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Et af de større ønsker i forbindelse med anlægget af Over Jerstal Bypark var et kaffehus på
den sydlige grund.
Kaffehuset er nu en realitet.
I løbet af vinteren har en lille flok håndværkere bestående af H.C. Norn, Kent Norn, Børge
Hansen, John Holm, Peter Grau Hansen og Allan Hansen bygget på huset i Kent Norns lagerbygning.
Så snart foråret meldte sin spæde ankomst, blev Kaffehuset rejst på det støbte fundament og
huset stod snart færdigt.
Husets tagkonstruktion er bygget af genbrugstømmer fra Selbjerg Mølle i Hoptrup. Vinduerne er også genbrugsmaterialer og en del af inventaret, nemlig de flotte kirkebænke, har vi fået fra Vedsted
kirke. Resten er indkøbt for sponsorater
og anden økonomisk hjælp fra H.C.
Norn, Davidsen, Over Jerstal VVS, Bo
Dumstrei, Omega Glas og Verner
Schmidt, uden hvem projektet ikke havde været muligt.
Vi arbejder i øjeblikket på at få indlagt
strøm i huset.
En del af fliserne og bord-bænk-sættene i huset er sponsoreret af lokale privat-personer, som
gerne har villet bidrage til det fine projekt.
For ganske nylig er der lagt fliser hele vejen rundt om huset og ud mod parkeringspladsen sluttes der af med en flot stenkant. Nord og syd for huset er der anlagt terrasser og bedene beplantes med bl.a. rhododendron.
Det store kaffehus-projekt har ikke kunnet lade sig gøre uden en meget stor indsats fra især
Kent Norn og H.C. Norns tømrer- og snedkerforretning. Her er bidraget med både lagerplads,
maskiner, værktøj, økonomi og ikke mindst en meget stor arbejdsindsats.

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

Husk, at alle er velkomne i kaffehuset. Vi håber, at rigtig mange vil gøre brug af det. Drik en
kop kaffe eller spis den medbragte madpakke eller hold børnefødselsdagen i huset. Kun fantasien sætter grænser.
Distribution:
Laila, Tove, Astrid, Ingelise og Bent Vi håber, at alle vil tage ansvar for, at huset holdes pænt og ordentligt. Ryd op efter endt brug
og pas i det hele taget på vores nye flotte kaffehus.
K.
Henvendelse og indlæg til bladet
bedes sendt på mail:
overjerstalposten@bbsyd.dk eller Onsdag den 24. maj (dagen før Kristihimmelfartsdag) kl. 16.30 er der indvielse af kaffehuset.
ojposten@stofanet .dk
Spejderne sørger for, at der er lidt mad (lavet over bål) og der serveres en kop kaffe og et stykke kage. Der serveres yderligere en enkelt øl/vand.
Deadline for indlæg til næste blad
er den 10. august 2017. Hvad der Alle er velkomne. Så kig endelig forbi.
Der serveres mad, så længe der er noget i gryden.
kommer efter den dato, kan ikke
forventes at komme med i næste
udgave.

Indvielse

Ingen arrangementer i juni, juli og august på Skausminde 2017
Aktiviteterne starter igen efter ferien, mandag den 4. september.
Fredag den 8. september kl. 14.00

Er første lotto efter ferien.

Onsdag den 13. september

Udflugt til Esbjerg Fiskerimuseum og Olsens Paradis, pris: 350,- kr.
( se næste blad ) Tilmelding mellem den 4. og 8. september

Torsdag den 28. september kl. 18.30

Fællesspisning, pris: 100,- kr.

Torsdag den 12. oktober kl. 14.00

Foredrag ved Lorenz P. Christensen ”at ældes med ynde”.

Rigtig god sommer.

Brugerrådet.

Modesjov med tøj til afslapning og fest.
Torsdag den 27. april 2017 – blev der afholdt et meget velbesøgt modesjov på Skaus-Minde Aktivitetscenter i Over Jerstal, med tøj fra Stine & Holmberg i Vojens, ved Alice Jespersen.
Her fik de mange fremmødte god inspiration til køb af nyt tøj &
fodtøj – både til afslapning og fest – med ideer til hvordan forskellige tøjmodeller, farver m.v., kan kombineres med hinanden – her
ikke mindst ideer til hvordan forskellige farver kan sættes sammen, på en smart og smagfuld måde, eller hvordan et bælte eller
snor kunne give et helt andet udtryk, med det samme stykke beklædning – Alice gentog mange gange – at vi ikke skal være så
bange for at sætte farverne op mod hinanden – der må gerne
være en farve eller to der bryder lidt med farvestilen – det giver
blikfang.
Det var brugere på Skaus-Minde Aktivitetscenter der gik manikin,
kvinder og mænd, med en god spredning i alder, størrelse og
form – så der blev fremført og vist tøj der kan passe til enhver –

Festlig & fornøjelig Sommerfest.

Lørdag den 6. maj 2017 – var den årlige sommerfest på
Skaus-Minde Aktivitetscenter i Over Jerstal, med hyggeligt
samvær, god mad, med en svingom.
På en kølig og forblæst aften mødtes omkring 60 glade kvinder
og mænd,mange lidt grå i toppen – i deres pæne tøj, med forventning om en festlig og hyggelig aften – og de blev ikke skuffede.
Der var hele aftenen igennem underholdning, med live musik af
Lars Thomsen, fra Vojens – der også spillede til de indlagte fællessange.
Flemming Gormsen, fra Gelsåvej – havde haft gang i den store
grill, med 3 slags lægger og meget velsmagende og fint mørt
køb, oksekøb, honningmarineret svinekam, og højreb, hvortil der
var flødekartofler, stort salatbord, så meget man kunne spise blev nyt og spist sammen et godt glas vin, vand eller andet efter
eget valg. Desserten var fløderand, med flødesovs – afsluttende
med kaffe og småkager.
Som afslutning på aftenen kunne der lige blive til en god times
tid til en svingom, hvor der kom gang i blodomløbet, og den megen mad blev godt rystet sammen.
En
helt
igennem
hyggelig
og
fornøjelig
aften,
hvor
der
ikke
skulle
præsteres
en
helt
her var det ikke de der superslanke modeller, som det er når sto- masse –
re modehuse fremfører deres nye modeller i tøj m.v.
men blot nyde maden og hinandens gode selskab.
Og så kan tøjet naturligvis, ses og købes hos Stine & Holmberg i
Bent K. Andersen.
Vojens.
Bent K. Andersen.

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
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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

ved

Maren
Viggo
Gurli J.
Gurli N.
Viggo

Brugerrådet

Efterårs udflugten går til Esbjerg, der besøger vi Fiskerimuseet, hvor vi bl.a. kan se sælerne bliver fodret kl. 11, derefter kører vi på
Jerne Kro hvor vi selv kan få sulten stillet, med en 2 retters menu.

Over middag tager vi til Olsens Paradis, en meget speciel have med marmor, grus og sand og mange sjældne planter, men intet
græs.

På vejen hjem kører vi til Central Hotellet i Holsted og tager vores eftermiddagskaffe.

Information til forbrugerne – 2017
Over Jerstal Vandværk a.m.b.a. ønsker hermed i henhold til bekendtgørelsen om drikkevand fra 2001 at informere forbrugerne om
vandforsyningen og vandets kvalitet
Vandværket.

Separatkloakering

Over Jerstal Vandværk a.m.b.a. er et selskab, der ejes og drives
af forbrugerne. Råvandet hentes op fra ca. 34 meters dybde via 2
boringer, der er placeret på vandværkets grund. Boringer og anlæg kan producere ca. 1000 m3 drikkevand pr. døgn. I de senere
år er der dog produceret ca. 200 m3 pr. døgn til de ca. 550 tilsluttede husstande.

I løbet af 2017 starter PROVAS på separatkloakering i Over
Jerstal. Arbejdet vil først kunne afsluttes ultimo 2019. Arbejdet
udføres af Arkil A/S.

På vandværket iltes råvandet mekanisk med kompressor, derefter filtreres det igennem 2 lukkede trykfiltre, hvorefter vandet,
gennem et udpumpningsanlæg, leveres til forbrugerne. Der tilsættes hverken kemikalier eller andre stoffer til vandet.
Lukning af vandet.
Den første tirsdag i hver måned kan vandet være lukket i tidsrummet mellem kl. 9.00 og kl. 12.00. Grunden til dette er, at da er der
mulighed for at foretage reparationer på ledningsnettet.
Drikkevandsanalyser.
Drikkevandsanalyserne kan hentes på hjemmesiden hvor alle
analyser ligger. Hjemmesiden er www.ojv.dk

I forbindelse med opgravningen mv. kan det komme til at medføre gener for vandværket og forbrugerne. Der kan evt. forekomme brud på ledningsnettet, som kan betyde lukning af vandet i en periode. Når der åbnes for vandet igen, kan vandet
være brunt, hvorfor der anbefales at lade vandet løbe et stykke
tid.
Det er altid godt at tjekke vandmåleren med jævne mellemrum
og der anbefales at vandmåleren aflæses mindst en gang hver
måned for at opdage evt. vandspild i tide. Vandspild kan blive
dyrt, idet en kubikmeter koster ca. kr. 65.
Udskiftning af vandmåler.
Vi har udskiftet vandmålerne i 2016 til nye fjernaflæsningsmålere, så der vil ikke komme aflæsningskort i år. Måleraflæsningerne sker via fjernaflæsning.

Udvalgte resultater af seneste analyser pr. 02.02.2017.:
Parameter

Resultat

Max værdier

Ammonium

0,010 mg/l

0,050

Nitrat

<0,167 mg/l

50 mg/l

Nitrit

0,004 mgl

0,01 mgl

Farve
Chlorid

Ingen
28 mg/l

250 mg/l

Mangan

<0,002 mg/l

0,020 mg/l

Jern

<0,012 mg/l

0,100 mg/l

Kimtal ved 22 gr.

0 antal/ml

50 antal/ml

Coliforme bakterier

0

0

Bestyrelsen:
Navn

Tlf. nr.

E-mail

Formand

Kaj Schulz

60 18 49 35

kajoglene@mail.dk

Næstformand

Jan Eriksen

28 55 46 42

jweriksen@hotmail.com

Kasserer

Peter Nielsen

50 55 20 79

peteranielsen@outlook.com

Ledningstilsyn

Jesper Johnsen

52 15 08 46

jesj@lindpro.dk

Sekretær

Kjeld Greve

28 29 78 17

fam-greve@privat.dk

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.

Sø-Gudstjeneste i Gryden, ved Vedsted sø.
Søndag den 13. august 2017, kl. 10,30 –
Der vil også i år være Sø-Gudstjeneste, i gryden, på sydsiden af Vedsted sø.
Her er højt til himmels og den helt rigtige udsigt ud over søen.
Der vil være fuld dækning af præster – da alle tre
sognepræster deltager (Hammelev – Sommersted –
og Vedsted) – og Vedsted kirkes kor medvirker – de
vil alle i fællesskab give en festlig gudstjeneste.
I forlængelse af gudstjenesten vil der som altid være kirkekaffe – hvor alle skal være velkomne til at
deltage heri.
Der er tradition for, at der er fint og klart solskin.
Bent K. Andersen

Sankt Hans aften i Præstegården.
Fredag den 23. juni 2017, kl. 19,30 –
er der som de foregåede år – Sankt Hans aften i Vedsted Præstegård.
I Vedsted starter vi med – at aftenens båltaler får ordet – lige efter velkomsten og vi
har sunget et par af sommerens sange.
I år er Bål taleren, vores nye Domprovst over Haderslev
Domprovsti – Torben Hjul Andersen.
Domprovsten har gennem årene arbejdet med ungdomsarbejde, som konsulent i KFUM, været folkeskolelærer, før han uddannede sig til præst, hvor han bl.a. har været provst for Slagelse provsti på Sjælland, hvorfra han kom til Haderslev i 2016
– oprindelig er han fra Himmerland i Nordjylland.
KFUM spejderne vil også i år arrangere bålet på søen – lave
børneaktiviteter - sikkert noget med at bage snobrød – sælge
grillpølser, kage, øl & vand, kaffe, is m.v..
I menighedsrådet har vi en forventning om, at det bliver en helt
igennem hyggelig og vellykket Sankt Hans aften – hvor vi ser frem til en dejlig solrig
og lun aften.
Aftenen afsluttes som altid med, at børnene går med tændte fakler og tænder bålet,
der trækkes ud på søen – og lige før vi begynder at gå hjem, vil sognepræst Carsten Vigsø holde en kort andagt, med ønsket om en god sommer for alle.
Bent K. Andersen.

Sankt Hans aften i Over Jerstal
Igen i år er der den 23. juni St. Hansbål på spejder pladsen Abkærvej. Det starter med salg af pølser og drikkevarer kl. ca. 19. Kl. 20
er der velkomst og måske båltale og derefter synges der et par
midsommersange samtidig med bålet tændes.

–

I 2016 blev Over Jerstal kåret til årets landsbysamfund i Haderslev Kommune. Sådan en fin titel giver naturligvis blod på
tanden. Kan det mon blive til mere end det?
Én gang om året kårer Landdistrikternes Fællesråd ”Årets
landsby” i en konkurrence, hvor alle landsbyer i Danmark
med et indbyggertal under 2000 kan deltage.
Hvert år vælger rådet et emne inden for hvilket man skal konkurrere. I år er emnet ”Den digitale landsby”.
Da konkurrencen blev udskrevet og årets tema lå fast, gik
Borgerforeningen straks i gang med at kontakte byens digitale ildsjæle for at høre, om Over Jerstal skulle deltage. Det
mente man godt, vi kunne og 17. april blev ansøgningen
sendt af sted.
Nogle af de digitale tiltag i byen, som vi lagde vægt på i ansøgningen, var vores meget velfungerende grupper på Facebook, vores LAN-party i hallen og i klubben, vores nye QRkoder i byparken, wifi i hallen, info-skærme i børnehaven, i
klubben og i hallen og mulighederne for digital betaling til
byfest, fastelavnsfest og juletræsfest.
2. maj modtog vi så den glædelige nyhed, at Over Jerstal var
blandt de tre byen, som skal kæmpe om at blive årets landsby. En helt igennem flot præstation uanset udfaldet af finalekampen.
Søndag den 21. maj kl. 13.00 kommer dommerkomitéen så
på besøg i byen. Vi håber naturligvis på godt vejr og at byen
netop den dag viser sig fra sin smukkeste side.
Først når komitéen har været rundt i de tre finale-byer, vælges den endelige vinder. Så husk at krydse fingre.

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

Planlagte aktiviteter i
Borgerforeningen:

-

Fredag den 23. juni:

Sankthansaften
pladsen

Søndag den 4. juni til
lørdag den 10. juni:

Byfest
Sportsplads
Program omdelt sammen med bla
det her

Torsdag den 14. september kl. 19,00:

Bankospil
( For medlemmer )

Skausminde

Torsdag den 3. november kl. 19,00:

Andespil
(For medlemmer)

Skausminde

spejder

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 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 RINGRIDERFORENING
AFHOLDER RINGRIDNING
SØNDAG DEN 25. JUNI 2017 KL. 12.00
KL.12.00 Rytterne samles på pladsen
KL.12.15 Dysten starter i galgerne
I pausen er der cykelringridning for børn
KL. 15.30 Kongeomridning om konger, kronprinser og prinser
Tilmelding KAN ske til følgende forridere:

Henrik Sørensen, Over Jerstal 21269025
Jette Ravn, Over Jerstal
23747714
Åge Kjeldstrøm, Bevtoft
74514432
Bent Petersen, Vedsted
61366036
Rene Toftebjerg, Uldal
29426442

Tennis i Vedsted
Er du en ny Wozniacki eller har du bare lyst til at prøve at
spille tennis?
Vedsted Ungdomsforening har 2 tennisbaner, som ligger ved
klubhuset på Skovbyvej 25B. Sæsonen er startet, og vi har plads
til flere spillere.
Der er følgende faste træningstider, hvor alle er velkomne:
Tirsdag klokken 17.30-18.30: juniortræning: Trænere er Birthe Holm 25122127 og Lene Ahrndt 22211175
Tirsdag klokken 19-20: åben træning for damer, alle kan være med
Torsdag klokken 18.30-19.30: åben træning for herrer, alle
kan være med.
På alle øvrige tidspunkter kan man bare benytte banerne, det
kræver blot at man har ”købt” en nøgle til 100 kr. (depositum,
som man får tilbage ved aflevering).

På pladsen findes: Telt hvor der kan købes forskellige forfriskninger.

Hej alle modtagere af Over Jerstal Posten…
Lige en lille notits fra Skrydstrup Ungdoms- og Idrætsforening, med en, synes vi selv,
vigtig information om at Square Danserne kommer og danser i Over Jerstal Skoles Gymnatiksal, med ind gang fra Hallen.
Der er opstart mandag den 4.september 2017 kl. 19…. Mere information når vi nærmer
os opstarten.
Vi glæder os til at danse på Skolen og vil rigtig gerne se mange af Jer fra Over Jerstal og
omegn.
Mange venlige hilsner
Alice Kindt (Formand)
For yderligere information: telefon 60 80 32 42

Vadehavstur torsdag den 10. august 2017
Menighedsrådet arrangerer tur til det nye smukke Vadehavscenter torsdag den 10. august kl. 13.00 til 17.30.
Busafgang fra Fælleshuset kl. 13.00 og opsamling ved Skausminde i Over Jerstal kl. 13.10.

Pris: 100 kr. pr. person.

Vadehavscenteret har åbnet i februar i år efter en stor ombygning. Indvendig er centeret fyldt med de ﬂotteste udstillinger om alt natur i og omkring vadehavet. Moderne digitale fugleudstillinger, bassiner med levende dyr fra havet, lyde, udskårne træﬁgurer og meget, meget mere.
Se www. vadehavscentret.dk
Tilmelding senest 7. august til Ole B. Olesen på obakke@hotmail.com eller 2860 9020 eller Anne Enemark på anne@enemark.dk
eller 3125 5052

