden Øst 61A

Arrangementer for marts, april og maj 2016
Torsdag den 17. marts kl. 19.00:
Torsdag den 28. april kl.19.00:
Lørdag den 7. maj kl. 18.00:

Tirsdag den 24. maj kl. 8.00:

Fredag den 9.:

underholder Harmonika Banditterne fra Kolding med sang og musik. Pris:
50.-kr. inkl. kaffe og kage

modeopvisning ved Stine, Holmberg Tøj og Sko. Pris: 50.-kr. inkl. kaffe og
kage

sommerfest, 2 retters menu, kaffe og musik ved Lars Thomsen. Pris: 150.-kr.

Fra Skausminde og ca. 8.20 fra Vedsted Kirke. Udflugt til Langeland Pris:
350.-kr.tilmelding senest den 18. maj. max. 50 pers.
Fredag den 20. maj er sidste lotto før sommerferien.
Sommerferie i juni, juli og august.
Aktiviteterne starter igen torsdag den 1. september.
september er første lotto efter ferien.

brugerrådet.

Hver onsdag fra kl. 19.30 til 21.30 er der seniordans på Skausminde, det ville være rigtig dejligt hvis der var lidt

flere med på holdet. Man behøver ikke at komme som par, enkelt personer er meget velkomne også. Det koster 25.kr. pr aften for kaffe og dans. Onsdagene den 2. 9. 16. marts er de sidste i denne vinter, så har nogen lyst til at være
med ”på prøve” er de hjertelig velkommen. Næste sæson begynder i september.

Generalforsamling på Skausminde Aktivitetscenter
Onsdag,den 24. Februar 2016. kl. 14.oo .

Generalforsamlingen startede kl. 14.oo og Brugerrådet havde den store glæde, at der var mødt 80. personer på denne
eftermiddag. Det var det største fremmøde i mange år, og det var vi meget stolte over. Formanden bød velkommen,
og det blev sunget en sang.
Pkt. 1: Valg af dirigent- Her blev vores mangeårige gode dirigent Niels Hansen, Vedsted enstemmigt valgt. Pkt. 2.
Valg af stemmetællere: valgt blev Karin Petersen og Lisbeth Abildgaard, Vojens. Pkt. 3 Beretning ved formanden :
Beretningen startede med en liste over brugerne på Skausminde: 1. Over Jerstal Borgerforening. 2. Biavlerforeningen
SYDBIEN. 3. Lungbunlauget . 4 . Beboerne i lejlighederne . 5 . Menighedsrådet – Vedsted Kirke . 6 . Møder Boligforeningen af 1943. Vojens. 7. De kommunale Dagplejere . 8 . De private Dagplejere . Årets gang på Skausminde :
En redegørelse over alle de arrangementer der har fundet sted på Skausminde i 2015. I årets løb har vi haft 90 arrangementer ialt., det syntes vi er flot med en åbningstid på 9 måneder .
Brugerrådet efterlyser nye tiltag, der kan gøre Skausminde mere spændende eller sjovere at besøge. ( SÅ VI HØRER
GERNE FRA JER .) Formanden takkede Brugerrådets øvrige medlemmer for et rigtigt godt sammenhold og veludført arbejde i 2015. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Pkt. 5 . Fremlæggelse af årets regnskab og en
gennemgang af dette som viste et overskud på Kr. 3.878,65 , dette resultat var Brugerrådet godt tilfreds med , når
man tager i betragtning af, at vi i 2015 havde haft 25. års JUBILÆUMSFEST som havde kostet Kr. 16.555,25 , og så
havde vi fået Kr. 5.000,oo mindre i tilskud til centeret efter § 79. fra Haderslev Kommune. Pkt. 6. Godkendelse af
regnskab : Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Pkt. 7. Indkomne forslag : Ændringsforslag til vedtægtsændring under § 3 . Generalforsamlingen : Nuværende tekst : 1 Revisor er på valg hvert år. ændres
til : Der vælges 2 Revisorer + 1 Revisorsuppleant . 1 Revisor og Revisorsuppleanten er på valg hvert år. Ændringen
blev enstemmigt vedtaget. Pkt. 8. Valg til Brugerrådet på valg er : Leif Gregersen , Modtager Genvalg. – Kamma
Kloster , modtager Genvalg. - Mona Ahrends . Modtager Genvalg. – Alle 3 blev genvagt uden modkandidater. Pkt.
9. Valg af 2 suppleanter : Viggo Villadsen – modtager Genvalg – Jan Sørensen-modtager genvalg. – begge blev genvalgt uden modkandidater .
Fortsætter på side 3
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Skausminde Aktivitetscenter
Hovedgaden Øst 61A

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Brugerrådet 2015 / 16

Åbningstider

Mandag:

Tirsdag:
Onsdag:

Torsdag:
Fredag:

Formand:
Leif Gregersen
Næstformand og sekretær:
Gunnar Skov
Kultur
Mona Ahrends
Kamma Kloster
Inger Hansen

9,00—16,00
Lukket
9,00—16,00
9,00—16,00
14,00—16,00
lotto lige uger

Suppleant
Kassere

Viggo Villadsen
Jan Sørensen
Edith Brodersen

Aktivitetsoversigt

Tlf.: 2388 2138
Tlf.: 4227 1026
Tlf.: 2114 1647
Tlf.: 2161 6352
Tlf.: 2283 4806

Tlf.: 4128 3422
Tlf.: 6024 9984
Tlf.: 3051 1929

9,00-11,30
9,00-11,30
9,00-11,30
9,00-11,30
13,00-16,00
19,00-21,30
19,00-21,30

Håndarbejde
Sten og sølv
Træværksted
Knipling
Kortspil
Trolde-stømpenisser
Træværksted

ved
ved
ved
ved

Brugerrådet
Maren
Viggo
Gurli J.

ved
ved

Gurli N.
Viggo

9,00-11,30
13,00-16,00
19,30-21,30

Kort og decopage
Billed maling
Seniordans

ved
ved
ved

Maren
Chr. Rasmussen

9,00-12,00

Legestue for kommunale dagplejer

19,00-21,00

9,00-11,30
14,00-16,00
14,00-16,00

Knipling, lige uger

Trolde-strømpenisser
Tæppe curling
Lotto, lige uger

ved

ved
ved

ved

Gurli J.

Gurli N.
Bodil

Brugerrådet

Fortsat fra side 2
Pkt. 10. – Valg af Revisor: Henri Ahrends – Modtager ikke genvalg. – som ny Revisor blev valgt Peter Kloster med
hele forsamlingens stemmer ( 80 ) . Revisorsuppleant Karin Petersen – Modtager genvalg. - Blev valgt med hele
forsamlingens stemmer (80)
En stor tak skal der også lyde til vores gode og trofaste Instruktører for jeres indsats i 2015. En tak skal også lyde til
Dem der i året 2015. har givet en ekstra hånd her på Skausminde .
Til sidst vi jeg gerne sige tak til alle der under min sygdom, har vist deres medfølelse i form af hilsner , Blomster,
Gavekurve m.m.
TAK FOR EN GOD GENERALFORSAMLING.
FORMANDEN .
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Sjov håndbold i Over Jerstal

Fremtidens håndbold stjerne skal fremover også kunne komme fra Over Jerstal. Igennem de seneste år er der ikke
blevet spillet meget håndbold i hallen i Over Jerstal, men det skal der ændres på nu. Jesper Johnsen og Bent Kloster
der bagmændene til projektet om at starte håndboldklubben, ønsker at der igen skal være liv i hallen, så håndboldinteresserede igen kan dyrke den sport de holder meget af.
Visionerne for klubben lyder på, at det skal være sjovt at være spiller, træner, forældre og bestyrelsesmedlemmer i
den nye klub. Det sociale skal være i højsæde, så det er en fornøjelse at komme i den fremtidige klub.
For at det bliver sjovt vil der være meget brede rammer for trænerne til at lægge deres præg på de forskellige hold.
Der skal ofres nogle ressourcer på trænerne og holdene, så vi sikrer, at de kommer godt i gang.
At starte en ny klub op kræver engagement og hjælp, fra folk der ved hvad de snakker om. Som initiativ tager har vi
lysten og viljen til at gøre noget, men vi vil trække på viden fra borger der tidligere har været med i klubben men vi
vil også få hjælp fra DGI og JHF.
Det er meningen at der fra efteråret 2016 igen skal spilles håndbold i Over Jerstal hallen.
Der er ikke fastlagt hvilke hold der skal startes op med, men der vil blive lavet hold ud fra hvilke børn, unge og voksne der melder sig til at spille sjov håndbold.
Hilsen

Bent Kloster

Fællesspisning i Over Jerstal

Borgerne i Over Jerstal skal igen være sammen om god mad og hyggelig stemning, når der inviteres ind til fællesspisning.
Fredag d. 11. Marts kl. 17.30 vil maden blive serveret af 6. Klasse på skolen, som denne gang er med til at stå for
arrangementet. Ved at klassen hjælper til med madlavning, opdækning og servering, vil de få del i overskuddet fra
aftenen, som de så kan bruge til at få en god afslutning fra Over Jerstal skole.
Menuen denne aften står på gryderet, ris, kartofler og salat. Efter maden vil der kunne købes kaffe og kage.
Prisen for deltagelse i dette arrangement er 50 kr. For voksne og 25 kr. For børn. Billetterne kan købes ved Over Jerstal autohandel.
Ud over 6. Klasse er det Ingelise Nymand, Tove Eriksen, Hilda Skov og Eva Jensen.
Har du spørgsmål til dette arrangement kan du kontakte Bent Kloster 40311786.
Venlig Hilsen
Bent Kloster

Bliv medlem af Borgerforeningen!

Og hvorfor skal jeg så det?
Det skal du selvfølgelig heller ikke, hvis du mener, at medlemskabet ikke giver nogen mening for dig, hvis det ikke
har din interesse, eller hvis du mener, du smider 50 kr. ud af vinduet.
Men sådan håber vi jo ikke, du tænker. Du burde i stedet for tænke: "Tænk, at vi i vores lille by har en forening, der
på helt frivillig basis gør et stort stykke arbejde for at holde liv i byen, skabe fællesskab, lave arrangementer og i det
hele taget forsøger at gøre byen lidt mere attraktiv at bo i. Den støtter jeg naturligvis. Og koster det virkelig kun 50
kr.?"
Borgerforeningen har p.t. 220 medlemmer. Det er ganske flot, synes vi selv. Men der bor over 1100 mennesker i byen, hvoraf ca. 700 er voksne, som kunne være medlem. Så der kunne sagtens være flere.
Har antallet af medlemmer så overhovedet nogen betydning?
Ja, helt klart. Jo flere medlemmer Borgerforeningen har, jo stærkere signal sender vi udadtil. Det er måske ikke noget, man til daglig går og tænker på, men især i de tilfælde, hvor vi søger økonomisk hjælp til projekter i byen, det
kan være hos kommunen eller forskellige fonde, så er det utrolig vigtigt at kunne fremvise opbakning fra byens borgere. Og her er et stort medlemstal et synligt tegn, der oven i købet kan dokumenteres. Det viser sammenhold og opbakning.
Når vi søger penge hos forskellige fonde, vil de meget tit have et medlemstal. Så kunne det jo være fint, hvis man
kunne fortælle, at alle husstande i Over Jerstal er medlem af foreningen. Det stiller os i hvert fald stærkere.
Sådan bliver du medlem!
Indbetal 50 kr på:
Reg. nr. 5362 Kontonr. 0667737
Husk at oplyse navn, adresse, tlf. og e-mail-adresse
eller Betal med Mobilepay på 21557015
Kim Skjønnemand
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Over Jerstal Borgerforening

Åbent hus i dagplejen

For at vi kan hilse på hinanden inden jeres barn skal starte i dagpleje vil
vi gerne invitere til åbent hus i vores legestue, som ligger på Skausminde. Fredag den 4. marts 2016 fra
Kl. 9.30-11. 00.Vi byder på frugt og boller til alle gravide
og barslende forældre. Hils på Over Jerstals fantastiske
kommunale dagplejere og de sødeste dagplejebørn i hele
Haderslev kommune.
Hilsen
Heidi, Helle, Inge, Pia, Linda S og Linda P

Vi har igen i år Ren By og det er

Søndag d. 17. april.
Vi mødes uden for Skausminde
kl.9.30. hvor vi deles op i hold, dem
på gode gå ben tager de lange ture ,
og andre tager ruter inde i byen, så
alle kan deltage både børn og voksne.
Når vi slutter omkring kl. 11.3012.00, samles vi til pølser/brød og
vand/øl, som Borgerforeningen er
vært ved. Kom og vær med og få en
hyggelig formiddag Håber at vi ses
Hilsen Anne- Grethe

Ældreeftermiddag

Ældreeftermiddag i Menighedslokalerne i Fælleshuset i
Vedsted fredag den 27. maj
I år skal vi for første gang holde Ældreeftermiddag i vores
nye lokaler i Fælleshuset
Vi starter med Gudstjeneste i Vedsted Kirke kl. 14.00. til
en kort andagt,
herefter er det kaffe i Fælleshuset med efterfølgende foredrag
Bent K. Andersen holder foredrag og viser lysbilleder fra
hans Afrika rejse
Alle er velkommen til en hyggelig eftermiddag Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage
Der han tilbydes ´´ kirkebil ´´ til interesserede
Menighedsrådet Anne –Grethe
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Formand Christian P. Broe Petersen
Mobil tlf.: 25 67 15 07

Salg af kartofler

Sponsorer som har givet kontante beløb til Parken i Over Jerstal

AKA Service
H.C. Norn Holding ApS
H.C. Norn Tømrer– og Snedkerforretning ApS
Johs. Møllers Maskiner A/S
KM Afrensning
Over Jerstal VVS Aps

Hovedgaden Øst 6
Vænget 12
Abkærvej 58
Tøndervej 7
Vojensvej 4
Stationsvej 20

Nyt fra skolen.

Over Jerstal
Over Jerstal
Over Jerstal
Arnitlund
Over Jerstal
Over Jerstal

6500 Vojens
6500 Vojens
6500 Vojens
6500 Vojens
6500 Vojens
6500 Vojens

Som et nyt indslag i OJ Posten vil jeg løbende fortælle
om, hvad der sker på skolen, så lokalsamfundet har mulighed for at følge med, selv om man ikke har børn på
skolen.

Tværsuge.
I uge 6 havde vi Tværsuge på skolen, hvor eleverne arbejdede på tværs af klasserne hele ugen. Temaet for
ugen var ”Sundhed og trivsel” og målet var at lære eleverne om hvad sundhed er og hvilken betydning, det
har, samt hvordan man opnår en god trivsel både for den
enkelte og for fællesskabet.
Temaerne handlede om følelser, fællesskab, familien,
kost, krop og pubertet. Der blev arbejdet i værksteder
med mange forskellige aktiviteter og nogle var på walk
and talk for at lære nye sider af hinanden. Hele mellemtrinnet sluttede ugen af med et besøg i ”Jump-A- Lot”, hvilket var en stor succes.
Det var en god uge med mange gode oplevelser for både elever og personale.

Åben skole.
Som led i den nye skolereform gør vi meget ud af at være Åben skole. Det betyder, at eleverne skal ud i det omkringliggende samfund for at få nogle lærerige oplevelser. Men det betyder også, at vi kan invitere gæster udefra til at
komme på skolen og lave forskellige aktiviteter med eleverne.
I uge 8 har vi skolebadminton 2 dage med en instruktør fra Dansk Badmintonforbund. Den ene for 3. og 4. klasse og
den anden dag for 5. og 6. klasserne. Det er et rigtig godt indslag, hvor eleverne både får sig rørt, får konkurreret og
grint og har det sjovt.
Desuden skal 1, 2. og 3. klasse til Skolen i biografen, som foregår i Haderslev. Her skal de se en film om det at miste,
og det giver rigtig god mulighed for samtale og efterbehandling bagefter.
I marts måned skal 0. klasserne til skolekoncert og 4. og 5. klasserne til Høvdingeboldturnering i Haderslev
Alle i lokalsamfundet er velkommen til at henvende sig til skolen, hvis I har forslag til noget,
som eleverne kan have gavn af at besøge, eller
hvis I gerne vil komme på skolen og fortælle
for eleverne eller vise noget. Vi er åbne over
for alle henvendelser, det vigtigste er, at der
kommer en god og lærerig oplevelse ud af det
for eleverne.
Indskrivning.
Vi er i gang med indskrivning til næset skoleår,
og heldigvis er der et pænt elevtal, så vi får en
god børnehaveklasse med en fin størrelse til
næste skoleår.

Susanne Rex Jensen
Skoleleder
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Over Jerstal’s hjemmeside www.over-jerstal.info

Planlagte aktiviteter i Borgerforeningen:
Fredag den 11. marts kl. 18,00

Fællesspisning

Torsdag den 14. april kl. 19,00

Skolen

Bankospil

Skausminde

St. Hans bål

Spejderpladsen

Andespil

Skausminde

Tirsdag den 26. april kl. 19,00

Koncert med Per Nielsen Vedsted kirke

Torsdag den 15. september kl. 19,00

Bankospil

Torsdag den 23. juni kl. 19,00

Torsdag den 3. november kl. 19,00

Skausminde

(For medlemmer)

(For medlemmer)

(For medlemmer)

Bestyrelsen i Borgerforeningen efter generalforsamlingen

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:

Christian Broe Petersen
Kim Skjønnemand
Børge Hansen
Søren Hansen
Eva Jensen

2567 1507
2386 0812
2028 0638
2339 0965
2278 7385

ccp@petitoef.dk
kimskjonnemand@gmail.com
hugohejo@hotmail.com
asreesehansen@gmail.com
evajensen04@gmail.com

Suppleant:

Kit Walmar

2054 0770

kit.walmar@hotmail.com

Fastelavnsfest

Årets fastelavnsfest i hallen blev en kæmpe succes. Over 250 deltog i
festen. Der har aldrig tidligere været så stor opbakning, og det glæder
udvalget (Narrehattene), at arrangementet falder i god jord.
Der er rigtig mange nye, der har meldt sig til fastelavnsudvalget. Det er
utrolig vigtigt, at der kommer nye til, så det ikke altid er de samme mennesker, der skal trække læsset.
De fleste i udvalget er piger. De er også meget stærke, men der er et par
opgaver i forbindelse med juletræsfest og fastelavnsfest, som kan klares
bedre af nogle stærke mandfolk. Det er især til opstilling af stole og borde og til oprydning efter festerne, hvor også tæpperne skal rulles sammen og lægges på lager.
Til efteråret vil udvalget sende en forespørgsel ud til de stærke mænd i
byen. Så sidder du derhjemme og gerne vil give en hjælpende hånd, så
hold øje med opslagene i efteråret og meld dig til udvalget.
Kim Skjønnemand

Loppemarked

Hovedgaden Øst 65, Over Jerstal
Den forhenværende SPAR købmandsbutik.

Datoer for, hvornår der er de sidste loppemarkeder i år er:

Lørdag den 5. marts
Lørdag den 2. april
Lørdag den 7. maj
Lørdag den 4 juni
Der er åben 9,30 - 16,00

Kontakter: Anne-Grethe Hansen
Laila Westergaard

2219 1598
6132 0501
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Skausvej 7, Over Jerstal, 6500 Vojens

Mark Stockfisch
Peter Henningsen
Mobil: 28 90 30 36
Mobil: 21 41 47 80
Tlf.: 74 54 75 68
Tlf.: 74 54 75 68
Mail: mark@oj-a.dk Mail: peter@oj-a.dk

Trompetkoncert i Vedsted kirke.

Tirsdag den, 26. april, besøger Danmarks mest populære trompetist: Per Nielsen
Vedsted kirke.

Per Nielsen, har været ansat i Sønderjyllands Symfoniorkester i 35 år – heraf de 22, som solotrompetist. Sideløbende hermed, har han haft en betragtelig solokarriere, med koncerter over
det ganske land, samt udgivet 15 CD. Som belønning for udgivelserne har PN modtaget, 9
Guld samt 3 Platin plader.
Som akkompagnatør har PN, en af Danmarks bedste pianister med sig, nemlig: Carl Ulrik
Munk-Andersen, som foruden at være pianist ,til daglig også er organist i ,Tårbæk Kirke.
Entre til koncerten som begynder kl.19.00, er på: 150,- kr.

Billetter kan købes hos Over Jerstal Auto
handel og Let Køb i Vedsted

Koncerten arrangeres af: ” Kultursamarbejdet VOJ, Vedsted Over-Jerstal ”

Dilettant på Vedsted Landbohjem

Lørdag den 5. marts, der opføres stykket: ”VI SOM GÅR TEATERVEJEN” skrevet af Henning Lindberg
Eftermiddagsforestilling kl.: 14,00, med kaffe og kage i pausen, pris voksne 75,00 kr. og børn 50,00 kr.
NYT

Aftenforestilling - Vi starter kl. 18.00 med spisning

Menu: Skinke, flødekartofler, pastasalat, salat og flute

og herefter starter forestillingen kl. 19.00 - Pris kr. 150.
Efter forestillingen spiller JukeBoxen op til dans
Billetter kan købes hos LetKøb Vedsted
eller Vedsted Landbohjem,
på 23 60 56 35 – SMS **senest 28.02
MobilPay eller Swipp: 2360 5635

Over Jerstal Badmintonklub
afholder Generalforsamling

Tirsdag d. 8 marts kl. 18.30 på Hotel Pauli, Vojens
Dagsorden iflg. lovene. - først spisning derefter generalforsamling.
Tilmelding på mail mftoft@live.dk

Slut-prut finale arrangement.

Lørdag d. 16 april 2016 kl. 14.00
Et arrangement for motionister og seniorer med påhæng som en slags
afslutning for sæsonen 2015/2016. Starter med at spille badminton om
eftermiddagen og om aftenen fællesspisning med musik og dans.
Tilmelding på mail mt2008@live.dk el. gelsaavej@gmail.com

Familie- /motion badminton.

I marts måned bliver det søndag d. 13 marts 2016 kl. 10-12
I april måned bliver det søndag d. 10 april 2016 kl.10-12
Book baner fra kl. 10 – 11 el. kl. 11 – 12. Banepris kr. 50 per bane.
Book på mail mftoft@live.dk
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Åbningstider
Efter aftale
Torsdag 13,00 - 18,00
Fredag 12,00 - 18,00

Tørning Mølles Støttekreds
Formand
Bjarne P. Beck
74 50 74 50 / 21 76 77 90.
Bliv medlem og få rabat

