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En næsten færdig bypark
I 2019 fylder Over Jerstal Bypark fire år. I løbet af de fire år er der lagt tusindvis af frivillige timer
i arbejdet med etableringen, og parken har virkelig taget form.
Selv om byparken altid skal være dynamisk og levende og udvikle sig med tiden, vil udvalget
gerne sætte det første punktum.
Lørdag den 11. maj 2019 bliver parken officielt indviet. Det skal ske ved et større arrangement
med mad, musik, taler, leg og spil. Meget mere herom senere. Sæt allerede kryds i kalenderen
nu.
Da der for næsten fire år siden blev lavet de første planer for byparken, var der mange ting på
tapetet. Med hjælp fra utallige frivillige, sponsorer og fonde er rigtig meget af det i dag på plads.
Kaffehus, aktivitetshytte, kælkebakke, bænke, stier og belysning.

En enkelt ting mangler dog stadig i byparken. Udvalget arbejder hårdt på at få etableret en toiletbygning. En sådan bygning er nødvendig, hvis der skal holdes større og længerevarende
Laila, Tove, Astrid, Ingelise og Bent arrangementer i parken. Men en toiletbygning er dyr og der findes stort set ingen fonde, der
støtter den slags bygninger. Pengene skal altså findes på anden vis.
K.
Henvendelse og indlæg til bladet
Aktivitetshytten
bedes sendt på mail:
Der er nu lagt lys og strøm ind i aktivitetshytten og seks store flotte bord-bænkesæt er på
overjerstalposten@bbsyd.dk eller
plads.
ojposten@stofanet .dk
Desværre har vi lidt bøvl med bålstedet. Selv om der er røgudtag i toppen af taget har røgen
Deadline for indlæg til næste blad det med at blive i hytten. Det et ret uheldigt, men der arbejdes på en løsning.
er den 10. februar 2019 Hvad der Der vil i løbet af 2019 blive anskaffet bordbænkesæt til terrassen rundt om aktivitetshytten ligekommer efter den dato, kan ikke
som der bliver bygget et grill-skur for at undgå grillrøg i selve hytten.
forventes at komme med i næste
udgave.
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Så står julen snart for døren.
D. 21. nov. laver vi juledekorationer og gravpynt til vores juleudstilling. Vi håber der møder rigtig mange op som gider hjælpe os med
at få lavet nogle fine dekorationer husk tilmelding.
Den 24. – 25. nov. fra kl. 10 – 16 har vi vores julebazar. Der er forskellige udstillere, tombola med fine gevinster, fiskedam til børnene
og så kan der købes kaffe, gløgg og æbleskiver.To hyggelige dage hvor vi håber der er mange som kommer og støtter op om det
PS. Der er gratis indgang
Lørdag d. 1. dec. kl. 18.00 holder vi vores årlige julefrokost. Menuen er ikke bestemt endnu men Yvonne kommer og spiller. Tilmeldingsliste bliver hængt op og der er plads til max 60 pers. Tilmelding er bindende.
Onsdag d. 5. dec. kl. 10 kommer Sankt Georgsgildet med fredslyset. Vi drikker kaffe og børnene fra 0. klasse på Over Jerstal skole
kommer og underholder.
Mandag d. 10. dec. kl. 14.30 er der Luciaoptog. Vi hygger med kaffe, kage, sang og amerikansk lotto. Alle som deltager skal medbringe en pakke til ca. 30 kr.
Fredag d. 14. dec. kl. 14 har vi juleafslutning. Denne dag får vi også kaffe og kage og vi spiller pakkespil. Hver pers. Medbringer en
pakke til ca. 30 kr.
Så har vi juleferie
I det nye år starter aktiviteterne op igen mandag d, 7. jan.
Tirsdag d. 15. jan. kl. 14 kommer Chr. Jacobsen fra Løgumkloster og fortæller om Alzheimers en sygdom som der desværre er mange der får. Vi bliver måske lidt klogere på hvordan det opdages og hvad der evt kan gøres.
Brugerrådet
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Brugerrådet 2018 / 19
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: gretemadsen56@gmail.com
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Udflugt Lille Malunds Have

Tirsdag d. 11.sept. var vi på udflugt. Turen startede i Lille Malunds Have ved Klovborg.
Inden vi gik ind i haven, fik vi vores formiddagskaffe. De havde
en overdækket terrasse hvor vi alle kunne være, for desværre så
regnede der jo denne dag og det blev turen jo lidt ødelagt af.
Det var ellers en hyggelig , spændende og meget velholdt have.
Bestemt et besøg værd , hvis man lige er på de kanter.
Middagsmaden fik vi på Brædstrup kro. Rigtig god mad og flink
personale.
Godt mætte fortsatte turen til Silkeborg Papirmuseum hvor en
guide fortalte om hvordan man fremstiller papir og man kunne
også selv prøve. Det var rigtig interessant. Kaffen fik vi lige ved
siden af og derefter gik turen hjemad.
Ingelise

Vi går en tur i den friske luft.
Vi går – onsdag formiddag kl. 09.00 – og søndag aften kl. 18.30 – med start og slut på SKAUSMINDE. Kom og gå med – det
er ganske gratis.
I samarbejde med Haderslev kommune, var vi nogle der startede med – ganske enkelt, vi går en tur sammen – på mellem 3 og 5 km
– det er ca. en times tid – vi er nu fortsat, efter Kommunen ikke er direkte med.
Vi går i et tempo, hvor alle kan være med – så man behøver ikke være nogen hurtig traver, for at kunne følge med – vi tilpasser tempoet.
Onsdag formiddag kl. 09.00 – mødes vi på Skausminde – her skifter vi mellem ruterne – og da det om formiddagen, hvor det er lyst
– vælger vi her at komme lidt uden for Over Jerstal, både mod øst og vest, syd og nord – her er der mange spændende ruter – hvor
vi går af små veje og stier, vi ellers aldrig kommer ud på.
Onsdag formiddag, slutter vi med kaffe og rundstykker på Skausminde.
Søndag aften kl. 18.30 – samles vi foran Skausminde – hvor vi går forskellige ruter – men her i den mørke tid – indenfor bygrænsen,
hvor der er gadelys – så vi kan se hvor vi er henne – en dejlig og frisk tur – hvor vi får Over Jerstal lidt bedre at kende – i gadelyset
skær – hvor vi kan følge med i hvor langt de kommer med kloakerings arbejdet, rundt byen – er der sket noget nyt i Byparken – hvor
der her i efteråret – er flisearbejdet omkring bålhytten blevet færdigt – rigtig flot arbejde – og Bålhytten – eller Fælleshytten, er måske
mere rigtigt – hvor der indendørs er blevet møbleret med meget fine bænkesæt – håber ikke de vil være nogen der vil lave hærværk
herpå.
Vi afslutter ved Skausminde, og går hver til sit. Der er fortsat plads til flere på holdene – så kom og gå med.
Bent K. Andersen

Julen i Vedsted kirke og Skausminde.
Julekoncert i Vedsted kirke – Torsdag den 6. december 2018, kl. 19.00 – der er gratis adgang – læs omtale andet sted i bladet.
Lucia Gudstjeneste – søndag den 9. december 2018, kl. 19.00 – hvor årets Konfirmander synger og bærer lys rundt i en totalt
mørklagt kirke – det er meget stemningsfuldt.
Lucia på Skausminde mandag den 10. december 2018 kl. 15.30 – hvor konfirmanderne bærer rundt på hele Skausminde – i
aktivitetscenteret og ned af gangen langs med boligerne.
Juleaften – mandag den 24. december – er der hele 3 Gudstjenester – kl. 10.00 på Skausminde, med efterfølgende kirkekaffe,
en hyggelig og stemningsfuld Gudstjeneste, i dejlige og hyggelige rammer.
I Vedsted kirke er der juleaften Gudstjeneste – kl. 14.30 og kl. 16.00.
Første juledag – er der Gudstjeneste kl. 10.00
Nytårs Gudstjeneste – mandag den 31. december 2018, kl. 14,00 – hvor vi skåler i et lille glas – med ønsket om et Velsignet
og lykkebringende nytår.
Læs nærmere i kirkebladet – eller på www.vedstedkirke.dk
Bent K. Andersen.

Bålhytte / Aktivitetshytte
Så står den der, bålhytten / aktivitetshytten pris 164.469 kr. Den står
der fordi, der i en periode fra slutningen af 1945 til i starten af 1963,
blev indsamlet penge til en kirke i Over Jerstal, hvor sagen om en
kirke i Over Jerstal i 1963 bliver droppet igen. Midlerne har siden stået
på en konto ved menighedsrådet. Det er i alt blevet til 120.029 kr.
som vi så fik frigivet til bålhytten.
Der blev søgt om midler ved Friluftsrådet og der fik vi 59.788 kr.
Til strøm og lys har vi fået 30.000 kr. fra SE vækstpulie, det var til
både kaffehuset og bålhytten, AG Electrik har lavet lyset i bålhytten,
han har sponsoreret arbejdet, materialerne har kostet 16.628 kr.
Bænkene er købt ved Oksbøl savværk til en pris af 23.349 kr. nu
mangler vi kun at få dem behandlet med et eller andet.
Børge

Borgerbudgettering
Endnu engang i år har Haderslev kommune valgt at gennemføre borgerbudgettering, som går ud på, at borgere i landdistrikterne kan søge om en
pose penge til et hvilken som helst lokalt formål. Det foregår ved at en
landsbyforening står for at afholde afstemning og fordeling af de 50.000kr.
som hvert landdistrikt får tildelt.
Igen i år var det Over Jerstal Borgerforening der stod for det i vores landdistrikt, og rigtig mange havde meldt ind med projekter de ønskede at lave.
Der var kommet 14 ansøgninger til i alt 77.536,95kr. Da der var lidt til
overs fra sidste år fra projekter der blev billigere og borgerforeningen også
valgte at lægge ekstra penge i kassen, blev der end lig givet tilsagn om
uddeling af 61.963,00kr. til 10 gode projekter. Rigtig mange var mødt op til
afstemningen, hvor der også var lidt godt til ganen. En rigtig hyggelig søndag morgen med godt humør blandt alle, selv dem der ikke fik deres projekter igennem denne gang.

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.

–

Julestue i møbelbutikken
Igen i år vil der være Nisser og andet juleting at købe i butikken
hos Brødernes Larsens Møbler Hovedgade øst 63 Der er åben
lørdag og søndag d.24 -25 november fra kl.10.00-15.30 . Møbel
forretning vil også være åben med salg af møbler og tæpper
Så kig ind og få lidt julestemning .
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Over Jerstal’s hjemmeside
www.over-jerstal.info

-

Torsdag den 14. februar kl. 19,00:

Bankospil
(For medlemmer)

Skausminde

Torsdag den 21. februar kl. 19,00:

Generalforsamling
(For medlemmer)

Skausminde

Lørdag den 11. maj:

Indvielse af byparken

Fredag den 7. juni til lørdag den 15. juni: Byfest
sen

Sportsplad
Bestyrelsen

-

Juletræsfest i Over Jerstal hallen
Søndag den 2. December kl. 14-16

FIND NISSEHUEN FREM, OG KOM TIL ET PAR HYGGELIGE TIMER, MED SANG, DANS, GLØGG, ÆBLESKIVER MM.
NISSERNE AFHOLDER AMERIKANSK LOTTERI – HUSK KONTANTER HERTIL
KØB BILLETTERNE HOS OVER JERSTAL AUTOHANDEL – KONTANT.
AFTALT BETALING, ELLER BESTIL ONLINE HOS DE GLADE HØNISSER, PÅ MAILADRESSEN:
DEGLADENISSER@GMAIL.COM
VOKSENBILLET:………….………………………………….………..…20 KR.
BØRNEBILLET INKL. SLIKPOSE..…………….…….…….…….….…20 KR.
DER KAN BETALES MED KONTANTER OG MOBILEPAY PÅ DAGEN

