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Arrangementer for september, oktober og november på Skausminde

-

Den 10. maj havde vi sommerfest. Det var en rigtig hyggelig aften. Vi havde Flemming til at grille
3 slags kød og så lavede vi selv flødekartofler og salatbar. Til dessert fik vi fløderand med jordbærsovs. Musikken klarede Yvonne
som jo altid til ug.
Tirsdag var vi på udflugt til Ballum. En rigtig god tur og selv om der er øde ude på de kanter så er det da helt utrolig hvad guiden kunne fortælle. Bl. a. er der et sted hvor der ligger så mange østers at de kan fylde så mange lastbiler som kan stå i en række fra vestkysten til østkysten. Lyder helt utroligt.
Derefter gik turen på mange små snoede veje. Første stop var ved Højer sluse hvor vi fik en masse at vide og så orkansøjlen. Vi kom
også forbi Vidåen og hørte om hvad ” æ kog er ”.
Turen sluttede i Møgeltønder hvor vi fik kaffen og så kirken.
Håber alle har haft en rigtig god ferie og glæder sig til at komme i gang igen.
Vi starter mandag den 2. september med alle vores aktiviteter der er plads til flere alle er velkommen se evt. på vores program eller
kom og se hvad vi laver.
Vi har gåtur hver onsdag kl. 9 fra Skausminde og går ca. 5-6 km. Der kunne godt komme lidt flere.
Måske var det noget for dig, motion og samvær er jo godt for hver en krop.
Hver mandag formiddag strikker vi til hjemløse og andre udsatte. Vi mangler garn så er der nogen der har noget liggende i ikke selv
skal bruge så er vi en glad modtager. Kan evt. afleveres på Abkærvej 3 hvis Skausminde ikke har åben.
Husk vores udflugt den 17. september. Der er ledige pladser endnu. Var omtalt i sidste avis, hvis nogen har glemt det går turen til
Bogense og koster 350.00 kr. Sidste tilmelding er den 10. sept.
Den 19. sept. kommer vores tøjdame. Hun har en masse tøj med som hun viser frem. Bagefter kan man se – prøve og evt. købe.
Man kan betale med dankort – mobil pay og kontanter.
Sidste gang hun var var en stor succes.
Torsdag den 10. oktober kl. 19 er der underholding ved Harmonikabanditterne. De har før været hos os så vi ved at det bliver en
rigtig hyggelig aften.
Fredag den 25. oktober har vi fællesspisning kl. 12. Til en forandring prøver vi om middagen men også for at kunne få det hele til at
passe med arrangementer i omegnen
Brugerrådet
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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

-

-

Hej alle sammen!
Vi er en god håndfuld beboere fra Over Jerstal, som mødes i Byparken
ca. hver 5 uge en formiddag, hvor vi går det grønne område igennem
med en hakker og rive.
Arbejdet påbegyndes som regel kl ca. 09.30 og afslutter samme dag ca.
kl. 12.00.
Det gør vi for, at have en pæn "Bypark", som vi alle kan benytte og nyde.
Græsarealet skal vi ikke bekymre os om, da den holdes i meget fin stand
af Hans Christian Norn.
Hvis der er nogle ildsjæle, som kunne tænkte sig, at give en hånd med
disse formiddage, om det så kun er kræfter til 1 time, så meld dig venligst til undertegnede.
Alle er velkommen.
NB.: vi skal selv have haveredskaberne med!!
Med venlig hilsen
Hans Chritian Jensen
Abkærparken 20
Over Jerstal
6500 Vojens
Tlf. 52 30 93 40

Lidt fra Sogneudflugten.
Årets sogneudflugt gik i år til Horsens, 38 personer var med på en dejlig
tur, vi var inde og se Horsens Statsfængsel og fik en rigtig god rundvisning, og fik fortalt held fængslets historie. Efter kaffen som vi fik i Cafeen
ved fængslet, kørte vi vider
ud for at se den Genfundne
Bro som også havde en
spændene historie. Den er
et besøg vær hvis man
kommer på den egn.
Næste år midt i august bliver der en ny Sogneudflugt
hvor vi håber at endnu flere
kunne tænke sig at komme
med.
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Bent K. Andersen.

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

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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