-

-

Over Jerstal Bypark
Side 2:
Skausminde,
Side 3:
Skausminde,
Side 4:
Nyt fra skolen
Ungdomsklub 50 år
Side 5:
Maleriudstilling fælleshuset,
Bidrag bypark, Ren by
Side 6:
VOJ kultursamarbejde
Åben hus dagplejen
Side 7:
Borgerforeningen, loppemarked
Side 8:
O.J. Badminton generalforsamling
Loppelørdag
Forårskoncert i kirken

Redaktion:
Anne-Grethe tlf.: 22 19 15 98
Børge tlf.: 20 28 06 38

Distribution:
Laila, Tove, Astrid, Ingelise og Bent
K.

Beplantning
Så har de grønne fingre været i gang i byparken.
Et sponsorat fra Over Jerstal Autohandel på 10.000 kr. har gjort det muligt at købe træer og
hækplanter til færdiggørelse af torvet på den gamle krogrund.
Der er plantet ca. 200 bøgeplanter omkring torvet og i hækken er der sat 8 akacie-træer, som
er et lille ikke alt for tæt træ. Men pas på – det stikker.
Der skal yderligere plantes 150 bøgeplanter for at færdiggøre hækkene omkring grunden. Det
sker snarest.
På den sydlige grund er der plantet 10 træer af typen ”hæg”. Hægen får store klaser af hvide
blomster i foråret og en rig bæring af sorte bær i efteråret. Herudover skulle høstfarven være
ganske imponerende.
Træerne er blevet anbefalet af kommunens landskabsingeniør, der i øvrigt var meget imponeret over det arbejde, der var lagt i byparken. Han syntes vores valg, vores tilrettelæggelse og
vores udformning var helt efter bogen.
Kaffehus
Så snart vejret tillader, vil arbejdet med kaffehuset på den sydlige grund gå i gang. Huset er i
store træk færdigbygget og har hen over vinteren stået opmagasineret som samlesæt.
Kaffehuset bliver 5x8 meter.
Bålhytte
Mange har sikkert hørt om en stor bålhytte/forsamlingshytte, der også skal placeres på den
sydlige grund. Der har været tænkt mange tanker omkring hvilken slags hytte, der skal rejses.
Men også hvor stor og hvor ”luksuriøs” den skal være. Og så har der været mange gode idéer i
luften, hvad sådan en hytte alt kan bruges til.
Udvalget har nu kig på en meget fin hytte, som får rigtig mange funktioner.
I øjeblikket er vi ved at søge fonde, så økonomien kan komme helt på plads.
Vi håber, at vi i løbet af 2017 har helt styr på bålhytteprojektet.
Sydbank
Sydbankfonden har igen tilgodeset Over Jerstal Bypark med et sponsorat på 5000 kr. til medfinansiering af græsslåmaskinen, som ønskes indkøbt i 2017.
Sydbank støttede også sidste år med 10.000 kr. til indkøb af bord-bænkesæt.
Stor tak til Sydbank.

Grønne områder omkring byparken

Henvendelse og indlæg til bladet
bedes sendt på mail:
Da kommunens landskabsingeniør besøgte byparken før jul, kunne han konstatere, at ikke alt
overjerstalposten@bbsyd.dk eller blev passet som det skulle. Han var især irriteret over, hvordan de grønne områder omkring
ojposten@stofanet .dk
busholdepladsen, tunnellen og skrænterne så ud.
Han fortalte, at der i det tidlige forår ville blive ryddet op i buskadset i området. Og vi har jo
Deadline for indlæg til næste blad
kunnet konstatere, at arbejdet allerede er i gang.
er den 10. maj 2017. Hvad der
Jeg fik også at vide, at den store trappe, som forbinder cykelstien under tunnelen med busholkommer efter den dato, kan ikke
depladsen ville blive pillet ned og erstattet af en anden og bedre trappe. Det glæder vi os til.
forventes at komme med i næste
Kim Skjønnemand
udgave.

Arrangementer i marts, april og maj 2017
Sidste lotto før jul er den 25. november ( er flyttet en uge )
Torsdag den 9. Marts kl. 19.00

Foredrag ved journalist Svend-Erik Ravn, han viser billeder og fortæller
om Den Sønderjyske Kvinde under 1. verdenskrig. Pris inkl. Kaffe og kage

Tirsdag den 11. april kl. 10

Gudstjeneste

Torsdag den 27. april kl. 19.00

Modeopvisning ved Stine, Holmberg Tøj og Sko, pris inkl. Kaffe og kage
50.- kr.

Lørdag den 6. maj kl. 18.00

Sommerfest, middag, musik og kaffe med småkager, tilmelding senest den
1. maj. Max 60 personer, pris 150.- kr.

Onsdag den 24. maj

Kl.8.00 fra Skausminde og kl. 8.20 fra Vedsted Kirke, udflugt. Vi kører
først til Gråsten Slotshave, og før vi går derind, for vi den medbragte kaffe
og bolle. Middag på Skovby Kro, og så besøger vi Jollsmands gård, Havn
bjerg kirke og mølle, derefter kaffe på Dyvig Badehotel. Max 50 personer,
tilmelding senest den 19. maj, pris 350.– kr.

Fredag den 19. maj

Er sidste lotto før sommerferien

50.- kr.

Sommerferie i juni, juli og august.
Aktiviteterne starter igen mandag den 4. september
Fredag den 8. september

Er første lotto efter ferien.

Brugerrådet.

Generalforsamlingen Onsdag, den 22.Februar 2017.
Formanden bød velkommen til de 67 fremmødte personer , som var mødt op til denne eftermiddag . Vi startede med at synge en
sang, hvorefter Generalforsamlingen startede med at vælge dagens dirigent, som blev Niels Hansen, Vedsted.
Pkt. 2. Valg af stemmetællere som blev Astrid Lund og Broder Hansen, Vedsted. Som sekretær blev Gunnar Skov valgt.
Pkt. 3. Formanden fremførte sin beretning for året 2016.
Pkt. 4. Beretningen blev godkendt af alle fremmødte deltagere.
Pkt. 5. Regnskabet blev gennemgået af formanden på vegne af vores kasserer Edith Brodersen.
Pkt. 6. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 7. Indkomne forslag: der var ikke kommet noget .
Pkt. 8. Der var valg til brugerrådet: valgt blev
Inger Hansen, Over Jerstal, Jan Sørensen, Vojens og Ingelise Nymann. O. Jerstal.
Pkt. 9. Valg af 2 suppleanter til brugerrådet, valgt blev Bent K. Andersen, Arnitlund.
og Carsten Jacobsen. Over Jerstal.
Pkt. 1o. Der var genvalg til revisor Niels Hansen, Vedsted. Karin Petersen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Pkt. 12. Henri Ahrends takkede den afgående formand for sit arbejde i brugerrådet i de forløbne 6 år.
Herefter modtog de afgående brugerrådsmedlemmer en gave fra Skausminde for veludført arbejde : Gunnar Skov , Viggo Villadsen
og Leif Gregersen. Herefter var brugerrådet vært med en bid Brød, Kaffe og Kage. Til slut blev der
sunget en sang, hvorefter formanden takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.
Det nye brugerråd ser således ud:
Formand : Jan Sørensen, Vojens.
Næstformand: Mona Ahrends, Vojens. Sekretær : Kamma Kloster, Over Jerstal.
Medlem: Inger Hansen, Over Jerstal.
Medlem: Ingelise Nymann. Over Jerstal.
Suppleanter til Brugerråd. Bent K. Andersen Arnitlund
Carsten Jacobsen. Over Jerstal.
Tak for en god tid på SKAUSMINDE AKTIVITETSCENTER.

Leif Gregersen.
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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

Formand:
Næstformand:
Sekretær

Jan List Sørensen
Mona Ahrends
Kamma Kloster
Inger Hansen
Inge Lise Nymann

Tlf.: 6024 9984
Tlf.: 2114 1647
Tlf.: 2161 6352
Tlf.: 2283 4806
Tlf.: 2443 9443

Suppleant

Bent K. Andersen
Carsten Jacobsen

Tlf.: 5151 9985
Tlf.: 7454 7254

Kassere

Edith Brodersen

Tlf.: 3051 1929

Aktivitetsoversigt
Mandag: 9,00-11,30 Håndarbejde
9,00-11,30
9,00-11,30
9,00-11,30
13,00-16,00
19,00-21,30
19,00-21,30

ved
Brugerrådet
Sten og sølv
ved
Træværksted
ved
Knipling
ved
Kortspil
Trolde-stømpenisser
ved
Træværksted
ved

Tirsdag:

19,00-21,00

Knipling, lige uger

ved

Gurli J.

Onsdag:

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

Kort og decopage
Billede maling

ved
ved

Maren

ved

Bodil

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

9,00-12,00

Legestue for kommunale dagplejer

14,00-16,00

Lotto, lige uger

Foredrag med Svend Erik Ravn

Onsdag den 9. marts kl. 19.00 er der foredrag ved journalist
Sven-Erik Ravn (Tidligere redaktør på æ’Rummelpot)
Hjemmefronten – blandt de sønderjyske kvinder og børn
under den store krig 1914-1918 Dette foredrag er udarbejdet i
anledning af at det er 100 år siden første verdenskrig brød ud.
Sønderjylland, der dengang havde skæbnefællesskab med
det tyske rige, blev hårdt ramt bl.a. ved at 30.000 mænd blev
indkaldt som soldater og efterlod landsdelen til kvinderne, der
måtte lide sult, afsavn og frygt for mænd og børns skæbne.
Et hjertegribende foredrag om kvinderne, der måtte udfylde
mændenes plads..

ved

Maren
Viggo
Gurli J.
Gurli N.
Viggo

Brugerrådet

Stemnings billede fra generalforsamlingen

Nyt fra skolen.
Tværsuge.
I ugen op til vinterferien havde vi tværsuge på hele skolen. Temaet for ugen var Trivsel, sundhed og dannelse. Vi havde inviteret
foredragsholder Frede Braüner til at komme og fortælle om kost og sundhed for alle skolens elever og personale. Det gjorde han på
en fantastisk levende og forståelig måde, så eleverne fik et godt indblik i, hvad der er sund kost, og hvorfor det er vigtigt med en sund
og nærende kost. Al forskning viser, at kosten har en stor betydning for elevernes læring og for deres motivation til at lære. Skoledagene er blevet længere, og derfor er det vigtigt, at eleverne får tilstrækkelig med energi, så de er klar til at lære hele dagen.

Historisk oplevelse.
I dette skoleår har vi indledt et samarbejde med Museum Sønderjylland, som laver nogle rigtig gode arrangementer for børn. Samarbejdet med Museum Sønderjylland går ud på, at alle klasse får en historisk oplevelsestur og en anderledes form for læring. Klasserne skal arbejde med forskellige temaer, som museets personale står for, og som afvikles på de forskellige afdelinger af museet. Det
kan være på museet i Gram, på museet i Haderslev eller på Vognmuseet. Det kan også være en tur rundt i Haderslev by eller i den
nærmeste omegn af skolen. Klasserne arbejder med et tema, som passer til deres årgang. Det kan være følgende:
Hvalerne i leret – I nissernes fodspor – Fossiljagt på havbunden - Mit fortidsminde, en cykeltur – Håndværket og hjulet – Lege i gamle dage – Renæssancevandring – En dag som arkæolog.

Matemusik.
Vi har endvidere indledt et samarbejde med Haderslev Musikskole og er startet op på et projekt, som hedder matemusik. Projektet
går ud på at lave et samarbejde mellem matematik og musik og bruge elementer fra begge fag. Formålet med projektet er, at styrke
elevernes læring og koncentration. Det er 3. klasse der er med i projektet, og de er rigtig godt i gang med det. Der kommer en lærer
fra Musikskolen 1 gang om ugen, som står for undervisningen i samarbejde med læreren. Der bliver arbejdet med noder og brøker
og stomp på en lærerig og sjov måde. Det er en god oplevelse for eleverne og en anderledes måde at lære på.

Skolestartere.
Vi har netop afsluttet den årlige indskrivning til børnehaveklassen, og vi har indskrevet 27 elever til børnehaveklasen i Over Jerstal.
Det er vi rigtig glade for, da det viser, at der er et godt børnegrundlag at drive skole på. Vi har en besøgsordning hen over foråret,
hvor skolestarterne kommer på besøg på skolen, så de kender både skolen og lærerne inden de starter. Det giver en rigtig god tryghed.

PCB-renovering.

Skolen har gennemgået en PCB-renovering over de sidste 3 år med henblik på at fjerne PCB rester, som sidder i vægge, vinduer og
fuger. PCB er en miljøgift, og skolen lå på forskellige områder over den tilladte grænseværdi. Efter renoveringen er der foretaget kontrolmålinger, og indsatsen har virket, idet tallene nu ligger langt under den tilladte værdi. Renoveringen har været dyr for Haderslev
Kommune, men vi er taknemmelige for, at elever og personale nu kan færdes i et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
Susanne Rex Jensen
Skoleleder
I 1966 besluttede den daværende Vedsted kommune at overtage byens
forsamlingshus og omdanne det til ungdomsklub. Klubben stod klar til åbning i 1967. Det er altså hele 50 år siden den slog dørene op, og det valgte
man at fejre med maner, hvor Over Jerstals store comedy stjerne Kasper
Nielsen (kendt fra Live fra bl.a. Bremen og som Taxachauffør i GO’Aften
Danmark) kom forbi og gav byen og klubben lidt med grovfilen. Kasper har
selv haft sin
gang i klubben, da han var ung. Der var mødt rigtig mange tidligere klubgængere
op for at mindes de gamle dage, og se hvordan klubben drives i dag.
Nogle af dem havde deres børn eller børnebørn med, som nu er
klubgængere eller som måske bliver det i fremtiden. Det var en rigtig
festlig dag, og klubben tager nu hul på de næste 50 år med fornyet
entusiasme.
Christian

Ny Maleriudstilling i Fælleshuset.
Der er ny kunstudstilling i Fælleshuset i Vedsted, pr. marts 2017.
Udstiller er Elva Hansen fra Vojens.
Om sig selv siger Elva, hun er vokset op i et lille fiskerleje, syd for Haderslev, der
gjort hende til et eftertænksomt menneske, der elsker naturen og alt dens voldsomhed – hvilket hun lader komme til udtryk i hendes figurative billeder – der males på
akryl – men skriver også digte hvor det også er naturen som er omdrejningspunktet,
sammen med temaer fra den offentlige debat.
Interessen for at male har altid været der – men et travlt og aktivt arbejds - og familieliv gjorde, at hun først kom i gang hermed, efter hun var gået på efterløn og pension.
Vi ser frem til, at kunne se på hendes flotte billeder, de næste måneder.
Bent K. Andersen

Byparken er et fælles projekt for borgerne i Over Jerstal. Sådan et projekt
kræver økonomi, økonomien kommer ikke ud af den blå luft, så er der nogen som
gerne vil give et bidrag til parken, vil parkudvalget være meget taknemlig for et hvert
beløb, stort eller lille. Vi har en konto i Arbejdernes Landsbank: 5386 - 0244144,
som der kan indbetale på.
På vegne af bypark udvalget,
Børge

REN BY d.2. april fra kl. 9.30. - 11.30
Søndag d.2. april holder Borgerforeningen Ren By / Bypark. Kl.
9.30 samles vi uden for Skausminde på Hovedgaden Øst 61. Der
vil ruderne blive fordelt, udleveret affalds sækker og handsker Vi
slutter senest kl. 11.30 da vil Borgerforeningen vil være vært ved
pølser /brød 1 øl eller vand som tak for hjælpen. Mød op og få en
hyggelig formiddag og lære nye at kende
Borgerforeningen
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Det er den dag Danmarks Naturfredningsforening holder affaldsindsamlings dag, det er den vi er tilmeldte og hvor alle dåser bliver talt
op og affaldet vejet og resultatet bliver sendt til dem. Dåserne afleverer vi ved spejderne på Abkærvej så de kan få lidt gavn af dem.
Så mød op og få et par sjove timer, tag børn og naboen med og
gør en god indsats for naturen og byen. Det er bevist at siden det
er startet for 10 år siden er der blevet smidt mindre affald i naturen,
nogle tænker sig om inden de smider affald når der ikke ligger noget i forvejen
Hilsen Kim og Anne Grethe

-

FANTASTISK SØNDAG I OVER JERSTAL HALLEN
Søndag den 5. Februar havde Kultur VOJ inviteret til Gøglerier & Gummitud i Over Jerstal Hallen!
Dette tilbud benyttede 70 børn og voksne sig af – sikke en dejlig eftermiddag vi havde.
Gøgler Anton fangede børnenes opmærksomhed allerede inden showet startede og den opmærksomhed fastholdt han i samtlige 60
minutter han underholdt J Der blev jongleret, tryllet, leget med ild og meget meget mere …..og hverken børn eller voksne fik lov til
at sidde stille længe af gangen, da de skiftevis blev inddraget i Gøgler Antons farverige og fantastiske
show. Efter gøglerierne var der ”kaffepause” – herunder fik vi fornemt besøg af Kolding Sygehus’
hospitalsklovn Gummitud. Gummitud har jo en skøn tiltrækningskraft på børn, og der gik da heller
ikke længe inden der var trængsel om den søde klovn. Der blev ”hyggesnakket” med alle børn, blæst
sæbebobler og jagtet balloner så både børn & Gummitud blev helt forpustet – alt imens kunne vi
voksne give os god tid til at snakke med hinanden over kaffen J
Kultur VOJ vil gerne sige tusind tak til alle, der bakkede op om arrangementet – skønt med et par timer
i hallen, hvor børn, forældre og bedsteforældre fik
en rigtig god oplevelse sammen – der er ingen tvivl
om at børnene nød det og var glade og det smitter
så dejligt – der var en skøn stemning i hallen denne
Søndag eftermiddag.
På vegne af

Susanne Poulsen
N.B. Husk! At sidder der nogen derude med et godt forslag til et arrangement, tager vi gerne imod – vi forsøger på fornem vis at lave
forskellige arrangementer, der tilgodeser alle J

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 17. marts 2017 fra
Kl. 9.30-11.00. Vi byder på kaffe 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

Over Jerstal’s hjemmeside
www.over-jerstal.info

Planlagte aktiviteter i
Borgerforeningen:

-

Søndag den 26. februar kl. 14,00

Fastevavnsfest

I Hallen

Torsdag den 20. april kl. 19,00:

Bankospil
(For medlemmer)

Skausminde

Fredag den 23. juni:

Sankthansaften
plads

Ringride

Lørdag den 2. juni til
lørdag den 10. juni:

Byfest

Sportsplads

Torsdag den 14. september kl. 19,00:

Bankospil
( For medlemmer )

Skausminde

Torsdag den 3. november kl. 19,00:

Andespil
(For medlemmer)

Skausminde

Bestyrelsen i Borgerforeningen
Formand:

Christian Broe Petersen
cpp@petitoef.dk

2567 1507

Næstformand:

Kim Skjønnemand
kimskjonnemand@gmail.com

2386 0812

Kasserer:

Børge Hansen
hugohejo@hotmail.com

2028 0638

Sekretær:

Kit Walmar
kit.walmar@hotmail.com

2054 0770

Medlen:

Søren Hansen
asreesehansen@gmail.com

2339 0965

Suppleant:

Hans Chr. Jensen
hcj@post6.tele.dk

7454 7777

Loppemarked
Hovedgaden Øst 65, Over Jerstal
Den forhenværende SPAR købmandsbutik.

Der er åben mellem 9,30 og 16,00
Lørdag den 4. marts

Lørdag den 1. april

Lørdag den 6. maj

Lørdag den 3 juni

Lørdag den 5. august

Lørdag den 2. september

Lørdag den 7. oktober

Lørdag den 4. november

Kontakter:

Anne-Grethe Hansen
Laila Westergaard

2219 1598, hele dagen
6132 0501, efter kl. 16,00

-

-

Over Jerstal Badmintonklub
Afholder
Generalforsamling
Torsdag den 9. marts 2017 kl. 18.30 på Hotel Vojens
Vi starter med spisning - stegt flæsk med persillesovs og derefter generalforsamling - dagsorden ifl. Lovene.
OJB betaler for spisningen og drikkevarer til maden og generalforsamlingen.
Da vi skal have bestilt mad, er det nødvendigt med tilmelding dette senest mandag den 6. marts 2017 til Flemming Toft - tlf.
2971 7692 eller mail: mftoft@live.dk

Loppelørdag

Forårskoncert i Vedsted Kirke

Den første lørdag i måneden holder der Loppe/kræmmer marked i
den gamle Spar Købmands butik på Hovedgaden øst 65 i Over Jerstal. Der er 14 stander som er fuld belagt hele tiden, vi har ventelister på kræmmer som gerne vil ind på en stand, og som det ser ud
nu vil alle stander være optaget helt til sommerferien. Men her fra
foråret er der plads udendørs hvis nogen har lyst til at sælge fra en
trailer eller et lille bord. Juli måneden holder vi lukket. Kom forbi og
se hvad der sker Der sælges kaffe og Lailas hjemmebagt kage hele
dagen. Og mellem 11.30 og 13.00 kan man købe grillpølser med
brød
En stand med bord koster 125.00 kr. Stand uden dørs koster 50 kr.
og da skal man selv sørge for bord. Har i lyst til at prøve så kontakt
Anne Grethe på telefon 22191598 eller Laila på 61320501 (efter Tirsdag den 28. marts kl.19.00, afholdes der koncert i Vedsted Kirke.
KL 16.00). Kom forbi og kig der er mange spændene ting
Koncerten fremføres af, Haderslev Lærerkor under ledelse af ,
Edna Rasmussen.
Lærerkoret, som består af ca. 50 medlemmer, blev dannet i
1952 af nu afdøde seminarielektor Henning Ravn Jensen. I
starten bestod koret udelukkende af lærere og derfor blev
navnet naturligvis Haderslev Lærerkor.
I dag er koret åbent for alle og har siden 2000 været ledet af
Edna Rasmussen, som til daglig er leder af Musikskolen i
Aabenraa.
Til forårskoncerten i Vedsted vil koret byde på bl.a. Renæssancemusik, Carl Nielsen, Lechner, Ola Gjello, Rutter, mf.

Koncerten er gratis

