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Indvielse af byparken 
 

Så skal der være fest! 
 

Lørdag den 11. maj 2019 bliver der stor fest i Byparken.  

Udvalget er nemlig i fuld gang med at arrangere en officiel indvielse af parken.  

Arrangementet er planlagt til at starte kl. 13.00. Der vil hen over eftermiddagen blive holdt ta-

ler, spillet musik, serveret mad og skænket drikkevarer. Vi håber, at rigtig mange vil kigge forbi, 

så vi sammen kan åbne parken med ramasjang.  
 

Udvalget har travlt. Der arbejdes hårdt på, at der inden den 11. maj, bliver etableret et bålsted, 

en petanquebane og et grillhus. 

Herudover skal der opsættes skilte, stationære spil og grill.  
 

Der vil i god tid blive meldt flere detaljer ud om indvielsen. Så hold øje med postkassen og Fa-

cebook. Men sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

Til forbrugerne i Over Jerstal Vandværk 
 

Det oplyses hermed, at bestyrelsen for Over Jerstal Vandværk har indgået et samarbejde med 
Vandværkernes edb– service i Holsted. 
Det betyder, at opkrævning af vandbidrag for 2019 bliver udført fra kontoret i Holsted. 
 

Med det nye samarbejde har forbrugerne mulighed for at komme i kontakt med Vandværkernes 
edb-service mandag til torsdag fra kl. 9,00 - 12,00 og 13,00 - 16,30 samt fredag fra kl. 9,00 - 
13,00 på tlf.: 75 39 32 55 eller mail: post@vand-edb.dk  
 

I fremtiden vil opkrævningen foregå 2 gange om året. 
 

Der vil som normalt blive foretaget fjernaflæsning af vandmåler pr. 31.12. 
 

PROVAS udarbejder årsafregning for 2018 som normalt, medens Vandværkernes edb-service 
udsender 1. a conto opkrævning i marts med betaling i april 2019. 
2. a conto opkrævning udsendes i september og skal betales i oktober 2019. 
 

Der gøres opmærksom på, at opkrævningen fra Vandværkernes edb-service alene omfatter 
vandbidrag til vandværket samt statsafgift. 
Af første opkrævning i marts måned vil det fremgå, hvorledes man tilmelder betalingen til Beta-
lingsservice. 
 

Vandafledningsbidrag bliver fortsat opkrævet af PROVAS. 
 

Bestyrelsen i Over Jerstal Vandværk 
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Arrangementer for marts, april, og maj på Skausminde 
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Så er vi i fuld sving på Skausminde igen i det nye år. 
Vi startede med et foredrag om alzheimers. Chr. Jacobsen fra Løgumkloster fortalte om  
Hvordan det er at have et nært familie medlem som har sygdommen. Hvordan det starter og hvor hurtig det kan gå ned af bakke om 
alle de besværligheder og bekymringer der følger med. Et rigtig godt foredrag om en sygdom der kan ramme os alle. 
 

Tirsdag den 12 marts  holder vi sang / hyggeeftermiddag. Henriette Nissen fra Starup kommer og synger med os. Midt vejs får vi 
kaffe og kage så vi lige kan få smurt stemmebåndet. 
 

Torsdag den 25. april kl. 19.00 er der modeshow. Alice fra Stine / Holmberg kommer og viser os hvad de har af måske nyheder og 
forårstøj. Det er jo altid spændende at se hvad hun har at byde på. Det plejer at være en rigtig hyggelig aften ikke kun for kvinder 
men også for mænd. 
 

Fredag den 10. maj kl.18.00 er der sommerfest. Flemming Gormsen griller kødet og det plejer at være super godt. Vi laver tilbehøret 
og desserten. Yvonne musik er booket.  Til alt held var hun ledig den aften. 
 

Tirsdag den 21. maj skal vi på udflugt. Turen har vi ikke helt på plads endnu. Der vil i god tid blive 
hængt opslag op. 
 

Fredag den 31. maj spiller vi det sidste bankospil før sommerferien. 
Brugerrådet. 

Generalforsamling 21. februar 2019. 
Lidt stikord fra beretningen. 
På Skausminde, er der fortsat en god, afslappet og hyggelig stemning, med fin tilslutning til de fleste aktiviteter – men der 
er samtidig også god plads til, at flere kan være med – der er her god plads til at kunne udfolde sine kreative evner, også i 
Træ og smykkeværkstederne. Det kunne måske være et sted hvor også mændene kunne være aktive. 
Vi har i det sidste år oplevet en pæn fremgang på deltagere ved Banko, der holdes i alle lige uger, om fredagen kl. 14.00 
– men der er fortsat god plads til flere. 
En enkelt ny aktivitet er det blevet til i året løb – Vi Går En Tur – hver onsdag formiddag, kl. 09.00 – start og slut på 
Skausminde, hvor vi afslutter med hygge omkring kaffe og rundstykker, sammen med strikkeholdet. 
På Skausminde vil vi meget gerne byde nye brugere velkomne indenfor i vores gode og helt unikke fine lokaler, hvor der 
er plads til at udfolde sine kreative ideer. 
Julebazaren den 24-25 november 2018 – blev lidt af en skuffelse – der kom ikke det samme antal mennesker, som der 
har gjort over de tidligere år – hvilket betød, at det økonomiske overskud dermed også blev mindre – og sponsorerne bli-
ver der også færre af, og mange giver mindre – vi håber ikke det er en udvikling der fortsætter – for det er et par gode og 
hyggelige dage, hvor vi rigtig får sat gang i julestemningen – men samtidig også er et væsentligt bidrag til økonomien. 
Det udendørs springvand har i 2018, været lidt af en udfordring – det var ikke lykkedes at få det tætnet – så det var nød-
vendigt – hen over den tørre sommer 2018 – at fylde vand på hver anden, tredje dag – så vi arbejder fortsat på, at finde 
løsninger på hvordan vi kan nedbringe vandforbruget.  

Fortsætter næste side 



� 

 

6NDXVPLQGH�$NWLYLWHWVFHQWHU 
+RYHGJDGHQ��VW���$ 
0DLO��VNDXVPLQGH#EEV\G�GN 

cEQLQJVWLGHU 
 

0DQGDJ�-�2QVGDJ�RJ�7RUVGDJ�������-������  )UHGDJ��������-������� 
7LUVGDJ��/XNNHW�  ORWWR�OLJH�XJHU 

Brugerrådet 2019 / 20 
 

 Formand:  Jan Sørensen    Tlf.: 6024 9984 Mail: ujs73@hotmail.com 
 Næstformand:  Mona Ahrends   Tlf.: 2114 1647 Mail: monaahrends@post.tele.dk 
 Sekretær  Kamma Kloster   Tlf.: 2161 6352 Mail: kammakloster@hotmail.com 
 Kultur  Ingelise Nymann   Tlf.: 2443 9443 Mail: egoningelise@hotmail.dk 
 Køkken  Connie Knudsen   Tlf.: 2683 7108 Mail: fl.trans.oj@gmail.com 
  

 Suppleant Laila Westergaard   Tlf.: 6132 9591 Mail: laila14445@gmail.com 
   Rolf Jensen    Tlf.: 2680 7346 Mail: rolfjensen@live.dk 
 

 Kassere Grethe Madsen   Tlf.: 6175 8909 Mail: gretemadsen56@gmail.com 
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Fortsat fra forrige side 
Der arbejdes fortsat med Haderslev kommune omkring en afklaring på vedligeholdelse, af udendørs arealerne – grønne områder – 
omkring Skausminde – en sag der trækker noget ud.  
Rengøringen af lokalerne indvendig – er en løbende opgave – det står Haderslev kommune for – men rengøringsfirmaet der står for 
udførelsen, lever ikke altid helt op til den aftale de her har indgået – noget vi holder skarpt øje med.   
Vi har i Brugerrådet begyndt et arbejde med gennemgang af økonomien – hvad bruger vi pengene på – Skausminde har en stram 
økonomi – så der skal passes på pengene, hvis der skal være råd til fortsat at holde gang i aktiviteterne – de særligt udgift tunge 
aktiviteter er udflugter og fester – aktiviteter med god tilslutning, og som vi meget gerne skal kunne forsætte med, uden vi skal til at 
hæve deltager betalingen hertil.  
Vi kan her nævne – at vi har opsat lejen af måtterne ved indgangsdørene – derved sparer vi ca. 8.000,- kr. pr år- der er så bare et 
års opsigelse. 
En væsentlig grund til den stramme økonomi er, at tilskuddet fra Haderslev kommune de sidste 3 år kun har været det halve af, hvad 
det hidtil har været – så her mangler vi omkring 20.000,- kr. pr år. 
Nogle vil sikkert hævde, at Skausminde har en god kassebeholdning – men den skal vi passe på ikke at forbruge, på almindelig drift 
– for så er der ikke penge til nyanskaffelser, eller renoveringer, når der er ting som trænger hertil.    
En tidligere formand, sagde på generalforsamlingen for 2 år siden – at det går godt på Skausminde – og det gør det fortsat – men 
der er altid plads til at flere kan være med, samt nye aktiviteter – og pladsen er der – så bare frem med de kreative ideer og forslag – 
de er yderst velkomne. 

Fortsat god fornøjelse med aktiviteterne på Skausminde Aktivitetscenter.     Brugerrådet. 
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Sønderjysk genforening 100 år i 2020. 
 
Sønderjylland blev genforenet med Danmark den 15. juni 1920 – hvor Kong Kristian red, på hans hvide hest, ind over den grænse 
der var blevet draget efter krigsnederlaget i 1864 – lige nord for Christiansfeld – og grænsen til Tyskland blev samtidig flyttet til der 

hvor den er nu, syd for Padborg, Tønder m.v. 
Den 11/11-2018, markerede vi 100 året for afslutningen på første verdenskrig, som 
samtidig blev anledningen til, at der blev en folkeafstemning – der afholdtes den 10. 
februar 1920 – der med 74% af stemmerne, i zone 1 – stemte Sønderjylland tilbage til 
Danmark. Der var også afstemning i en zone 2, hvor der blev et flertal for at forblive 
Tysk - afstemningen i en zone 3, blev aflyst. 
Ved Vedsted Landbohjem, Rejste befolkningen i Vedsted sogn, efterfølgende en min-
desten, til markering af genforeningen. 
Her skal der lyde en opfordring til: 
At alle gode og aktive kræfter i hele Vedsted sogn går sammen om en festlig 
markering af 100 året for genforeningen. 

Menighedsrådet vil meget gerne medvirke hertil – men der blev dannet rigtig mange danske foreningen i 1920, og årene derefter – så 
det kan blive til både 100 års jubilæums markeringer for mange foreninger, sammen med festligholdelse af 100 året for Sønderjyl-
lands genforening med Danmark. 
Ligger du/I inde med historisk materiale, der kan være med til at oplyse os om, hvad der skete i Vedsted sogn i årene op til og efter 
1920 – vil jeg meget gerne låne dette.  Jeg kan kontaktes herom på Tlf. 5151 9985 og på 8980@sogns.dk. 
Lad os i fællesskab gøre 2020 til et 100 års jubilæumsår – det skylder vi vore forfædre der kæmpede for vi blev danske.   
 

Bent K. Andersen.  

Konfirmation – Palmesøndag – Hejs flaget. 
Palmesøndag den 14. april 2019, kl. 10.00 – er der konfirmation i Vedsted kirke. Der er 
ikke helt så mange konfirmander, her i 2019, som vi eller har været kendt med det – der-
for er der også kun konfirmation på Palmesøndag, og ikke på to søndag. 
Alle opfordres til at medvirke til, det bliver en festdag, for konfirmanderne – på denne, 
deres store dag. 
Derfor opfordres alle til at hejse flaget, på denne dag, for at gøre dagen til en festdag – 
ikke kun for konfirmanderne og deres familier – men for os alle – Så husk OP med fla-
get. 

Bent K. Andersen. 

Over Jerstal Badmintonklub 
Afholder  

Generalforsamling 
Lørdag d. 16 marts 2019 kl. 12.30 i Over Jerstal hallens kantine.  

Vi starter først med lidt mad og drikke og derefter 
generalforsamling – dagsorden ifølge lovene.  

Da vi skal have bestilt mad er det nødvendigt med tilmelding. 
Dette skal ske senest onsdag d. 13 marts 2019 til  

Flemming Toft tlf.no 2971 7692  eller mail mftoft@live.dk 

Med venlig hilsen  Over Jerstal Badmintonklub. 
 

Nb: Efter generalforsamlingen er der Slut Prut spil og fest. Se opslag 
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Pindsvin reddet  
Hej alle sammen  
Forleden aften var min kæreste, hans lillesøster og jeg ude og gå en tur i 
byparken da vi hørte en jamren som vi troede var fra en kat der var kom-
met til skade men som så viste sig at være et pindsvin der var kommet til 
skade og som også var kommet for tidligt ud af sit vinterhi. Vi havde på 
fornemmelse at en husmår, hund eller lignende kan være skyld i de skader 
den havde fået.  
Da vi fandt pindsvinet inde i buskadset ringede jeg straks til mine forældre 
for at høre hvad man kunne gøre i denne her situation. Samtidig bad min 
kæreste sin søster om at hente en kasse med et tæppe eller noget varmt 
så den ikke frøs. Mine forældre fortalte mig så at jeg skulle tage den med 
hjem og give den en større kasse som den kunne være i samt give den 
noget kattemad og lidt frisk vand. Da min kæreste, hans søster og jeg kom 
hjem havde mine forældre fundet ud af at man kunne kontakte nogen der 
kalder sig for pindsvinevennerne. Vi tog så efterfølgende kontakt til dem 
hvor vi så snakkede med en af dem og hun fandt så ud af at der var en af 
hendes kollegaer i nærheden som kunne tage sig af den og sørge for at 
den fik det godt igen.  

Hvad kan man gøre:  
Hvis det er at du selv finder et pindsvin og ville hjælpe det hvis det er kom-
met til skade, fryser, faret vild eller kommet før ud af sit vinterhi kan man 
ringe til pindsvinevennerne på 30141665 og de har døgnåben så du kan 
ringe på alle tidspunkt af døgnet. Har du spørgsmål vedrørende pindsvin 
kan du bare kontakte dem så kan de guide dig og give dig tips og råd til 
hvordan man kan tage sig af et pindsvinet de kan komme og hente det 
eller indtil man selv kan køre ud med det til en af pindsvinevennerne. Du 
kan også gå ind på deres hjemmeside www.pindsvin.dk og læse mere 
der omkring pindsvin.  
OBS!! de må ikke få mælk eller fløde da de kun kan tåle vand  

 Mie 
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Hjertestartere 
 

I Over Jerstal er der to hjertestartere, den en er ved 
Skausminde, Hovedgaden Øst 61 A, på vægen ved trap-
pen 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. 

%6�UHVHUYHGHOH�WLO�HQWUHSUHQ¡UPDVNL�
QHU�	�YDUH�SHUVRQELOHU 
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I år blev der for 5. år i træk afholdt det store LAN 
party i Over Jerstal Hallen. For dem der ikke lige 
ved hvad et LAN party er, så betyder LAN Local 
Area Network, altså et lokalt netværk. Her er der 
så tale om et netværk mellem computere. Efter-
hånden er det også blevet populært at bruge be-
tegnelsen E-sport om den slags events. Nemlig at 
en masse børn og unge (og nogle gange ældre) 
møder op med deres computere eller spillemaski-
ner og spiller mod og med hinanden, gerne hele 
natten igennem.  
Vi har valgt at flytte eventet fra byfesten til juleda-
gene, da det passer bedre ind i en mørk og kold 
tid, hvor der ikke sker så meget andet for de unge, 
end midt om sommeren, hvor der er en masse 
andet fest man så ellers går glip af.  
Igen i år var der stor opbakning med over 50 delta-
gere fra nær og fjern, som kæmpede om de man-
ge flotte præmier, som var hhv. sponsoreret af 
Fitness4health v/Johnny Tolstrup Gimm, Anja 
Staub Pedersen og af LAN partyet selv ved salg af entrebilletter.  
Som noget nyt i år startede det hele ved middagstid, så det også var muligt at stoppe henad aften, hvis man ikke kunne holde sig 
vågen hele natten, og også for at give mere tid til konkurrencerne, så dem der havde lyst, kunne nå at være med i flere forskellige af 
slagsen.  
Tak til de frivillige der har givet en hånd med: Jeppe, Rasmus, Linda, Alfred, Aksel, Alberte og undertegnede. Vi ses i 2019. Check 
ojlan.dk for info 

4/2 2019 
Cykelsti mellem Over Jerstal og Vojens  
I dag starter arbejdet på en ny cykelsti mellem Over Jerstal og Vo-
jens op. Og inden I kommer for godt i gang med vittigheder a la 
’hvor mange kommunalarbejdere skal der til at grave et hul…’, så 
kan vi fortælle, at lige præcis den her udgravning faktisk skal over-

våges nøje ;-) 
Vi arbejder nemlig i et område, hvor der tidligere er fundet flere for-
tidsminder, blandt andet Skrydstruppigens Grav. Derfor holder to af 
museets medarbejdere øje med udgravningen og kigger efter spor 
af fortidsminder. 
Arbejdet starter ved Over Jerstal. Hele cykelstien forventes at være 
færdig til sommer, hvis vi ikke bliver forsinkede af fortidsminder eller 
dårligt vejr. 
Cykelstien bliver 2,5 meter bred og dobbeltrettet. Den skal løbe fra Pottervej i Over Jerstal til Over Jerstalvej i Vojens - i alt 3,8 km. 
Med få undtagelser vil cykelstien blive placeret bag vejens grøft hvilket gør, at den får et trygt og roligt forløb. 

0*3�L�81*'206./8%�
%(1 

Over Jerstal ungdomsklub gentager succesen og viser igen MGP på 
storskærm 
Den 2. marts åbnes dørene op klokken 19:30, ved ankomst får alle en 
sodavand og en gang popcorn. 
Sofaerne står klar, og vi viser hele programmet på stort filmlærred. 
Der er adgang for børn og voksne i alle aldre. Entre 20 kr. 
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Søndag den 3 marts kl. 14,00 - 16,00 : Fastelavn fest Hallen 
 

Lørdag den 11. maj kl. 13,00 - ?: Indvielse af byparken 
 

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

Torsdag den 11. april kl. 19,00: Bankospil Skausminde 
 Kun for medlemmer 
 

Torsdag den 12. september kl. 19,00: Bankospil Skausminde 
 Kun for medlemmer 
 

Torsdag den 7. november kl. 19,00: Andespil Skausminde 
 Kun for medlemmer  

Over Jerstal’s hjemmeside  
www.over-jerstal.info 
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Nu takker vi af. 
Anne Grethe og jeg, vi stopper med at arrangere bankospillene i 
Borgerforeningen. Jeg kan ikke lige huske det årstal, hvornår vi 
startede men der er ca. 20 år siden og det var i Borgerhuset ved 
Hotellet., som nu er revet ned Også den gang var der god op-
bakningen, det var med fyldt sal fyldt vi spillede.  
Vi takker for den opbakning vi har haft igennem årene, og håber 
der bliver fundet nogen til at tage over.  
Billedet er fra i torsdags, den 14/2, det sidste bankospil vi stod 
for, der deltog 41. 

Børge 


