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Redaktion:

Det var med stor spænding, at udvalget for Over Jerstal Bypark så frem til indvielsen den 11.
maj.
Udvalget har gennem den sidste måned arbejdet på højtryk for at få de sidste ting i parken
færdig og samtidig få styr på selve åbningsarrangementet.
Der er bl.a. blevet arbejdet på at få et lille grillhus færdig i forbindelse med aktivitetshytten, hvor
der fremover kommer til at stå en gasgrill, som alle må bruge.
Mellem de store bord-bænkesæt ved børnehaven er der anlagt en petanque-bane. Den nåede
lige at blive færdig. Stenmelet skal lige have lov til at sætte sig. Banen er stadigvæk lidt blød.
Der er også lavet bålplads, info-tavler, skilte og spil.
På selve åbningsdagen var der sørget for mad, kolde fadøl, kaffe, kage, taler, pynt, blomster,
snobrød, flag, konkurrencer og ikke forglemme rengøring af hele parken.
Det var derfor med stor glæde, at udvalget kunne modtage over 250 mennesker i parken til
indvielsen. Vejret var perfekt,
og børn og voksne nød omgivelserne og hinandens selskab.
Det var dejligt at opleve, at
man tilbragte flere timer i parken og hyggede sig sammen
med venner, naboer og familie.
Stor tak til alle, som hjalp til
med at stable arrangementet
på benene og kæmpe stor tak
til alle besøgende, som gjorde
det til en rigtig festlig dag.
Kim Skjønnemand

Bankospil i Borgerforeningen.

Så fik Bent og Jeg overtaget bankospillet i Borgerforeningen.
Vi havde det første bankospil her torsdag d. 11 april. Der kom 31 gæster, det var ikke så mange men nok fordi der var borgermøde i Vojens ang. de nye F35 fly.
Distribution:
Vi var spændte på om vi kunne gøre det lige så godt som Anne Grethe og Børge har gjort det i
Laila, Tove, Astrid, Ingelise og Bent alle disse år.
K.
Vi er også glade for at de vil hjælpe os i gang, og støtte os med hjælp og vejledning, og tak til
Henvendelse og indlæg til bladet
Jan for hjælp til opråb af numre.
bedes sendt på mail:
Vi håber også at borger i Over Jerstal vil fortsætte med at støtte op om Borgerforeningens banoverjerstalposten@bbsyd.dk eller
kospil efter at det er kommet på nye hænder.
ojposten@stofanet .dk
Håber vi ses igen til bankospil på Skausminde d. 12 september kl.19 for medlemmer af BorgerDeadline for indlæg til næste blad foreningen.
er den 10. august 2019 Hvad der Kunne du tænke dig at komme til bankospil og ikke er medlem, kan du melde dig til via hjemkommer efter den dato, kan ikke
mesiden http://www.over-jerstal.info, ellers kan vi også klare det til bankospillet.
forventes at komme med i næste
På gensyn
udgave.
Laila og Bent
Anne-Grethe tlf.: 22 19 15 98
Børge tlf.: 20 28 06 38

Arrangementer for maj, september, og oktober på Skausminde

-

Foråret som gik.
Den 12. marts havde vi sangeftermiddag. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag. Dem der var til stede synes vi godt kan gøre det
igen, så det må vi lige se på.
Torsdag den 25. april skulle vi have haft modeopvisning med Stine og Holmberg, men da de ikke er her mere måtte vi finde på noget
andet. Vi fandt et firma som kom og viste os en masse tøj, men desværre var det kun for damer. Hun havde 5 – 6 stativer med tøj på,
så efter kaffen kunne man prøve og købe. Der blev handlet godt og folk hyggede sig.
Vi får besøg af dem igen den 19. september.
31. maj kl. 14 holder vi bankospil det sidste inden ferien. Der er lukket i juni – juli og august. Vi starter igen den mandag den 2. september hvor vi glæder os til at se alle igen.
Tirsdag den 17. september skal vi på udflugt. Turen går til Bogense og omegn.
Bussen starter i Vedsted kl. 8.00 og fra Skausminde kl. 8.15. Prisen er 350.00 kr.
Tilmeldingslisten bliver hængt op den 21. maj. Sidste tilmelding er den 10. september og husk at tilmelding er bindende.
Vi starter med at besøge museum Morten Korch. Her fortæller lederen om Morten Korch og hans liv på Nordfyn.
Så besøger vi Kærsgård Transport museum. Ejeren tager imod os og viser rundt i de smukke bygninger. Her er hestevogne og kareter og et meget flot sadelrum.
KL. ca. 11.45 kører vi ad snoede veje til Bogense Hotel hvor vi spiser middagsmad. Hotellet skulle efter sigende være lidt indrettet
som i Matador. Vi må se om det passer.
KL. 13.45 kører vi sammen med en guide på rundtur i Bogense by. Vi skal bl. a. over Torvet, rundt om havn og marina og så til Gyldensteen Strand. Hun fortæller om Gyldensteens historie og om naturgenopretningsprojektet Gyldensteen Strand.
Sidste stop på turen er Ditlevsdal Bisonfarm. Vi skal køre i prærievogn ud blandt bisonokserne sammen med en guide der vil fortælle
en masse om bisoner. Vi får vores eftermiddagskaffe der inden turen går hjemad igen. Der er mulighed for at købe bisonkød.
Håber turen lyder spændende.
Brugerrådet ønsker alle en rigtig god sommer.
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Brugerrådet 2019 / 20
Formand:
Næstformand:
Sekretær
Kultur
Køkken

Jan Sørensen
Mona Ahrends
Kamma Kloster
Ingelise Nymann
Connie Knudsen

Tlf.: 6024 9984
Tlf.: 2114 1647
Tlf.: 2161 6352
Tlf.: 2443 9443
Tlf.: 2683 7108

Mail: ujs73@hotmail.com
Mail: monaahrends@post.tele.dk
Mail: kammakloster@hotmail.com
Mail: egoningelise@hotmail.dk
Mail: fl.trans.oj@gmail.com

Suppleant

Laila Westergaard
Rolf Jensen

Tlf.: 6132 0501
Tlf.: 2680 7346

Mail: laila14445@gmail.com
Mail: rolfjensen@live.dk

Kassere

Grethe Madsen

Tlf.: 6175 8909

Mail: gretemadsen56@gmail.com
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Sogneudflugt
Fredag den 16. august 2019, kl. 13,00.
Afgang fra Skausminde i Over Jerstal.
Datoen ligger fast – men programmet arbejdes der fortsat med –
det er endnu ikke helt blevet besluttet hvor årets tur, den skal gå
hen.
Vi kører i bus – ud for at opleve et interessant sted, måske med
en særlig historisk betydning – og så skal vi selvfølgelig også et
skønt sted hen og nyde vores eftermiddagskaffe.
Vi forventer at være hjemme igen mellem kl. 17.00 og 18.00
Der vil blive opsat opslag op omkring – hvor turen går hen – tilmelding - og andre praktiske oplysninger – i Over Jerstal.
Reserver allerede nu datoen i din kalender.
Bent K. Andersen.

Sø-Gudstjeneste i Gryden,
ved Vedsted sø.
Søndag den 18. august 2019, kl. 10,30 –
Med efterfølgende Kirkekaffe.
Trods en tør og varm sommer, så måtte vi i 2018, for første
gang – gå i kirken og holde Gudstjeneste – det var en dag
hvor det truede med regn, og der kom også et par små kraftige byger i løbet af dagen – og så var det også en rigtig kølig
dag, i forhold til hvad det havde været de foregående mange
uger.
Vi tror der bliver fint vejr – så vi kan være ude under den åbne
himmel.
Så opfordringen er – brug en søndag formiddag på Gudstjeneste i det fri, ved Vedsted Sø – her er plads til alle.
Bent K. Andersen.

Kloakseparering: De første påbud er på vej i Over Jerstal
Af Betina Skjønnemand
Kloaksepareringen i Over Jerstal skrider planmæssigt frem. Nu er de første påbud fra Haderslev Kommune på vej til de husstande,
der var en del af første etape.
Der graves fortsat på livet løs i Over Jerstals gader. I øjeblikket arbejder maskinerne omkring skolen, og ifølge Provas, så skrider
arbejdet med kloaksepareringen frem efter planen.
Vi følger planen i hvert fald i forhold til, hvornår vi skal være færdige. Vi regner med, at vi er færdige ved udgangen af 2019,
fortæller projektleder hos Provas, Martine Møller.
Pumpestationen er klar
Mange ting er efterhånden ved at være klar til, at projektet kan gå ind i sin næste fase. Der har været lidt udfordringer med hensyn til
pumpestationen på Gelsåvej, men den er nu klar til brug.
Vi har haft nogle små udfordringer med pumpestationen, men det har ikke været noget alarmerende. Og vi har ikke på noget
tidspunkt været presset på tiden, for vi har jo hele tiden vidst, at der var flere etaper, der kom bagefter. Men pumpestationen
kører nu, fortsætter Martine Møller.
Påbud på vej
At pumpestationen nu er klar til brug betyder, at de første påbud kan sendes ud til de husstande, der var en del af første etape.
Haderslev Kommune sender varslet ud den 20. maj, og herefter følger selve påbuddet.
Der er regler om, at der først skal sendes et varsel om, at et påbud er undervejs, men de sendes ud nu her, siger Martine
Møller.
Når man har modtaget et påbud fra kommunen, har man så et år til at få sluttet sig til det nye system. Så der går stadig en rum tid
før, hele byen er koblet på det nye system.
I øjeblikket mangler gravemaskinerne fortsat lidt på etape to, men gravearbejdet til etape tre er også allerede sat i gang. Dermed går
det slag i slag, og alle husstande i Over Jerstal kan forberede sig på, at der kommer påbud indenfor de næste tre til syv måneder.
Vi regner med, at påbuddet til husstandene i etape to kommer i august i år, og til etape 3 ved udgangen af året, siger Martine
Møller.
Det betyder, hvis tidsplanen holder, at alle skal være koblet på det nye system ved udgangen af 2020.
Herefter er det planen, at renseanlægget i Over Jerstal nedlægges, og alt spildevand pumpes til Vojens. Regnvandet bliver i nyetablerede bassiner i Over Jerstal.

Pumpestation Gelsåvej

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 mindesten, 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 Sønderjyllands 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 fælleskab gøre 2020 til et 100 års jubilæumsår – det skylder vi
vore forfædre der kæmpede for vi blev danske.
Bent K. Andersen.

Sankt Hans aften i Præstegården
Sørdag den 23. juni 2018, kl. 19,30 –
Sankt Hans aften i Vedsted Præstegård.
Traditionen tro – der er også Sankt Hans fest i Vedsted præstegård – som det har været fast hvert år
siden 1974.
Der er gratis adgang og alle er velkomne
Båltaler i år er – Byrådsmedlem – Marie Skødt, fra
Vojens.
KFUM spejderne (Immervad Gruppe) 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..
Vi satser på det i år vil være en dejlig lun og hyggelig aften.
Bent K. Andersen

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.

Marie Skødt

–

Her skulle vandværksinformationerne have været, men nogle vandanalyseresultater er ikke nået
frem, så i stedet får i nogle billeder fra indvielsen af parken.

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

Fredag d. 7. til lørdag d. 15. juni:

Byfest

Sportspladsen

Søndag den 23. juni kl. 19,00:

Sankt Hans

Byparken

Torsdag den 12. september kl. 19,00:

Bankospil
Skausminde
Kun for medlemmer

Torsdag den 7. november kl. 19,00:

Andespil
Skausminde
Kun for medlemmer
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Permanent toiletbygning i byparken

Sankt Hans

Selv om byparken netop er blevet indviet, mangler der stadig en
vigtig brik i, at parken kan udnyttes optimalt.
Over Jerstal Borgerforening og bypark-udvalget arbejder i øjeblikket på at skaffe midler til en permanent toiletbygning.
En toiletbygning er nødvendig, hvis der fremover skal holdes længerevarende arrangementer i parken.
Det er ikke småpenge, det drejer sig om, når der skal bygges
toilet i parken. Der er indhentet tilbud på en bygning med ét fælles toilet. Prisen ligger på små 300.000 kr. De første 200.000 kr.
skal hentes hos fonde og sponsorer. Resten af beløbet håber
Borgerforeningen selv at kunne skrabe sammen.
Kim Skjønnemand

Borgerforeningen inviterer igen i år til Sankt
Hans.
Denne gang i Byparken, derfor bliver bål størrelsen mindsket lidt.
Til gengæld skrues der helt op for hyggen.
Vi starter aftenen kl. 19
Der er selvfølgelig mulighed for at købe lidt
til ganen

