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Cykelsti Over Jerstal – Vedsted
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Så er cykelstien mellem Over Jerstal og Vedsted ved at være en realitet. Hen over de
næste par måneder anlægger Haderslev Kommune 2,5 kilometer cykelsti mellem
Over Jerstal og Vedsted.
Arbejdet er godt i gang, bunden er lavet
mellem Over Jerstal og Arnitlund og
mellem Arnitlund og Vedsted er der
ved at blive gravet ud og fællet træer.
Den nye cykelsti skal blandt andet gøre
det mere sikkert for elever fra Vedsted
at cykle til skole i Over Jerstal. Desuden bliver det fremover mere attraktivt
for alle at cykle i området, der blandt
andet byder på Rybjerg Sø, Vedsted Sø
og Vedsted Dysserne.
Arbejdet forventes afsluttet omkring
oktober i år.

Over Jerstal Bypark

Arbejdet skrider støt fremad i byparken.
Alle har efterhånden bemærket, at der er kommet lys på stien om natten. Det er et
stort skridt, der er taget der. Efterhånden ligner det en rigtig park.
Vi er også i gang med at lægge belægning på stierne. Det har drillet lidt, fordi vi ikke
kunne skaffe de rigtige maskiner. Vi arbejder stadig på sagen og forventer, at stierne
bliver færdige i indeværende år.
Den temmelig fugtige del af grunden omkring kælkebakken er blevet drænet, og der
er gjort klar til, at græsset kan sås. Også det forventer vi sker inden vinteren indtræffer.
De to fine bord-bænk-sæt, som Sydbank har sponsoreret, bliver snarligt placeret på
fliseunderlag og vil herefter have sin permanente plads der. Vi forventer, at begge sæt
placeres ved de små egetræer foran børnehaven. Vi har desuden planer om at købe
mindst to sæt mere.
I øjeblikket arbejdet vi på at få kommunens Landsbypedeller til at overtage græsklipRedaktion:
ningen på grundene. Det har ikke været helt så let, som vi havde forventet. Der er en
del juridiske ting, der skal på plads først.
Anne-Grethe tlf.: 22 19 15 98
I denne uge mødes Borgerforeningen med Landsbypedellerne for at aftale nærmere.
Børge tlf.: 20 28 06 38
Vi siger foreløbig tusind tak til dem, der har hjulpet med græsslåning hen over somDistribution:
Laila, Tove, Astrid, Ingelise og meren.
Planen er, at der inden for de næste par år skal bygges en del på grundene. ForsamBent K.
lingshytte, kaffehus, toilet, shelter m.m.
Henvendelse og indlæg til blaDerfor skal der søges byggetilladelse. Det har heller ikke været helt så let at få i hus.
det bedes sendt på mail:
Allerførst mente man, at vi slet ikke måtte bygge på kartoffelcentral-grunden idet den
overjerstalposten@bbsyd.dk
er udstykket til erhverv. Den del er der dog kommet styr på.
Herefter kunne vi ikke få tilladelserne, fordi vi endnu ikke havde modtaget en lejeDeadline for indlæg til næste
blad er den 07. november 2016. kontrakt fra kommunen. Det har faktisk taget over et år, at få den færdig.
Hvad der kommer efter den da- Nu ser det ud til, at alt er på plads og byggeriet af et kaffehus kan gå i gang.
to, kan ikke forventes at komme Der kan også være penge på vej til en forsamlingshytte. Den del må vi dog vente med
at fortælle om til næste gang, idet der lige skal falde nogle ting på plads først. Men
med i næste udgave.
det lyder helt vildt spændende. Så glæd jer til næste udgave af OJ-Posten.
Kim

Skausminde Aktivitetscenter
Hovedgaden Øst 61A

Arrangementer for september, oktober og november 2016
Aktiviteterne starter igen efter ferien, torsdag den 1. september.
Fredag den 9. september kl. 14.00

er den første lotto efter ferien. NYT, nu med XtraBanko.

Tirsdag den 13. september

kl.8.00 fra Vedsted kirke og kl. 8.10 fra Skausminde, udflugt til Mandø.

Tilmelding mellem den 1. og den 6. september. Max: 59 pers. Pris: 350.-kr.
Lørdag den 8. oktober kl. 18.30

Glad aften med god mad. Tilmelding senest den 3. oktober, Pris: 125.-kr.

Tirsdag den 25. oktober kl.19.00

besøg på sundhedscentret i Vojens, rundvisning og foredrag, kl. 18.40
privat kørsel fra Skausminde. Pris: 50.-kr. inkl. kaffe og kage.

Lørdag den 19. og søndag den 20. november kl. 10.00 – 16.00 Julebasar
Onsdag den 16. nov. kl.19.00

laves der dekorationer.

Sidste lotto før jul er den 25. november

(er flyttet en uge)

Fredag den 2. december kl. 18.00

julefrokost ved musik af Yvonne Grill, tilmelding senest den 28. november,
Pris: 150.-kr.
Brugerrådet.

Sommerfest
Lørdag den 7. maj kl. 18.00 var der sommerfest med 40 deltagere, og alle fik en rigtig hyggelig og varm aften, vejret var
simpelthen fantastisk.
Vi fik en rigtig god middag, leveret af Tom Rosenkvist, den bestod af: 4 slags kød (grill) ovngratineret kartofler, flutes
samt flere forskellige slags salater. Til dessert var der islagkage, samt kaffe og kage.
Under middagen og til dansen spillede Lars Thomsen.
I brugerrådet havde vi talt om antallet af tilmeldinger til denne aften, og vi besluttede derfor at vi skulle prøve noget nyt.
Resultatet blev, at vi fik en aftale med seniordans-instruktørerne MARGIT og HANS, som gav os et indblik i seniordansens forskellige muligheder, og dem der ikke havde varmen inden disse danse, fik den meget hurtig. Er der nogen der
har fået lyst til at deltage som seniordanser, par eller enlige, alle er velkommen, og vi starter op efter sommerferien den
7. september 2016 kl. 19.30
Prisen er 25.-kr. pr. deltager incl. instruktør og kaffe (medbring selv kage) Kom hen og se, hvor vi hygger os (gratis)
FORMANDEN

Så er den sommerferie ved at være gået, og vi håber at alle har haft en
god ferie. Vi begynder med lotto, der som noget nyt nu også har XtraBanko med, noget som lottospillerne har efterspurt.
Tirsdag den 13. september er der udflugt til Mandø, og i Agerskov
busserne er der plads til 59 personer, dem for vi sagtens fyldt, men
HUSK der er kun tilmelding fra den 1. til 6. september.
Brugerrådet
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Skausminde Aktivitetscenter
Hovedgaden Øst 61A

Åbningstider
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

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

Brugerrådet 2015 / 16
Formand:
Leif Gregersen
Næstformand og sekretær:
Gunnar Skov
Kultur
Mona Ahrends
Kamma Kloster
Inger Hansen
Suppleant
Viggo Villadsen
Jan Sørensen
Kassere
Edith Brodersen

Tlf.: 2388 2138
Tlf.: 4227 1026
Tlf.: 2114 1647
Tlf.: 2161 6352
Tlf.: 2283 4806
Tlf.: 4128 3422
Tlf.: 6024 9984
Tlf.: 3051 1929

Aktivitetsoversigt
Mandag:

Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

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
19,00-21,00
9,00-11,30
13,00-16,00
19,30-21,30
9,00-11,30
14,00-16,00
9,00-12,00
14,00-16,00

Håndarbejde
ved
Sten og sølv
ved
Træværksted
ved
Knipling
ved
Kortspil
Trolde-stømpenisser
ved
Træværksted
ved
Knipling, lige uger
ved
Kort og decopage
ved
Billed maling
ved
Seniordans
ved
Trolde-strømpenisser
ved
Tæppe curling
ved
Legestue for kommunale dagplejer
Lotto, lige uger
ved

Brugerrådet
Maren
Viggo
Gurli J.
Gurli N.
Viggo
Gurli J.

Maren
Chr. Rasmussen
Gurli N.
Bodil
Brugerrådet

Ny udstiller i Fælleshuset.

Skausminde Aktivitetscenter
udflugt til
Mandø
Tirsdag den 13. september 2016
Fra Vedsted kl. 8.00 og Skausminde kl. 8.10
Guidet tur og middag på Mandø
Kaffe med kage Pris: 350.-kr.
Max: 59 personer
Tilmelding mellem den 1. og 6. september
Med venlig hilsen
Skausminde Aktivitetscenter
Tlf. 74 54 74 81 eller 21 14 16 47

Der er kommet ny kunstudstilling op og hænge i Fælleshuset.
Kunstneren er Jing Jessen fra Skovby – der maler nogle
meget flotte naturalistiske billeder – med stor spredning i
motiverne og størrelse på billederne.
Tidligere udstillere har været:
Niels-Erik Jespersen, Vedsted – med rigtig flot fotokunst –
hvor mange billeder var fra Vedsted og omegn.
Den første udstiller, var Jørgen Hørning, Haderslev – der
udover, at være kirkesanger i Vedsted kirke – så maler han
også – både naturalistiske og mere abstrakte billeder.
Så er du til billedkunst, så gå en tur i Fælleshuset – her
hænger der altid en udstilling – og hvem ved – måske får
vi også en udstilling med
skulpturer og andet – en
gang ud i fremtiden.
Bent K. Andersen
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LOLA JENSEN KOMMER TIL VEDSTED

Kultur VOJ er stolte af, at kunne præsentere den kendte familievejleder Lola Jensen på Vedsted Landbohjem, Tøndervej 73, Vedsted, 6500 Vojens

Torsdag den 6. Oktober 2016, kl. 19-21

Lola Jensen er uddannet socialpædagog og har været familievejleder i 30 år. Hun har skrevet flere bøger
og ikke mindst er hun kendt for, at give gode råd på TV2 Go’ Morgen Danmark.
Billetprisen til foredraget kr. 125,- pr. stk. og kan rekvireres på én af følgende måder fra den 1. September 2016:
Letkøb i Vedsted, Tøndervej 36, Vedsted, 6500 Vojens
Over Jerstal Autohandel, Skausvej 7, Over Jerstal, 6500 Vojens
Bestilles hos Kurt Busch på: kbu@djabus.dk. med oplysning om:
Navn og adresse
Antal biletter
Efter bestilling modtager du kvitteringsmail m. betalingsanvisning.
Så har du brug for et godt fif omkring børneopdragelse og omkring det, at have en teenager i huset eller har du bare lyst
til et godt grin og en rigtig god oplevelse, så skynd dig at købe en billet og invitér gerne én med….der bliver uden tvivl
rift om pladserne. Vi gør opmærksom på at foredraget naturligvis både er for mænd og kvinder 
Vi glæder os til en forrygende aften.
På vegne af Kultur VOJ
Susanne Poulsen (ved spørgsmål kontakt mig gerne på tlf.nr.: 24273039)

Menighedsrådsvalg 2016.
Menighedsrådet inviterer til – Orienterings- og opstillingsmøde
Tirsdag den 13. september 2016, kl. 19,00
I Menighedslokalet i Fælleshuset i Vedsted.
På mødet vil menighedsrådet give en orientering omkring arbejdet, de sidste 4 år – samt hvilke opgaver der ligger til den
næste valgperiode, til det nyvalgte menighedsråd.
I forlængelse heraf gives en orientering omkring menighedsrådsvalget, med valg- og opstillingsreglerne – hvor der er
tradition for at der denne aften også bliver opstillet en kandidatliste.
Menighedsrådet for Vedsted Kirke & Sogn, er ifølge valgreglerne på 7 valgte medlemmer, samt Sognepræsten, der er
født medlem.
Der er 5 af de nuværende menighedsrådsmedlemmer, der har tilkendegivet, at de ikke ønsker at genopstille til en ny 4
årig periode – men alle 7 medlemmer er på valg.
Så mød frem den 13. sept. og vær med til at lave en god og stærk liste til valget.
Du kan læse meget mere omkring menighedsrådet opgaver, kompetencer, opstillings- og valgregler m.v., på
www.menighedsraadsvalg2016.dk
Bent K. Andersen
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Vedsted kirke – blev hvid igen.
Medens mange holdte sommerferie og slappede af – så var der andre som
var på arbejde.
Her bl.a. dem som rejser rundt i hele Danmark for at kalke landets kirker.
Her var de i uge 31-2016, her i Vedsted – hvor de startede med at give kirken en grundig afrensning, før den
blev kalket op igen – så den nu
fremstår ren og hvid.
Arbejdet med kalkning af Vedsted
kirke, har denne gang været ude i
et nyt udbud –men denne gang
ikke kun for en enkelt kalkning –
hvor kirken hidtil er blevet kalket
ca. hvert 3 år.
Her i den nye kalknings aftale, er
der indgået en vedligeholdelsesaftale – som betyder, at kirken her i
2016, blev renset og nykalket – og herefter bliver kirken så kalket hvert år –
så den altid vil fremstå som en ren og hvid kirke. – En aftale som menighedsrådet har forventninger om, vil sikre vi altid har en pæn hvid kirke.
Bent K. Andersen

Høst-Gudstjeneste 2016.
Søndag den 18. september 2016, kl. 10,00 –
er der høstgudstjeneste i Vedsted kirke.
Gudstjenesten hvor vi takker for året høst, for de fyldte lagre,
så vi trykt kan gå vinteren i møde, uden vi skal bekymre os
om der nu også er mad nok til at vi hver dag kan spise os
mætte.
Kirken vil være flot pyntet med flere eksempler på årets høst,
som eks. – korn på aks – Majs – æbler og grøntsager fra haven, og sensommerens farverige blomster, så det er et farverigt billede af høsten.
De grønne spejdere, fra Immervad gruppe medvirker med Dannebrogsfanen.
Kirkens velsyngende kor medvirker, de vil synge et par af
høstens salmer og bibeltekster –
et flot og festligt indslag i Gudstjenesten.
I forlængelse af Gudstjenesten
er der kirkekaffe – og under kaffen holdes der aktion over de
mange kurve og krukker med frugt og grønt, og de mange
flotte buketter.
Det beløb der indkommer herved går ubeskåret til året kollekt, der doneres til én eller to af de mange kirkelige humanitære hjælpeprogrammer – alt afhængig af hvor stort beløb der
indkommer.
Så Høst-Gudstjenesten er altid noget ud over det sædvanlige –
en rigtig fest-gudstjeneste.
Alle er naturligvis velkomne – og kirkebilen kan bestilles ved
Haderslev Taxa
Bent K. Andersen.
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Over Jerstal Borgerforening

Formand Christian P. Broe Petersen
Mobil tlf.: 25 67 15 07
www.over-jerstal.info

Salg af kartofler
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Over Jerstal’s hjemmeside
www.over-jerstal.info
Åbningstider
Efter aftale
Torsdag 13,00 - 18,00
Fredag 12,00 - 18,00
Lørdag 09,00 - 16,00

En gang i november vil vi også prøve at få arrangeret noget underholdning
for børn, hvis det kan lade sig gøre, bliver det i Over Jerstal Hallen
Der Bliver offentliggjort ved opslag ved Skausminde og hallen.

Planlagte aktiviteter i
Borgerforeningen:

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

Torsdag den 8. september kl. 19,00:

Borgermøde Skausminde
Vedr. komm. Midler til projekter
Torsdag den 15. september kl. 19,00: Bankospil
Skausminde
(For medlemmer)
Søndag den 9. oktober kl. 10,00:
Borgermøde Skausminde
Projekter fortsat
Torsdag den 3. november kl. 19,00:
Andespil
Skausminde
(For medlemmer)
Søndag den 27. november kl. 14,00:
Juletræsfæst
Hallen

Bestyrelsen i Borgerforeningen
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:

Suppleant:

Christian Broe Petersen
ccp@petitoef.dk
Kim Skjønnemand
kimskjonnemand@gmail.com
Børge Hansen
hugohejo@hotmail.com
Søren Hansen
asreesehansen@gmail.com
Eva Jensen
evajensen04@gmail.com

2567 1507

Kit Walmar
kit.walmar@hotmail.com

2054 0770

2386 0812

Skausvej 7, Over Jerstal, 6500 Vojens

2028 0638

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

2339 0965
2278 7385

Loppemarked

Hovedgaden Øst 65, Over Jerstal
Den forhenværende SPAR købmandsbutik.
Datoer for, hvornår der er de sidste loppemarkeder i år er:

Lørdag den 3. september
Lørdag den 1. oktober
Lørdag den 5. november
Lørdag den 3. december
Der er åben mellem 9,30 og 16,00
Kontakter: Anne-Grethe Hansen
Laila Westergaard

2219 1598, hele dagen
6132 0501, efter kl. 16,00
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Velkommen til Vedsted Mølle

Vi har alt til hest, kat, hund, fugle, gnavere, vildt, kvæg, svin, haven, træpiller og marken
Og selvfølgelig vores store rideudstyrsafdeling!
Træpiller fra vores danske afdeling
Vedsted Mølle A/S
Heatlets træpiller

Træpiller fra vores tyske afdeling
Vedsted Mølle GmbH

6 mm 10 kg sk kr. 29,00 afh. i Vedsted
6 mm 15 kg sk kr. 39,00 afh i Vedsted
6 mm 15/10 kg 1 pl 900 kg kr. 1795,00 afh. i Vedsted
8 mm 15 kg kr. 39,00 afh. i Vedsted
8 mm 15 kg 1 pl 900 kg kr. 1795,00 afh. i Vedsted
8 mm 25 kg kr. 59,00 afh. i Vedsted
8 mm 25 kg 1 pl 900 kg kr. 1795,00 afh. i Vedsted

Heatlets træpiller
6 mm 15 kg 1 pl 900 kg kr. 1485,00 afh. i Tyskland
8 mm 15 kg 1 pl 900 kg kr. 1485,00 afh. i Tyskland
8 mm 25 kg 1 pl 900 kg kr. 1485,00 afh. i Tyskland
Stora Enso træpiller
8 mm 16 kg 1 pl 832 kg kr. 1250,00 afh. i Tyskland
For yderligere spørgsmål, så ring til Tommy på:

Stora Enso træpiller
8 mm 16 kg sk kr. 36,00
8 mm 16 kg 1 pl 832 kg kr. 1498,00 afh. i Vedsted

61616766

Ring for levering
Vedsted Mølle A/S – Tøndervej 31 – 6500 Vojens – 74545106 – www.vedsted-molle.dk
Åbningstider mandag-fredag 9.00-17.00 – middagslukket 12.00-12.30 - lørdag 9.00-12.00

Menighedsrådsvalg

Musik Gudstjeneste 2016.

Da jeg efter 10 år i menighedsrådet ønsker at stoppe,
skal der findes en afløser, lige nu er jeg den eneste fra
Over Jerstal som er med i menighedsrådet, det kunne
være dejlig hvis der var et par stykker her fra byen som
kunne tænke sig at træde til, og meget gerne lidt yngre
personer. Arbejdet er meget interessant, nok noget andet som man tror, det har blandt andet været ansættelse
af Kirkegårdsleder, byggeriet at den nye Præstegård og
Menighedsråds lokalet i Vedsted Fælleshus. Kulturudvalg hvor det planlægges koncerter m.m. Kom og hør
mere på opstillings mødet d.13 september kl. 19.00 i
Menighedsråds lokaler i Vedsted Fælleshus.
Bent K. A. har skrevet mere om valget på side 4.
Jeg står også til rådighed hvis der er spørgsmål
Anne Grethe Hansen
Telefon 22191598

Søndag den 21. oktober 2016, kl. 10,30
- I Hammelev kirke.

Denne søndag bliver der sunget igennem – næsten så taget
løfter sig på kirken.
Her er det musikken og sangen der får lov til at være temaet.
Det er en fælles Gudstjeneste, for Sommersted – Vedsted
og Hammelev – hvor kirkekorene og musikere fra alle tre
kirker medvirker – både hver for sig og samlet – samt der
er indlagt fællessange, hvor alle synger med.
Det er en Gudstjeneste, der løfter stemningen op til nye
højder.
Der er denne søndag ingen Gudstjeneste i Vedsted kirke.
Bent K. Andersen
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