For Over Jerstal og omegn

Nr.: 2
Årgang: 2014
Marts—April—Maj

Over Jerstal’s hjemmeside www.over-jerstal.info
Side 2:
Skausminde´s brugerråd - aktiviteter - orientering
Side 3:
Skausminde - orientering
Annonce sydbien
Side 4:
Kirketider
Side 5:
Arrangementer i Kirken
Side 6:
Borgerforeningen, Over Jerstal,
vores by, møde udviklingsplanen
Side 7:
Borgerforeningen, aktiviteter, bliv
medlem, fastelavnsfest
Side 8:
Spejderne, byfestprogram

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. maj 2014. Hvad der
kommer efter den dato, kan ikke
forventes at komme med i næste
udgave.

Over Jerstal Sportsuge sadler om
Flere forandringer er på vej, når der igen bydes til fest i Over Jerstal.
Sportsugen bliver til en byfest, og der er flere nye tiltag på vej.

Når tiden igen er til fest i Over Jerstal 17.-18, maj og igen 21.-24. maj , så
bliver ikke alt, som det plejer.
Over Jerstal Sportsuge sadler nemlig om, og bliver nu til en byfest.
Det sker fordi flere foreninger har ønsket at være med til at præge festen.
Både KFUM Spejderne Immervad Gruppe og Over Jerstal Borgerforening
er derfor nu at finde blandt arrangørerne.
“Ved at udvide kredsen af arrangører, håber vi at kunne tiltrække flere folk
til festlighederne i byen. Vi satser på, at vi ved at lave det til en byfest også
kommer til at appellere til andre målgrupper, end dem vi normalt ser på
pladsen”, lyder det fra arrangørerne.
Udover at byfesten altså nu får et lidt bredere sigte, er der også en række
nye tiltag undervejs.
Blandt idéerne er, at der skal være flere større børnearrangementer hen
over ugen, bl.a. en hel børnedag, hvor der også vil være aktiviteter i hallen.
Derudover er det planen, at de unge vil få mulighed for at slippe deres spillegen løs i nattens mulm og mørke under et såkaldt LAN-party, hvor der
kan spilles computer i 12 timer i træk.
Ligeledes håber arrangørerne, at der bliver plads til en hel “Amerikanerdag” under byfesten. Her er det meningen, at der skal diskes op med cowboytricks og underholdning, og at det hele kulminerer med et brag af en
cowboyfest.
Selvfølgelig bliver der holdt fast i mange af de gode traditioner, som Sportsugen har været kendt og elsket for.
Derfor vil der stadig være masser af sportsstævner på pladsen under byfesten, ligesom man også kan glæde sig til bl.a. gaderundbold, Tour de Over
Jerstal, optog og revy.
Revyen bliver dog lidt anderledes i år end normalt.
Revyen holder nemlig flyttedag, så premieren nu vælter teltet allerede lørdag den 17. maj. Her bliver der mulighed for at blive i teltet og spise efter
revyen.
Dog vil man stadig, som vanligt, også kunne opleve revyen onsdag aften.
Byfest udvalget

Tak til Paul Jørgen Schultz for den økonomiske støtte han har givet til Over Jerstal
Posten.
Bladudvalget

Skausminde Aktivitetscenter
Hovedgaden Øst 61A
Aktivitetsoversigt
Åbningstider
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

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

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

Håndarbejde
Sten og sølv
Træværksted
Kortspil
Trolde-stømpenisser
Træværksted

ved
ved
ved

Brugerrådet
Maren
Viggo

ved
ved

Gurli N.
Viggo

Tirsdag: 19,00-21,00 Knipling, lige uger

ved

Gurli J.

Onsdag: 13,00-16,00 Billed maling
19,30-21,30 Seniordans

ved
ved

Maren
Chr. Rasmussen

Brugerrådet
Formand:
Leif Gregersen
Næstformand: Gunnar Skov
Kamma Kloster
Inge Hansen
Kultur
Mona Ahrends

Tlf.: 7454 7474
Tlf.: 4227 1026

Torsdag: 9,00-11,30 Trolde-strømpenisser ved
14,00-16,00 Tæppe curling
ved
Tlf.: 2114 1647
Fredag:

Suppleant

Gurli N.
Bodil

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

Viggo Villadsen
Jan Sørensen

Aktiviteter på Skausminde
Torsdag den 20. marts kl. 19,00

Får vi besøg af Bjergbankens Kabare. Det er en kvartet som vil underholde med sang og musik, og i fine kostumer. Kvartetten kommer fra Fyn og har20 års jubilæum. Entre og kaffe 75,00 kr.

Tirsdag den 29. april kl. 19,00

Er der modeopvisning, det er Sko og Tøjhuset som viser sommertøj
til både damer og herrer. Lokale mannequiner. Entre og kaffe75,00
kr.

Lørdag den 3. maj kl. 18,30

Sommerfest hvor Lars Thomsen sørger for musikken.

Tirsdag den 20. maj kl. 8,00

Udflugt til Jesperhus Blomsterpark.Turen starter kl. 8,00 fra Vedsted og kl. 8,15 fra Skausminde. På vejen derop holder vi en pause,
hvor der er kaffe og boller. Middagen og eftermiddagskaffen indtages i parken. Pris 350,00 kr. Tilmelding senest den 12. maj, max 50
personer

Fredag den 2. maj kl. 14,00

Sidste lotto i denne sæson

Tak
Jeg siger tak for de 23 år jeg har været med på Skausminde,
Startede i 1990 med at lave PÅ LIVET LØS og som nu hedder
Over Jerstal Posten. Jeg har været i brugerrådet siden 2002, en
tid som jeg har været meget glad for og siger tak for god sammenarbejde gennem årene . En særlig tak til dem som har været
trofaste til at komme hver onsdag formiddag
Hilsen Anne-Grethe
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Skausminde nyt. Vi vil gøre opmærksom på at fra 1 januar 2014 annoncerer vi ikke længer i
Lokalbladet, 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 løbende 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.
PÅ UDFLUGTER KAN PRISEN VARIERER EFTER, HVAD UDGIFTERNE ER PÅ TUREN.

Modesjov
Skausminde holder modesjov tirsdag d. 29. april lidt sener end vi plejer. Denne gang bliver det Alis fra Tøj og
Skohuset der står for hele sjovet, da hun til den tid har
overtaget Stine og Holmberg, og vi er glade for at hun
vil fortsætte med at komme. Mode sjovet er blevet meget populær at komme til, og mange ser frem til den aften. Og vi glæder os også til gensynet med vores faste
mannequiner. Og en stor tak til dem, de er også med til
at gøre aftenen festlig.

Jøren Buck
Vi er kede af at vi først måtte udsætte aftenen med Jøren
Buck og sener aflyse den, på grund af sygdom, det var en
aften som mange havde set frem til, men sygdom er vi jo
ikke herre over.

Bliv biavler
Sydbien afholder kursus i biavl
Kursusstart: 13.marts 2014 kl. 19:00
Se info: www.sydbien.dk, eller kontakt:
cmpst@c.dk tlf. 20929012
Pris 200 kr. For medlemmer 100 kr.
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vedsted kirke & sogn
www.vedstedkirke.dk
december - januar - februar
2013—2014

Gudstjenester
Marts
Søndag 2.
Søndag 9.
Søndag 16.
Søndag 23.
Søndag 30.

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

74 54 51 20

Kirkegårdskontor 74 54 55 19

Søndag 6.

Søndag 13.
Torsdag 17.

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

Fredag 18.

Kirkegårdsleder

Mandag 21.

Lars Ziemann

Søndag 20.

40 37 72 50

Søndag 27.
Organist
Harriet Hørning
hjhoerning@mail.dk

Søndag 4.
74 52 92 24
74 57 50 15

21 25 15 03

Søndag 18.
Søndag 25.
Torsdag 29.

74 54 53 63

09.00
19.30

Mariæ bebudelsesdag, guldkonfirmation,
med kor, bagefter kirkekaffe
Luk. 1,46-55, Marias lovsang
Palmesøndag
KONFIRMATION
Skærtorsdag
Johs. 13,1-15, Fodvaskningen
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste
Påskedag, med kor
Matt. 28,1-8, Jesu opstandelse
2. Påskedag, i Domkirken!
Johs. 20,1-18, Ved graven
1.s.e. påske, v/Peter Kiel Nielsen
Johs. 21,15-19, Jesus og Simon Peter

10.00
10.00
19.30
10.00
10.00
14.00
10.30

2.s.e. påske, med kor, bagefter kirkekaffe
Johs. 10,22-30, Jeg og Faderen, vi er ét
3.s.e. påske
Johs. 14,1-11, Vejen, sandheden og livet
Bededag
Matt. 7,7-14, Bed, så skal der gives
4.s.e. påske
Johs. 8,28-36, Sønnens ophøjelse
5.s.e. påske, v/Bjarne Christensen
Johs. 17,1-11, Jesu bøn
Kristi Himmelfartsdag
Luk. 24,46-53, Kristi Himmelfart

10.00
09.00
10.00
10.00
09.00
10.00

Juni

Formand
Bent K. Andersen
8980fortrolig@sogn.dk

Søndag 11.
Fredag 16.

Kasserer
Jørgen Hytting
vedstedkirke@dbmail.dk

10.00

Maj

Kirkeværge
Christian Nielsen
grchr@dbmail.dk

10.00

74 52 92 24

Kirkesangere
Jørgen Hørning
hjhoerning@mail.dk
Lene Sørensen
lene@alfredsorensen.dk

09.30

April

Præstesekretær
Birthe Nøddebo
bnh@km.dk

Fastelavn
Luk. 18,31-43, Helbredelse af en blind
1.s. i fasten, med kor, bagefter kirkekaffe
Luk, 22, 24-32, Størst er den, der tjener
2.s. i fasten
Mark. 9,14-29, Den dæmonbesatte dreng
3.s. i fasten v/Bjarne Christensen
Johs. 8,42-51, Hvem er din far?
Midfaste
Johs. 6,24-35, Kravet om tegn

74 54 73 13

Søndag 1.

6.s.e. påske med kor, bagefter kirkekaffe 10.00
Johs. 17,20-26, Bøn om de troendes enhed
Kirkebilen kan bestilles hos Haderslev Taxa
tlf. 70 10 75 00
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Arrangementer Kirken

Over Jerstal Borgerforening
Formand - Benny Nielsen
Mobil tlf.: 26 23 79 69

Fastelavnsgudstjeneste Søndag, 2. marts kl. 9.30
Vær med i Vedsted kirke!
Efter gudstjenesten, som minikonfirmanderne er med til at gøre festlig, slå vi sammen med VUF katten af tønden!

Konfirmation

Skausminde Aktivitetscenter

Palmesøndag, 13. april kl. 10.00 i Vedsted kirke

Hovedgaden Øst 61 A
Over Jerstal, 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 74 81
Formand - Leif Gregersen

Nicoline Molina Andersen
P.N. Lagonis Vej 7,

Vojens

Tøndervej 91,

Ustrup

Søvejen 4,

Ustrup

Max Abkjær Bendixen
Jacob Matthiesen Boisen
Patrick Haugaard Enevoldsen
Tøndervej 44,

Ustrup

Nygade 4,

Vedsted

Abkær Skolevej 9,

Abkær

Stationsvej 16,

Over Jerstal

Thorsbjergvænget 1,

Over Jerstal

Sofie Jochimsen Ipsen
Jakob Degn Iversen
Jennie Aarup Iversen
Stine Marie Jepsen
Rasmus Skiffard Obitsø Kristensen
Hindbærvej 15,

Over Jerstal

Charlotte Haugaard Malthe Madsen
Plantagevej 2,

Over Jerstal

Victoria Haugaard Malthe Madsen
Plantagevej 2,

Over Jerstal

Nygårdsvej 2,

Ustrup

Mellemgade 8,

Over Jerstal

Søvejen 5,

Ustrup

Nygade 10,

Vedsted

www.over-jerstal.info

Christoffer Unjit Nicolaisen
Markus Kryger Starke
Pernille Dalgaard Svendsen
Rikke Thomsen

Vedsted sogn
ønsker
alle konfirmander
hjertelig tillykke!

Ældres eftermiddag
Torsdag, 15. maj kl. 14.00
Efterlønnere, pensionister og alle andre er inviteret til en hyggelig
eftermiddag på Skausminde.
Sammen nyder vi en kop kaffe og (næsten) sønderjysk kaffebord. Ole
B. Olesen, næstformand i Vedsted Sogns menighedsråd, taler om den
danske indsats i Kosovo.
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Borgerforeningen
Over Jerstal, vores by, vores opgave.
Som borgerforening har vi taget opgaven op. Gennem tiden er der blevet arbejdet på at gøre byen til et spændende sted at bo, vi har bl.a. arrangeret torvedag, hvor de erhvervsdrivende udstillede forskelligt. Der var hoppeborg osv. Hvert år er der opsætning af julestjerner, der lyser op i byen. Der afholdes juletræsfest og fastelavnsfest, som vores arbejdsgrupper står for. Zumba er også kommet til byen, ud over de sportslige muligheder der findes i
vores sportshal via sportsforeningerne. Sankthansaften tændes bål på den hyggelige spejderplads, som også er blevet en fast del af borgerforeningens arrangementer, plus 4 gange
lotto på Skausminde, og en gang lotto i forbindelse med sportsugen. Vores kulturgruppe har
tidligere arrangeret Irsk aften og Vild med dans. Seneste indslag er "spis sammel", hvor lokale kokkerere.
På sportspladsen har borgerforeningen anlagt multibanen (hockybanen) som kan benyttes af
alle, hvor der for fremtiden vil være mulighed for at spille tennis, efter vi har renoveret banen og indkøbt tennisnet.
Men, vi kunne godt tænke os, at få mere liv i byen, både visuelt og funktionelt. Derfor har vi
fået fremstillet en udviklingsplan, som I alle har fået i postkassen. 23 lokale personer har
deltaget og arbejdet hårdt med projektet, som vi kunne tænke os, byen skal se ud i fremtiden.
Vi har overdraget udviklingsplanen til kommunen, og borgmesterens besked var, at nu starter arbejdet først. En del af idéerne skal virkeliggøres via midler fra fonde, som vi selv skal
søge. Andre dele hører under kommunens opgave. Problemet er bare, at de ikke gør noget
af dem selv - vi skal hele tiden råbe op, gøre opmærksom på os selv, så vi kan komme med
på budgetterne, det var beskeden fra borgmesteren. Derfor er det vigtigt for os, at vi har
rødder i byrådet, via lokale politikere, som kan og vil tale vores sag. Noget der har lagt os
på sinde i rigtig mange år som vi har samarbejdet med Vedsted om, og gang på gang har
fået afslag, har vi nu med i udviklingsplanen og det ser ud til at blive virkeliggjort - nemlig
en cykelsti mellem Vedsted og Over Jerstal i 2015. Sådan håber vi på sigt, at alle de andre
idéer der er i udviklingsplanen bliver opfyldt. Vi vil løbene forsøge at holde byen informeret
om, hvorvidt sagerne skrider frem.
Benny Nielsen
Over Jerstal Borgerforening

Udviklingsplanen for Over Jerstal:
Første step af udviklingsplanen skyder vi i gang med følgende projekter:
- Forbedring og renovering af eksisterende stier i Over Jerstal by.
- Cykelsti fra Over Jerstal til Vojens.
Derfor skal vi bruge 2 grupper til at arbejde for
gennemførelsen af projekterne.
Kom og vær med til at gøre din by til et bedre sted at
bo.
Opstartsmøde tirsdag den 25. marts kl. 19,00 på
Skausminde
Vi ses
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Planlagte aktiviteter i Borgerforeningen:
Tirsdag den 25. marts kl. 19,00
Torsdag den 10. april kl. 19,00
Torsdag den 11. september kl. 19,00
Torsdag den 6. november kl. 19,00

Udviklingsplan, oprettelse af grupper til de første projekter
Skausminde
Bankospil
Skausminde
Kun for medlemmer
Bankospil
Skausminde
Kun for medlemmer
Andespil
Skausminde
Kun for medlemmer

Bliv medlem af Over Jerstal Borgerforening !
Jo flere beboere i Over Jerstal der er medlem af Borgerforeningen, jo stærkere står vi når vi skal til at forhandle med kommunen, og søge midler ved forskellige fonde, om de projekter vi har i udviklingsplanen.
Det koster 50 kr. for et personligt medlemskab pr. år.
I kan melde jer ind ved at indbetale beløbet på reg.nr. 5362 konto nr. 0667737 og oplyse navn og adresse
ved indbetalingen.

Fastelavnsfest i hallen
Søndag d. 2. marts er der fastelavnsfest i hallen. Narrehattene, som er en del af Borgerforeningen, står for arrangementet.
Festen starter kl. 14.00 og slutter kl. 16.00.
Der kan købes billetter hos Over Jerstal Autohandel eller bestilles online hos John Holm på adressen
jholm@bbsyd.dk (bemærk ny mail-adresse)
Priser: Slikpose + entré:
Fastelavnsbolle + entré:
Ekstra fastelavnsbolle:

20 kr
20 kr.
10 kr.

I hallen kan der købes kaffe/te, sodavand/juice m.m. Medbring venligst rede penge.

Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 1. marts kl. 10.00.
Under festen kåres de bedste udklædninger, og vi skal naturligvis slå katten af tønden.
Tøndeslagningen er inddelt i tre aldersgrupper.
Der vil være forskellige aktiviteter så som flødebollemaskinen og boldkast.
Der er også et klippe-klister-bord, hvor der kan klippes fastelavnspynt og laves fastelavnsris.
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En leg for Livet
Af Jeppe Hansen

”Ja vi er danske spejdere og løftes om begivet,”
Hver mandag mødes spejderne henne i spejder
nes lokaler på skolen.
Siden 1910 har KFUM sammen med DDS været
blandt en af de største bevægelser i Danmark,
siden da er vi egentligt ikke ændret meget i tingene, vi holder på traditionerne som for eksempel at hilse med venstre hånd, når vi møder hinanden og altid være udenfor, når vi kan. Det kan måske
godt lyde som om vi bare render rundt og leger, og tænder bål, og ja det gør vi. For at være spejder er faktisk en leg, og som vi siger med "at være spejder er en leg for livet." ”Legen” er handlingen. "For livet" er
holdningen, og med handlingen mener vi det er det vi gør, og holdningen er formålet med spejder altså
Spejderloven som KFUM spejderne tager udgangs punkt fra
Mandag kl 17-18 har Bæverne og Ulvene møde

Jørgen tlf. 24497516

Mandag kl 18:30-19:45 Har Junior spejderne møde
Onsdag d. 21. maj 2014
18.00
Pladsen og boderne åbner
18.00
Børnearrangement i hallen
19.00
Revy

Foreløbigt program Over Jerstal Byfest 2014:
Lørdag d. 17. maj 2014
12.00
Pladsen og boderne åbner
12.00
Vaffelboden åbner
12.00
Optog gennem byen
13.00
Ponyridning på pladsen
13.30
Redningshelikopter/
faldskærmsudspring
14.00
Damehåndboldstævne
14.00
Børneunderholdning
18.30
Revy
20.30
Hyggekomsammen efter revy

Torsdag d. 22. maj 2014
18.00
Pladsen og boderne åbner
18.00
Børnearrangement
18.30
Motionsløb / motionsgang (voksne/
børn/Skoler)
19.00
Krolf
19.30
Spilleaften
Fredag d. 23. maj 2014
18.00
Pladsen og boderne åbner
18.00
Hoppeborge åbner
18.30
Hyggerundbold
20.00
Lan-Party i hallen
20.00
3. halvleg og musik v. BULLER

Søndag d. 18. maj 2014
13.00
Pladsen og boderne åbner
13.00
Børneunderholdning
13.00
Vaffelboden åbner
13.00
Bazar
13.30
Tour de Over Jerstal—cykelløb
15.00
Fodboldstævne – børn og voksne
15.00
Sønderjysk kaffebord
19.00
Bankospil

Lørdag d. 24. maj 2014
12.00
Pladsen og boderne åbner
12.00
Hoppeborgen åbner
12.00
Vaffelbod åbner
13.30
Børnearrangement/familiehygge
13.00
”Amerikanerdag”
14.00
Ponyridning
13.00
”Over Jerstal i gamle dage” m/
kaffearr. & byvandring
19.00
Cowboyfest

Mandag d. 19. maj 2014
Lukket
Tirsdag d. 20. maj 2014
Lukket
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