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Borgerbudgettering 2018
Så ligger der igen 50.000 kr. klar til brug i Over Jerstal Landdistrikt.
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Dåseindsamling

Haderslev Kommune har igen i år valgt at give alle landdistrikter i kommunen 50.000 kr. til brug
til forskellige projekter.
Så har du et godt projekt, som du mangler penge til, er det nu du skal fatte pennen og skrive et
par linjer til Borgerforeningen. Skriv kort hvilket projekt det drejer sig om, og hvilket beløb, der
søges. På ansøgningen skal der også stå, hvem der er den ansvarlige for projektets gennemførelse. En kontaktperson.
Der er stort set ingen grænser for, hvad der kan søges penge til, når blot projektet kommer
landdistriktets borgere til gode.
Tirsdag den 11. sept. kl. 19.00 er der møde på Skausminde, hvor du kan få yderligere oplysninger om Borgerbudgettering.
Søndag den 21. okt. kl. 9.30 er der igen møde på Skausminde. Her præsenteres alle indkomne
forslag og de fremmødte stemmer om, hvilke projekter, der skal tildeles penge.
Yderligere info kan også fås ved henvendelse til Over Jerstal Borgerforening.

Som tidligere nævnt i byfestrevyen og Over
Jerstal Posten, så er der en ny cykelsti på vej
til området. Cykelstien der kommer til at ligge
mellem Over Jerstal og Vojens er planlagt til at
være færdig i sommeren 2019 med indvielse i
august 2019. Cykelstien bliver anlagt på den
østlige side af Vojensvej, er godt på vej. Arbej-
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Vi har igen et spændende foredrag, på
Vedsted Landbohjem,
denne gang er det
Frank Clifforth.
Frank kommer og
fortæller om sit liv som
stofmisbruger og hvordan, han er kommet
ud af misbruget.
Frank er både foredragsholder og musiker og har været med i X
-faktor i 2016. Han har selv skrevet mange
gode rørende sange.
Kom og oplev Frank. Foredraget er for alle.
Mange unge mennesker og voksne har haft
god gavn af foredraget.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved
torsdag d. 13. september 2018 for foredraget, der er arrangeret af kulturVOJ.

Arrangementer for september oktober og november 2018 på Skausminde

Udflugt torsdag den 11. september.
Turen går til Lille Malunds Have ved Klovborg. Det skulle være en pæn og hyggelig have ( gå evt. på nettet og se ) Der er også mulighed for at købe nogle planter med hjem hvis der er nogen man absolut ikke kan undvære. Turen går videre til Brædstrup kro hvor
vi spiser middag.
Godt mætte fortsætter vi i stedet til et besøg på Silkeborg Papirmuseum. Der vil være guidet rundvisning. Papirmuseet er et levende
museum med produktion af håndgjort papir. Publikum kan selv forsøge sig som papirmager. I museets biograf kan man se film om
papirproduktion og udstilling om dansk papirfremstilling gennem tiderne. Vi får også at se hvordan man trykker pengesedler. Stedet
skulle være meget spændende at besøge så vi håber på god tilslutning. Rundvisningen varer ca. 1 ½ time.
Lige ved siden af ligger der en cafe hvor vi får eftermiddagskaffen inden turen går hjemad. Vi er hjemme kl. ca. 18.
Tilmelding senest d. 7. sept. Liste hænger på Skausminde man er også velkommen til at melde sig på telefonnr. 24439443. Der er
plads til max 50 personer.

Velkommen til ny sæson

.
Efter en varm og tør sommer – håber I har nyt den – byder brugerrådet alle velkomne tilbage til aktiviteterne på Skausminde.
Velkommen til alle – der har været med i gennem nogen tid – år – men samtidig også velkommen til nye – der gerne vil være deltagere i de mange aktiviteter, som Skausminde byder på.
Der er de daglige faste aktiviteter – samt udflugter, fællesspisning, fester m.v. – og inden længe nærmer vi os julen med alle de aktiviteter, den bringer med sig.
Har du/I hen over sommeren tænkt på aktiviteter, som I syntes mangler på Skausminde – så kom frem med dem – alle forslag til
aktiviteter m.v., er mere end velkomne – så hold dig ikke tilbage, frem med de gode og spændende ideer.
Kender du en eller flere – du syntes kunne have glæde, af fælleskabet på Skausminde – så inviter dem med – så de kan se og føle
det, på egen krop – og mærke fælleskabet – og derudfra finde frem til, om det er noget for dem – der er altid plads til en til i fællesskabet.
Den varme sommer er nok forbi, for i år – så er tiden igen til – at vi mødes på Skausminde – og nyder hinandens selskab – velkommen til en ny sæson.
Brugerrådet.

Bent K. Andersen.
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Formand:
Næstformand:
Sekretær
Kultur
Køkken
Kultur

Bent K. Andersen
Mona Ahrends
Kamma Kloster
Mona Ahrends
Inger Hansen
Inge Lise Nymann

Tlf.: 5151 9985
Tlf.: 2114 1647
Tlf.: 2161 6352
Tlf.: 2114 1647
Tlf.: 2283 4806
Tlf.: 2443 9443

Mail: bentka50@gmail.com
Mail: monaahrends@post.tele.dk
Mail: kammakloster@hotmail.com
Mail: monaahrends@post.tele.dk
Mail: ingen
Mail: egoningelise@hotmail.dk

Suppleant

Jan Sørensen
Anne Dittfeld

Tlf.: 6024 9984
Tlf.: 2155 5196

Mail: ujs73@hotmail.com
Mail: huginsvang@hotmail.com

Kassere

Grethe Madsen

Tlf.: 6175 8909

Mail: sikkersol@sol.dk

-

-

-

SÅ er ferien overstået forhåbentlig har alle nydt det med masser af sol og næsten ingen regn. Skausminde starter op igen mandag d.
3. sept. med kniplepinde og strikkepinde. Der er plads til flere hvis der er nogen der har lyst kom evt. og se hvad vi laver. Se vores
ugeprogram andet sted i bladet.

Fællesspisning
Den 27. september er der fællesspisning på Skausminde. Der er plads til 60 personer og tilmeldingslisten kommer op den 10. september. Vi finder på et eller andet at spise og dem der melder sig skal ikke stå i køkkenet den dag.

Foredrag
Den 25. oktober er der foredrag. Vi har fået fat i Niels Ole Frederiksen som vil fortælle om emnet: Født i Horsens Statsfængsel. Han
er selv opvokset i fængslet hvor hans far var ansat. Foredraget kommer med nogle glimt fra tiden efter krigen og hvordan han kom i
kontakt med nogle fanger.
Han vil også berette om vores berømte udbryderkonge den legendariske Carl August Lorentzen, som natten til den 22. december
1949 undveg via en 18 meter tunnel. Vel mødt det skal nok blive spændende.

Byfesten i tal
I juni løb årets byfest af stablen på sportspladsen ved
skolen. Byfesten blev lige så vel som resten af sommeren beriget med høj solskin. I selskab med flere hundredvis af frivillige arbejdstimer leveret af byens foreninger,
blev dette det perfekte grundlag for en eminent byfest.
I byfestens 5 åbningsdage var pladsen åben i mere end
50 timer. I den tid nåede knap 200 børn at hoppe i det
store hoppeland. De voksne, fik mulighed for at nyde en
fadøl i solen, det blev dog til lidt mere end én. I løbet af
ugen fik de voksne nemlig drukket, over 2000 fadøl mens
børnene fulgte godt efter, med over 240 liter slush-ice.
Med drikkevarerne hører selvfølgelig mad: til det sammenslåede fodbold- håndboldstævne nåede byfesten i år
at sælge hele 250 franske hotdogs. Når byen skal samles, er det heller ikke noget problem at få fyldt teltet op.
Det gælder alt fra revyen til en total udsolgt fællesspisning med 180 deltagere. En ting der dog ikke kan sættes
tal på er den dedikation og energi, som de frivillige ligger i byfesten. Deres indsats kan kun måles på den fantastiske byfest som de
har skabt.
Jeppe Hansen

Kirkegårdsvandring på Vedsted Kirkegård og kirken.
Torsdag den 6. september 2018, kl. 18.30 – på Vedsted kirkegård.
Kirkegårdsleder, Lars Ziemann viser rundt, samtidig med han fortæller om de forandringer der er sket og fortsat vil ske på Vedsted
kirkegård – hvor der i disse år sker store ændringer – på grund af færre kistebegravelser og flere urne begravelser.
Carsten Vigsø vil vise rundt – ude og inde i kirken – og fortælle kirkens historie – der er sognets ældste bygning, og samtidig fortsat
er i brug. I kirken vil Kirkens kor synge for os.
Der afsluttes med kaffe, med brød, i kirken.

Midtvejsmøde – Orienteringsmøde om årets aktiviteter..
Onsdag den 12. september 2018, kl. 19.00 – i Fælleshuset i Vedsted.
Menighedrådet, afholder her midt i valgperioden, orienteringsmøde, om hvad menighedsrådet har beskæftiget sig med i den forløbne
periode – her bl.a. om købet af Skovbyvej 27, og planerne hermed, og andre spændende aktiviteter. Der vil også blive givet orientere
omkring regnskab 2017, og budgettet for 2019.
Menighedsrådet giver kaffen.

Fælles med Oksenvad, Sommersted og Hammelev, afholdes - Sang og musik Gudstjeneste – i Vedsted kirke.
Søndag den 7. oktober 2018, kl. 10.00
Hele Gudstjenesten vil være fyldt med sang og musik – hvor de 3 kirkekor, på skift, og fællesskab – vil fylde kirkerummet med sang
og musik – en festlig og medrivende oplevelse.
Så er du til musik og korsang – så er det søndagen hvor du skal hen i Vedsted kirke – der vil også være fællessang, hvor vi alle synger.

Ældre eftermiddag i Fælleshuset i Vedsted.
Fredag den 9. november 2018, kl. 14.00
Menighedsrådet inviterer igen til en hyggelig eftermiddag – med en kort andagt – underholdning og sang – kaffe og kage – og hyggeligt samvær i hinandens selskab.
Find ud af at køre sammen – eller kontakt Tlf. 5151 9985.

Bent K. Andersen

25 år
Den 4. november 1993 var der stiftende generalforsamling i Over Jerstal Grundejerforening. Grundejerforeningen blev stiftet, for at varetage borgernes interesser
i forbindelse med DSB ændrede til dobbeltspor og elektrificering af banen og det
vejarbejde der ville være i forbindelse med ændringerne. Det var der Hovedgaden
blev lukket ved banen og herefter Hovedgaden Øst og Vest.
Knap fire år efter, den 12. marts 1997 blev tre foreninger på en generalforsamling
samlet til en forening, Over Jerstal Handel-Borger-Grundejerforening også kaldet
HBG. Grundejerforeningen havde på et tidspunkt fået oplyst, at der eksisterede
en Borgerforening i byen, den havde en formue på ca. 20.000 kr. Hvis foreningen
skulle nedlægges, skulle pengene tilgå Kommunen. For at undgå det, blev der
afholdt en ”genoplivnings” generalforsamling, med et punkt på dagsordenen, at
lægge grundejer- og borgerforeningen sammen.
Samtidigt havde Handelsstandsforeningen det svært, der var efterhånden kun
nogle få forretninger tilbage i byen. Derfor henvendte Handelsstandsforeningen
sig til Grundejerforeningen om den ville overtage Handelsstandsforeningens opgaver, opsætning og nedtagning af julebelysning gennem byen. På den måde
blev de tre foreninger til HBG.
HBG eksisterer i ni år, hvor den på generalforsamlingen den 2.februar 2006 så
skifter navn til Over Jerstal Borgerforening.

Børneunderholdning
Kom børn, forældre, bedsteforældre, ja - kom alle sammen til en sjov og oplevelsesrig eftermiddag i Over Jerstal Hallen søndag den 7. oktober kl. 14,30
Vi får besøg af Troldmanden Store Kasse, som laver akrobatik og jonglere, er én
af Danmarks mest erfarne og mest populære børneunderholdere.
Han evner at fange sit publikum ind i et magisk og eventyragtig trylleunivers, hvor
publikums reaktioner skifter mellem måbende forundring og spontane latterudbrud.
Børnene inddrages i showet - og er højlydt med og dybt engageret under hele
showet. Tilstedeværende forældre og andre voksne går heller ikke ramt forbi.
Efter denne oplevelse trænger vi til ”kaffepause”.
Pris 75,- kr. pr. billet, der omfatter entre, saft / kaffe / boller / kage.
Billetter fra tirsdag den 25. september:
OJA Biler Over Jerstal
Letkøb Vedsted
www.Place2Book
Vi glæder os til at se jer til en dejlig eftermiddag - hvor børn skal være børn og
voksne heldigvis også må være med.

Hjertestartere
I Over Jerstal er der to hjertestartere, den en er ved Skausminde,
Hovedgaden Øst 61 A, på vægen ved trappen ned til kælderen, ud
mod Hovedgaden.
Den anden er ved familien Schrøder Ved Majen 6, på husmuren
ved indgangen.
Der er adgang til begge alle 24 timer i døgnet.

–

Menighedsrådet har været på indkøb.
Vedsted Menighedsråd har købt Skovbyvej 27, Vedsted.
Skovbyvej 27, har stået ubeboet siden efteråret 2017 – og blev sat til salg her i foråret 2018.
I Vedsted sammen hæng er det en gammel historisk bygning – den var sikker, fra den blev bygget i 1885, og frem til omkring 1905,
den lokale Vedsted skole.
Herefter flyttede skolen til, første del, af det vi i dag kender som Fælleshuset.
Nogle i sognet har sikkert hørt, at en eller begge deres bedsteforældre, eller oldeforældre, har gået i skole i huset (nu Skovbyvej 27).
Samtidig har der været beboelse til en førstelærer (skoleleder). Så der har nok kun været et eller to mindre klasseværelser.
Menighedsrådet har købt Skovbyvej 27, med henblik på anlæggelse af en materialeplads, samt et maskinhus, med værksted, til kirkegården.
Der er et behov for, at få bedre samling på Sten, grus, belægnings sten, jord m.v., for derved, at få en bedre udnyttelse heraf. Herudover er der behov for bedre plads og et værksted, til maskiner og udstyr på kirkegården. Kirkegården har gennem de senere år anskaffet flere og større maskiner.
Hvad der ellers kommer til at ske med grunden og huset, er der for nuværende ikke
nogen planer for.
Menighedsrådet søgte i foråret Fredningsnævnet om tilladelse til, at anlægge en materialeplads, på arealet, hvor der for nuværende er Krolfbane.
Det ligger indenfor den eksisterende total fredning – så det gav Fredningsnævnet afslag på – og mente der måtte kunne findes andre løsninger, på et sted der ikke er omfattet af fredningen.
Det mener menighedsrådet nu er fundet med købet af skovbyvej 27.
Bent K. Andersen

Den 22 april

var der arbejdsdag i Byparken, hvor de grønne områder skulle gøres rent, en bænk skulle sættes op og der var nogle opgaver omkring bålhytten der skulle laves. Vi var lidt spændt på, hvor mange der ville komme og hjælpe til, som frivillig. Der kom
ca. 30 i alt, som deltog. Det var dejligt.
Alle grønne områder blev gjort rent, træerne gået efter og beskåret, bålhytten blev der arbejdet på, en bænk blev sat op, som var
lavet og konstrueret af Peter Grau Hansen. Så dagen var omme, var alt lavet. Det så rigtig godt ud og kunne nu rigtig repræsenterer
byen.
Arbejdet blev afsluttet med en velfortjent øl / vand og pølser, som Anne Grethe og Børge Hansen stod for. 1000 tak for jeres hjælp.
Som mange sikkert kan se, er græsset altid trimmet og slået hele tiden. Denne tjans bliver gjort af Hans Christian Norn. 1000 tak for
din hjælp omkring Byparken.
I løbet af sommeren er der mange som har lagt mange kræfter i, at få gjort bålhytten færdig. Der skulle lægges mange fliser, jord
skulle rettes af og stier skulle etableres. Det er nu færdig og kunne gøres ved fælles hjælp fra alle jer i byen. Et stort tak skal i alle
have fra Bypark gruppen. Nu mangler der kun, at få gjort bålhytten færdig med el installation og få bålhytten etableret med bænke.
Det vil ske i den nærmeste fremtid.
Der kommer en arbejdsdag i efteråret igen, som vi håber på god deltagelse til.
I hører nærmere herom.
Hilsen fra gruppe Byparken
Hans Christian Jensen

Nordisk Mester 2018
Første weekend i august var Lasse Ploeg hurtigste mand på tiden under Rotax Nordic Championship på Midtjysk Karting Bane Ikast. I et enkelt
af de indledende heats havde Lasse undervægt,
og blev dømt sidst hvilket resulterede i start fra
p3 til prefinalen. Allerede i 1. omgang satte Lasse
angreb ind og ligger sig i spidsen. I starten af
finalen er han tæt forfulgt, men ender med et flot
forspring og sikrede sig mesterskabet.

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

-

Torsdag den 6. september kl. 19,00:

Bankospil
(For medlemmer)

Skausminde

Tirsdag den 11. september kl. 19,00:

Borgerbudgettering

Skausminde

Torsdag den 13. september kl. 19,30:

Musik og foredrag
med Frank Clifforth

Vedsted
Landbohjem

Søndag den 7. oktober kl. 14,30:

Underholdning med O.J. Hallen
Store Kassa for børn

Søndag den 21. oktober kl. 9,30:

Borgerbudgettering

Skausminde

Torsdag den 8. november kl. 19,00:

Andespil
(For medlemmer)

Skausminde
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